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الغرض من هذا الدليل هو توفير اإلرشاد للتحقيقات بشأن عملّيات التفريغ غير المشروعة للنفط من               
سائدة ومهّمة على ال6صعيد   أصبحت سفن للنفط من ال  المتعّمدو  غير المشروع  فمشكلة التفريغ . سفنال

وف66ي ح66ين أن عملّي66ات التفري66غ . دول العل66م  أوسفنوه66ي ال تقت66صر عل66ى ن66وع واح66د م66ن ال66. لميالع66ا
وتق66ّدر منظم66ة التع66اون  . اإلفرادّي66ة لي66ست آبي66رة الحج66م ع66ادة، إّال أن أثره66ا التراآم66ي يعتب66ر مهم66اً    

اء  ع66ديمي ال66ضمير عم66دًا بإلق66س66فن أن66ه ف66ي آ66ّل س66نة يق66وم م66شّغلو  والتنمي66ة ف66ي المي66دان االقت66صادي
آمّي66ات م66ن ال66نفط ف66ي البيئ66ة البحرّي66ة العالمّي66ة تف66وق مجم66وع م66ا يت66سّرب م66ن نف66ط خ66الل الح66وادث      

  .البحرّية الكبرى على مدى السنوات العشر األخيرة
  

ح66دود التفري66غ الق66انوني م66ن  ) MARPOL73/78 (تع66ّرف االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن   
 ذات ال66دوافع ه66ذه الجريم66ةيمك66ن أن ت66ؤّدي و. أم66اآن ال66شحن أو م66ن اآلالت  موق66عال66سفن، س66واء م66ن

آذلك يتمّتع منتهكو القانون بأفضلّية    . االقتصادّية إلى تحقيق أرباح مالّية آبيرة لمن ينتهكون القانون        
يق6ع عل6ى   ل6ذلك  . اقتصادّية غير من6صفة ف6ي مواجه6ة ال6شرآات الت6ي تحت6رم الق6انون وتلت6زم بأحكام6ه               

  .نفاذ القانون واألنظمة واجب حماية البيئة ومشّغلي السفن الشرفاءعاتق المسؤولين عن إ
  

.  ف6ي عملّي6ات التفري6غ غي6ر الم6شروعة لل6نفط            اتق6 يتحقال  تت6شّدد ف6ي    على السلطات الوطنّي6ة أن    يتعّين  
ئم وت6شجيعهم عل6ى ف6رض عقوب6ات         ويجب إطالع المدعين العامين والقضاة على خطورة ه6ذه الج6را          

وتواجه البل6دان الت6ي تفتق6ر إل6ى ق6درة إنف6اذ الق6انون، خط6ر التح6ّول          .  مستقبًالشديدة لردع االنتهاآات 
 ألن ع66دم إنف66اذ الق66انون وع66دم وج66ود رادع سي66شّجع ح66صول    إل66ى ض66حايا له66ذا الن66وع م66ن الج66رائم،  

  .االنتهاآات في مياهها
  

آث6ر فعالّي6ة    ن6شاط أ  التحقيقات وتقاس6م المعلوم6ات والخب6رات، إل6ى     مجاليسيؤّدي التعاون الدولي في   
  . ميدان إنفاذ القانون وسيساعد على المحافظة على بيئة بحرّية أآثر سالمة في المستقبلوتأثيرًا في

  
مأخوذة من منشورات وطنّية عديدة إلنفاذ القانون، ومعلومات قّدمها خبراء          يتضّمن هذا الدليل مواد     

ة والمدعين العامين في بل6دانكم   إطالع سلطات التحقيق المختصّ  ونحن نشّجعكم على  . في هذا المجال  
  .على هذا الدليل

  
  .ونتمّنى لكم التوفيق في تنفيذ هذا العمل المهم

  
  )توقيع(نوبل . رونالد ك

  

 



  دليل األنتربول لتفريغ النفط من السفن  

  مقدمة  

  مقّدمة .1
  

يهدف هذا الدليل إلى توفير معلومات مفيدة للمحّقق6ين المج6ّربين وأولئ6ك ال6ذين يفتق6رون إل6ى الخب6رة             
 جان6ب الخب6رة العادّي6ة المكت6سبة ف6ي مج6ال إنف6اذ الق6انون،         ى إل6 واس6تخدام ه6ذا ال6دليل   . على حّد س6واء  

وعلى غرار سائر الج6رائم الت6ي يق6وم به6ا أص6حاب الياق6ات البي6ضاء،                 . سيؤّدي إلى إنجاح التحقيقات   
 ت6وفير  وه6و م6ال يج6ري ت6وفيره عب6ر         . فإن الدافع للقي6ام بعملّي6ات التفري6غ غي6ر الم6شروعة ه6و الم6ال               

يص دفق النفايات وتسّربها، أو تشغيل تجهيزات السيطرة على التلّوث        ، وليس عبر تقل   ساعات العمل 
، أو عب66ر ش66راء تجهي66زات ال66سيطرة عل66ى التل66ّوث وقط66ع الغي66ار الالزم66ة له66ا، أو عب66ر           وص66يانتها

  .ساحلالتخّلص بشكل مالئم من النفايات على ال
  

ع رف66ع م66ستوى آف66اءاتهم ولمواجه66ة التح66ّدي بفعالّي66ة، يتع66ّين عل66ى المحّقق66ين عل66ى ص66عيد الع66الم أجم66  
 ب6شأن خط6ورة ه6ذا    ويجب توعية المدعين العامين والق6ضاة .  مالذ آمن للملّوثينبحيث ال يكون هناك  

وغالب6ًا  .  ناجح6ة  ق6ضائّية تحق6ا الالنوع من الجرائم، وتزويدهم بالمعلومات التي تسمح له6م ب6إجراء م   
 الت6شّدد  ع6دم  وس6يؤّدي  .ة عل6يهم ما يجري معاقبة مرتكبي االنتهاآات الخطيرة بفرض غرامات بسيط 

 الدولّية والوطنّية إلى مواصلة إلحاق الضرر ببيئتنا وعدم احترام القانون وموظفي  نيانوفي إنفاذ الق  
  .هيئات إنفاذ القانون

  
، أو  س6فن /يمك6ن أن تبل6غ دوري6ات روتينّي6ة لط6ائرات          آيف يمكن مباشرة التحقيق في التلّوث النفطي؟        

، )مخب6ر " (مبّل6غ ع6ن المخالف6ات      "ويمك6ن أن يت6صل    . عن وجود بقع6ة نفطّي6ة      تجارّية أو خاّصة،     سفن
، وع66ادة م66ا يك66ون ال66شخص أح66د أف66راد الط66اقم مم66ن ل66ديهم معرف66ة   بوآال66ة إلنف66اذ الق66انون أو األنظم66ة

  .مباشرة باالنتهاك المرتكب
  

 إل6ى ّي6ة التفت6يش      عمل ت6ؤّدي فقد  . ، نقطة بداية أخرى    من قبل دولة الميناء    رقابةووتشّكل عملّية تفتيش    
 الرقاب6ة عل6ى    غي6ر م6شروعة، أو وث6ائق م6زّورة، أو تالعب6ًا ف6ي تجهي6زات                  التف6اف تجهيزات   اآتشاف
  . عبر إجراء مقابالت مع أفراد طاقم السفينةويمكن أيضًا الحصول على معلومات. التلّوث

  
وعة مث6ل تنظي6ف     عملّيات التفريغ غير المشروعة للنفط عن عدد من النشاطات المتن         ويمكن أن تنجم    

تفري66غ  التل66ّوث، أو الرقاب66ة عل66ى أو ت66صريف الخط66وط األساس66ية، أو العب66ث بتجهي66زات    الخزان66ات، 
  .خزانات النفط الملّوث

  
 عملّي6ات تفري6غ ال6نفط م6ن ال6سفن،           رع6ى  معلومات ب6شأن الق6وانين الدولّي6ة الت6ي ت          ويتضّمن هذا الدليل  

ن اس66تخدام الق66وانين الوطنّي66ة مث66ل تل66ك الت66ي تمن66ع وق66د ثب66ت أ. ف66ضًال ع66ن اس66تخدام الق66وانين الوطنّي66ة
اإلدالء بإفادات آاذبة، شديد الفعالّية عند التعامل مع سفن تقوم بعملّيات تفري6غ غي6ر م6شروعة لل6نفط         

ج6راء تحقي6ق جن6ائي      إل  الالزم6ة  دواتاأل  وش6رح   يج6ري وص6ف    ، وف6ي ه6ذا ال6دليل      .في المي6اه الدولّي6ة    
 ة يمكن استخدامها في التحقيقات التي تج6رى عل6ى م6تن ال6سفن،    وتشمل المالحق لوائح مرجعيّ   . ناجح

ونح66ن ن66شجعكم عل66ى ن66سخ ه66ذه المالح66ق وحمله66ا  . وعملّي66ات المراقب66ة الجوّي66ة، وإلج66راء المق66ابالت 
  .معكم لدى إجراء تحقيقاتكم

  
 ح66دود التفري66غ ، والت66ي تع66ّرف)MARPOL73/78( االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن  نّصت66
 جزءًا في الملي6ون م6ن ال6نفط ف6ي           15  على وجوب أّال تتجاوز عملّيات التصريف      لقانوني من السفن،  ا

 ج66زءًا ف66ي الملي66ون، 15يعتب66ر أن66ه أآب66ر م66ن  وعن66دما يك66ون ال66نفط مرئي66ًا عل66ى س66طح المي66اه،  . المي66اه
  .وبالتالي فقد حصل انتهاك وال بّد من إجراء تحقيق



  دليل األنتربول لتفريغ النفط من السفن  

  االتفاقيات الدولية  

6 

   الدولّيةتفاقياتاال .2
  : دولّيتان تنطبقان على عملّيات التفريغ غير المشروعة للنفط من السفناناتفاقيت توجد
  ).UNCLOS( األمم المتحدة لقانون البحار اتفاقّية •
  ).MARPOL73/78(االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن  •

  
بع66ض لك66ن . ةولل66تمّكن م66ن إنف66اذ االتفاقّي66ات الدولّي66ة ال ب66ّد م66ن إنفاذه66ا عل66ى ص66عيد الق66وانين الوطنّي66   

 وتوّفر االتفاقّيتان ح6ق  .تين، تطّبق قوانين وطنّية تعكس مضمونها هاتين االتفاقيّ البلدان التي لم توّقع   
. التحقي66ق، واتخ66اذ اإلج66راءات القانونّي66ة، وإج66راء عملّي66ات تفت66يش وفق66ًا لنظ66ام رقاب66ة دول66ة المين66اء       

وه6ذا ب6دوره يعتم6د إل6ى ح6ّد بعي6د عل6ى م6دى                وتعتمد فعالّية االتفاقّيات الدولّية على درجة احترامه6ا،         
  .إنفاذها

  
الوالي6ة  ، األساس الق6انوني للتع6اون ال6دولي، و   )UNCLOS(توّفر اتفاقّية األمم المتحدة لقانون البحار     

 والحق6وق والواجب6ات ال6سيادّية ألّي ط6رف          والدول6ة ال6ساحلّية، ودول6ة العل6م،        دول6ة المين6اء،   اإلقليمّية ل 
  واعتب666666666ارًا م666666666ن ). EEZ(ة، ومنطقت666666666ه االقت666666666صادّية الخال666666666صة  عل666666666ى مياه666666666ه اإلقليمّي666666666 

). UNCLOS( بلدًا طرفًا في اتفاقّية األمم المتحدة لق6انون البح6ار   149، أصبح  2006أبريل  / نيسان 5
وت66نّص ه66ذه االتفاقّي66ة عل66ى أن المنظم66ة الدولّي66ة ذات ال66صالحّية س66تقوم بوض66ع القواع66د والمع66ايير        

  .لسيطرة عليهة البحرّية من السفنن وتقليصه واالدولّية لمنع تلويث البيئ
  

 المنظمة الدولّية ذات الصالحّية بالنسبة إلى التلّوث الناجم عن السفن، هي المنظم6ة البحرّي6ة الدولّي6ة              
)IMO( االتفاقّي6666666ة الدولّي6666666ة لمن6666666ع التل6666666ّوث م6666666ن ال6666666سفن ، الت6666666ي أدارت المفاوض6666666ات ب6666666شأن
)MARPOL73/78( .     1978 و1973دمج اتفاقّيتين جرى تبّنيهما ف6ي الع6امين      وهذه االتفاقّية هي نتاج 

وعلى مّر السنين جرى تحديثها عبر تبّني سلسلة تعديالت دخلت حّيز التنفيذ ف6ي الع6ام      . على التوالي 
  ، أص6666666666بحت ال6666666666دول  2006ن6666666666وفمبر /واعتب6666666666ارًا م6666666666ن ش6666666666هر ت6666666666شرين الث6666666666اني.  1983

وتح6ّدد  .  حرآة نقل البضائع بال6سفن باألطن6ان  من %97 الموّقعة على االتفاقّية تمّثل أآثر من       138الـ  
 أحكامه6ا ب6شكل آام6ل       بإنف6اذ م6ضمون   االتفاقّية حقوق األطراف الموّقعة عليه6ا وواجباته6ا، وتطالبه6ا           

، ف6ي  )MARPOL73/78(وتتضّمن االتفاقّية الدولّية لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن     . في تشريعاتها الوطنّية  
  :تضّمن القواعد الخاّصة بأنواع محّددة من المواد الملّوثة تقنّية تالوقت الراهن ستة مالحق

 .التلّوث النفطيالوقاية من : 1الملحق رقم  •
 . الشحنات السائبةث بمواد سائلة خطرة فيالتلّو الرقابة على: 2الملحق رقم  •
 س�لع   التلّوث الناجم عن مواد ضاّرة تحمله�ا ال�سفن عل�ى ش�كل            الوقاية من   :  3الملحق رقم    •

 .موّضبة
 . على متن السفنالتلّوث الناجم عن مجاري الصرف الصّحيالوقاية من : 4الملحق رقم  •
 . التي تنتجها السفنالتلّوث الناجم عن النفاياتالوقاية من : 5الملحق رقم  •
  . الناجم عن السفنتلّوث الهواءالوقاية من : 6الملحق رقم  •

  
، )الخ6اص ب6النفط    (1ها ف6ي الملح6ق رق6م        وفي حين أن هذا الدليل يتناول فقط القواعد المنصوص علي         

مفيدة في التحقيقات بشأن م6واد ملّوث6ة أخ6رى      وآيفّية إنفاذها، فإن المعلومات التي يتضّمنها قد تكون       
  .يجري تفريغها من السفن
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وإض66افة إل66ى االتفاقّي66ات الدولّي66ة الم66شار إليه66ا أع66اله، ف66إن ه66ذا ال66دليل س66يتناول أي66ضًا م66سالة إنف66اذ        

 وفق66ًا لم66دى  البيئّي66ة والق66وانين الجنائّي66ة التقليدّي66ة، مث66ل الم66ؤامرة، واإلدالء ببيان66ات آاذب66ة،    الق66وانين 
  .ارتباطها بعملّيات التفريغ غير المشروعة للنفط من السفن

  

  إلقليمّية اواليةالمصطلحات وال  1.2
  

ان بحي66ث ت66ستطيع ، الحق66وق ال66سيادّية للبل66د)UNCLOS(تح66ّدد اتفاقّي66ة األم66م المتح66دة لق66انون البح66ار  
، )MARPOL73/78( لتطبي6ق االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن               استخدام تشريعاتها الوطنّي6ة   

ولفه6م آيفّي6ة عم6ل ه6ذا النظ6ام، م6ن المه6م وج6ود فه6م واض6ح لمع6اني                      . نطاق واليتها اإلقليمّي6ة    ضمن
  :ن التعريفات في ما يليلذلك جرى إيراد عدد م. في هذا السياق المحّددالمصطلحات المختلفة 

ي6ة م6ن خ6ّط األس6اس، وه6ي ت6شمل ع6ادة               البرّ عل6ى الجه6ة   ة  واقع6  ه6ي المي6اه ال     :المياه الداخلّي�ة   •
 .البحيرات، واألنهار، والخلجان

 ومن66ه تق66اس من66اطق الوالي66ة اإلقليمّي66ة وفق66ًا التفاقّي66ة األم66م   ه66و خ66ّط اص66طناعي:خ��ّط األس��اس •
 خّط األساس العادي لدول6ة      ، خّط حّد أدنى الجزر    برويعت). UNCLOS(المتحدة لقانون البحار    

تت6ضّمن تعريف6ًا   ) UNCLOS(لكن اتفاقّي6ة األم6م المتح6دة لق6انون البح6ار      . موّقعة على االتفاقّية 
 س6احلّية ذات تجويف6ات عميق6ة أو ح6ول      لخط األساس الم6ستقيم ال6ذي يمك6ن إعالن6ه ف6ي من6اطق             

 .جزر هدابّية
، م6ن  ) آيل6ومتراً 22,2( م6يًال بحري6ًا   12ها عرض6  يتع6ّدى  ة ال هو منطق6ة بحرّي6    :البحر اإلقليمي  •

 .خّط األساس آما حّددته الدولة الساحلّية
، وتتمّت6ع  هي منطقة بحرّية تقع ما بعد البحر اإلقليم6ي      :)EEZ (المنطقة االقتصادّية الخالصة   •

، وحماي6ة   لهافيها الدولة الساحلّية بحقوق محّددة في مجال استكشاف الموارد البحرّية واستغال          
 ) آيل6ومتراً  370( م6يًال بحري6ًا      200 ع6رض ويمكن إعالن هذه المنطقة بحيث تصل إل6ى         . بيئتها

 .لكن لم تعمد جميع البلدان إلى إقامة منطقة اقتصادّية خالصة. اعتبارًا من خّط األساس
 .هي المنطقة البحرّية الواقعة ما بعد المناطق المشار إليها آنفًا: أعالي البحار •

  

 

مناطق الوالية اإلقليمّية المتعّلقة . 1
بإنفاذ قوانين مكافحة التلّوث 

  فنالناجم عن الس

 أعالي البحار

المنطقة االقتصادّية 
 الخالصة

البحر 
 اإلقليمي

  خّط األساس

 المياه الداخلّية
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وتصدر .  السفينة وفقًا لقوانينها وتحمل جنسّيتها أثناء تشغيلهاتسّجلهي الدولة التي : دولة العلم

 .دولة العلم وثائق للسفينة وتتمّتع بوالية إقليمّية آاملة على السفينة أثناء عملها في أعالي البحار
 ك الوقت، سواء في أحد موانئها، أوهي الدولة التي تكون السفينة موجودة فيها في ذل: دولة المرفأ

 .ساحلفي منشأة على ال
ه66ي الدول66ة الت66ي تتمّت66ع بوالي66ة إقليمّي66ة عل66ى المي66اه الت66ي تعبره66ا أو تبح66ر فيه66ا      : الدول��ة ال��ساحلّية

  .السفينة

  التزامات السفن  2.2
  

ل66سفن عل66ى آ66ّل س66فينة تعم66ل تح66ت س66لطة دول66ة موّقع66ة عل66ى االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ا          
)MARPOL73/78( ،وتت66ضّمن االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن . االمتث66ال لجمي66ع قواع66د االتفاقّي66ة

ويتحّم666ل ص666احب ال666سفينة . ، أي666ضًا ش666روطًا ب666شأن الوث666ائق وال666سجالت)MARPOL73/78(ال666سفن 
، وغيرها من صلةالدولّية ذات الوالقوانين   مسؤولّية ضمان امتثال السفينة لجميع االتفاقّيات        هارّبانو

 ط تبل66غ، وآ66ّل ناقل66ة نف66 وأآث66ر)gt (ًا طن40066 حمولته66ا الخ66ام بل66غويتع66ّين عل66ى آ66ّل س66فينة ت . األدوات
عملّيات موقع  ( للقسم األول    )ORB ( نفط أن تحتفظ بسجالت  وما فوق،   ) gt( طنًا   150 حمولتها الخام 

عملّي666666ات (ث666666اني وعل666666ى ن666666اقالت ال666666نفط أن تح666666تفظ أي666666ضًا ب666666سجالت نف666666ط للق666666سم ال. )اآلالت
 عل66ى معلوم66ات إض66افّية ب66شأن االحتف66اظ     3.4ويمك66ن العث66ور ف66ي الق66سم رق66م     ). ال66صابورة/ال66شحن

 وقاي6ة   ش6هادة "ويتعّين على السفن من هذه الفئات واألحجام االحتفاظ بوثائق أخ6رى مث6ل              . بالسجالت
  .)SOPEP (نفطي للسفينة لمواجهة أّي تلّوث ، وخّطة طوارئ)IOPP ("دولّية من التلّوث النفطي

  
أّي عملّي66ة  ف66ورًا ب66ويج66ب عل66ى رّب66ان ال66سفينة أو ال66ضابط الم66سؤول عنه66ا إب66الغ أق66رب دول66ة س66احلّية 

تفري66غ نف66ط، واقعّي66ة أو محتمل66ة، باس66تثناء م66ا ت66سمح ب66ه االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن          
)MARPOL73/78(1.  

  سفنرقابة دولة الميناء والمعلومات الخاّصة بال  2.3
  

، إنف6اذ   )MARPOL73/78(يتعّين على أّي دولة موّقعة على االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من ال6سفن              
امتث66ال جمي66ع ال66سفن الت66ي ترف66ع علمه66ا لجمي66ع     وض66مان 1جمي66ع األحك66ام ال66واردة ف66ي الملح66ق رق66م   

  .المتطّلبات، ومن ضمنها عملّيات التفريغ المشروعة، والبناء، والتجهيزات
  
، للبل6دان أدوات    ر االتفاقّيات الدولّية التي أقّرتها المنظمة البحرّية الدولّية ومنظمة العم6ل الدولّي6ة            توّف

لك6ن لألس6ف، ف6إن      . لسفن األجنبّية التي تزور موانئه6ا     ا  على ابةقتسمح لها بإجراء عمليات تفتيش ور     
 متوافق6ة م6ع المع6ايير    لمهابعض دول العلم ال تقوم بالتزاماتها لجهة ضمان أن السفن المخّولة رفع ع     

 بذلك، وبنتيجة ذلك، يجري إنزال سفن عديدة إلى المياه مع أن حالتها ال تسمح . الدولّية المتفق عليها  
  .األمر الذي يمّثل تهديدًا لمن هم على متنها وللبيئة البحرّية أيضًا

                                                      
  .)MARPOL73/78(ة لمنع التلّوث من السفن االتفاقّية الدولّي من 1 البروتوآول رقم - 1
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ه لل6دول بتفت6يش ال6سفن       ، النظ6ام ال6ذي ي6سمح بموجبPSC(        6(ابة من قب6ل دول6ة المين6اء         قيعتبر نظام الر  

وه6ي تق6وم بعملّي6ات التفت6يش للتأّآ6د      .  والتي تحمل دول أعالم أجنبّي6ة وتق6وم بزي6ارة موانئه6ا          المسّجلة
ه يج66ري م66ن أن ال66سفن االجنبّي66ة الت66ي ت66دخل مرافئه66ا ت66ستوفي المع66ايير الدولّي66ة المتف66ق عليه66ا، وأن66     

 دول6ة المين6اء أي6ضًا دورًا مهم6ًا ف6ي تحدي6د       ابة من قب6ل ق ويلعب نظام الر  .طواقم آفؤة  تشغيلها من قبل  
وتعتب66ر .  إبع66ادهمف66يبالت66الي هوّي66ة ال66شاحنين والم66شّغلين ال66ذين ال ي66ستوفون المع66ايير المطلوب66ة، و    

التكام66ل مع66م م66سؤولّية دول العل66م، ولكنه66ا ل66ن  م66ن قب66ل دول66ة المين66اء مهّم66ة أي66ضًا ف66ي مج66ال رقاب66ةال
  .تستطيع أبدًا الحلول محّلها

  
ويج6ري   . ش6روط اتفاقّي6ة دولّي6ة ذات ص6لة       صدار بيان ب6الثغرات إل6ى ال6سفن الت6ي ال ت6ستوفي            إيجري  

 من قبل دولة المين6اء، وتت6ضّمن      رقابةاالحتفاظ بأنظمة قواعد البيانات وفقًا لكّل مذآرة تفاهم بشأن ال         
ل دول6ة    م6ن قب6    رقاب6ة  ويمكن أن تكون معلومات نظ6ام ال       .معلومات بشأن الثغرات وعملّيات االحتجاز    

م6شكالت األداء الب6شري    الميناء مفيدة للتحقيقات عبر تقديم تاريخ السفينة، ووضعها، وتجهيزاته6ا، و          
  . من قبل دولة الميناءرقابةعلى متنها، والتي جرى تسجيلها أثناء عملّيات التفتيش وال

  
 رقاب6ة هم ب6شأن ال   م6ذآرات التف6ا   الخاّص6ة ب   اإلنترن6ت     إلى مواقع  روابطال الئحة ب  15ويقّدم الملحق رقم    

 والنظ66ام  م66ن قب66ل دول66ة المين66اء  رقاب66ة وإل66ى موق66ع اإلنترن66ت الع66ام لنظ66ام ال   م66ن قب66ل دول66ة المين66اء،  
وق6د ال تك6ون بع6ض المعلوم6ات     ). EQUASIS(للمعلومات المتعّلقة بمراقبة ج6ودة ال6شحن       األوروبي

ول عليه6ا عب6ر اإلدارة      التفصيلّية متوافرة على هذه المواقع، لكن يج6ب أن يك6ون ممكن6ًا طل6ب الح6ص                
  .البحرّية الوطنّية

  
، عب6ر دخ6ول مج6اني أو بواس6طة اش6تراك، معلوم6ات          ويمكن أن يوّفر موقع سجّل شرآة لويدز أيضاً       

، واس66م مالكه66ا الم66سّجل، )IMO(مح66ّددة ب66شأن ال66سفن ورق66م ت66سجيلها ف66ي المنظم66ة البحرّي66ة الدولّي66ة   
ويمك6ن التثّب6ت م6ن ه6ذه        .  وعرض6ها، إل6خ     وطوله6ا،   وغاط6سها،   ووزنها القائم،  حجم حمولتها الخام،  و

 الرقابة عل6ى  بواسطة اإلدارة البحرّية الوطنّية لكّل بلد، والمعلومات الخاّصة بنظام     المعلومات أيضاً 
  .السفن من قبل دولة الميناء
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  المعلومات التقنّية المتعّلقة بالسفن .3
  

ول6دى ق6راءة    . ميدانّية محّددة تجري عل6ى م6تن ال6سفن        يقّدم هذا الفصل معلومات تقنّية بشأن نشاطات        
، والت6ي يمك6ن   هذا الدليل، من المفيد فهم المصطلحات المستخدمة في المسائل التقنّية المتعّلقة بالسفن      

  . 1العثور عليها في الملحق رقم 
  

  آيفّية إنتاج الفضالت النفطّية  1.3
  

  :عادة على متن السفن الكبيرة، وهيتوجد ثالث فئات من الفضالت النفطّية التي تتراآم 
 . على متن جميع السفنجّمةفضالت ال •
 التنقي6ة عل6ى م6تن جمي6ع     والتي تنجم عن التشغيل الروتيني لتجهيزات    فضالت من نوع الحمأة      •

 .السفن، ومن نوع محّدد من تصاميم محّرآات الدفع
  .على متن ناقالت النفط الشحنات النفطّية فضالت •

  
  جّمةفضالت ال

  
وي مواقع اآلالت على متن السفن التجارّية الكبي6رة عل6ى مجموع6ة معّق6دة م6ن األنظم6ة الهندس6ّية           تحت

تزيي66ت،  الوق66ود، والت66دّبروت66شمل أنظم66ة ال66دعم أنظم66ة ت66ستخدم ل   .  وتزوي66دها بالطاق66ة ل66دفع ال66سفينة 
 واإلطف6اء،   ، ومي6اه ال6صابورة،    الجّم6ة معالجة المي6اه المالح6ة، ومي6اه        ، و لتزليقوالوقود، وتنقية زيت ا   

اب66ة، ق ويت66ضّمن آ66ّل جه66از ع66ددًا م66ن الم66ضّخات، والتجهي66زات، ومع66دات الر      .وال66صرف ال66صّحي 
وقد جرى تصميم جميع هذه المكّونات     . آمّيات آبيرة من األنابيب    وغيرها من المكّونات، فضًال عن    

  .، إلخ وحشيات آلّيةوانع تسّرب ملمنع التسّرب وتقليصه عبر استخدام
  

ويح6صل  . في اليوم الواح6د أو أآثر  مترًا مكعبًا 20ستوى تراآم الفضالت إلى حدود قد يصل يصل م  
  ال66سفن، ووج66ود آيل66ومترات م66ن األنابي66ب، وآالف     ب66سبب ض66خامة مواق66ع اآلالت ف66ي   ه66ذا الت66راآم 

 يمك6ن أن يح6صل ت6سّرب     وبالت6الي التجهيزات والوصالت، ووجود العديد من المضّخات على متنها، 
 آّمي6ات م6ن ال6سوائل المتكّثف6ة الناتج6ة ع6ن        ب6سرعة  إضافة إلى ذلك، تتراآم.جهزةمن أّي من هذه األ  

ال6صرف م6ن مغاس6ل غ6رف المحّرآ6ات          م6ن   ، و  تبريد المحّرك الرئيسي، وعن مبّخرات معتقة      أجهزة
والتسّرب الناتج م6ن تجهي6زات وعملّي6ات أخ6رى، وم6ن آمّي6ات آبي6رة م6ن ف6ضالت              عملّية تنظيفها،   و

، وغيره6ا  جّم6ة كن أن يكون نظ6ام األنابي6ب، والم6ضّخات، والخزان6ات، وآب6ار مي6اه ال              ويم. الجّمةمياه  
من األمور المرتبطة بهذه التجهيزات، مسألة معقدة وصعبة على الفهم، حتى في حال وجود مخّط6ط                

  .لألنابيب
  

 .ه66احجمسفينة و ال66تختل66ف أس66ماء خّزان66ات الف66ضالت النفطّي66ة وترتيبه66ا عل66ى م66تن ال66سفن وفق66ًا لن66وع  
ويج66ري اس66تخدام العدي66د م66ن الخّزان66ات األخ66رى لتح66زين س66وائل متنّوع66ة، وم66ن ض66منها ال66شحنات،    

حج6م   وعلى جميع السفن الت6ي يزي6د  .  وأنواع متعّددة من الفضالت السائلة     ،زليقوالوقود، وزيوت الت  
 ،)الحم66أة( أن تك66ون م66زّودة بخزان66ات لجم66ع الف66ضالت النفطّي66ة ،)gt( ط66ن 400حمولته66ا الخ66ام عل66ى 

وب666شكل ع666ام، تك666ون خزان666ات الحم666أة منف666صلة . لت666شغيل ال666سفينةويج666ب أن يك666ون حجمه666ا مناس666بًا 
 ل6يس إلزامي6ًا، إّال      جّم6ة وعلى الرغم من أن وجود خزانات لمي6اه ال        . ومستقّلة، لكن يمكن دمجها أيضاً    

  امـا الخـوعلى السفن التي يزيد حجم حمولته. أن معظم السفن أصبحت مجهزة بها
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 ت6شمل جه6ازين عل6ى األق6ّل م6ن      ، أن تك6ون م6زّودة أي6ضًا بتجهي6زات لتنقي6ة ال6نفط       )gt( طن   400على  
م6ع مكون6ات نفطّي6ة ال       ، أو ال6دمج، ووح6دة م6صّممة إلنت6اج نفاي6ات س6ائلة               أجهزة الفصل، أو الترشيح   

ويجب وصل المضّخات، واألنابيب، والصّمامات، وسائر      ). ppm( جزء في المائة     15تتخطى حدود   
 وس66ائر الف66ضالت النفطّي66ة عب66ر جّم66ة وت66سهيل نق66ل مي66اه الزات األخ66رى بالخزان66ات المختلف66ة،التجهي66

  .موقع اآلالت أو غرفة اآلالت
  

 والملحق المعلومات المتعّلقة ب6شأن  ،)IOPP" (شهادة الوقاية الدولّية من التلّوث النفطي     "وستتضّمن  
تحدي6د، والمخّص6صة لمعالج6ة الف6ضالت        الخّزانات والتجهيزات الموج6ودة عل6ى م6تن تل6ك ال6سفينة بال            

. وستكون السفينة مزودة أي6ضًا بمخّطط6ات لألنابي6ب والخزان6ات الخاّص6ة بمختل6ف األنظم6ة             . النفطّية
، ومخّطط66ات األنابي66ب  )IOPP" (ش66هادة الوقاي66ة الدولّي66ة م66ن التل66ّوث النفط66ي     "ويج66ب أن تت66ضّمن  

  .وسجالت النفط خارطة للخزانات
  

  فضالت الحمأة
  

فط الثقي66ل ذي ل66سفن ذات الغ66اطس العمي66ق ب66إحراق ن66وع م66ن ال66ن ل  الرئي66سّيةمحّرآ66اتال، تق66وم عموم66ًا
ي66ة، وتق66وم ب66ذلك أحيان66ًا المحّرآ66ات الم66ساعدة    ويحت66وي ه66ذا الوق66ود عل66ى ملّوث66ات ال  .النوعّي66ة المتدّن

ن قبل نق6ل  عملّيات النقل والتخزي تلّوث إضافي أثناء يحصلوقد . تجري إزالتها أثناء عملّية التصفية  
، وت66أخير عملّي66ة ولمن66ع ت66ضّرر مكّون66ات المحّرآ66ات. ال66نفط إل66ى ال66سفينة، وأثن66اء وج66وده عل66ى متنه66ا 

 وص66وله إل66ى التآآ66ل، وتح66سين االحت66راق، تج66ري تنقي66ة الوق66ود بواس66طة أجه66زة ط66رد مرآ66زي قب66ل   
سها، وتعم6ل  وتكون التجهيزات الخاّصة بتنقية النفط عادة ق6ادرة عل6ى تنظي6ف نف6سها بنف6        . المحّرآات

  .باستمرار إلزالة الملّوثات الصلبة والسائلة معًا
  

 بقّوة الطرد المرآ6زي إل6ى   يتدّفق النفط عبر جهاز التنقية ويجري طرد الملّوثات الصلبة األثقل وزناً    
تب66دأ دورة ق66ذف ووفق66ًا لفواص66ل زمنّي66ة مح66ّددة س66لفًا،  . الج66دران الخارجّي66ة لجه66از الط66رد المرآ66زي 

ويج6ري ت6صريف   . فتح6ات أخ6رى  / مناف6ذ وتج6ري إزال6ة المي6اه م6ن الخ6زان بواس6طة         . لطرد الملّوث6ات  
ويج6ري ال6تحّكم ب6دورات الق6ذف بواس6طة أجه6زة توقي6ت              .  نحو خزان حم6أة    الحمأة والملّوثات السائلة  

وق6د تك6ون بع6ض أجه6زة الط6رد المرآ6زي الخاّص6ة              . يتوّلى المهندسون ضبطها وفق6ًا لنوعّي6ة الوق6ود        
  .بأنواع أخرى من أجهزة االستشعار اآللّية التي تتحّكم بعملّية الطردبالوقود مجّهزة 

  
وق6د  . وتجري معالجة زيت التزليق الخاص بالمحّرك الرئي6سي والمح6ّرك الم6ساعد عل6ى نح6و م6شابه            

 وتنته6ي ف6ضالت الحم6أة والف6ضالت ال6سائلة           تكون هذه التجهيزات قادرة على تنظيف نفسها بنف6سها،        
 م6ن تل6ك   وتكون آمّية الفضالت الناتجة عن هذه العملّية عادة أق6لّ   . ّزان الحمأة الناتجة عن ذلك في خ    
  .الناتجة عن زيت الوقود

  
 محرآ6ات ال6دفع    ف6ي  األخمص،ذواتيقوم نظام منفصل بتزليق المنطقة بين الكّباسات واألسطوانات     

ا بواسطة حرآ6ة    يجري آشطه ، ثّم   ويجري حقن الزيت بواسطة جدران األسطوانة     . الرئيسّية البطيئة 
وت6سقط  .  المنتج6ات الثانوي6ة لعملّي6ة االحت6راق ال6نفط، وال يع6اد اس6تخدامه               وتل6ّوث . ترّدديةالكّباسات ال 
 .، أو خ66زان ص66رف حلق66ة الف66انوس ف66ي خ66زان حم66أة منف66صل يع66رف باس66م ص66ندوق الح66شوالف66ضالت

زي6ت الن6اتج     وال وبطبيعة الحال، يمكن جمع زيت التزليق، وزيت الوقود، وحمأة زي6ت األس6طوانات،            
  .عن خزانات النفط الوسخة، في خزان فضالت أو خزان حمأة واحد
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، تعتبر فضالت حمأة زيت الوقود عمومًا أقّل تنّوعًا، ويمكن التنب6ؤ         الجّمةبالمقارنة مع فضالت مياه     

  م6ن  %2- 1 ما بين    نتهيي وبشكل عام،    .عمومًا بحجم آميتها، شرط أن تبقى نوعّية زيت الوقود ثابتة         
وتت6راوح  . ، على شكل حم6أة    في المحّرك الرئيسي للسفينة وفي موّلداتها       المحترق زيت الوقود الثقيل  

 وم66دى تالؤم66ه م6ع ش66حنات الوق66ود ال66سابقة لل66سفينة، وحال66ة التجهي66زات  الكمّي6ة وفق66ًا لنوعّي66ة الوق66ود، 
  .المستخدمة لتخزينه، ونقله، وتسخينه

  
   شحنات النفطرواسب فضالت

  
 فضالت حمولة   رواسبسائبًا وتنتج   ، النفط   )ة، والنفط الخام  آيميائيمنتجات، ومواد    (تحمل الناقالت 

 ما ب6ين    ولدى الناقالت خزانات عدة ويمكنها أن تحمل في الوقت نفسه شحنات مختلفة تتراوح            . النفط
يج66ة  وبنت.ة والمنتج66ات الغذائّي66ةكيميائي66أن66واع متع66ّددة م66ن المنتج66ات النفطي66ة، وص66وًال إل66ى الم66واد ال 

 تنظي6ف خزان6ات الن6اقالت       ؤّديوي. ذلك، يفترض عادة تنظيف هذه الناقالت لدى نقل شحنات مختلفة         
ويتطّل6ب تنظيفه6ا   .  النفطّية، عادة إلى إنتاج ف6ضالت نفطّي6ة    بواسطة البخار بعد قيامها بنقل المنتجات     

والت6ي تق6وم   )" Butterworth (آل6ة " يشبه جه6از ال6رّش، ويع6رف باس6م      بطريقة مختلفة استخدام جهاز   
برّش مياه ساخنة مضغوطة داخل الخزانات، األمر الذي يؤّدي إلى إنتاج آمّية من ف6ضالت الخ6زان                 

 ش6روط االتفاقّي6ة   4.4 رق6م  سمع6رض الق6  يو.  أآبر مّما تنتجه طريقة التنظي6ف بواس6طة البّخ6ار          النفطّية
  . النفط في البحر شحناترواسب، لتفريغ )MARPOL73/78(الدولّية لمنع التلّوث من السفن 

  
  ناقالت المنتجات

  
 التي ال يمكن    رواسبال"بعد التفريغ النهائي، تصبح خزانات الشحن عادة فارغة، باستثناء آمّية من            

م6ن خ6زان آلخ6ر وفق6ًا لعوام6ل          " الكمّي6ة الت6ي ال يمك6ن ض6ّخها        "وتختلف ه6ذه    .  في آّل خزان   "ضّخها
  :متعّددة
 .آثافة الشحنة •
 .الحرارة •
 . أثناء عملّية الفصلةموازن السفين •
 .ينة، إلخمضّخات السف/ الشحنفّعالية تجهيزات •
 .فّعالية طاقم السفينة •
  .التصميم والشكل الداخليين لخزانات السفينة •

  
 ليت6ر ف6ي     200ح6والى   (عادة صغيرة   " ال يمكن ضّخها  "في ناقالت المنتجات الحديثة، تكون الكمّيات       

الترتيب6ات وللعوام6ل   /ن6ات ال6شحن   حّد آبير وفق6ًا لحج6م خزا      ، لكن قد يختلف هذا الرقم إلى        )آّل خزان 
 عادة بتفّقد خزانات الشحن ووضع ال6سفينة عن6د إنج6از عملّي6ة               الشحنة ّساحويقوم م . المشار إليها آنفاً  

وتوجد عادة نسخة من هذا التقرير عل6ى م6تن ال6سفينة،            . النقل، للتأّآد من أنه جرى إفراغ آّل الشحنة       
 وربم6ا تك6ون هن6اك     . بشأن عملّية التفريغ وتقييم للشحنة الباقية على متن السفينة         إلى جانب التعليقات  

ويج66ب أال تتج66اوز ه66ذه الكّمي66ات ب66ضعة أمت66ار   . آّمي66ات م66ن ال66شحنة ف66ي أنابي66ب وم66ضخات التفري66غ  
  .مكعبة فقط، وفقًا للعوامل المشار إليها آنفًا

  
نقل آمّي66ة م66ن المي66اه المالح66ة   وس66يجري. تالي66ةس66تبدأ ال66سفينة عملّي66ة الغ66سل اس66تعدادًا لنق66ل ش66حنتها ال    

وتختلف الكمّية وفقًا لمتطّلبات السفينة، لكنها ق6د ت6صل إل6ى ع6دة              . الزيت الملّوث  ووضعها في خزان  
 عب66ر نظ66ام غ66سل  زي66ت المل66ّوث م66ن خ66زان الوتج66ري إع66ادة ت66دوير ه66ذه المي66اه  . مئ66ات م66ن األطن66ان 

وعن66د إنج66از عملّي66ة غ66سل  . ويمك66ن ت66سخين المي66اه. خزان66ات ال66شحن، وفق66ًا لمتطلب66ات إع66داد الخ66زان 
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 عل66ى المي66اه  زي66ت المل66ّوث ، وتعري66ة الخزان66ات واألنابي66ب المغ66سولة، س66يحتوي خ66زان ال     الخزان66ات
.  الشحنات، والكمّيات الت6ي ال يمك6ن ض6ّخها م6ن آ6ّل خ6زان        رواسبالمالحة التي استخدمت للغسل، و    

ويمك6ن أحيان6ًا،    .  واحت6سابها باألمت6ار المكعب6ة      ، وتسجيل السطح البين6ي،    وسيجري قياس هذه الكميات   
 خزان6ات   ن رأس الخط ال ي6ستطيع معالج6ة الزي6ت المل6ّوث ف6ي              أل ةآيميائيوليس غالبًا، استخدام مواد     

  .ةآيميائي يحتوي على مواد ذيالو غسلال
  

رص66د تفري66غ ال66نفط  "نظ66ام ، عب66ر )المي66اه (زي66ت المل66ّوث باس66تطاعة ال66سفينة اختي66ار تفري66غ بع66ض ال  
 واحت66ساب آمي66ات ال66سطح ال66شحن/زي66ت المل66ّوث الرواس66بالخ66اص به66ا بع66د ترّس66ب " الرقاب66ة علي66هو

  ).MARPOL73/78(البيني التي جرى قياسها، وفقًا لشروط االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن 
  

 رواس6ب  المك6ّون م6ن      زي6ت المل6ّوث   ستصل السفينة إل6ى رص6يف مين6اء التحمي6ل حامل6ة آمي6ات م6ن ال                
زي6ت  ويج6ري تنظي6ف خ6زان ال      .  لمعالجت6ه ف6ي المرف6أ      زي6ت مل6ّوث   ويجري عادة تفريغ ه6ذا ال     . الشحن
  .لتحميل الشحنة التالية استعدادًا ساحل على الغسل مياه ال مجّددًا وتفريغالملّوث

  
  ناقالت النفط الخام

  
 رواس66ب م66ن ا ال يمك66ن ض66ّخهعن66د اآتم66ال عملّي66ة تفري66غ ال66نفط الخ66ام م66ن ناقل66ة نف66ط، س66تبقى آمي66ات 

.  خزان، وتخضع للعوامل نف6سها عل6ى النح6و الم6ذآور بالن6سبة إل6ى ن6اقالت المنتج6ات                   الشحنة في آلّ  
، وآم6ا ذآ6ر س6ابقًا،       ساحل أآبر آمّية ممكنة من النفط الخام وتعرية األنظم6ة عل6ى ال6             وسيجري تفريغ 

  .سيقوم مّساح شحنات بالتثّبت من وضع خزانات السفينة
  

خ66ام، تختل66ف الكمي66ات الت66ي ال يمك66ن ض66ّخها، أآث66ر مم66ا ه66و الح66ال بالن66سبة إل66ى   ف66ي ن66اقالت ال66نفط ال
ويمك6ن أن  .  وال6سبب يع6ود أساس6ًا إل6ى حج6م خزان6ات ال6شحن وإل6ى طبيع6ة ال6شحنة                .ناقالت المنتجات 

 ب66الحواجز  ملت66صقةرواس66ب، وآمّي66ات م66ن ال ف66ي الخزان66ات رواس66بيك66ون ل66دى ن66اقالت ال66نفط الخ66ام
وستتراوح الكمّية وفق6ًا لن6وع ال6شحنة، وم6ا إذا آان6ت ال6سفينة ق6د أج6رت             . هيكلّيته وب اإلنشائّية للخزان 

  . للنفط الخام أثناء التفريغغسلعملّية 
  

 ها،وعند إنجاز .  النفط الخام هو عملّية تستخدم فيها الشحنة على متن السفينة لتنظيف خزاناتها            غسل
ا وعن66دما ال يج66ري تفريغه66  . ساحلال66 م66ع ال66شحنة ويج66ري تفريغهم66ا عل66ى    غ66سلعملّي66ات التت66زاوج 

 يج6ري تجمي6ع مي66اه   ، أو ف6ي ح6ال ج6رت عملّي66ات التنظي6ف ف6ي ع6رض البح6ر،       ساحلمباش6رة عل6ى ال6   
تجهي66زات رص66د تفري66غ  " وربم66ا تج66ري عملّي66ة ال66صفق بواس66طة  .زي66ت المل66ّوث ف66ي خ66زان الغ66سلال

مشابه، يمكن ش6حنه م6ع مي6اه        لمنتوج  ة   آانت الشحنة التالي   وفي حال .  إلزالة المياه من الخزان    "النفط
  . التي جرى جمعها أثناء عملّية التنظيفغسلال

  التخّلص من الفضالت  2.3
 والحم6أة  جّم6ة  ويمك6ن ض6ّخ مي6اه ال   . والحم6أة الجّم6ة هناك خيارات قليلة جدًا للتعامل مع فضالت مي6اه          

 تخ6زين الحم6أة      إم6ا  عندئ6ذ، يتوّج6ب   . إلى خزانات متنوعة موجودة على متن ال6سفينة، واالحتف6اظ به6ا           
  .، أو إحراقها في المحرقةساحلعلى متن السفينة للتخّلص منها الحقًا على ال
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عل6ى نح6و م6ا يظه6ر ف6ي          و،  ف6ي البداي6ة   .  عادة عملّيتين  الجّمةتتضّمن العملّية النموذجّية لمعالجة مياه      

ى خ6زان    الموج6ودة ف6ي آب6ار خاص6ة عب6ر غرف6ة المحرآ6ات، إل6                الجّمة، يجري ضّخ مياه     15الصفحة  
 إل6ى  جّم6ة   فم6ا أن يمتل6ئ بئ6ر مي6اه ال    . في ال6سفن الحديث6ة    نظام آلّياً  ال اكون هذ أن ي ويمكن  . جّمةلمياه ال 

.  موصولة ب6شكل مالئ6م  يقوم مفتاح بتشغيل المضّخة، شرط أن تكون الصّمامات     مستوى محّدد سلفًا،    
النظ6ام مجه6زًا أي6ضًا بجه6از        وربم6ا يك6ون     . جّم6ة  بشكل آلي إلى خزان مي6اه ال       الجّمةويجري نقل مياه    

إنذار للتشغيل الزائد يعلم المهندس في حال جرى نقل آميات غير طبيعّية من المياه إلى خ6زان مي6اه                   
  .جّمةال
  

 والمضّخة، موصوًال أيضًا جّمةويمكن أن يكون نظام األنابيب الذي يصل ما بين مختلف آبار مياه ال  
 داخلية ت6صل النظ6ام    مثل مجاري جانبّيةت التصالبّيةويمكن اعتبار مثل هذه الوصال . بأنظمة أخرى 

الحري6ق،   م6ضّخة "، أو باس6م     " وال6صابورة  جّم6ة  مي6اه ال   ةم6ضخّ "بمضّخات أآب6ر تع6رف أحيان6ًا باس6م          
وبمق6دور ه6ذه الوص6الت الت6صالبّية        ". مضّخة الخدمات العاّم6ة   "، أو باسم    "ومياه الجّمة، والصابورة  

 وه66ي مطلوب66ة وفق66ًا لالتفاقّي66ة الدولّي66ة  إل66ى خ66ارج ال66سفينة،  رعةّخ مي66اه الجّم66ة ب66س ت66سهيل عملّي66ة ض66 
  .، ولكن المقصود هو استعمالها في حاالت الطوارئ فقط)SOLAS(لحماية األرواح في البحر 

  
 الت6ي ج6رى جمعه6ا م6ن آب6ار الجّم6ة ونقله6ا إل6ى خزان6ات الجّم6ة، إل6ى                        الزيتّي6ة   نقل المي6اه   عندئذ يمكن 

وعلى أّي6ة ح6ال،   .  تخزين آافية على متن السفينة    ثّبت، شرط وجود طاقة    بواسطة نظام نقل م    ساحلال
.  غي6ر مج6ٍد بالن6سبة إل6ى ال6سفينة          ساحلغالبًا ما توجد آمّية مياه آبيرة، ويعتبر التخّلص منها عل6ى ال6            

  .، يفترض معالجة مياه الجّمة بواسطة تجهيزات تنقية النفطساحلوفي حال عدم نقلها إلى ال
  

 ودم66ج أو أّي جه66از آخ66ر يف66صل المي66اه ع66ن ال66نفط،   تنقي66ة ال66نفط م66ن جه66ازي ف66صلتت66أّلف تجهي66زات
 الجه66از م66صّممًا ه66ذايج66ب أن يك66ون و). OWS" (جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة "ويع66رف ع66ادة باس66م  

    ج66زء نف66ط مقاب66ل ملي66ون ج66زء مي66اه   15ومختب66رًا لف66صل م66زيج ال66نفط والمي66اه إل66ى ح66ّد أق66صى ه66و      
)15pm(.  لمحتوى النفطي اجهاز قياس   ب"ه   ويمكن تزويد) "OCM(        وآخر إليقافه بشكل آل6ي، األم6ر ،

لكن هذه ال6شروط مفروض6ة فق6ط عل6ى          ). 15ppm( تزيد عن حدود     الذي يمنع تفريغ أّي نفايات سائلة     
  ).gt( آالف طن 10السفن التي تزيد حمولتها الخام على 

  
ا ن6ّصت علي6ه االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع      ويجب أن تتواف6ق هك6ذا تجهي6زات م6ع المع6ايير الدولّي6ة وفق6ًا لم6                

  .2وحّددت قرارات المنظمة البحرّية الدولّية معايير الموافقة). MARPOL73/78(التلّوث من السفن 
  

                                                      
 أصبحت تخضع لموافقة 1994أبريل /، واعتبارًا من شهر نيسان)A.393) (X(، آانت هكذا تجهيزات تخضع لموافقة القرار 1994 حتى العام -  2

، فيجب أن تخضع لموافقة 2005ر يناي/ آانون الثاني1أما التجهيزات التي جرى ترآيبها على متن السفن بعد . )MPEC 60) (33(القرار 
  ).MPEC 107) (49(القرار 
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خزان 
حمأة 

الميمنة 
  األمامي

نموذج عن ترتيبات النقل ما بين الخزان 

  والنفط

  

  

  

  

  

  

 

خزان حمأة زيت 
  الوقود

خزان حمأة زيت   والنفطبين الجّمة خزان الفصل    مصفاة الحمأة
  التزليق

  مصفاة الحمأة
 خدمةخزان الالمحرقة أو مصفاة 

  خزان تصريف زيت الوقود
مختلف يصّرف من 
  .المقطرات، إلخ

 ساحلإلى ال
بواسطة 

خزان تصريف زيت 
  تزليقال

  يصّرف من المقطرات

مصرف علبة الخزان الثاني ل
  الحشو

 � شوط أخمص المحّرك
  األسطوانة السريعة

  مياه الجّمة المعالجة عنالنفط المفصول

   الكسح موقع
  خزان تصريف

ر ذ األمامي لبئالمنف
  الجّمة األمامي

يعاد تحويلها عندما   ثالثّي  صّمام 
 تتخّطى

  خزان حمأة الوسط

خزان مياه الجمة

مضّخة

  خارج السفينة

  خارج السفينة

 مضّخة الحريق والخدمات العاّمة

 مضّخة مياه الجّمة والصابورة

ط إلى الخّط وصلة مسّننة للشف
  الرئيسي للجّمة

 جهاز تبريد المحّرك الرئيسي أو مضّخة مياه البحر الدّوارة
  خارج السفينة

  تالشفط الطارئ من رؤوس خزانات غرفة المحّرآا
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  ت الخاّصة بتصفية النفطعملّية التشغيل األساسي للتجهيزا   3.3

  
وم6ا أن  . وفقًا لإلجراءات المعتمدة من قبل آّل سفينة، يجري عادة ضّخ مياه الجّمة إلى خزان الجّم6ة       

" جهاز فصل المي6اه ع6ن ال6نفط       "وقبل أن يبدأ    . تصبح المياه فيه، يسمح لخليط المياه والنفط بالترّسب       
ثم يجري وص6ل جه6از      . وت بواسطة الجاذبّية  بمعالجة خليط النفط والمياه، يحصل فصل محدود للزي       

ويج66ب أن ت66شمل األنابي66ب  . الف66صل باألنابي66ب لل66شفط عل66ى م66ستوى أدن66ى داخ66ل خ66زان مي66اه الجّم66ة     
الموصلة إلى جهاز الف6صل م6صفاة داخلّي6ة عل6ى ش6كل س6ّلة إلزال6ة الجزيئ6ات الكب6رى للف6ضالت م6ن                  

وعل6ى نح6و م6ا يظه6ر ف6ي الرس6م أع6اله،              ". جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة       "مياه الجّمة قبل دخوله6ا إل6ى        
غالبًا ما تكون المضّخة التي تنقل السوائل من الخزان موجودة ضمن جهاز فصل المياه الزيتّية، من  

  .وفي هذه الحالة، يعمل جهاز الفصل بالتفريغ أثناء معالجة سوائل الجّمة. جهة جهاز الفصل
  

خ66ارج ) الف66ضالت ال66سائلة(فري66غ المي66اه المعالج66ة  تق66وم المخ66ّضة ب66شفط مي66اه الجّم66ة إل66ى الوح66دة وبت  
وي6ؤّدي  . ويخضع هذا الترتيب غالف الوحدة وأنابي6ب ال6شفط للتفري6غ أثن6اء الت6شغيل الع6ادي         . السفينة

وضع المضّخة هنا إلى منافع للعملّية لجهة عدم التسّبب في حصول اس6تحالبات آلّي6ة إض6افّية ناجم6ة                   
ويظه66ر الرس66م أدن66اه  . دخ66ول مي66اه الجّم66ة إل66ى جه66از الف66صل   ع66ن ت66دّفق ال66سائل عب66ر الم66ضّخة قب66ل    

  .المكّونات األساسّية لجهاز فصل نموذجي للمياه الزيتّية يعمل بقّوة الجاذبّية
  

يطلق عليه غالبًا اسم خ6زان الحم6أة، أو        (ويجري ضّخ النفط المدفوع خارج جهاز الفصل إلى خزان          
حراق66ه الحق66ًا، ممزوج66ًا بحم66أة أخ66رى ناتج66ة ع66ن ، حي66ث يمك66ن إ)خ66زان الجّم66ة المف66صولة ع66ن ال66نفط

وق66ود ال66سفينة وزي66ت التزلي66ق، ويج66ري االحتف66اظ ب66ه عل66ى م66تن ال66سفينة لل66تخّلص من66ه الحق66ًا عل66ى        
ويطل6ق عل6ى جه6از      . الساحل، أو التخّلص منه أحيانًا بطريقة غي6ر م6شروعة عب6ر تفريغ6ه ف6ي البح6ر                 

  ".د محتوى النفطجهاز رص" رصد الجّمة الظاهر في الرسم أيضًا اسم
  
  
  
  
  
  
  
  
مثال عن جهاز فصل المياه الزيتّية مع إنذار  .3

  لتدّفق مياه الجّمة
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

ProcMuo'Wattr OutteT 
(Radrculate) 

 

IN Soloncd Volvo
H Manual Volvo 
M Chock Vain 
*jf PrcnuraRalMVanw 

Power to Control 
Box SamptoFIoW 

ProceuedWattr 
Outlet- 
(Overboard) 
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وقياس66ها أثن66اء " جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة"واله66دف من66ه ه66و أخ66ذ عّين66ات م66ن النفاي66ات ال66سائلة ف66ي 

عملّي6ة تفري6غ تحت6وي عل6ى        " جه6از رص6د محتوي6ات ال6نفط       "وف6ي ح6ال ال6تقط       . عملّية التفريغ العادّي6ة   
تقوم علبة التحّكم بإطالق جهاز إنذار، وبت6أمين ص6ّمام التفري6غ خ6ارج ال6سفينة      ، )ppm 15(أآثر من 

وعن6د ف6تح ه6ذا ال6صّمام        . الموصول بمخرج المياه المعالجة بشكل آلي، ثم تفتح صّمام إع6ادة الت6دوير            
  .تعود مياه التفريغ إلى خزان مياه الجّمة

  
ويج66ري ال66تحّكم ب66ه أي66ضًا بواس66طة   . خ66رى، ي66ستخدم ص66ّمام ثالث66ي إلنج66از العم66ل نف66سه  ف66ي أنظم66ة أ

وال يمكن استعمال سوى منفذ واحد ف6ي        . ، ولديه مدخل واحد ومخرجان    "جهاز رصد محتوى النفط   "
جه6از  "لمواص6لة ت6شغيل   " رصد محتوى النفط"ويمكن تصميم أنظمة سيطرة ألجهزة   . أّي وقت آان  

في وضع إعادة التدوير إلى حين سقوط مستوى النفط في عملّية التفريغ إلى ما " ةفصل المياه الزيتيّ  
وق6د تق6وم ت6شكيالت أخ6رى ب6إطالق      .  وتعود الوحدة عندئذ إلى العمل اآللي).ppm 15(دون مستوى 

م6ن الزي6ت، ف6ي ح6ين تتطّل6ب ت6شكيالت            " جهاز فصل المياه الزيتّي6ة    "دورة آسح عكسي آليًا لتنظيف      
 ب66شريًا إلع66ادة ض66بط الجه66از، أو إلط66الق عملّي66ة الك66سح العك66سي والتنظي66ف ال66ذاتي       أخ66رى ت66دّخالً 

  .للوحدة
  

وفي حين يجب تصميم جميع أجهزة فصل المياه الزيتّية للسماح بتفريغ سوائل تحتوي على أق6ّل م6ن                  
)15 ppm( آالف ط6ن  10 فقط، يفترض تزويد السفن ذات الحمولة الخام التي تتجاوز )gt(  وح6دها ،
ش6هادة الوقاي6ة الدولّي6ة م66ن    "وس6تحّدد  . جه6از إن6ذار وإيق6اف آل6ي ف6ي ح6ال ج6رى تخّط66ي ه6ذه الن6سبة         ب

  .ما إذا آانت السفينة مزّودة بهذه التجهيزات) IOPP" (التلّوث النفطي
  

وف66ي ح66ال آ66ان جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة يعم66ل بواس66طة الجاذبّي66ة آم66ا يج66ب، وف66ي ح66ال ل66م تك66ن      
ج6ة اس6تحالبات الزي6ت والمي6اه، يمك6ن تفري6غ المي6اه الخالي6ة م6ن الزي6وت ف66ي           التجهي6زات تح6اول معال  

  .البحر، ونقل الفضالت الزيتّية إلى خزان حمأة لحرقها أو التخّلص منها على الساحل
  

  مثال عن جهاز فصل المياه الزيتّية مع إنذار لتدّفق مياه الجّمة  4.3

جه6از ف6صل    "ن6ات م6ن النفاي6ات ال6سائلة ف6ي           واله6دف من6ه ه6و أخ6ذ عيّ        ". جهاز رصد محت6وى ال6نفط     "
" جه6از رص6د محتوي6ات ال6نفط       "وفي حال التقط    . وقياسها أثناء عملّية التفريغ العادّية    " المياه الزيتّية 

، تق66وم علب66ة ال66تحّكم ب66إطالق جه66از إن66ذار، وبت66أمين  )15ppm(عملّي66ة تفري66غ تحت66وي عل66ى أآث66ر م66ن  
ج المي6اه المعالج6ة ب6شكل آل6ي، ث6م تف6تح ص6ّمام إع6ادة                 صّمام التفريغ خ6ارج ال6سفينة الموص6ول بمخ6ر         

  .وعند فتح هذا الصّمام تعود مياه التفريغ إلى خزان مياه الجّمة. التدوير
  

ويج66ري ال66تحّكم ب66ه أي66ضًا بواس66طة   . ف66ي أنظم66ة أخ66رى، ي66ستخدم ص66ّمام ثالث66ي إلنج66از العم66ل نف66سه   
مكن استعمال سوى منفذ واحد ف6ي       وال ي . ، ولديه مدخل واحد ومخرجان    "جهاز رصد محتوى النفط   "

جه6از  "لمواص6لة ت6شغيل   " رصد محتوى النفط"ويمكن تصميم أنظمة سيطرة ألجهزة   . أّي وقت آان  
في وضع إعادة التدوير إلى حين سقوط مستوى النفط في عملّية التفريغ إلى ما " فصل المياه الزيتّية  

وق6د تق6وم ت6شكيالت أخ6رى ب6إطالق      . يوتعود الوحدة عندئذ إلى العم6ل اآللppm .(  6 15(دون مستوى 
م6ن الزي6ت، ف6ي ح6ين تتطّل6ب ت6شكيالت            " جهاز فصل المياه الزيتّي6ة    "دورة آسح عكسي آليًا لتنظيف      

أخ66رى ت66دّخًال ب66شريًا إلع66ادة ض66بط الجه66از، أو إلط66الق عملّي66ة الك66سح العك66سي والتنظي66ف ال66ذاتي         
  .للوحدة
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يتّية للسماح بتفريغ سوائل تحتوي على أق6ّل م6ن          وفي حين يجب تصميم جميع أجهزة فصل المياه الز        
)15ppm (        آالف ط6ن  10فقط، يفترض تزويد ال6سفن ذات الحمول6ة الخ6ام الت6ي تتج6اوز )gt(  وح6دها ،

ش6هادة الوقاي6ة الدولّي6ة م66ن    "وس6تحّدد  . بجه6از إن6ذار وإيق6اف آل6ي ف6ي ح6ال ج6رى تخّط66ي ه6ذه الن6سبة         
  .ة مزّودة بهذه التجهيزاتما إذا آانت السفين) IOPP" (التلّوث النفطي

  
وفي حال آان جهاز فصل المياه الزيتّية يعم6ل بواس6طة الجاذبّي6ة آم6ا يج6ب، وف6ي ح6ال ل6م تك6ن التجهي6زات                           
تحاول معالجة استحالبات الزيت والمياه، يمكن تفريغ المياه الخالية من الزيوت في البحر، ونق6ل الف6ضالت         

  . منها على الساحلالزيتّية إلى خزان حمأة لحرقها أو التخّلص

  تسجيل العملّيات النفطّية  4.3
  

 جمي6ع ال6سجالت المتعّلق6ة بنق6ل          اآلالت موق6ع  لعملّيات   3 القسم األول  -يجب أن تتضّمن سجالت النفط      
النفط، وال6تخّلص م6ن الحم6أة ومي6اه الجّم6ة، وعملّي6ات إح6راق الف6ضالت النفطّي6ة عل6ى م6تن ال6سفينة،                  

  ".جهاز فصل المياه الزيتّية" في البحر بواسطة ومياه الجّمة التي جرى إفراغها
  

 جميع ال6سجالت المتعّلق6ة    4الصابورة/ القسم الثاني لعملّيات الشحن    -ويجب أن تتضّمن سجالت النفط      
ص6بر خزان6ات ال6شحن، وتفري6غ المي6اه م6ن        بشحن وتفريغ شحنات النفط، وعملّي6ات النق6ل ال6داخلي، و          

  .واسب النفط، والتخّلص من رزيت الملّوثخزانات ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القسم األول-نموذج عن المداخل في سجالت النفط . 4
  

. ساحلعلى السفن الحصول على إيصاالت بأّي عملّيات تفريغ تقوم بها في من6شآت موج6ودة عل6ى ال6        
السفينة على إثبات مك6ان ال6تخّلص م6ن         ويجب االحتفاظ بها مع سجالت النفط، وباستطاعتها مساعدة         

  .نفاياتها بدّقة
  

 ت6سجيلها "يج6ب   اآلالت، بما فيها عملّيات تفريغ مياه الجّم6ة ف6ي البح6ر،       موقعآّل عملّية من عملّيات     
 إض66افة إل66ى م66ا س66بق، يفت66رض قي66ام ال66ضابط أو  .ف66ي س66جالت ال66نفط" ب66شكل آام66ل وم66ن دون إبط66اء 

  .معنّيةالضباط المسؤولين عن العملّيات ال

                                                      
  .)MARPOL73/78(االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن  من 17 رقم نظامال -  3
  ).MARPOL73/78(االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن   من36 النظام رقم - 4

    4f 
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  تلوث الساحل. 5

ويج6ب االحتف6اظ ب6سجالت ال6نفط        .  من السجالت  أخيرًا، يتعّين على رّبان السفينة أن يوّقع آّل صفحة        
أي66ضًا لفت66رة ث66الث س66نوات م66ن ت66اريخ آخ66ر م66دخل ج66رى ت66سجيله، واالحتف66اظ به66ا عل66ى م66تن ال66سفينة  

  .لتكون متوافرة فورًا لدى إجراء أّي عملّية تفتيش
  

 م6666ن االتفاقّي6666ة الدولّي6666ة لمن6666ع التل6666ّوث م6666ن ال6666سفن     1 م6666ن ال6666ذيل رق6666م  3الملح6666ق رق6666م   يت6666ضّمن
)MARPOL73/78( ويج666ب ت666سجيل الم666داخل .  الق666سمين األول والث666اني� ت666صاميم ل666سجالت ال666نفط

 على نحو ما هو مبّين ف6ي الئح6ة   باستخدام أحرف وأرقام تتوافق مع آّل عملّية محّددة يجري تنفيذها     
 اآلالت وعملّي6ات  موق6ع  الئحة بعملّي6ات  تتضّمن سجالت النفط ذات الصلةو.  تدوينهااألشياء الواجب 

  ).8 و7موجودة في الملحقين رقم ( على متن ناقالت النفط والتي يجب تدوينها الصابورة/الشحن
  

أوردت اس6تثناءات  ) MARPOL73/78(وعلى الرغم من أن االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من ال6سفن          
 في البحر بسبب حادث أو ألسباب استثنائّية، إال أن6ه يج6ب              أو المزيج الزيتي   د على تفريغ النفط   للقيو

ويمكن العثور ف6ي    .  ويجب أن تتضّمن السجالت ظروف التفريغ، وأسبابه       .تدوينها في سجالت النفط   
قواع6د   طبيعة األوضاع التي تق6ع تح6ت أحك6ام ه6ذه ال     على المزيد من المعلومات بشأن 4.4 رقم   قسمال

  .وشروط اإلبالغ عنها
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  االنتهاآات  .4
  

 االتفاقّي6ة   إنف6اذ أساس6ًا واج6ب   دولة العلم، أي الدولة الت6ي ج6رى ت6سجيل ال6سفينة فيه6ا،          عاتق علىيقع  
 م6ن االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع         4.2 لكن الم6ادة رق6م       ).MARPOL73/78(الدولّية لمنع التلّوث من السفن      

 من خالل  لدول الميناء والدول الساحلّية، تمنح والية مشترآة )MARPOL73/78(التلّوث من السفن    
. لقم66ع االنتهاآ66ات اب66ة الت66ي تق66وم به66ا دول66ة المين66اء واإلج66راءات القانونّي66ة        قعملّي66ات التفت66يش والر 

 ح6االت قليل6ة فرض6ت    تاريخيًا، أسفرت اإلحاالت إلى عملّيات إنفاذ القانون من قب6ل دول6ة العل6م، ع6ن             
لذلك، يجب تشجيع دول المين6اء وال6دول    .  ما أّدى ذلك إلى فرض عقوبات مهّمة       درًا ونا فيها غرامات 

، وفق666ًا )MARPOL73/78(ال666ساحلّية بق666ّوة عل666ى إنف666اذ االتفاقّي666ة الدولّي666ة لمن666ع التل666ّوث م666ن ال666سفن   
  .للتفويض المحّدد الممنوح لها

  

حيثم6ا وج6دت آث6ار      : "ى أن6ه  علMARPOL73/78 ( 6(تنّص االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن              
مرئّية للنفط، على سطح المياه أو في داخلها، وعلى مقربة مباشرة من سفينة أو بع6دها، يتع6ّين عل6ى                    

  المت66صلة بالم66سألةوق66ائعال ال66شروع ف66ورًا ف66ي التحقي66ق ف66ي  حكوم66ات ال66دول األع66ضاء ف66ي المعاه66دة 
ويج66ب أن يت66ضّمن  . اع66د أم اله القو، لمعرف66ة م66ا إذا ج66رى انته66اك أحك66ام ه66ذ    ض66من ح66دود ق66درتها  

 الري66اح والبح66ر، وتعّق66ب آث66ار ال66سفينة وس66رعتها، وس66ائر الم66صادر    أح66والالتحقي66ق ب66شكل خ66اص،  
 ذات ص66لة ب66شأن عملي66ات األخ66رى المحتمل66ة آلث66ار ال66نفط الظ66اهرة عل66ى مقرب66ة منه66ا، وأّي س66جالت  

  .5"تفريغ نفط
  

  إنفاذ القانون واإلحالة   1.4
  

 أّي بلد السعي إلنفاذ االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن               تي يستطيع بموجبها  هناك عدد من اآلليات ال    
وتوج66د أدن66اه الئح66ة به66ذه اآللي66ات ويج66ري ش66رحها بالتف66صيل ف66ي س66ائر  ). MARPOL73/78(ال66سفن 

  .أقسام الدليل
  

  )MARPOL73/78(إنفاذ االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن 
  

 ت66شريعاته الوطنّي66ة لتطبي66ق أحك66ام االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن تخدام اس66 البل66د المعن66يي66ستطيع
الم66سألة الرئي66سّية تحدي66د الوالي66ة اإلقليمّي66ة ومك66ان االنته66اك      س66تكون و). MARPOL73/78(ال66سفن 

ك6ون  مكن أن تووفقًا لنوع عملّية التفريغ الملّوثة وموقعها، ي     . بالتوافق مع إنفاذ البلد لقوانينه الوطنّية     
  .تشريعات بيئّية أخرى باستطاعته إنفاذها مباشرة البلد المعني لدى

  
  إنفاذ القوانين المتعّلقة بعمليات التفريغ غير المشروعة

  

 بتعريف عمليات التفري6غ غي6ر   )MARPOL73/78(ال تكتفي االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن         
عايير أخرى يمكن تطبيقه6ا لمن6ع التل6ّوث والح6ّد من6ه             المشروعة فحسب، ولكنها توّفر أيضًا قواعد وم      

 ب6شكل    وإحدى هذه القواعد تتمّثل في قيام السفن بتسجيل جميع عملّيات التفريغ ف6ي البح6ر               .واآتشافه
.  وتق6ديمها أثن6اء عملّي6ات التفت6يش        في سجالت النفط التي يجب االحتفاظ به6ا عل6ى م6تن ال6سفينة              آامل

 في حال ت6ضّمنت س6جالت ال6نفط         نظام ال ا أّي بلد مقاضاة أّي انتهاك لهذ      وآما هو مبّين أدناه، يستطيع    
إض66افة إل66ى ذل66ك، ي66ستطيع أّي بل66د تحدي66د ).  إغف66ال أش66ياءأو ص66ارت م66زّورة ب66سبب(م66داخل م66زّورة 

وأح66د . أثن66اء وج66ود ال66سفينة ض66من واليت66ه اإلقليمّي66ة ق66وانين جنائّي66ة أخ66رى ق66د يك66ون ج66رى انتهاآه66ا  
قاربة يتج6ّسد ف6ي مقاض6اة أف6راد وش6رآات الس6تخدامها س6جالت نف6ط م6زورة، أو          األمثلة على هذه الم 

 ت666شريعات تج666ّرم اإلدالء بإف666ادات آاذب666ة  ول666دى العدي666د م666ن البل666دان . غيره666ا م666ن س666جالت ال666سفينة 
 الم66سؤولين الحك66وميين أو أثن66اء للم66سؤولين الحك66وميين، أو اس66تخدام وث66ائق م66زّورة ف66ي التعام66ل م66ع

                                                      
  .)الشروط العامة(، )MARPOL73/78(دولّية لمنع التلّوث من السفن االتفاقّية المن  34.7 و15.7  رقمتانالقاعد -  5
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ة بمقاض6اة مرتكب6ي عملّي6ات التفري6غ         آاذب6 ويسمح توجي6ه تهم6ة اإلدالء بإف6ادة         .  ةاإلجراءات الحكوميّ 
  .غير المشروعة، حتى عندما يتّم التفريغ في المياه الدولّية

  
  اإلحالة إلى دولة الميناء والدول الساحلّية

  

حلّية أخ6رى،  يوجد خيار آخر إلنفاذ القانون ويتمّثل في إحالة االنتهاآات إلى دولة مين6اء أو دول6ة س6ا                 
تحدي6د س6فينة عل6ى أنه6ا تق6وم بعملي6ة            وعلى سبيل المث6ال، ف6ي ح6ال ج6رى           . أو تقاسم المعلومات معها   

 وأنه66ا متجه66ة إل66ى مين66اء ف66ي بل66د آخ66ر أو أنه66ا أص66بحت ف66ي المي66اه     ،)تلوي66ث(تفري66غ غي66ر م66شروعة  
 دول6ة    ترصدها إخطار  اإلقليمّية أو المنطقة االقتصادّية الخالصة لدولة أخرى، باستطاعة الدولة التي         

 الت66ي ج66رى التفري66غ ف66ي مياهه66ا اإلقليمّي66ة، لتق66وم ه66ي ب66إجراء     المين66اء أو الدول66ة ال66ساحلّية األخ66رى  
  ).7.4 رقم قسمراجع ال(التحقيق الالزم أو بجمع المزيد من األدّلة نيابة عن دولة الرصد 

  
  اإلحالة إلى دولة العلم

  

والطل6ب   إل6ى دول6ة العل6م    لة المسألة المتعّلقة ب6سفينة مح6ّددة  يناء أو دولة ساحلّية إحا  باستطاعة دولة م  
، )MARPOL73/78(إليها اتخاذ الخط6وات المالئم6ة وفق6ًا لالتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن                     

  ).7.4 رقم قسمراجع ال(
  

  عناصر إثبات حصول عملّيات تفريغ غير مشروعة   2.4
  

 موق6ع وه6ذا األم6ر ينطب6ق عل6ى عملّي6ات التفري6غ م6ن               .  البح6ر  يمنع تفريغ النفط أو المزيج النفطي في      
وما فوق، وعلى عملّيات التفريغ م6ن       ) gt( طنًا   400اآلالت في جميع السفن التي تبلغ حمولتها الخام         

 اآلالت في حال لم تتجاوز موقعلكن يمكن إجراء عملّيات تفريغ من . عنابر الشحن في ناقالت النفط   
 وف6ي ح6ال ج6رت معالج6ة     ،)ppm 15(ي ال6سائل ال6ذي يج6ري تفريغ6ه ح6دود      ن6سبة المك6ّون النفط6ي ف6    

والوسيلة الوحي6دة لت6تمّكن س6فينة م6ا م6ن      . المزيج الزيتي بواسطة التجهيزات المفروضة لمنع التلّوث  
وعل6ى ال6سفن الت6ي تبل6غ      . تنفيذ هذا التفريغ المشروع هي عبر استخدام تجهيزات تنقية النفط ورصده          

لتفريغ6ه ف6ي   (، االحتف6اظ ب6النفط أو الم6زيج الزيت6ي عل6ى متنه6ا        )gt( ط6ن    400ّل م6ن    حمولتها الخام أق  
، أو تفريغ6ه بواس6طة تجهي6زات تواف6ق عليه6ا دول6ة العل6م بحي6ث ال                   )ساحلالمنشآت الموجودة عل6ى ال6     

  ).ppm 15(يتجاوز مستوى النفط في السائل الذي يجري تفريغه حدود 
  

 م6يالًَ بحري6ًا     50في حال وجود ناقلة النفط على بعد يزي6د ع6ن            يمكن تفريغ رواسب الشحنات النفطّية      
االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن       م6ن   34 رق6م    نظ6ام عن أقرب يابسة، ووفقًا للشروط المحّددة ف6ي ال        

ويمكن أن تخلق عمليات التفري6غ الم6سموح به6ا          ). 4.4 رقم   قسمراجع ال (،  )MARPOL73/78(السفن  
  .ة على سطح مياه البحربقعة بّراقة ومرئّيهذه 

  
يمك666ن أن يف666رض أي666ضًا إنف666اذ أآث666ر ص666رامة ألحك666ام االتفاقّي666ة الدولّي666ة لمن666ع التل666ّوث م666ن ال666سفن      

)MARPOL73/78( وتق66وم .  الح66ساسة عل66ى نح66و خ66اص ، ف66ي المن66اطق الخاص66ة والمن66اطق البحري66ة
مك666ن العث666ور عل666ى وي.  والموافق666ة عليه666ا ه666ذه المن666اطقب666إعالن) IMO(المنظم666ة البحرّي666ة الدولّي666ة 

معلوم66ات إض66افّية ب66شأن ه66ذه المن66اطق عل66ى موق66ع اإلنترن66ت الخ66اص بالمنظم66ة البحرّي66ة الدولّي66ة           
)org.imo.www.(  
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أص66بح إثب66ات ح66صول عملّي66ات تفري66غ غي66ر م66شروعة أم66رًا أآث66ر س66هولة من66ذ تبّن66ي ق66رار للمنظم66ة        
 ودعم ه6ذا الق6رار األبح6اث الت6ي أجرته6ا            .19936، بهذا الخصوص في العام      )IMO(البحرّية الدولّية   
، س66واء ب66النظر أو بواس66طة )15ppm( م66زيج زيت66ي بترّآ66ز يبل66غ ه ال يمك66ن م66شاهدةهولن66دا إلثب66ات أن66

  .أجهزة استشعار عن بعد
  

 ل6ذلك،  ).ppm 50(أدنى آثافة لل6نفط ف6ي أّي عملي6ة تفري6غ يمك6ن م6شاهدة آثاره6ا األول6ى ب6النظر ه6ي           
بالقرب من س�فينة، ت�شير إل�ى وج�ود انته�اك يج�ب          فإن أّي آثار نفط ظاهرة في البحر أو في المياه           

  .التحقيق فيه
لالتفاقّي6ة    ح6صول انتهاآ6ات    هناك عدد من العناصر المشترآة التي يجب التثّبت من وجودها إلثب6ات           

الوطنّي66ة تحدي66د عناص66ر   وعل66ى الت66شريعات  ). MARPOL73/78(الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن    
 ال6نفط   رائم التي يجب إثبات وجودها والعقوبات التي يمكن إيقاعها بحّق مرتكبي انتهاآات تفري6غ             الج

، أو مدنّي66ة، أو وق66د ت66سمح الت66شريعات ب66اللجوء إل66ى إج66راءات ق66ضائية جنائّي66ة  . ب66شكل غي66ر م66شروع
ة وبالعناص6ر المح6ّددة الت6ي يج6ب         ويجب أن يكون المحّققون على دراية بالت6شريعات الوطنّي6         . إدارّية

  .إثباتها باألدّلة المتعّلقة بعملّية تفريغ أو بحادثة تلّوث محّددة
  

وفي الالئحة أدن6اه، توج6د العناص6ر الم6شترآة ف6ي االنتهاآ6ات النفطّي6ة، إل6ى جان6ب أمثل6ة ع6ن األدّل6ة                          
  :التي يجب الحصول عليها

  
  )أمثلة(األدّلة المطلوب توافرها   لعنصرا

ش66هادة الت66سجيل، رقمه66ا ل66دى المنظم66ة البحرّي66ة الدولّي66ة،   (األوراق الثبوتّي66ة، حج66م ال66سفينة ونوعه66ا    ةسفين
  ).]IOPP[ التلّوث النفطي  من الدوليةشهادة الوقاية

الشخص 
  المسؤول

انه6ا،     : يمكن أن يكون ف6ردًا أو ش6رآة        اإلس6م،  ( م6ستأجرها، م6شّغلها، أف6راد طاقمه6ا          مال6ك ال6سفينة، رّب
  ...). إلخالعنوان،

عن دراي6ة؟ ه6ل يوج6د    ، أو ناتجًا عن إهمال، أو سلوك متهّور، أو    )متعّمدًا(هل آان التفريغ مقصودًا       السلوك
؟ هل توجد أدّلة على محاولة إخف6اء، ال6سجالت          )اعترافات أو وثائق  (تاريخ من االنتهاآات المتكّررة     

  ة، إلخ؟آاذببالغ، أو تقديم تقارير اإلأو تزويرها، أو عدم 
إلثبات أن السفينة هي مصدر النفط المف6ّرغ عب6ر إف6ادات أف6راد الط6اقم، ومالحظ6ات ال6شهود العي6ان،              التفريغ

ن666اتوال666صور، والتحالي666ل المخبرّي666ة، آراء و الم666أخوذة م666ن ال666سفينة وال666نفط المف666ّرغ،  ومطابق666ة العّي
  ... بشأن مخططات األنابيب والضّخ، إلخالخبراء

ن66ات ) ال66نفط(ث يمك66ن تحدي66د المل66ّو  الملّوث الم66أخوذة م66ن ال66نفط بط66رق متنّوع66ة، مث66ل التحالي66ل المخبرّي66ة للعّي
  ... السفينة، سجالت وقود السفينة والشحن، إلخالمفّرغ، والشهود، وسجالت

 النظ6ام   وثائق السفينة، بما فيها س6جالت     ( التلّوث في البحر أو في مياه البلد         حادثةموقع السفينة أثناء      البحر
ويمك66ن أن ي66ساعد أي66ضًا عل66ى تحدي66د الوالي66ة اإلقليمّي66ة    ). تحدي66د المواق66ع، وال66شهود العي66ان الع66المي ل

  .لتطبيق التشريعات
عدم 

  التسجيل
 ع6دم ت6سجيل   بما فيها(ه عبر الجمع بين وثائق السفينة واألدّلة على حصول عملّية التفريغ         إثباتيمكن  

  ).المداخل المطلوبة
  أّيع6دم ح6صول  (جم6ع ب6ين وث6ائق ال6سفينة واألدّل6ة عل6ى ح6صول عملّي6ة التفري6غ          يمكن إثبات6ه عب6ر ال      عدم اإلبالغ

  .) ألقرب نقطة خفر سواحلآاذب، أو حصول إبالغ إبالغ
اإلفادات 

  ةكاذبال
طاقمه6ا إلخف6اء ن6شاطات غي6ر ش6رعّية أو           /ة أو خاطئ6ة س6ّجلها أو ق6ّدمها رّب6ان ال6سفينة            آاذب6 معلومات  

  .التقليل من أهمّيتها
  

                                                      
االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من   من1حدود الرؤية لعمليات تفريغ النفط في الملحق رقم " والذي يحمل اسم ،)MPEC 61) (34( القرار -  6

  ".)MARPOL73/78(السفن 



   لتفريغ النفط من السفندليل األنتربول   

  االنتهاآات  

24 

  

  نواع المتهمينأ   4.3
  

يتوّق6ف الق66رار ب66شأن مقاض66اة، أو م66ن س66تجري مقاض6اته، بالعالق66ة م66ع عملّي66ة تفري66غ غي66ر م66شروعة   
 من األفراد، ويوجد العديد.  على النظام القضائي، والسلطات المعنّية، وممارسات إنفاذ القانون       للنفط

 أّي م6نهم طرف6ًا م6سؤوًال     وقد يك6ون   وغيرها من األطراف المشارآة في أّي عملّية شحن،       والشرآات  
ريعات الوطنّية للبلد، يمكن اتخاذ إجراءات  واعتمادًا على التش   .لبلد المعني  المحلّية ل  تشريعاتلوفقًا ل 

 أو المتهم66ين م66ن أف66راد الط66اقم، ورّب66ان ال66سفينة، وربم66ا      م66شّغلها، أو/ وجنائّي66ة ض66د مال66ك ال66سفينة   
  .أطراف أخرى

  
 وم6ا   ب التنّبه إلى من هو المذنب األآبر من الناحي6ة الجنائّي6ة،           ولدى دراسة من تتوّجب مقاضاته، يج     
فف6ي بع6ض البل6دان، ت6سمح الق6وانين للدول6ة بمحاس6بة األف6راد،                . الذي سيحّقق أعلى درج6ة م6ن ال6ردع        

وهن6اك من6افع لمقاض6اة ه6اتين     .  على االنتهاآ6ات اإلجرامّي6ة الت6ي يرتكبونه6ا         ومالكي السفن ومشّغليها  
  .الفئتين

  
  ع انتهاآات التفريغأنوا  4.4

  
تظهر خبرات عدد من البلدان في التحقيقات بشأن عمليات التفريغ غير الشرعّية للنفط أن العديد من    

 على القوانين وتفريغ الفضالت الزيتّي6ة ف6ي البح6ر بطريق6ة             تحايلقصوى لل  السفن تلجأ إلى إجراءات   
ن66ة ق66وي66وّفر ه66ذا الق66سم معلوم66ات ب66شأن. غي66ر م66شروعة د ت66ستخدمها ال66سفن س66عيًا إلخف66اء  وس66ائل معّي

ت، سجالال6 ، وتزوير  تجهيزات منع التلّوث  على لتفافاالعملّيات التفريغ غير المشروعة للنفط عبر       
ويج66ب أن يك6ون المحّقق6ون عل6ى دراي6ة به6ذه الن66شاطات      ". ف6صل المي6اه الزيتّي6ة   "والعب6ث بتجهي6زات   

قة إلثب6ات الن6شاط غي6ر الم6شروع وض6مان      لضمان تمّكن التحقيق من الحصول على األدّلة ذات العال     
  .اآتشاف عمليات التلويث المتعّمدة ومعاقبتها من خالل اإلجراءات القضائّية

  
 اآلالت على متن ناقالت النفط ومن سائر األمكنة على متن السفن موقععمليات تفريغ النفط من 

  األخرى
  

ق، وجميع ناقالت النفط إلى قي6ود ب6شأن   وما فو ) gt( طنًا   400تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الخام       
وفق66ًا لالتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن  (عملّي66ات تفري66غ ال66نفط والخالئ66ط الزيتّي66ة ف66ي البح66ر  

)MARPOL73/78(المن666اطق "وج666د ش666روط أآث666ر ص666رامة بالن666سبة إل666ى عملي666ات التفري666غ ف666ي     ، ت
آان6ت   إال ف6ي ح6ال        النفطّي6ة ف6ي موق6ع اآلالت       وال تستطيع السفن تفريغ النفط أو الخالئ6ط       ). "الخاصة

وف6ي ح6ال   ، )ppm 15(، وف6ي ح6ال آ6ان م6ستوى ال6نفط أق6ّل م6ن        "أثن6اء إبحاره6ا  "السفينة تق6وم ب6ذلك   
ف66ضًال ع66ن ذل66ك،  . ج66رت معالج66ة الم66زيج الزيت66ي بواس66طة تجهي66زات تنقي66ة لل66نفط تحظ66ى بالموافق66ة    

، أن تك66ون م66زّودة بجه66از إن66ذار )gt(ف ط66ن  آال10البالغ66ة ي66شترط عل66ى ال66سفن ذات الحمول66ة الخ66ام 
شغيل هذين الجهازين عندما تتجاوز آثافة النفط في ال6سائل ال6ذي   ويجب ت. وجهاز إيقاف آلي للعملّية  
جه6از ف6صل   " عل6ى  لتف6اف  اس6تخدام تجهي6زات لال   تعّم6د وي6ؤّدي ). ppm 15(يجري تفريغه في البح6ر  

 ال6سفينة إل6ى انته6اك االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث                ف6ي  "جهاز قياس محتوى النفط   "و" المياه الزيتّية 
، ب66صرف النظ66ر ع66ن وج66ود أدّل66ة ب66شأن م66ستوى ال66نفط ف66ي ال66سائل      )MARPOL73/78(م66ن ال66سفن  
  .، ألنه لم تجر معالجة المزيج الزيتي بواسطة أجهزة منع التلّوث وخالفًا لما هو مفروضالمفّرغ
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  بة إلى ناقالت النفطبالنسعمليات التفريغ من موقع اآلالت 

  وما فوق) gt (400وعمليات التفريغ للسفن األخرى التي تبلغ حمولتها الخام 
  خارج 
 المناطق
  الخاصة

  : إال عندماتمنع عمليات التفريغ،
 تكون السفينة مبحرة، .1
 ،)ppm 15( تخفيف، ال يتجاوز توى النفط في السائل المفّرغ من دونسيكون م .2
جه6از  " عملي6ة تفري6غ ال6نفط، و   رقاب6ة عل6ى   تي بواسطة جهاز رصد و    تتّم معالجة المزيج الزي    .3

 رقم نظامفرضها الي تصفية، أو غيرها من المعدات التي ، أو تجهيزات"فصل المياه الزيتّية
14، 

 ال6شحن،   جّم6ة  مضّخة غرفة ناقالت النفط غير ممزوجة مع مياه     مياه الجّمة على متن    تكون .4
 و

 ال66شحن ول66يس  خارج66ًا م66ن غرف66ة م66ضّخة جّم66ة ت ال66نفطال يك66ون ال66سائل المف66ّرغ م66ن ن66اقال  .5
   ).5- 15.2.4، و15.2القاعدتان رقم  (ّيةالنفطالشحنة  مع رواسب ممزوجًا

ضمن المناطق 
  الخاصة

  :إال عندماتمنع عمليات التفريغ، 
 تكون السفينة مبحرة، .1
 ،)ppm 15(يكون مستوى النفط في السائل المفّرغ من دون تخفيف ال يتجاوز  .2
 عن6د م6ستوى   ف آل6ي اق6 إي معالجة المزيج الزيتي بواسطة تجهيزات تنقية النفط مع جه6از          تتّم .3

)15 ppm ( 14.7 رقم نظامفرضه اليوفقًا لما، 
 ول66ديها جه66ازي إن66ذار وإيق66اف ،)gt( آالف ط66ن 10تك66ون الحمول66ة الخ66ام لل66سفينة أآث66ر م66ن  .4

 ، وآليين
 مي6اه غرف6ة م6ضخة جّم6ة ال6شحن           أوال تكون مياه الجّمة ممزوجة برواس6ب ال6شحنة النفطّي6ة             .5

  ).على متن ناقالت النفط(
  

  تفريغ الخالئط الزيتّية من موقع الشحن على متن ناقالت النفط
  

لحج6م الناقل6ة الت6ي يج6ري تفري6غ ال6نفط منه6ا،              تتفاوت الشروط الت6ي تنطب6ق عل6ى ن6اقالت ال6نفط وفق6ًا               
ّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن  التفاق وألغ66راض ا.وموقعه66ا لحظ66ة ح66صول التفري66غ، وجن66سّيتها 

)MARPOL73/78(       عن السفن األخرى ألنها تحم6ل       ، يجري التعامل مع ناقالت النفط بشكل منفصل 
 ف6ي ل6ذلك س6يناقش ه6ذا الق6سم فق6ط عملي6ات تفري6غ ال6نفط م6ن مواق6ع ال6شحن             . أساسًا شحنات من النفط   

  .ناقالت النفط
  

أن تفّرغ في البحر    أو أآثر،   ) gt( طنًا   150غ حمولتها الخام    باستطاعة ناقالت النفط المبحرة التي تبل     
ت بشروط معّينة للحّد من التل6ّوث،   الناجمة عن تنظيف الخزانات في حال التزم      الخالئط الزيتّية   فقط  

ويج66ب ت66سجيل ". رص66د تفري66غ ال66نفط والرقاب66ة علي66هجه66از "اب66ة يع66رف باس66م قوم66ن ض66منها جه66از ر
 وإذا ل6م ت6ستطع ال6سفينة االلت6زام ب6شروط من6ع       . القسم الثاني� النفط عمليات التفريغ هذه في سجالت  

التلّوث، فيج6ب االحتف6اظ ب6الخالئط الزيتّي6ة عل6ى م6تن ال6سفينة لنقله6ا الحق6ًا إل6ى من6شأة اس6تقبال عل6ى                           
  .ساحلال
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  عمليات التفريغ من موقع الشحن في ناقالت النفط

  معايير التفريغ  المنطقة البحرّية
اصة أو في مناطق خ

  خارج المناطق الخاصة 
 50 مسافة ولكن ضمن

  ميل بحري من البّر

باستثناء مياه الصابورة النظيفة أو يمنع تفريغ الفضالت النفطّية من ناقالت النفط، 
ًا أقصى من المكّونات النفطّية) ppm 15(أي التي تتضّمن (المفصولة    .)حّد

خاج المناطق الخاصة 
 50 تزيد على وعلى مسافة

  يل بحري من البّرم

  :باستثناءيمنع تفريغ الفضالت النفطّية من ناقالت النفط، 
   أو،)34.2 رقم نظامال(مياه الصابورة النظيفة أو المفصولة   .أ
  : عندما.ب

 تكون ناقلة النفط مبحرة، و .1
 لت66رًا ف66ي المي66ل البح66ري  30 م66ستوى ال يتخّط66ى مع66ّدل التفري66غ اآلن66ي لل66نفط   .2

 الواحد، و
للن66اقالت  (1/15000 جم66الي الكمّي66ة الت66ي يج66ري تفريغه66ا ح66دود   ال يتخّط66ى إ .3

 الت66ي  للن66اقالت الجدي66دة، م66ن إجم66الي حج66م ال66شحنة 1/30000، أو )الموج66ودة
 حملتها الناقلة في رحلتها السابقة، و

" رص6د تفري6غ ال6نفط والرقاب6ة علي6ه         "تكون ناقلة النفط العاملة مزّودة بجهاز        .4
 م66ن 34.1 رق66م نظ66امفرض66ه اليوفق66ًا لم66ا  وترتيب66ات لخ66زان للزي66ت المل66ّوث   

التفاقّي666666ة الدولّي666666ة لمن666666ع التل666666ّوث م666666ن ال666666سفن   ا م666666ن 1الملح666666ق رق666666م 
)MARPOL73/78.(  

  
  عدم اإلبالغ عن عمليات التفريغ

  
 أال يمك66ن تف66ادي بع66ض أن66واع )MARPOL73/78(التفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن  تتوّق66ع ا

 ، مث66ل تل66ك ال66ضرورّية ل66ضمان س66المة ال66سفينة أو إلنق66اذ حي66اة ف66ي "ئياالس66تثنا"التفري66غ الط66ارئ أو 
وعملي6ات التفري6غ ه6ذه ال       . عرض البحر، أو ذل6ك الن6اتج ع6ن أض6رار لحق6ت بال6سفينة أو بتجهيزاته6ا                 

اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة بعد حصول األضرار، أو اآت6شاف التفري6غ،         شرطتنتهك االتفاقية،   
غي6ره م6سؤول    ) أو أش6خاص  (وعل6ى رّب6ان ال6سفينة أو أي ش6خص           . الحّد األدنى لمنعه أو تقليصه إلى     

 ال6ذي يتج6اوز محت6وى ال6نفط في6ه      ،)أو التفريغ المحتمل ( النفط عن تفريغ7عن السفينة واجب اإلبالغ   
 أو ، بصرف النظر عما إذا آان ناتجًا عن ح6صول أض6رار لل6سفينة أو لتجهيزاته6ا،    )ppm 15(حدود 

 هوّي66ة ال66سفينة 8أن يح66ّدد التقري66ر ويج66ب .ينة، أو إنق66اذ حي66اة ف66ي ع66رض البح66ر ل66ضمان س66المة ال66سف
  وإج6راءات ، ونوعه، ومكان حصوله،وآمّية الماّدة الم6ضّرة ونوعه6ا،     حادثةالمعنّية، وزمان وقوع ال   

ف6ي ح6ال ت6صّرف مال6ك        " وال ينطبق اإلعفاء الخاص بح6االت الط6وارئ          . المطلوبة  واإلنقاذ المساعدة
 ه يحتم66ل أن ين66تج وآ66ان عل66ى عل66م بأن66رّبانه66ا بنّي66ة تعّم66د الت66سّبب ف66ي ال66ضرر، أو بته66ّور ال66سفينة أو 
 دول66ة مين66اء أو دول  وق66د س66ّنت بل66دان عدي66دة ق66وانين وطنّي66ة تف66رض إب66الغ س66لطات .9..."ض66رر ع66ن

 قسموعلى نحو ما هو مبّين في ال      . حادثةساحلّية محّددة في حال حصول أّي عملية تفريغ نفط أو أّي            
 عملي6ات  فع6دم ت6سجيل  .  من هذا الدليل، يجب تسجيل جميع هذه الح6وادث ف6ي س6جالت ال6نفط          3.4م  رق

 عل6ى   لتف6اف  ت6تّم عب6ر اال     التفريغ االستثنائّية لفضالت موقع اآلالت أو فضالت الشحن، مثل تلك الت6ي           
لدولّي6ة لمن6ع    التفاقّي6ة ا  أجهزة منع التلّوث المفروضة، أو تزوير السجالت الخاصة بها، يع6ّد انتهاآ6ًا ل             

  ).MARPOL73/78(التلّوث من السفن 

                                                      
  ).MARPOL73/78(التفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن ا من 4م رقم ، النظا1 والملحق رقم 1 البروتوآول رقم -  7
  ).1(5، المادة رقم 1 البروتوآول رقم -  8
  .4.2 النظام رقم -  9
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 س66لطات دول66ة المين66اء وال66دول ال66ساحلّية   وأح66د األس66س المنطقّي66ة المهّم66ة ل66شرط اإلب66الغ ه66و تمك66ين   

ف6اإلبالغ المت6أّخر أو     . المعنّية باتخاذ الق6رارات ب6شأن ال6رّد عل6ى عملّي6ة التفري6غ ف6ي الوق6ت المناس6ب                   
ه6ّدد ب6شكل خطي6ر تعبئ6ة الم6وارد      يغير مالئم6ة ق6د   ريغ وحجمه بطريقة    ذلك الذي يقّلل من طبيعة التف     

وف6ي ح6ال تعّل6ق األم6ر بعملّي6ة          . ، وقد يتسّبب في حصول أضرار بيئّية إضافّية       حادثة موقع ال  لتنظيف
تك6ون في6ه عملّي6ة التفري6غ ف6ي البداي6ة م6شروعة، غي6ر أن الجه6ود الت6ي            تفريغ طارئة، فقد ينشأ وضع      

، ق6د ت6شّكل أساس6ًا لمالحق6ات     التقليل م6ن أهمّيته6ا، أو الته6ّرب م6ن الم6سؤولّية عنه6ا       بذلت إلخفائها أو    
  .جنائّية

  
وف6ي  .  هوّي6ة المتهم6ين المالئم6ين      ولدى التعام6ل م6ع ع6دم إب6الغ محتم6ل، يج6ب إي6الء األهمّي6ة لتحدي6د                  

أو /شّغلها، و أو م6  / و أو مالكه6ا،  /بعض األنظمة القضائّية، قد يكون األمر محصورًا برّبان السفينة، و         
ربم66ا ي66شّكل ح66سن توقي66ت ال66بالغ وم66دى دّق66ة المعلوم66ات الت66ي ت66ضّمنها  و. أّي ش66خص م66سؤول عنه66ا

حّددت بعض البلدان بدّقة نوع المعلومات الت6ي يج6ب إبالغه6ا،    وقد . التقرير، عنصرًا قانونيًا إضافّياً 
 الت6ي يج6ب أن يت6ضّمنها     وماهّي6ة المعلوم6ات  وآيف يجب أن يتّم ذلك، وإلى من يج6ب تق6ديم التقري6ر،    

  ...). الرياح والطقس، واألسباب، إلخأحوالوعلى سبيل المثال آمّية النفط المفّرغ، و(البالغ 
  

  ة أو استخدام السجالت المزّورةكاذبالبالغات ال  5.4
  

، ف6ي   )MARPOL73/78(التفاقّية الدولّية لمنع التل6ّوث م6ن ال6سفن          اتتجّسد طريقة غير مباشرة إلنفاذ      
د اإلجراءات القضائّية إلى استخدام سجالت مزّورة تخفي عمليات التفريغ غير الم6شروعة، أو               استنا

عب66ر إنف66اذ ال66شرط  ويمك66ن أن ي66تّم ه66ذا األم66ر .ت66زّور ال66سجالت الخاص66ة به66ا، أو تمتن66ع ع66ن ت66سجيلها
 المفروض على جميع السفن لجهة االحتفاظ بسجالت نفط آامل6ة ودقيق6ة، أو عب6ر اللج6وء إل6ى أحك6ام                    

 إل66ى الم66سؤولين الحك66وميين أو اس66تخدام   ت آاذب66ةإف66اداالق66انون الجن66ائي الع66ام الت66ي تحظ66ر اإلدالء ب  
لكن ل6دى العدي6د م6ن البل6دان ق6وانين           . ويختلف مدى توافر هذه األحكام من بلد آلخر       . سجالت مزّورة 

دام وث66ائق  تج66ّرم الك66ذب عل66ى الدول66ة، أو تق66ديم وث66ائق م66زّورة إل66ى وآال66ة حكومّي66ة، أو اس66تخ     عام66ة
، أو اس6تخدام وث6ائق م6زّورة ف6ي إج6راءات حكومّي6ة              )مثل ال6دخول إل6ى مرف6أ      (للحصول على مكاسب    

  ).ابة والتفتيش من قبل دولة الميناءقعملّية الرمثل (
  

، ويرّآ6ز  يعتبر استخدام أحكام القانون الجنائي العام مفيدًا ألنه يبرز مدى خطورة السلوك اإلجرامي            
 مقاب6ل تل6ك الت6ي ترتك6ب ف6ي أم6اآن          ئم التي ترتكب أثناء وجود السفينة في المرفأ،       االنتباه على الجرا  

 اإلدالء   أن إل6ى واق6ع   ه6ذا الن6وع م6ن اإلج6راءات الق6ضائّية           ي6ستند   و. غير معروفة أو في بلدان أجنبّية     
 س66تكون هن66اك عواق66ب  أن66هإل66ى  و التنظيم66يالنظ66امأو اس66تخدام وث66ائق م66زّورة يه66ّدد   بإف66ادات آاذب66ة  

، ف6ي ح6ال   ...) االحتجاز، اإلص6الحات، اإلحال6ة م6ن قب6ل دول6ة العل6م، إل6خ          على سبيل المثال  (مّية  تنظي
 ع6امالً ل6م يك6ن     " جهاز فصل المياه الزيتّية   "مثًال أن   (ابة في دولة الميناء الحقيقة      ق مسؤولو الر  عرف

 ال6سجالت  ، أو أن6ه ج6رى عم6دًا تزوي6ر    "نفطرص6د محت6وى ال6   "أو مشّغًال، أو أنه جرى العبث بجه6از   
 وس66يجري انته66اك األحك66ام الق66ضائّية الجنائّي66ة لك66ّل دول66ة ف66ي ح66ال ج66رى   ...).الرس66مّية لل66سفينة، إل66خ

  . واستخدامهاتزوير سجالت السفينة الرسمّية
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 لتف6اف فعندما توجد أدّلة عل6ى اال   . ربما تكون شهادات أفراد الطاقم أفضل دليل على تزوير السجالت         

 ، فم6ن المحتم6ل أن يك6ون ق6د ج6رى تزوي6ر س6جالت ال6نفط                 ى متن سفينة ما   على أجهزة تنقية النفط عل    
. وبنتيجة ذلك، تعتبر سجالت النفط دليًال حيويًا، ومن الضروري إجراء مراجعة دقيق6ة       . الخاّصة بها 

ويمك6ن العث6ور عل66ى أن6واع أخ66رى م6ن تزوي6ر ال66سجالت ل6دى إج66راء مقارن6ة ب6ين أن66واع مختلف6ة م66ن          
 والسجالت غير الرس6مية مث6ل س6جل ال6سبر     ،"سجل السفينة الرسمي" مثل   الرسمية، سجالت السفينة 

 ومقارنته6ا م6ع اس6تهالك        وعل6ى المحّقق6ين فح6ص ه6ذه ال6سجالت وتحلي6ل الم6داخل              .اليومي للخزان6ات  
ويمك66ن اس66تخدام رس66م بي66اني ب66سيط لمقارن66ة عملي66ات     . ال66سفينة للوق66ود وإنتاجه66ا للف66ضالت النفطي66ة   

  .جّسم بصري لحرآة الفضالت النفطية وفقًا لما ورد في السجالت وتوفير مالتفريغ المسّجلة
  

التفاقّي666ة الدولّي666ة لمن666ع التل666ّوث م666ن ال666سفن    الق666انون الجن666ائي الع666ام، تف666رض ا  إض666افة إل666ى أحك666ام  
)MARPOL73/78(  طن66ًا 150 نف66سها عل66ى ن66اقالت ال66نفط الت66ي تبل66غ حمولته66ا الخ66ام )gt ( ،وم66ا ف66وق

وما فوق، االحتفاظ قبل آّل شيء ب6سجالت ال6نفط        ) gt( طنًا   400 الخام   وعلى آّل سفينة تبلغ حمولتها    
وعل6ى ن6اقالت ال6نفط      .  اآلالت  للعمليات األساس6ية ف6ي موق6ع        القسم األول والتي تحتوي على مداخل      �

 الق66سم الث66اني �وم66ا ف66وق، االحتف66اظ أي66ضًا ب66سجالت ال66نفط ) gt( طن66ًا 150الت66ي تبل66غ حمولته66ا الخ66ام 
 أمثل66ة ورم66وزًا  1 م66ن الملح66ق رق66م  3وي66وّفر ال66ذيل رق66م  . ابورةال66ص/لي66ات ال66شحن والت66ي ت66سّجل عم 

  .ميدانية يجب إدخالها أيضًا بالنسبة إلى آّل عملية
  

  : القسم األول العمليات اآلتية لموقع اآلالت-يجب أن تتضّمن سجالت النفط 
 الصابورة أو تنظيف خزانات النفط، .1
  التنظيف من خزانات النفط،وسخة أو مياه الصابورة ال مياهتفريغ .2
 ،) وغيرها من الرواسب النفطيةالحمأة(جمع الرواسب النفطية والتخّلص منها  .3
تفريغ مياه الجّمة التي تجّمعت في موقع اآلالت في البحر أو التخّلص منها بطريقة أخرى،  .4

 و
 . سائب بزيت تزليقالتزّود بالوقود أو .5

  
  :الصابورة/الت النفط العمليات اآلتية للشحنقني في نا القسم الثا-يجب أن تتضّمن سجالت النفط 

 تحميل شحنة النفط، .1
 عمليات النقل الداخلي لشحنة النفط أثناء الرحلة، .2
 عمليات تفريغ شحنة النفط، .3
 صوبرة خزانات النفط وخزانات الصابورة النظيفة المخّصصة لهذا الغرض، .4
 ام،تنظيف خزانات الشحن، ومن ضمنها عمليات غسل النفط الخ .5
  باستثناء تلك التي تجري من خزانات الصابورة المفصولة،تفريغ الصابورة .6
  الزيت الملّوث،تفريغ المياه من خزانات .7
 أو المع6ّدات الم6شابهة بع6د انته6اء عملي6ات تفري6غ خزان6ات         المالئم6ة إغالق جميع ال6صّمامات   .8

 الزيت الملّوث،
نظيف6ة المخّص6صة ل6ذلك ع6ن         ال إغالق جميع الصّمامات الضرورية لعزل خزانات الصابورة       .9

 ّيات تفريغ خزان الزيت الملّوث، وخطوط الشحن والتفريغ بعد عمل
  .التخّلص من الرواسب .10
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 آام6ل وم6ن     ت6سجيل  " أن يج6ري   )MARPOL73/78(التفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من ال6سفن        اتفرض  

ي توقي6ع الم6داخل م6ن قب66ل    ال6صابورة، وأن يج6ر  /لك6ّل عملّي6ة م6ن عملي6ات موق66ع اآلالت    " دون إبط6اء 
ع66ن العملي66ات، وأن يق66وم رّب66ان ال66سفينة بتوقي66ع آ66ّل ص66فحة      ) ي66ن(الم66سؤول) أو ال66ضباط(ال66ضابط 
  .مكتملة

  
 أّي عملّية تفريغ اس6تثنائّية أو  أيضًا ظروف) القسمين األول والثاني(يجب أن تتضّمن سجالت النفط  

  .طارئة أو ناتجة عن حادث، وأسبابها
  

 أن تك6ون س6جالت ال6نفط أس6اس          )MARPOL73/78(ّية الدولّية لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن           التفاقاتتوّقع  
ل66ذلك يج66ب االحتف66اظ ب66سجالت ال66نفط ف66ي مك66ان بحي66ث تك66ون ج66اهزة دوم66ًا       . أّي ن66شاطات إلنفاذه66ا 

 ف6ي جمي6ع األوق6ات المعقول6ة، وأن يج6ري االحتف6اظ به6ا لم6دة ث6الث س6نوات م6ن ت6اريخ آخ6ر                         للتفتيش
، أي666ضًا عل666ى أن666ه )MARPOL73/78(تفاقّي666ة الدولّي666ة لمن666ع التل666ّوث م666ن ال666سفن  الاوت666نّص . م666دخل

 االحتف6اظ بن6سخة م6ن ال6سجالت ش6رط أن ي6صادق رّب6ان ال6سفينة عل6ى ص6حتها،                      باستطاعة أّي طرف  
  .وأن باإلمكان استعمالها في أّي إجراءات قضائّية آدليل على صحة الوقائع المذآورة في المداخل

  
 ه6ذه،  )MARPOL73/78(التفاقّية الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن        امتثال لشروط   لذلك، فإن عدم اال   

 عم66ًال باالتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن  يمك66ن أن يع66ّرض الم66سؤول عن66ه إل66ى المالحق66ة الق66ضائية 
 ال66ذي يحك66م تق66ديم اإلف66ادات الكاذب66ة أو ، أو عم66ًال بالق66انون الجن66ائي الع66ام)MARPOL73/78(ال66سفن 
  . بلد ماخدام الوثائق المزّورة فياست

  
وفي ما يلي أمثلة عن مداخل سجالت النفط التي يمكن أن تعتبر مشبوهة ويجب بالتالي التحقيق فيها               

  :بدّقة
جه6از ف6صل   " أو استخدام مداخل قليلة أو عدم وجود مداخل تتعّلق بنقل النفط أو الفضالت،       •

 .ساحلالفضالت على ال، أو المحرقة، أو التخّلص من "المياه الزيتّية
مداخل غير منطقية في س6جالت ال6نفط، مث6ل نق6ل ف6ضالت نفطي6ة أآب6ر م6ن ق6درة الخزان6ات                         •

 .التي يجري النقل منها أو الخزانات التي تتلّقاها
 لجه6ة الكمّي6ة     وجود المداخل نف6سها تمام6ًا ف6ي س6جالت ال6نفط عل6ى م6دى فت6رة زمني6ة ممت6ّدة                      •

 .والتوقيت خالل اليوم
غالب66ًا خ66الل س66اعات الم66ساء أو (مه66م أو م66ن دون تف66سير لحج66م الخزان66ات  وج66ود انخف66اض  •

 ).الليل في البحر
ث66ل التنظي66ف أو ص66يانته، م" جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة"ع66دم وج66ود م66داخل ب66شأن تنظي66ف  •

 .اتبواسطة البخار لألوساط الملتحمة، أو تغيير المرّشح
ق666ة س666جالت س666بر  الموفطي666ةال تعك666س م666داخل س666جالت ال666نفط عملي666ات نق666ل الف666ضالت الن • ّث

 .الخزانات
  لعملي66ات التفري66غ الخاص66ة بجه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة     ف66ي س66جالت ال66نفط  وج66ود م66داخل  •

 .تتخطى قدرة الجهاز على المعالجة
تها عل66ى الح66رق أو ق66درة خ66زان    وج66ود م66داخل ف66ي س66جالت ال66نفط للمحرق66ة تتخط66ى ق66در       •

  .الفضالت النفطية على االستيعاب
  

  .لنوع السجالت التي يجب مقارنتها وآيفّية القيام بذلكح أآثر تفصيًال وفي ما يلي شر
  

  معّدل التفريغ ومداخل سجالت النفط
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يمك6ن الح6صول    (يمكن إجراء تحليل مفيد عبر مقارنة معّدل التفري6غ بواس6طة تجهي6زات تنقي6ة ال6نفط                  
ملّية وفقًا لما هو م6ذآور ف6ي   استغرقتها هذه الع  عليه عبر قسمة حجم التفريغ على المدة الزمنّية التي          

ويظه6ر  .  الجّم6ة   أو م6ضّخة   تجهي6زات تنقي6ة ال6نفط     م6ضّخة تغذي6ة     السعة المق6ّدرة ل   ، مع   )سجالت النفط 
ويمكن العثور على سعة المضّخة في الدليل التقني لجه6از ف6صل   . 6 البياني رقم    هذا األمر في الرسم   

سعة المقّدرة هي الحّد األق6صى لطاق6ة ال6ضّخ، ويمك6ن      أن هذه الاالنتباه إلىوال بّد من    . المياه الزيتّية 
 المتدّفق، أو إذا آانت المضّخة في حال6ة  أن تتقّلص في حال وجود آميات آبيرة من النفط في السائل       

وتق6وم س6فن عدي6دة ب6شكل روتين6ي بإنج6از س6جالت ال6نفط          . غير جيدة، أو في حال انسداد المرّش6حات       
جه6از ف6صل    "ومن السهل جدًا اختب6ار      . هاز فصل المياه الزيتّية   مستخدمة السعة المقّدرة القصوى لج    

 آان يمك6ن تحقي6ق طاق6ة ال6ضّخ ه6ذه ف6ي ظ6ّل                الموجود على متن السفينة لتحديد ما إذا      " المياه الزيتّية 
  .ظروف تشغيل طبيعية

  
غة يظهر الرسم البياني سجالت تفريغ تتخّطى القدرة القصوى لجهاز فصل المياه الزيتّية والبال. 6

  .وتتّم عمليات تفريغ آهذه سّرًا.  متر مكّعب3.5
  

  

  
  

  سجالت سبر الخزانات ومداخل سجالت النفط
  

ف6ضالت   ل  أو تفري6غ    وج6ود ت6راآم م6شابه ومعالج6ة         سجال س6بر خزان6ات ال6سفينة       أّي مقارنة بين  تظهر  
 لتف6اف ًال عل6ى اال   وقد يشّكل التناقض بين سجالت النفط وسجالت سبر الخزان6ات دل6ي           . الحمأة والجّمة 

، األمر الذي يعّد انتهاآًا ألحكام االتفاقّية الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن               "جهاز فصل المياه الزيتّية   "على  
 ، وال6ذي يظه6ر ام6تالء       7وهذا األمر معروض في المخّطط البياني رق6م         ). MARPOL73/78(السفن  
 س66جالت ال66نفط  ولك66ن مفت66رض، جّم66ة ال66نفط المف66صولة آم66ا ه66و وخ66زانالجّم66ة   مي66اه خ66زانوتفري66غ
  . متناقضة مداخلتتضّمن

للمضّخة  معّدل التفريغ يتخّطى القدرة القصوى القصوى القدرة

  معّدل التفريغ 
/ متر مكّعب(

 )ساعة
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  ر الرسم البياني تفاوتًا بين صحيفة بيانات سبر الخزان وسجالت النفط يظه.7
  

  سجّل المحرقة ومداخل سجالت النفط
  

يمك66ن إج66راء مقارن66ات أخ66رى م66شابهة م66ع مع66ّدالت الح66رق عب66ر مقارن66ة حج66م الحم66أة الت66ي ج66رى       
 الحم6أة أو عب6ر مقارن6ة س6جّل الح6رق ف6ي س6جالت                ها مع القدرة القصوى للمحرقة على إحراق      إحراق

 أن يدرك المحّققون أنه عندما تكون ل6دى ال6سفينة خ6زان س6اخن قب6ل               ويجب  . النفط مع سجّل المحرقة   
وتق6وم ال6سفن    .  قبل اإلحراق  محرقة فضالت النفط، يمكن تبخير المكّون المائي في الفضالت النفطية         

. لح66ذرة ع66ادة بت66دوين عملي66ات س66بر الخ66زان بعناي66ة قب66ل الت66سخين وبع66ده، لتحدي66د حج66م ه66ذا التبّخ66ر  ا
وعن6دما ت6سمح أنظم6ة المين6اء ب6ذلك، يج6ب اختب6ار              . ويجب أن يك6ون ال6دليل التقن6ي للمحرق6ة مت6وافراً           
  . بسعتها المقّدرة أو المسّجلةمحرقة الفضالت النفطية لتحديد ما إذا آانت تعمل

  
  ة ومداخل سجالت النفطابقرجهاز إنذار غرفة السجالت 

  
  م6ن  الن6سخة المطبوع6ة    و  الخاصة بال6سفينة   يمكن إجراء مقارنة مفيدة بشكل خاص بين سجالت النفط        

 والذي يظهر عادة آيف جرى اس6تخدام تجهي6زات    المحرآاتالرقابة علىسجالت جهاز إنذار غرفة   
  .تنقية النفط

  
  طسجّل السفينة ومداخل سجالت النف

  
، م6ع س6جالت ال6نفط لتحدي6د م6ا إذا آان6ت مواق6ع                )س6طح ال6سفينة   س6جالت   (يجب مقارنة سجّل السفينة     

ال66سفينة ت66تالءم م66ع م66دخل س66جالت ال66نفط ب66شأن موقعه66ا لحظ66ة ح66صول عملّي66ة التفري66غ وفق66ًا لم66ا ه66و  
  .مذآور

 

 

   صحيفة بيانات سبر الخزان�القيم القرمزّية 
   سجالت النفط�القيم الزرقاء 

  خزان مياه الجّمة

  في البحر في الميناء

  )متر مكّعب(الكمّية 

   صحيفة بيانات سبر الخزان�قيم القرمزّية ال
 )متر مكّعب(الكمّية   خزان مياه الجّمة المفصولة  سجالت النفط�القيم الزرقاء 

  في البحر في الميناء
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تظهر هذه الصورة وجود تناقض م6ا ب6ين مواق6ع ال6سفينة الم6ذآورة ف6ي س6جالت ال6نفط واإلح6داثّيات الت6ي ح6ّددها              . 8

  . والمدّونة في سجّل السفينةالنظام العالمي لتحديد المواقع
  

  يزات الوقاية من التلّوث على تجهلتفافاال  6.4
  

عب66ر وص66ل خرط66وم أو أنب66وب التف66اف    عل66ى تجهي66زات الوقاي66ة م66ن التل66ّوث ع66ادة    لتف66افيج66ري اال
 أنابي66ب الحم66أة الموص66ولة ب66صّمام   أو/، أو ص66هريج التخ66زين، أو ف66ضالت الجّم66ة و  جّم66ةمباش66رة بال

. موق6ع اآلالت ره من أنظمة أو بغي" جهاز فصل المياه الزيتّية"، وإما  )ODV(التفريغ خارج السفينة    
أنابي66ب ب باش66رة مالحم66أة/ التف66اف لوص66ل أنابي66ب الجّم66ة خرط66ومس66بيل المث66ال، يمك66ن اس66تعمالوعل66ى 

صّمام تفري6غ المي6اه      و ،)MSD" (الصرف الصّحي البحري   "جهازب تفريغ الصرف الصّحي الخاّصة   
  .لتفريغ خارج السفينة لصمام ا خارج السفينة، ومكّثف إضافيصّمام التفريغمن قعر الغالية و

  
. صمام للتفري6غ خ6ارج ال6سفينة       مباشرة ب6   الحمأة/ لوصل أنابيب الجّمة   ويمكن استخدام خرطوم التفاف   

أمت6ار  /ويمكن أن تك6ون وص6لة الخرط6وم ف6ي أّي مك6ان م6ن ش6بكة األنابي6ب، وم6ن ض6منها ع6دة أق6دام               
لي66ات التفري66غ غي66ر   وغالب66ًا م66ا تت66رك عم  . أو حت66ى عل66ى ج66سر آخ66ر ف66وق غرف66ة المحرآ66ات      بعي66دًا 

. ف6ي البح6ر  المشروعة للفضالت النفطية والخالئط الزيتية، رواسب نفطية مهم6ة ف6ي أنابي6ب التفري6غ            
 لك66شف االلتف66اف غي66ر الق66انوني وس66ائر عملي66ات التفري66غ غي66ر     إح66دى وس66ائل التفت66يش الفّعال66ة  فل66ذا، 

  .خارج السفينة المشروعة، تتمّثل في فتح قسم من أنابيب التفريغ
  

ATLANTIC OC

 

مسار السفينة استنادًا إلى 
إحداثيات النظام العالمي 

لمواقع آما وردت لتحديد ا
  في سجّل السفينة

 

موقع التفريغ وفقًا لما
 ورد في سجالت النفط
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  :يبحث عن األدّلة الحّسية التالية في شبكة األنابيب المحّقق أن على
 .خدوش في الطالء على البراغي ووصالت األنابيب تظهر أنه جرى نزعها •
 .طالء جديد على وصالت األنابيب فقط •
 .أو متآآلة/ميل محلولة، أو مفقودة، ووصوابراغي  •
 .نابيبأطواق احتياطّية لمنع التسّرب على مقربة من وصالت األ •
 .مشّفهة تتالءم مع وصالت األنابيبوجود خراطيم مرنة عدم وجود تفسير لسبب  •
 . لسبب وجود أنابيب مصّنعةعدم وجود تفسير •
 ).ODV ( مواد مذيبة في صّمام التفريغ خارج السفينةوجود رواسب نفطّية أو •
 . سّد فتحاتهاالحمأة جرى/وجود شفرات في شبكة أنابيب الجّمة •
 . تسّربت على الجسر تحت وصالت األنابيبطّيةوجود رواسب نف •

  
  .توّفر الصور على الصفحات التالية أمثلة على هذا النشاط غير المشروع على متن السفينةو
  

  
 .ة التفريغشفرات جرى سّد فتحاتها في مضّخة الجّمة من جه.9
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 .رواسب نفطية داخل صّمامات التفريغ خارج السفينة. 10

 .صّمام مفّكك. 11

 . قدمًا40رواسب نفطية في خرطوم التفاف مرن طوله . 12
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أنابيب مصّنعة عثر عليها في . 13
  .المخزن وتحتوي رواسب نفطية

  .أنابيب مصّنعة تستخدم لاللتفاف على جهاز فصل المياه الزيتّية. 14

جهاز صرف صّحي بحري يظهر فيه أنبوب لتفريغ الصرف . 15
 .نةالصّحي خارج السفي

خرطوم التفاف يصل أنابيب الجّمة بأنابيب تفريغ جهاز الصرف . 16
 .الصّحي البحري
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خرطوم التفاف يصل مشعب الجّمة مباشرة . 18

 .بصّمام التفريغ خارج السفينة
شفرات مرآبة على خرطوم مرن مع رواسب نفطية تتالءم مع . 17

 .أنابيب صّمام التفريغ خارج السفينة

  .دليل على وجود خدوش على الطالء وبراغي متآآلة. 20

فكيك متكّرر األنابيب الموصولـة بصّمام دليل على ت. 19
الحظ أن استخدام السلسلة . التفريغ خارج السفينة

والقفل ال يمنع عمليات التفريـغ غيـر المشروعة، 
  .بل يعني أنه من غير المرّجح أن يتّم األمر عرضًا
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  المياه الزيتّيةالعبث بجهاز رصد محتوى النفط وجهاز فصل 
  

وه6ذا الجه6از م6صّمم الآت6شاف        .  أو خدعت6ه   "رص6د محت6وى ال6نفط     " عبث6ت بجه6از      أن بع6ض ال6سفن ق6د      تبّين  
االتفاقّي6ة الدولّي6ة   الت6ي فرض6تها   ) ppm 15( يتخّط6ى محت6وى ال6نفط فيه6ا ح6دود      ومنع عملي6ات التفري6غ الت6ي   
وج66ود ط66رق  أجري66ت ح66ديثًا وآ66شفت التحقيق66ات الت66ي). MARPOL73/78(لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن 

  :، ومن ضمنها ما يلي"جهاز رصد محتوى النفط"عديدة للتغّلب على 
جهاز فصل المي6اه    "ومنع  " جهاز رصد محتوى النفط   " إلسكات أجهزة إنذار     أسالك تخّطي استخدام   •

 15(طريقة إعادة الت6دوير عن6دما يكت6شف وج6ود محت6وى نفط6ي يتخّط6ى ح6دود         من إطالق " الزيتّية
ppm(. 

 15(بحيث ال ينطلق جهاز اإلنذار الخاص به عند حدود " جهاز رصد محتوى النفط"إعادة معايرة  •
ppm.( 

جه6از  "ع6ادة عب6ر ت6شغيل ص6ّمام ب6سيط ي6ستخدم للت6زّود بالمي6اه العذب6ة لتنظي6ف            (استخدام مياه عذب6ة      •
وب6ذلك  . ةأثناء عملّية تفريغ خارج السفين    " جهاز رصد محتوى النفط   "، لغسل   ")رصد محتوى النفط  

ف66ي العم66ل حت66ى عن66دما يتخّط66ى المك66ّون النفط66ي ف66ي ال66سائل   " جه66از رص66د محت66وى ال66نفط "ي66ستمّر 
 ).ppm 15(المفّرغ حدود 

  

  ج6دًا ف6ي    إل6ى م6ستويات مرتفع6ة     إل6ى ت6راآم ال6نفط       وخداع6ه   " رص6د محت6وى ال6نفط     "وقد يؤّدي العبث بجه6از      
  .رتكاب هذه الجريمةأنابيب الجهاز ومنافذه، بحيث يمكن أن يبقى آدليل على ا

  
جه6از  "أو  " جه6از رص6د محت6وى ال6نفط       " "لخ6داع "ي6ة نم6اذج ع6ن الوس6ائل الم6ستخدمة           وتشّكل ال6صور التال   
  ":فصل المياه الزيتّية

  

 إلسكات جهاز اإلنـذار مفتاح التفاف جرى ترآيبه. 21
جهاز "وتمكين " رصد محتوى النفط"الخاص بجهاز 

من مواصلة العمل حتى عندما " فصل المياه الزيتّية
 ).ppm 15(يتخّطى محتواه من النفط حدود 

  .شريط تخّطي رّآبه أفراد الطاقم لتعطيل دورة التطهير. "22
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  اآتشاف عمليات غير مشروعة لتفريغ النفط والرّد األولي  .5
  

جمع المزيد من األدّلة التي يمكن أن      يعتبر اآتشاف عمليات تفريغ النفط بصورة غير مشروعة أمرًا حيويًا ل          
 ع66ن غي66ره، ول66ذلك تختل66ف ولك66ّل بل66د ق66درات وم66وارد مت66وافرة مختلف66ة. ت66ساعد عل66ى تحدي66د م66صدر التفري66غ

لكن الوسائل الرئيسّية المستخدمة الآتشاف عمليات التفري6غ غي6ر الم6شروعة     . الوسائل التي يمكن استعمالها   
  .المراقبة الجوّية، أو اآتشاف التلّوث على الشواطئ المراآب، أو  استخدامتتمّثل عادة في

  

  مراقبة السفن وأنظمة التعّقب   1.5
  

 الدولة إلجراء عملّيات مراقبة روتينّية للمي6اه اإلقليمّي6ة، عل6ى تحدي6د مواق6ع عملي6ات               استخدام مراآب يساعد  
وبالمقارن6ة م6ع   . ذه العملي6ات التفريغ غير المشروعة، ويشّكل رادعًا لل6سفن الت6ي ق6د تفّك6ر ف6ي القي6ام بمث6ل ه6             

وال6سفن الم6شبوهة    المراقبة الجوّية، فإن استخدام المراآ6ب لتحدي6د مواق6ع عملي6ات التفري6غ غي6ر الم6شروعة                   
لك66ن للمراآ66ب الق66درة عل66ى العم66ل لفت66رات . يظ66ّل مح66دود الفعالّي66ة لجه66ة حج66م الم66ساحة الت66ي يمك66ن تغطيته66ا

.  ق6د تجع6ل اس6تخدام الط6ائرات م6ستحيالً      جوّي6ة أحوالفي ظّل زمنّية أطول من الطائرات، ويمكنها أن تعمل       
وتشمل التغطية المثلى لمراقبة المياه اإلقليمية المزج م6ا ب6ين اس6تخدام الط6ائرات والمراآ6ب ف6ي إط6ار جه6د                       

  .منّسق
  

  الدولة القريبة من موقع تفريغ غير مشروع للنفط تقديم الم6ساعدة عب6ر ت6وفير             مراآبالبحرّية أو   باستطاعة  
ويمكن نشر مرآب آخر لفحص النفط في البح6ر وت6سجيل حج6م    .  فيهابهتمراقبة وثيقة عن آثب للسفينة المش  

  . أخذ عّينات إضافّية من النفط المفّرغوقد يشمل هذا األمر. البقعة النفطّية
  

ه6م تقاس6م     الم  م6ن  ،ل6ذلك . يمكن أن تكون السفن المشبوهة قد عبرت المياه اإلقليمية للبلد والتي ج6رى تلويثه6ا              
أنظ6ر الق6سم رق6م     ( مرفأ التوّقف المقب6ل لل6سفينة الم6شتبه فيه6ا    هذه المعلومات مع البلدان المجاورة ومسؤولي     

  .وربما تمتلك بلدان أخرى موارد أآبر والقدرة على المساعدة في التحقيقات). 7.5
  

حدي6د ال6سفن القريب6ة م6ن         أنظم6ة تعّق6ب ال6سفن والمفي6دة ف6ي مج6ال ت             ستتمّتع بل6دان عدي6دة بح6ّق الوص6ول إل6ى          
، وه66و نظ6ام ب66ّث ي6وّفر خ66ّط   "نظ6ام تحدي6د الهوّي66ة اآلل6ي   "ويعتب66ر . منطق6ة التفري6غ غي66ر الم6شروع ف66ي البح6ر    

وهو يوّفر إمكانّي6ة الح6صول عل6ى        .  التي تروج تدريجيًا على صعيد العالم       إحدى التقنّيات الجديدة   ،اتصاالت
  إلخ...سارها، وسرعتها،  اسمها، وممعلومات حيوّية بشأن السفينة، مثل

  
  المراقبة الجوّية   2.5

  
عمليات تفريغ النفط وغي6ره م6ن الم6واد ال6ضاّرة، والتحقي6ق فيه6ا،               تستخدم طلعات المراقبة الجوّية الآتشاف      

 آ6ذلك، ف6إن إدراك      .وتعّزز ب6رامج المراقب6ة الجوّي6ة الروتينّي6ة ه6ذه الق6درات            . وجمع األدّلة بشأنها، ورصدها   
طة في هذا المجال، يمكن أن يردع أف6راد ط6واقم ال6سفن ع6ن االش6تراك ف6ي أعم6ال التلوي6ث                       وجود برامج نش  
  .غير المشروعة

  
ت6ي  وّية ملّوث مشتبه ب6ه، الس6ّيما عل6ى خط6وط ال6شحن البحرّي6ة ال               يمّثل الوقت عامًال مهمًا في مجال تحديد ه       

تفريغ، على الرغم م6ن إمك6ان   عة حصول ال تحديد ساومع الوقت، ستتناقص القدرة على . تشهد حرآة آبيرة  
 القتف6اء آث6ار المواق6ع المحتمل6ة للتفري6غ غي6ر الم6شروع، وبالت6الي ت6سهيل تحدي6د                     ّيةحاس6وب  النم6اذج ال   استخدام

  .هوية الملّوثين المحتملين
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  الوسائل والطرق

  
ألن66واع وأآث66ر ا. توج66د عوام66ل عدي66دة يج66ب أخ66ذها بع66ين االعتب66ار عن66د اختي66ار ط66ائرة للمراقب66ة الجوّي66ة          

 ق6د يك6ون م6ن المفي6د اس6تخدام      لك6ن .  في هذا المجال هي الطائرات الصغيرة ذات األجنح6ة الثابت6ة    المستخدمة
خ، على الرغم من أن ذلك ق6د يت6سّبب ف6ي ظه6ور      معّينة إل   لمراقبة شواطئ، وأرخبيالت   الطائرات المروحّية 

  .ثر النفطما تسّببه من دوامة تبعصعوبات أثناء عملّية أخذ العّينات بسبب 
  

وإذا . ارتكاب6ه الجريم6ة، وت6أمين جمي6ع األدّل6ة المت6وافرة      يجب بذل آّل جهد ممكن لتحديد هوّية الملّوث أثن6اء       
آان66ت ال توج66د ط66ائرة مخّص66صة للمراقب66ة الجوّي66ة تق66وم بطلع66ات منتظم66ة، ي66صبح م66ن األف66ضل اس66تخدام        

ن عل66ى م66تن الط66ائرة محّقق66ون مجّرب66ون   ولمث66ل ه66ذه الح66وادث، يج66ب أن يك66و .الط66ائرات المدنّي66ة المت66وافرة
  .يتوّلون توجيه الطّيار

  
وه6ذا  .  م6ن المه6م أن يفه6م الطّي6ار ب6شكل آام6ل طبيع6ة المهّم6ة المطل6وب من6ه القي6ام به6ا                   عند نشر أّي طائرة،   
 بتفاصيل التقرير بشأن عملّية التفريغ التي شوهدت في موقع جغرافي معّين، ومداها أو              يشمل تزويد الطّيار  

أن ت6شاهد طلع6ة جوّي6ة روتينّي6ة     وف6ي حال6ة أخ6رى، يمك6ن     . ها، وتوجيه الطائرة للتحليق فوق هذه المنطقة  لون
أو يمك66ن أن يطل66ب منه66ا التحقي66ق ف66ي تقري66ر ب66شأن س66فينة تج66ّر   ،بال66صدفة س66فينة تج66ّر وراءه66ا بقع66ة نفطي66ة 

وغرافي66ة وغيره66ا م66ن فوتوباس66تطاعة م66سارات تحلي66ق معّين66ة أن ت66سّهل جم66ع األدل66ة ال. وراءه66ا بقع66ة نفطي66ة
 للق6بض عل6ى المل6ّوثين م6ن         ويفّضل أن تقوم الطائرة بالتحليق ف6وق خ6ّط ال6نفط نح6و المل6ّوث               .األدّلة البصرّية 

 االقت66راب ال66دائري ب66سبب االرتف66اع ال66سريع ف66ي الح66رارة ل66دى       دون أن ينتبه66وا ل66ذلك، وأن يج66ري تجّن66ب  
 ويج6ب أن ي6سمح ارتف6اع الط6ائرة برؤي6ة م6ا أمك6ن م6ن                  .استخدام األنظمة العامل6ة باألش6عة م6ا دون الحم6راء          

 الرأسي، فقد يكون من الضروري التحليق فوق بق6ع آبي6رة            أما بالنسبة إلى أجهزة االستشعار    . البقعة النفطية 
وي6وّفر الرس6م البي6اني الت6الي أمثل6ة ع6ن م6سارات الطي6ران المفي6دة لتحدي6د                    .  على نمط يشبه ال6سّلم     مرات عدة 

  :تفريغ غير المشروعة في البحر، وموقع سفينة تجّر وراءها بقعة نفطيةمواقع عمليات ال
  
  
  
  
  
  

 

 طائرة مراقبة جوّية. 23

 وثيقةالصورة غير متوافرة في ال

مثال على مسار تحليق لتحديد موقع عملية . 24
 تفريغ غير مشروعة للنفط في البحر
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على المراقب أن يكون قادرًا على توفير عناصر تفصيلّية لتحديد هوّية أّي سفينة مشتبه بها على مقربة م6ن                   
ان6ت ال6سفينة الت6ي    ال تكون هن6اك ش6كوك ف6ي م6ا إذا آ    ويجب أن تكون هذه المعلومات واضحة بحيث        . البقعة

  :تشمل المعلومات التي يجب أن يكون المراقب قادرًا على توفيرهاو. جرى رصدها في ذلك الموقع
 .التاريخ والتوقيت •
 .الموقع الجغرافي للسفينة •
 .اسم السفينة •
 ).على مؤخرة السفينة(ميناء التسجيل أو العلم  •
 ).معروضًافي حال آان (، )IMO(رقمها لدى المنظمة البحرية الدولية  •
 .ألوان القسم األعلى من السفينة وأّي وسيلة أخرى لتحديد هويتها بصريًا •
 .الوجهة والسرعة •

  
  التقنيات

  

ول6دى العدي6د م6ن      . أآثر وس6ائل المراقب6ة الجوّي6ة ش6يوعًا ه6ي المراقب6ة الب6صرّية والمراقب6ة بواس6طة ال6رادار                    
ار ع6ن بع6د يمك6ن اس6تخدامها الآت6شاف وج6ود             الطائرات العاملة في مج6ال المراقب6ة البحرّي6ة أجه6زة است6شع            

  . ر االصطناعّية أيضًا أدّلة مقنعةويمكن أن تؤّمن تكنولوجيا األقما. النفط على سطح المياه
  

. ه6ا، والمنطق6ة الت6ي تغطيه6ا     مظهر معلومات أساسية بشأن حج6م البقع6ة، و        المراقبة البصرّية يمكن أن تؤّمن    
  : عن المصدر المحتمل للتفريغ البقعة فكرة مظهرتعطي رؤيةويمكن أن 

 أو البّراقة توحي بإمكان حصول عملّية تفريغ غير مشروعة من س6فينة             فبقعة النفط الطويلة والرفيعة    •
وم66ن الواض66ح أن الم66صدر ه66و ال66سفينة ف66ي ح66ال اس66تمرارها ف66ي التفري66غ، أو ف66ي ح66ال . أثن66اء س66يرها

حاله6ا ل6بعض الوق6ت بع6د توّق6ف التفري6غ،          وس6تبقى البقع6ة عل6ى       . أمام البقعة وجودها على خّط مستقيم     
 .قبل أن تكسرها األمواج وتبعثرها الرياح

والتي يكون أحد أضالعها ف6ي مح6اذاة اتج6اه ال6ريح واآلخ6ر ف6ي مح6اذاة           مثّلث  الشكل  البقعة ذات   الأما   •
 مثل تفريغ من أنبوب تحت س6طح البح6ر،          التّيار السائد، فتشير إلى حصول تفريغ تحت سطح البحر،        

 .سّرب طبيعي، أو أن النفط يتسّرب ببطء من سفينة غارقةأو ت
  

 المعلوم6ات    األول6ي، يج6ب ت6سجيل ال6صور الفوتوغرافّي6ة عل6ى نح6و مالئ6م م6ع                  وبصرف النظر عن المظهر   
  .ن تحليلهاون مجّربو مسؤولبشأن البقعة بحيث يستطيع

  

مثال على خطة تحليق لتقّفي أثر سفينة تجّر وراءها بقعة نفط . 25
 .مفّرغ واقتراحات بشأن مواقع للتصوير الفوتوغرافي

  .تصوير عن قرب للبقعة

 أميال بحرية أو الطول 10
  الكامل للبقعة

 أة إلى قطاعاتمجز
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 ال66نفط ف66ي البح66ر، وتعتب66ر ف66ي تحدي66د ه66ي أآث66ر الوس66ائل الم66ستخدمة ش66يوعًا وقب66وًال لال��صور الفوتوغرافّي��ة
ويمكن أن يكون استخدام آلة تصوير رقمية أسهل وأن يؤّمن مجموع6ة أآب6ر م6ن                . معظم القضايا أدّلة حيوّية   

وعن6د  . تالع6ب بال6صور   ال اتى الرغم من أن بعض البلدان قد تعت6رض عل6ى ذل6ك ب6سبب إمكانّي6                الصور، عل 
 علي6ه ف6ي     م6ا  في الصور عم6ا ه     ان قد يختلف  ، والسّيما ألوانها،  ة البقع تذّآر أن مظهر   الصور، من المهم     تأويل
 ويج6ب ت6سجيل المواق6ع       .ومن المهم أيضًا أخذ صور للمياه غير الملّوثة في مواجه6ة ال6سفينة الملّوث6ة              . الواقع

ويف6ّضل أن يج6ري التق6اط ال6صور عن6دما تك6ون ال6شمس        . أو حجمه6ا بدّق6ة  /الجغرافية للسفينة ومدى البقع6ة و   
  . المراقبخلف ظهر

  

وعند التقاط الصور، يج6ب أن تك6ون التفاص6يل التالي6ة ظ6اهرة بوض6وح عل6ى ال6صور أو أن يق6وم بت6سجيلها                          
  :الشخص الذي يلتقط الصور

 .التاريخ والتوقيت •
 .البقعة وهي موصولة بالسفينة •
 .صورة عن قرب للبقعة لرؤية ألوان معّينة في النفط •
 .اسم السفينة •
 . من العالمات المميزة بدن السفينة وغيرهاألوان •
وإذا أمكن، التقاط صورة لمنفذ السفينة الذي يجري بواسطته ض6ّخ ال6نفط أو م6زيج المي6اه الزيتّي6ة ف6ي                       •

 .البحر
 .صورة للبقعة من فوقها مباشرة •
 .المياه النظيفة على جانبي السفينة ومن أمامها •
  . حول السفينة المشتبه بهاصورة تظهر حالة البحر العامة والوضع •

  
.  آنّي66ًا وص66ورًا متحرآ66ة داعم66ًا ومفي66دًا، ألنه66ا تعط66ي ت66سجيالً  أي66ضًا دل66يًالآ��اميرات الفي��ديويمك66ن أن ت66ؤّمن 

آاميرا فيديو يدوية أن تسّجل التعليقات الشفهية التي أدلي بها أثناء المراقب6ة ل6ضمان أن األش6خاص              وبإمكان  
راء الشخ66صّية، وأّي ح6وار يمك66ن أن ي66ؤّثر  ال6ذين ي66ستعملون ه66ذه المع6ّدات ي66سّجلون الوق66ائع فق6ط، ول66يس اآل   

  .على اإلجراءات القضائّية مستقبًال

 
 .المراقبة البصرّية من الطائرة. 26

صور فيديو التقطتها طائرة مخّصصة للمراقبة . 27
وتسّجل الصورة بشكل آلي التاريخ، . الجوّية

 .والتوقيت، والموقع
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وض66وع عل66ى م66تن ط66ائرة، خ66شونة س66طح البح66ر،   الم)SLAR" (ال��رادار الج��وي للرؤي��ة الجانبي��ة"يق66يس 
 ال6رادار الج6وي للرؤي6ة   " ويبلغ ات6ساع رقع6ة عم6ل      .ويمكن استخدامه أيضًا في الظالم أو أثناء الرؤية السيئة        

 هذه الصور، يجب االنتباه إلى أنها ال تت6ضّمن ال6نفط   تأويلوعند .  ميًال بحريًا40 و30عادة ما بين   " الجانبية
، والت66ي تغط66ي طحال66باألس66ماك، والجلي66د، وال مث66ل  الطبيعي66ة العناص66رفح66سب، ب66ل ت66شمل إض66افة إل66ى ذل66ك

  .سطح البحر
  

، نوع6ًا آخ6ر م6ن التكنولوجي66ا    )FLIR" (مامي�ة  الحم�راء للرؤي�ة األ   باألش�عة دون جه�از االست�شعار  "يمّث6ل  
ي الح6رارة، وبالت6الي يظه6ر للعي6ان ال6سفن وعملي6ات             فهو يلتقط التغيّرات ف   . المستخدمة أثناء العمليات الليلية   

ويم66تّص ال66نفط خ66الل النه66ار الح66رارة ب66شكل أس66رع م66ن المي66اه المحيط66ة ب66ه، ويبّثه66ا ف66ي اللي66ل . تفري66غ ال66نفط
 إل66ى المع66ايرة لت66صبح ق66ادرة عل66ى تحدي66د  أجه66زة االست66شعار وتحت66اج. المحيط66ة ب66هب66سرعة أآب66ر م66ن المي66اه

 جّي6دة، وف6ي   وتتمّثل القيود على استخدام هذه األجهزة في أنها تحتاج إلى أح6وال جوّي6ة            . الكثافة النسبّية للنفط  
وج6ود عناص6ر    ويمكن أن تعطي نتائج خاطئ6ة ف6ي ح6ال    أنها غير فّعالة في حال وجود طبقة رقيقة من النفط 

  .مشابهة للنفط
  

، اآت66شاف الف66وارق ف66ي  )UV ("أجه��زة الم��سح ال��ضوئية العامل��ة باألش��عة ف��وق البنف��سجية   "باس66تطاعة 
 .الخ66صائص الب66صرّية م66ا ب66ين ال66نفط والمي66اه، ألن ال66نفط يعك66س الموج66ات ف66وق البنف66سجية أآث66ر م66ن المي66اه   

 أو ف6ي ح6ال ت6شغيل جه6از           النه6ار فق6ط     ف6ي ض6وء    لطبقات الرقيقة من النفط، ولك6ن     وبإمكانها أيضًا اآتشاف ا   
  . أجهزة االستشعار باألشعة دون الحمراءوالقيود على عملها مشابهة لتلك التي تواجه. استشعار

  
  ما تكتشفه المراقبة الجوّيةتوثيق 

  
 ق6د   ل6دعم التحقيق6ات واإلج6راءات الق6ضائية الت6ي     من المهم إلى حّد آبير توثيق التقارير والمالحظات األولى    

ويجب .  بشأن مراقبتهم لبقعة النفط    ويجب توثيق اإلفادات التي يدلي بها مسؤولو إنفاذ القانون        . تتخذ مستقبالً 
وفي بع6ض الظ6روف، ق6د       .  لضمان عدم نسيان التفاصيل     الجوية إعداد تقرير فورًا بعد انتهاء طلعة المراقبة      

ما يتعّين على مسؤولين آخرين إطالق عملية       ، ألنه رب  يكون من الضروري تقديم تقرير شفهي أثناء التحليق       
  .تنظيف في حال آانت البقعة آبيرة وتهّدد بتلويث مناطق بحرّية حّساسة

  
 نشر عوامة أخذ عينات م6ن الط6ائرة مباش6رة، أو عب6ر     ويمكن المباشرة في أخذ عينات من البقعة سواء عبر  

  .نشر سفينة لجمع العينات من البحر
  

 

عوامة ألخذ العّينات يمكن إلقاؤها من      . 28
طائرة مراقبة جوّية، وجرى تطويره6ا      

حل بالتع666اون م666ع س666الح خف666ر ال666سوا   
ال
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  مار االصطناعّية التجارّية لمراقبة عملّيات التلّوث البحرياستخدام األق   3.5
  

 وتل66ك العامل66ة بالموج66ات الدقيق66ة والموض66وعة عل66ى م66تن األقم66ار        ّيةأجه66زة االست66شعار ال66ضوئ  ت66ستطيع 
 ل6يًال   اتفهي تحّسن المراقب6ة ف6وق من6اطق آبي6رة م6ن المحيط6             . فعالة" عين في السماء   "االصطناعية، توفير 
 وه66ي تتكام66ل م66ع المراقب66ة التقليدّي66ة بواس66طة أنظم66ة الط66ائرات وال66سفن، وتلع66ب دورًا   .ًاونه66ارًا ف66ي آن مع66

  .رادعًا قويًا للنشاطات غير المشروعة في البحر

، ويوج6د ع6دد متزاي6د    توجد مجموعة آبيرة من المزّودين الدوليين التجاريين لخ6دمات األقم6ار االص6طناعية     
 وي66ؤّمن االست66شعار ع66ن بع66د  .اء لمراقب66ة الب66ّر أو المحيط66اتم66ن أجه66زة االست66شعار م66ن أن66واع عدي66دة، س66و 

وس666ائل مح666ّسنة لمراقب666ة من666اطق شاس666عة وتعّق666ب ال666سفن الم666شتبه به666ا ف666ي أّي مك666ان، وجم666ع المعلوم666ات   
  .االستخبارية التفصيلية عن نشاطاتها من دون معرفتها

  
   والمهام المنوطة بهامدى توافر األقمار االصطناعية

  
 ت66وفير االست66شعار ع66ن بع66د المب66رمج، أي الت66ي تلتقطه66ا األقم66ار االص66طناعية التجاري66ة  باس66تطاعة ال66صور 

  الرقمّي66ةد البيان66اتالح66صول م66ن قواع66ويمك66ن . إيكاله66ا ب66أمر مراقب66ة من66اطق ذات أهمي66ة ف66ي أوق66ات مح66ّددة 
 إل6ى   مختلف6ة  وترتيب6ات وص6ول  ول6دى آ6ّل م6زّود خ6دمات ش6روط برنامجّي6ة        .الضخمة على ص6ور محفوظ6ة     

  .وظاته من الصورمحف
  

  
لكّل قمر اصطناعي حدود تقنّية، والتي يجب أن يعتاد عليها المستخدم عندما يطلب مهمات معّينة من 

  :وتشمل هذه الحدود. القمر
 .توقيت المدار/التغطية •
 .اتساع رقعة التغطية •
 .وقت إعادة زيارة الموقع •
 .ت باألمتار مثًال قياس البيكسيالالكثافة النقطّية لجهاز االستشعار، •

صورة التقطه6ا قم6ر اص6طناعي ض6وئي         . 29
لبقعة نفط ناتجة عن تفريغ غير مشروع       

ويمك6666ن ).  آيل6666ومترًا70يبل6666غ طوله6666ا (
رؤية سفينة تعبر أيضًا البق6ة ف6ي االتج6اه        

 .المعاآس للسفينة التي تقوم بالتفريغ
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 ).يمكن تسييره/إلى الخلف/إلى األمام/ثابت(توجيه جهاز االستشعار  •
على سبيل المثال بالنسبة إلى أجهزة االستشعار العاملة (توجيه جهاز االستشعار نحو سطح البحر  •

 ). زاوية منخفضة للتلّوث مقابل زاوية مرتفعة الآتشاف السفن-بالموجات الدقيقة 
 . في القمر االصطناعي وإمكانّية الوصول إلى محطة تنزيل أرضّيةتلبيانااقدرة تخزين  •
 .معالجة البيانات •
 .وقت تسليم البيانات •
 .تظهير الصور لالمعلوماتّية البيانات والبرامج شكل •

  
نطاقات ترّددية متعّددة وموج6ات ذات أط6وال وآثاف6ة نقطّي6ة           الضوئّية يمتلك العديد من األقمار االصطناعّية    

وإحال6ة جغرافّي6ة،    الصورة الت6ي تنتجه6ا جيغبايت6ات ع6دة م6ن بيان6ات التخ6زين،                يمكن أن يبلغ حجم     و. مختلفة
  .ومعالجة، وتعزيز لتظهير الصورة النهائية

  
   لتوزيع المهمات المطلوبة من األقمار االصطناعّية التجاريةالمعلومات المطلوبة

  
لمعلوم6ات ال6ضرورية م6ن ص6ور األقم6ار          لم6زّودي الخ6دمات للح6صول عل6ى ا         معلوم6ات معّين6ة      يجب توفير 
  .االصطناعّية

 ...).اآتشاف أهداف، تلّوث، إلخ( الصور غرض .1
 ).الطول المنطقة/خطوط العرض(المناطق موضع االهتمام  .2
 ). وفق إحداثيات التوقيت العالمي أو توقيت غرينيتشعادة(التوقيت موضع االهتمام  .3
  ).وم، سرعة الريح، حال البحروجود غطاء من الغي(األحوال الجوية المتوّقعة  .4

  
وعندئ6ذ  . تعتبر معالجة ال6صور وت6سليمها ب6سرعة أم6رًا حيوي6ًا لمكافح6ة الج6رائم ف6ي البح6ر واحتج6از ال6سفن                       

ف6ي الم6وانئ لتمك66ين الم6سؤولين م6ن ال66صعود إل6ى م66تن      يمك6ن اعت6راض ال66سفن أو اتخ6اذ الترتيب6ات الالزم66ة     
ولتحقيق هذه الغاية، ال ب6ّد م6ن إع6داد          .  السفينة عند وصولها   أو احتجاز /السفن، وأخذ عّينات من الخزانات و     

 مع المزّودين التجاريين واختبار سرعات النقل والتنزيل، إضافة إل6ى أّي         أنظمة وصول سريعة إلى الصور    
  .برنامج معلوماتي ضروري لتظهير الصور

  
  أنواع أجهزة االستشعار في األقمار االصطناعّية

جهزة االستشعار في األقمار االصطناعّية هما األجه6زة ال6ضوئية واألجه6زة العامل6ة     الفئتان األساسيتان من أ   
. إل6ى ض6وء ال6شمس الم6نعكس وإل6ى س6ماء ص6افية        وتحتاج األقمار االصطناعية الضوئية     . بالموجات الدقيقة 

 دون المت6ر     نقطي6ة م6ا    وتتمّتع األقم6ار االص6طناعّية ال6ضوئية الحديث6ة ذات الكثاف6ة النقطّي6ة المرتفع6ة، بكثاف6ة                 
صغيرة،  تحديد الهوية بشكل ممتاز حتى لل6سفن ال6  ، وبإمكانها)Quick Bird, IKONOS, OrbView(الواحد 

لكن لديها حدود في العديد من أنحاء الع6الم ب6سبب غط6اء الغي6وم، وال6ضباب، والمط6ر،          . وتحديد نوع التلّوث  
  .وضوء الشمس، ووقت إعادة زيارة الموقع

  
 ظ6روف جوي6ة س6يئة، أي عن6دما     د النشاطات البحرّية ليًال، وفي أعالي البحار، وفيوتشّكل القدرة على رص 

 إحدى األفضليات المهمة ألجه6زة االست6شعار   تحصل معظم عمليات التفريغ غير المشروعة للمواد الملّوثة،   
الدقيق66ة وخالف66ًا ألجه66زة االست66شعار الب66صرّية، تخت66رق طاق66ة الموج66ات  . الحديث66ة العامل66ة بالموج66ات الدقيق66ة 

. ، أو التل6ّوث    واإلغبرار، وتعمل ليًال لرصد السفن واألهداف في البح6ر         الغيوم، والدخان، والمطر، والغبار،   
وترى السفن عادة على أنها أش6ياء المع6ة تعك6س ال6ضوء بق6ّوة، ف6ي ح6ين ت6شاهد بق6ع ال6نفط عل6ى أنه6ا داآن6ة                               

  . في مياه رمادّيةاللون
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ؤّمن اآلن ت66و. اري واح66د يف66ي بجمي66ع احتياج66ات المراقب66ة البحرّي66ة   ال يوج66د قم66ر اص66طناعي أو م66زّود تج66   
 أجهزة االستشعار الضوئية وتلك العاملة بالموجات الدقيقة مراقب6ة لمحيط6ات الع6الم ف6ي معظ6م      جموعة من م

عل6ى م6تن     ألجهزة االستشعار الجديدة العامل6ة بالموج6ات الدقيق6ة   وستؤّمن الكثافة النقطّية المتزايدة   . األحوال
، أيضًا مراقب6ة ممت6ازة خ6الل    ) متر1) (TerraSAR(، و) أمتار3) (Radarsat 2( مثل  ة االصطناعيألقمارا

 الهوّي66ة بالن66سبة إل66ى الكثاف66ة النقطّي66ة لمعظ66م األقم66ار  تحدي66د مج66الاللي66ل وأثن66اء الطق66س ال66سيء، وتح66ّسنًا ف66ي
  .االصطناعية الضوئية

  
  تحليل البيانات والتدريب

  
 مرتكب66ي الج66رائم، يج66ب أن تك66ون ال66صور الت66ي تلتقطه66ا األقم66ار    ئية ناجح66ة بح66ّقل66ضمان إج66راءات ق66ضا 

ل6ذلك ين6صح بتكلي6ف محّل6ل متخ6ّصص ف6ي ه6ذا المج6ال ب6التحّقق م6ن ه6ذه                      . االصطناعّية مقبولة في المح6اآم    
  .الصور

  
، ةوبع66ضها ه66و ملكّي66ة ل66شرآات األقم66ار االص66طناعي. يوج66د ع66دد آبي66ر م66ن أش66كال بيان66ات ال66صور الرقمّي66ة

آ66ذلك، يج66ب دم66ج معلوم66ات   . والعدي66د منه66ا يتطّل66ب وج66ود ب66رامج معلوماتي66ة متخّص66صة لق66راءة البيان66ات    
، والتقارير بشأن بقع    )AIS ("تحديد الهوية اآللي   "استخبارية أخرى بالصور، مثل موقع السفينة وفقًا لنظام       

 مق6روءًا ب6سهولة م6ن برن6امج         ل6ذلك يج6ب أن يك6ون ش6كل ال6صور          .. .النفط وغيره6ا م6ن الم6واد الملّوث6ة، إل6خ          
بات شكل ال6صور     بمتطلّ ين التجاري نمزّوديالومن الضروري إخطار    . )GIS" ( المعلومات الجغرافّية  نظام"

  .التي يحتاج إليها الزبون
  

  الوصول إلى محفوظات األقمار االصطناعية من الصور ألجل التحقيقات بشأن تفريغ النفط
  

يؤمن66ون توزي666ع المهم66ات عل666ى األقم666ار    م666ن الم66زّودين التج666اريين  عل66ى ال666صعيد الع66المي، يوج666د العدي66د   
 ول66دى معظ66م الم66زّودين التج66اريين ب66صور األقم66ار   .االص66طناعية، وتنزي66ل المعلوم66ات، ومعالج66ة ال66صور  

وتتطّل6ب  .  لبياناتهم متوافرة عل6ى ش6بكة اإلنترن6ت ويمك6ن الوص6ول إليه6ا بواس6طتها                االصطناعية محفوظات 
وبعضها مج6اني ويمك6ن الوص6ول       .  للوصول إلى المواقع   "تسجيًال من قبل المستخدم   "بعض قواعد البيانات    

  .، ولدى غيرها قيود على المستخدم)Google Earth(إليه بسهولة، مثل أداة البحث 
  

  : بالعناوين العالمية واإلقليمّية على شبكة اإلنترنتوفي ما يلي الئحة
  

European Space Agency http://earth.esa.int/resources/catalogues/ 

Digital Globe http://archivetool.digitalglobe.com/ 
SPOT Image http://sirius.spotimage.fr/anglais/welcome.htm 
Space Imaging http://www.spaceimaging.com/help/search/index.htm 
Carterra Online http://carterraonline.spaceimaging.com/cgi-bin/Carterra/phtml/login.phtml 
Geo Eye http://www.geoeye.com/ 
CRISP Catalogue http://www.crisp.nus.edu.sg/crisp_cat.html 
NOAA Environmental 
S lli

http://www.class.noaa.gov/nsaa/products/ 
EarthSatMDA http://www.earthsat.com/ArclMS/naturalvue/viewer.htm 
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  تقدير الحجم   4.5
  

به6ذه  وق6د تك6ون العقوب6ات مرتبط6ة         . عادة ما تكون المحاآم مهتّم6ة بمعرف6ة آمّي6ة ال6نفط الت6ي ج6رى تفريغه6ا                 
ص أي6ضًا تح6ت      أن ي6ذوب ويمك6ن أن يغ6و        ويمك6ن أن يتبّخ6ر ال6نفط ب6سرعة أو         . الكمّية وبعوامل أخرى أيضاً   

  . العّينات موجودتان في الوقت نفسهلذلك يفّضل أن تكون الطائرة والسفينة اللتان تأخذان. سطح البحر
  

  :خالل التحقيق، يجب تقدير الحجم على مرحلتين
 أو/ على متن الطائرة لحظة االآتشاف، وأثناء التحليق، .1
و ال66صور الت66ي التقطته66ا األقم66ار     فح66ص ال66صور الفوتوغرافّي66ة، وأف66الم الفي66ديو، أ    بع��د التحلي��ق،  .2

  . النفطةآاسماالصطناعية إلى جانب السجالت المتعّلقة بحجم التفريغ، والتقارير بشأن 
  

  
 أو عب6ر  تقدير مساحة البقعة النفطية بصريًا، أو عبر قياس ال6صور الت6ي التقطته6ا أجه6زة االست6شعار،               يمكن  

والحت6ساب ال6نفط   .  أق6ّل دّق6ة م6ن الوس6ائل األخ6رى        ات البصرية ومن المرّجح أن التقدير   . دمج األسلوبين معاً  
 ولتق6دير حج6م البقع6ة بأس6رها،    . المفّرغ، يفّضل أن تكون البقعة النفطّية بأس6رها ظ6اهرة عل6ى ص6ورة واح6دة        

واس6تنادًا إل6ى األل6وان الت6ي تظه6ر، يمك6ن افت6راض              .  وفق6ًا للمظه6ر الخ6اص ب6النفط        يمكن تقسيمها إلى مناطق   
 س6ماآة  ووفق6ًا لل6ون ال6ذي يظه6ر، يمك6ن افت6راض أن له6ذه المنطق6ة         . المنطقةمعّينة من النفط في   فة  آثاوجود  
 ف6ي المائ6ة م6ن الم6ساحة         10 س6يكون مجّمع6ًا ض6من         في المائة من ال6نفط     90ويعتبر عادة أن    .  من النفط  ةمعّين

  .اإلجمالّية للبقعة
  

ك بع6ض   س6م أن ل6ون ق6وس ق6زح يك6ون لطبق6ة أ           ًا، ف6ي ح6ين      ة ف6ّضيًا المع6    س6ماآ  ال6نفط األق6ّل      يكون لون طبق6ة   
 ل6ون الطبق6ة     شيري6 و. س6مك ، في حين أن الطبقة ذات اللون المعدني الالمع على سطح المياه تك6ون األ              الشيء
ويعتم6د ل6ون طبق6ة ال6نفط عل6ى أس6لوب انعك6اس موج6ات ال6ضوء المختلف6ة             . ك إل6ى ل6ون ال6نفط الحقيق6ي        سماأل

، وامت6صاصها  )وانعكاسها عن سطح المياه الموجودة تحت ال6نفط ( عن سطح النفط، وبّثها عبر النفط        الطول
  . واللون الذي يشاهد هو نتيجة تضافر هذه العوامل، ولكنه يعتمد أيضًا على نوع النفط.من قبل النفط

  
  

  لترات في الكيلومتر المرّبع  )µm (طنفة السماآ  المظهر

 

  قوس قزح ألوان النفط الالمع. 30

 معدني

 المع
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  300 � 40  0,30 إلى 0,04من   )رمادي/فّضي(المع 
   5000 � 300  5,0 إلى 0,30من   قوس قزح
   50000 � 5000  50 إلى 5,0من   معدني

   20000 � 50000  200 إلى 50من     غير متواصللون النفط الحقيقي
   وما فوق200000  ما فوق و2000من   لون النفط الحقيقي متواصل

  
تف6اق ب6ون لالس6تخدام من6ذ        االجدول أعاله يضّم مجموعة رموز األلوان والتي تبّنتها األطراف الموّقعة عل6ى             

وه6ذه الرم6وز ت6صّنف بق6ع        ". اتفاق بون بشأن مجموع6ة رم6وز مظه6ر ال6نفط          "، والمعروفة باسم    2004العام  
السماآة المالئم6ة للبقع6ة   ويمكن احتساب . مراقبة الجوّية وفقًا لمظهرها  النفط التي جرت مشاهدتها من قبل ال      

 وبالتالي يمكن احت6ساب حج6م ال6نفط ب6صورة     طقة التي تشغلها، انطالقًا من لونها، إلى جانب تقدير لحجم المن       
  ".2004 اتفاق بون للمراقبة الجوية للعام بدليل"ومجموعة الرموز هذه ملحقة . تقريبية
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  التحقيق على متن السفينة  .6
  
صول عل6ى األدّل6ة وت6وفير        المهم جدًا إجراء تحقيق على متن ال6سفينة ف6ي أس6رع وق6ت ممك6ن للح6                  من

ويمك6ن أن ي6شمل التحقي6ق س6فينة واح6دة،           . عة ما بين السفينة والتفريغ غير الم6شروع لل6نفط         صلة قاط 
وف6ي مث6ل   . غم من أنه في حالة البقع الغامضة، قد يشمل التحقيق عددًا م6ن ال6سفن الم6شبوهة                على الر 

غ من جميع المشبوهين لتحديد ال6سفينة الم6سؤولة ع6ن التفري6           هذه الحاالت يجب الحصول على األدّلة       
  .غير المشروع

  
لالعتق66اد ب66أن س66فينة م66ا ق66د انتهك66ت ق66وانين التل66ّوث، ت66ستطيع دول66ة      " أس66س واض66حة "عن66دما توج66د  

 وعن66دما يك66ون ذل66ك مالئم66ًا، يمك66ن مباش66رة إج66راءات       .10تفت66يش لل66سفينة ول66ة ال66ساحلّية  الد/المين66اء
 عنها ف6ورًا بع6د ت6وفير     وال يجب احتجاز السفينة أآثر مما يتطّلبه التحقيق، ويجب اإلفراج         . االحتجاز

اتفاقي6ة األم6م المتح6دة لق6انون البح6ار       موّقع6ًا عل6ى   وفي حال لم يك6ن البل6د  . الضمانات المالّية المالئمة 
)UNCLOS( ، ب666ات التحقي666ق، أو االعتق666ال، أو االحتج666از وت666وّفر . تح666ّدد الت666شريعات الوطنّي666ة متطّل

  .تحقيقات على متن السفينةتفاصيل إضافّية للمساعدة في إجراء الاألقسام الالحقة 
  

وهي في طريقها متجهة إلى خارج الوالية اإلقليمي6ة لدول6ة   عندما تقوم سفينة ما بتفريغ غير مشروع     
ن66ة منه66ا، و  ، بإمك66ان الدول66ة االت66صال  المين66اء أو الدول66ة ال66ساحلية  أو /بال66سفينة وطل66ب معلوم66ات معّي

وعن66دما ال ت66ستدير ال66سفينة وتع66ود    . حقي66قالطل66ب إل66ى ال66سفينة ب66أن تع66ود إل66ى المين66اء لم66ساعدة الت      
 عنه6ا، أو    نياب6ة بالأدراجها، يمكن الطلب إلى دولة أخرى الصعود إلى متن ال6سفينة وإج6راء التحقي6ق                

  ).اعتمادًا على نمط تجارة السفينة(االنتظار إلى حين عودة السفينة ضمن الوالية اإلقليمية 

   السفينة قبل الصعود إلىاالستعداد   1.6
  

 م66ن ال66سلطات  الت66ي يج66ب التحقي66ق معه66ا، يج66ب الح66صول  ) أو ال66سفن(ن يج66ري تحدي66د هوّي66ة ال66سفينة  م66ا أ
 مت66ى وأي66ن يج66ب  ب66شأنعل66ى المعلوم66ات، )س66لطات المين66اء، أو ال66سلطات البحري66ة، أو الجم66ارك(ة مخت6صّ ال

وال  .ر، أو أن تظ66ّل ف66ي البح66  خ66ارج المين66اء أن ترس66و، أوت66أتي إل66ى رص66يف  ويمك66ن لل66سفينة أن .ال66صعود
. باالتصال بوآيل ال6سفينة، ألن ذل6ك يمك6ن أن ي6ؤّدي إل6ى إخط6ار الم6شبوهين ب6شأن التحقي6ق الوش6يك                       ينصح  
ت ال66سفينة راس66ية خ66ارج المين66اء أو ف66ي البح66ر، بإمكان66ك أن ت66درس إمكانّي66ة ال66صعود إليه66ا بواس66طة وإذا آان66

  .مرآب أو طائرة هليكوبتر
  

 المالئم6ة بموج6ب الت6شريعات       ات أو ال6سلطة   لمحّقق6ين ال6صالحي    يج6ب أن يك6ون ل6دى ا        للصعود إل6ى ال6سفينة،    
وم6ن المه6م لفري6ق التحقي6ق        . وفي بعض البلدان يحتاج المحّققون إلى الحصول على م6ذّآرة تفت6يش           . الوطنية

اب6ة  قويمكن الحصول على مثل هذه الخبرات من مسؤولي الر        . دراية بعمليات السفن  أن يضّم أشخاصًا على     
 ويج666ب أن يلتق666ي المحّقق666ون بجمي666ع الخب666راء   . أو الم666ّساحين أو المهندس666ين البح666ريين ف666ي دول666ة المين666اء، 

م666ا ه666ي ويج666ب توض666يح غ666رض التحقي666ق لجمي666ع األش666خاص، و . الم666ساعدين قب666ل ال666صعود إل666ى ال666سفينة
ويج66ب أن يق66ود التحقي66ق . االنتهاآ66ات المحتمل66ة، وطبيع66ة األدّل66ة المطلوب66ة إلثب66ات ح66صول ه66ذه االنتهاآ66ات 

  .، ويجب أن يكون واضحًا لكّل شخص ما هو الدور المنوط بهشخص واحد
  

                                                      
  ).UNCLOS( من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 220 و218 المادتان رقم -  10



   لتفريغ النفط من السفندليل األنتربول   

  التحقيق على متن السفن  

49 

يمكن إع6داد خط6ة تحقي6ق لتحدي6د أن6واع األدّل6ة بوض6وح، والئح6ة الوث6ائق المطل6وب جمعه6ا، أو ن6سخها، أو                           
، ل6ضمان   ويجب ت6أمين جمي6ع األدّل6ة الت6ي ج6رى جمعه6ا، والمحافظ6ة عل6ى س6المتها                  . مصادرتها من السفينة  
، ويج66ب ويج66ب إعط66اء إي66صاالت باألدل66ة الت66ي أخ66ذها المحّق66ق إل66ى رّب66ان ال66سفينة . به66اع66دم إمكاني66ة العب66ث 

  . الخاصة بجميع األدّلة التي أمكن الحصول عليها المسؤوليةتسلسلالمحافظة على وثائق 
  

وفي معظم الح6االت،    . وينصح بالحصول على نسخة من الئحة أسماء أفراد الطاقم قبل الصعود إلى السفينة            
 وتتضّمن الالئحة معلومات بشان رّبان ال6سفينة  .تكون هيئة الجمارك قادرة على توفير هذه الالئحةيجب أن  

 وينصح أيضًا بتوفير مترجم لمساعدة فري6ق التحقي6ق  . وأفراد طاقمها، وموقع آّل منهم على متنها، وجنسّيته  
  .عند التعامل مع طاقم أجنبي

  
  مالحظات متزامنة

  

شاملة عن جميع المهم6ات الت6ي ج6رى تنفي6ذها، وأن يكون6وا              الحتفاظ بمالحظات   يجب على جميع المحّققين ا    
ويمك6ن أن   . لإلدالء بإفادات خّطية بشأن أدوارهم والنشاطات التي قاموا به6ا ض6من إط6ار التحقي6ق               مستعّدين  

 أن6ه م6ن المحتم6ل اس6تدعاؤهم لل6شهادة،          المحّقق6ون    أن ي6درك  ويجب  . تكون هذه المالحظات مكتوبة بخط اليد     
.  بشأن جمع األدّلة وأّي تقرير جرى إع6داده ب6شأن التحقي6ق   ويمكن أن يتعّرضوا لالستجواب من قبل الخصم     

وعلى المحّقق أن يسّجل آّل خطوة جرى اتخاذها ضمن إطار التحقي6ق، وم6ن ض6منها ال6شهود ال6ذين تح6ّدث                      
  .خرى ذات صلة به، وأّي مادة أحادثة لديه بشأن الإليهم، واألدّلة التي جمعها، وأّي مالحظات

  

 التل66ّوث النفط66ي حادث66ةوف66ي المحكم66ة، يمك66ن ان يحي66ل ال66شاهد إل66ى المالحظ66ات الت66ي س66ّجلها وق66ت ح66صول  
 أو ل66ذلك يج66ب أن ي66دّون المحّق66ق مالحظات66ه ف66ي أس66رع وق66ت ممك66ن بع66د الح66دث   . ذاآرته66ا/إلنع66اش ذاآرت66ه

  .المحادثات المرتبطة به، ودومًا في يوم إجراء التحقيق
  

ل معياري للمالحظات التي أخ6ذت أثن6اء التحقي6ق، ولك6ن بم6ا أن6ه يحتم6ل تق6ديمها إل6ى المحكم6ة،                   كال يوجد ش  
  .مدّونة بشكل يمكن للمحّقق فهمهفمن المهم أن تكون 

  
  سلطة الصعود إلى سفينة

  

. يج66ب أن تت66ضّمن الت66شريعات الوطنّي66ة س66لطة ال66صعود إل66ى س66فينة ي66شتبه ف66ي أنه66ا انتهك66ت ق66وانين التل66ّوث   
إض6افة إل6ى   .  بالترتيب6ات األمنّي6ة واألذون6ات المالئم6ة ل6دخول المين6اء      ن يكون المحّقق6ون عل6ى دراي6ة     ويجب أ 

السفينة، يج6ب  ولدى الصعود إلى . تحّدد التشريعات الوطنّية سلطات المحّققين أو صالحياتهم     ذلك، يجب أن    
مسؤول عنه6ا، وأن يح6ّدد غ6رض        نفسها، لدى رّبان السفينة أو الضابط ال      /أن يعّرف آبير المحّققين عن نفسه     

  .التحقيق
  

  :وتشمل الصالحيات التي يجب أن تمنحها التشريعات الوطنية إلى المحّققين سلطة
 والمع66ّدات، إلج66راء التحقيق66ات،    الم66ساعدين م66ا يعتبرون66ه ض66روريًا م66ن  ال66صعود إل66ى ال66سفينة م66ع   •

 .البحث، والمصادرة، والتوقيفوعمليات الفحص، والتفتيش، و
 .فحص أّي آالت أو تجهيزات على متن السفينةتفتيش أو  •
 حج66رات، أو م66ستوعبات عل66ى  أو مخ66ازن وق66ود، أو خزان66ات، أوبر،اتح وتفت66يش محتوي66ات أّي عن66ف66 •

 .متن السفينة
االتفاقّي66666ة الدولّي66666ة لمن66666ع التل66666ّوث م66666ن ال66666سفن    ال66666ذي ت66666شترط   (طل66666ب تق66666ديم أّي س66666جالت  •

)MARPOL73/78 (    وث666ائق أخ666رى تتعّل6666ق   دف666اتر، أو   أو أّي ،)إج666راءه عل666ى م666تن ال666سفينة
 .بالسفينة، أو بالشحنة التي على متنها

 .إعداد نسخ، أو أخذ مقتطفات، من هذه السجالت، أو الوثائق، أو الدفاتر •
 .الطلب إلى رّبان السفينة المصادقة على صّحة النسخ التي جرى القيام بها ألّي مدخل في السجالت •
 .ة وأخذ عّينات منهافحص المواد الموجودة على متن السفين •
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 .  اشتراط وجود شخص للرّد على األسئلة •
  

  سند الكفالةالحصول على اتفاق ضمان، بما في ذلك 
  

،  يمكن اعتب6ار احتج6از ال6سفينة       ،ساحلعند التحقيق مع سفينة موجودة طوعًا في ميناء أو منشأة بعيدة عن ال            
 220 متوافقًا مع المادة رق6م   سراحها، أمرًاوطلب الحصول على سند آفالة، أو عقد اتفاق ضمان قبل إطالق       

ويجب أن تك6ون الت6شريعات الوطني6ة المالئم6ة     . )UNCLOS(اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار    من  
) P&I(ويمك6ن أن يق6ّدم ن6ادي الحماي6ة والتعوي6ضات      . موجودة للتمّكن من اتخاذ مثل هذه اإلج6راءات     

 ت66شمل ه66ذه الرس66الة ويمك66ن أن. م ال66ضمان أو س66ند الكفال66ةتح66ّدد حج66" رس66الة تعّه66د"ة الخ66اص بال66سفين
تق6ديم الوث6ائق   /بتوجي6ه ال6تهم  ل6سماح  أيضًا ضمان التمثيل الق6انوني لمال6ك ال6سفينة، ورّبانه6ا، وأف6راد طاقمه6ا ل              

  .ضّد آيان وفقًا للوالية اإلقليمية
  

إيداع6ه ل6دى مؤس6سة مالي6ة        ، يج6ري    )ب6دًال م6ن رس6الة تعّه6د       (قد تفرض بعض البلدان توفير سند م6الي فعل6ي           
، ويحتمل أن تغادر الوالي6ة   إلى مثل هذه اإلجراءات عندما تكون السفينة أجنبية عادةويجري اللجوء . محلّية

 إل66ى الح66د األق66صى ويج66ب أن ي66ستند تحدي66د حج66م ال66ضمان أو س66ند الكفال66ة المالي66ة. اإلقليمي66ة م66ن دون ع66ودة
 في حال إدانتها بأّي انتهاآات وأيضًا وفقًا لحج6م تك6اليف            ينةالمحتمل للغرامات التي يمكن فرضها على السف      

  .تنظيف التلّوث، أو أّي أآالف أخرى مرتبطة بذلك
  

وعلى الدولة التي احتجزت ال6سفينة      . وعندما يجري تقديم الضمان أو سند الكفالة، يجب إخالء سبيل السفينة          
ع6ادة عب6ر القن6وات الدبلوماس6ية         (حتج6از واإلخ6الء   واجب إبالغ دولة العلم فورًا عبر القنوات المناس6بة، باال         

 ويمكن العثور في    .11، وعليها أيضًا إبالغها بالغرامات المفروضة على السفينة       )وبواسطة وزارة الخارجية  
  .ورسائل التعّهد على نماذج من إخطار االحتجاز 14 و13الملحقين رقم 

  
  )وثائق أصلّية/نسخ(الحصول على الوثائق 

  
ويجب أن توّفر الت6شريعات الوطنّي6ة       .  وثائق السفينة وسجالتها إثباتات بشأن هويتها وعملياتها        أن تقّدم  يجب

م6ن قب6ل رّب6ان    م6صّدقة   الوث6ائق ال تعتبر ن6سخ وفي بعض البلدان، . السلطة للحصول على الوثائق من السفينة     
اآ66ات، تطل666ب المح666اآم  لك66ن بالن666سبة إل66ى بع666ض االنته  . ال66سفينة أو ال666ضابط الم66سؤول عنه666ا، دل66يًال آافي666اً   

 وآم66ا ذآ66ر س66ابقًا، يج66ب ت66أمين األدّل66ة الت66ي ج66رى جمعه66ا    . والت66شريعات الوطنّي66ة ت66وفير الوث66ائق األص66لّية  
  . القيادةتسلسلوضمان سالمتها لكفالة عدم العبث بها، آما يجب المحافظة على وثائق 

  
دة على متن السفينة تعتب6ر الوس6يلة   السجالت األصلية الموجو/أن بعض الوثائقيجب أن ينتبه المحّققون إلى    

إذا ل6م تك6ن ه6ذه الوث6ائق مت6وافرة ل6سلطات دول6ة المين6اء                ف6 . األولّية إلثب6ات امتث6ال ال6سفينة لالتفاقي6ات الدولّي6ة          
 ل66ذلك، وإذا آ66ان م66ن ال66ضروري أخ66ذ  .وغيره66ا م66ن ال66سلطات الوطني66ة، ال تعتب66ر ال66سفينة ج66ديرة باإلبح66ار  

 ي66ذآر في66ه أن يت66رك عل66ى م66تن ال66سفينة ن66سخًا م66صّدقة م66ن الوث66ائق ووص66ًالالوث66ائق األص66لية، عل66ى المحّق66ق 
 لجن66ة ال66سالمة البحري66ة  -) IMO( المنظم66ة البحري66ة الدولي66ة   ل66ـ1  رق66متعم66يمال" وي66وّفر .أس66باب م66صادرتها

)MSC (-      لجنة حماية البيئة البحرية )MEPC.4(/   عل6ى م6تن ال6سفن      الوث6ائق األص6لية   /االحتف6اظ بال6سجالت  "
  .دات الالزمة في مثل هذه الحاالتاإلرشا

  
  وثائق السفينة

  
 وغيرها من االتفاقيات الخاصة، )MARPOL73/78(االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن     تفرض  

                                                      
  ).UNCLOS(لقانون البحار  من اتفاقية األمم المتحدة 231 و73 المادتان رقم -  11
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ال6شهادات  ، وم6ن ض6منها    واالحتفاظ بها   على السفن حمل وثائق معّينة     ،)IMO(المنظمة البحرية الدولية    ب
ويف66رض . المالح66ة، وآف66اءات بحارته66ا، ون66شاطاتها الميداني66ة  هوي66ة ال66سفينة، ووال66سجالت المتعّلق66ة بتحدي66د 

 وتوفيرها لعمليات التفتيش الت6ي ق6د تق6وم به6ا س6لطات دول6ة                القانون االحتفاظ بوثائق معينة على متن السفينة      
 هن6اك وث6ائق     ،ا التي تفرض االتفاقيات الدولية االحتف6اظ به6        وإضافة إلى هذه الوثائق   . الدولة الساحلية /الميناء

أخرى، رسمية وغير رسمية، موجودة على متن السفينة ويمكن أن تكون مفيدة في التحقيقات ب6شأن التل6ّوث                  
  .وإلثبات حصول انتهاآات

  
ة إرش6ادات ب6شأن وث6ائق معين6ة س6تكون مفي6دة للتحقيق6ات ب6شأن انتهاآ6ات تفري6غ ال6نفط،                       وتؤّمن الالئحة التالي  

  . أن هذه الالئحة ليست شاملةاالنتباه إلىويجب . حتمل للمعلوماتاإلثبات الم  غرضوعملية تحديد
  

، "صورة" بأخذ   يمكن تخزين معظم وثائق تشغيل السفينة إلكترونيًا، وينصح إما بنزع حواسيب السفينة، أو            
  . محتوياتهامن" مرآة"، أو "نسخة"أو 
  

. ه6ا، أو ي6وّفر أدل6ة عل6ى تزويره6ا     ويمكن أن يثبت الوصول إلى بعض الوث6ائق عب6ر م6صادر متع6ّددة إم6ا دّقت      
وي66صّح ه66ذا األم66ر ب66شكل خ66اص ف66ي حال66ة األجه66زة اإللكتروني66ة الت66ي تخ66ّزن المعلوم66ات، وم66ن دون عل66م      

  .المشّغل في أغلب األحيان
  

 وق6د يتطّل6ب ه6ذا األم6ر أخ6ذ الوث6ائق           . وعند نسخ الوثائق، يفّضل أن يتّم ذلك بالحجم األصلي الكام6ل للوثيق6ة            
 لطبعه66ا بواس66طة طابع66ة خ66رائط أو لت66صوير ن66سخ منه66ا بطريق66ة م66شابهة، وبع66د ذل66ك   ال66ساحل إل66ى األص66لّية

  .خرائط، يمكن أخذها وتزويد السفينة بخرائط جديدةتصوير الوبدًال من . تجري إعادتها إلى السفينة

  التفتيش التفصيلي   2.6
  

وقب6ل  . لغرف6ة المحرآ6ات   عند إج6راء تحقي6ق ب6شأن تفري6غ غي6ر م6شروع، م6ن المه6م إج6راء تفت6يش تف6صيلي                        
فالترتيب الع6ام  ". رسم أو مخّطط الترتيب العام"ـ تفتيش، على المحّققين أن يكونوا على دراية بإجراء هذا ال 

  مل6صقًا عل6ى ح6اجز إن6شائي موج6ود ع6ادة ف6ي منطق6ة        ، ويمكن العثور علي6ه غالب6اً     للسفينة و رسم تخطيطي  ه
 وأن يقوم6وا بفح6صها،      ع6ن جمي6ع الوث6ائق المتعلق6ة بالم6سألة         وعل6ى المحّقق6ين أن ي6سألوا        . السكن في ال6سفينة   

وملحقه66ا، والرس66م التخطيط66ي ل66شبكة  ) IOPP" ( م66ن التل66ّوث النفط66ي  الدولي66ةالوقاي66ة "وم66ن ض66منها ش66هادة
، وخ6رائط الخزان6ات، وس6جالت ال6نفط، وس6جل      ) وأنابيبهامضّخة الجّمةل  الرسم التخطيطي السّيما(األنابيب  

  . معايرة الخزانات وسجلسبر الخزانات،
  

يجب أن يبدأ تفتيش غرفة المحرآ6ات ومواق6ع اآلالت بإع6داد تقري6ر ع6ام ع6ن حال6ة ه6ذه المن6اطق وم6ستوى                          
ويجب اإلشارة إلى أن فحص السفينة وأوضاعها أثناء وجودها في الميناء، فيما أنظمته6ا الرئي6سية      . صيانتها

ف6إن ط6اقم    ف6ضًال ع6ن ذل6ك،       . ت6شغيلها ف6ي البح6ر     ، ق6د ال يعك6س ظ6روف عم6ل ال6سفينة أثن6اء               والفرعية مطفأة 
ويمك6ن أن ت6شمل     . السفينة سيعتني عادة بتنظيف غرفة المحرآ6ات ومواق6ع اآلالت قب6ل ال6دخول إل6ى المين6اء                 

  :المؤشرات على عدم وجود صيانة مرضية، ما يلي
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 .تسّرب مزمن للمياه والنفط •
 .عدام إجراء الصيانة واإلصالحات •
 .تراآم النفايات •
 .اء أو عدم وصل شريط اإلغالق السريع للصماماتاهتر •
 . وسخة، وأعلى خزان الجّمة وأعلى الخزاناتالجسور •
 . وأجزاء األطر، وأسس اآلالتتآآل شبكات األنابيب، •
 .وجود أواني لجمع السوائل تحت األنابيب التي تعاني من التسّرب •

  
  النفط من السفن الئحة بالوثائق المفيدة لجمع األدّلة بشأن انتهاآات تفريغ 

  الشهادات والوثائق العامة
 ورمز ندائها ورقمها  السفينة، واسم مالكها وعنوانه، والتثّبت منهما،تحديد اسم  )ّلإفادة السج(شهادة التسجيل 

  .الرسمي، وميناء تسجيلها
الئحة بأسماء أفراد الطاقم، 

هم، وسجالت  آفاءاتوشهادات
  البحارة

 وأفراد الطاقم ذوي العالقة وقت حصول االنتهاك  هوّية رّبان السفينةتحديد
 ).أواالنتهاآات(

 . الرّبان وأفراد الطاقمتحديد آفاءات
 .تحديد خبرة الرّبان وأفراد الطاقم

  .أفراد الطاقم عمل الرّبان وسيرةتحديد 
 .سيحّدد هوّية الرّبان  السجل الرسمي

 . مرافئ التوّقف السابقة للسفينةيجب أن يظهر
  .ة غير اعتياديةدثايعطي تفاصيل بشأن أي حيمكن أن 

 . لحظة حصول االنتهاك أو في وقت قريب منهامكان وجود السفينة/التثّبت من موقع   السفينةسطحت سجّال
 . والضابط المسؤول عنها في ذلك الوقتيمكن أن تحّدد هوّية رّبان السفينة

  .سطح الةمراقبالمناوبين على سيحّدد هوّية 
 .حّدد هوّية المناوبينتس  المحرآاتسجالت غرفة 

 .ظهر عمليات غرفة المحرآاتتربما 
 .سّجل إنذارات غرفة المحرآاتتربما 
  .ظهر مستوى الخزاناتتربما 

، )ISM(اإلدارة الدولية للسالمة 
شهادة تحقيق السالمة الدولية، 

 لإلدارة الدولية وثيقة االمتثال
، ودليل اإلدارة )ISM (للسالمة
  ).ISM(سالمة الدولية لل

يج66ب أن يك66ون أف66راد ال66سفينة . ح66ّدد سياس66ة ال66شرآة ف66ي مج66ال ال66سالمة وحماي66ة البيئ66ة ت
 .االمالئمون على دراية به

 .حّدد هوّية مشّغل السفينةتس
الت66سّلم  وص66ف الوظ66ائف، حف66ظ ال66سجالت،    :س66توّفر األق66سام ذات العالق66ة م66ن ال66دليل    

 بي66666نهم، إدارة ال66666صيانة وحف66666ظ والت66666سليم ب66666ين أف66666راد الط66666اقم وتقاس66666م المعلوم66666ات 
متطلبات اإلخط66ار ب66النواقص، ص66الحيات الرّب66ان وم66سؤولياته، بي66ان م66شّغل  ال66سجالت،
ية  الت66شغيلج66راءاتاإل متطّلب66ات فح66ص الخزان66ات، متطّلب66ات اختب66ار األنظم66ة، ال66سفينة،
 تق6ارير   التلّوث، تدريب الطاقم، االتصاالت مع اإلدارة على ال6ساحل،        لسالمة و ل الحرجة

  .شهريًا/أسبوعيًا/عن الوضع يوميًا
 من التلّوث  الدوليةالوقاية"شهادة 
  .ومالحقها) IOPP" (النفطي

 .الحمأة الموجودة على متن السفينة النفط و خزاناتة آّل منستحّدد سع
 .وقدراتها... ستحّدد نوع تجهيزات تنقية النفط، والمحارق على متن السفينة، إلخ

 الوقاي6ة م6ن   تها ووج6ود أّي إعف6اءات أو مع6ادالت ف6ي ترتيب6ات          صالحيّ االنتباه إلى يجب  
 .التلّوث

التأّآ66د م66ن أن الترتيب66ات والتجهي66زات المدرج66ة عل66ى الالئح66ة موج66ودة فع66ًال عل66ى م66تن    
   .السفينة

  أّي لمواجهة طوارئ السفينةخطة
  .تلّوث نفطي

 حادث6ة  عن6د ح6صول      توّفر اإلجراءات التفصيلّية التي يتوّجب على أفراد الط6اقم اتخاذه6ا          
  .تلّوث من السفينة، ومن ضمنها التقارير الواجب تقديمها إلى أقرب دولة ساحلّية

 خطة الرحلة، الخرائط، سجل
، سجالت النظام العالمي الجرس

 الدّفةسجالت لتحديد المواقع، 
  .المسار والمواقعو

 .ثةحاد والخرائط موقع السفينة بالقرب من وقت وقوع الستحّدد خطة الرحلة
بإمكان النظام العالمي لتحديد المواقع وغيره من األجهزة اإللكترونية تخزين 

 .المعلومات المتعّلقة بالموقع
من شأن الوصول إلى المعلومات نفسها من مصادر مختلفة أن يساعد على التحّقق من 
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  .دقتها أو أن يؤّمن دليًال على تزويرها
 التسّلم والتسليم بين أفراد تقارير
  .قمالطا

 أو أن يجري إضفاء الصفة الرسمية عليها بموجب دليل اإلدارة يمكن أن تكون مطلوبة
 ).ISM(الدولية للسالمة 
 .مغادرة آّل منهم السفينة/اآز أفراد الطاقم، وتاريخ انضمام إلىبإمكانها تحديد مر

يمك66ن أن تظه66ر معرف66ة ب66أحوال ال66سفينة، أو بالم66شكالت ف66ي هيكليته66ا أو تجهيزاته66ا،        
  .قيودها التشغيليةو

عقود توظيف أو عمل أفراد 
  .الطاقم

 االنتب6اه ب6شكل خ6اص إل6ى         يج6ب . تظهر ظروف توظيف أفراد الطاقم ومهمات آّل منهم       
  ...تلك المسؤوليات المتعّلقة بتشغيل تجهيزات الوقاية من التلّوث، إلخ

، مث6ل    ف6ي س6جالت ال6سفينة الرس6مية        يمكن أن تت6ضّمن معلوم6ات إض6افية غي6ر موج6ودة             . الفردية للضباطالمفكرات
س66جالت ال66سبر الي66ومي، س66جالت العم66ل الي66ومي، س66جالت تفري66غ ال66نفط، م66شكالت ف66ي   

  ... التجهيزات، توجيهات ألداء مهمات معينة، إلخ
سجل االتصاالت، التلكسات، 

  .وغيرها من السجالت
 . باالنتهاك، تتعّلق)Sat-C(يجب االنتباه إلى أّي اتصاالت، أو تلكسات، أو رسائل 

 .اإلسم/يمكن أن تحّدد هوّية رّبان السفينة بواسطة التوقيع
أو المدير بالسفينة، ومستوى معرفت6ه بالعملي6ات الجاري6ة          / و مالكاليمكن أن تثبت عالقة     

  .على متنها
ّدي إل6ى  يمكن أن تظهر تفاصيل بشأن المشكالت التي تع6اني منه6ا التجهي6زات والت6ي ت6ؤ          .سجالت الصيانة وسجالت العمل

 .إنتاج فائض في الفضالت السائلة
  .يمكن أن تظهر النشاطات اليومّية لكل من أفراد الطاقم

 بشأن نشاطات أفراد الطاقم مثل ح6صول عط6ل آبي6ر، أو غ6سل     يمكن أن تظهر تفاصيل     .سجالت ساعات العمل اإلضافية
  .الخزان

. إلكتروني66ًا عل66ى نظ66ام حاس66وب ال66سفينة ت66ؤّمن جمي66ع ال66سجالت ذات العالق66ة والمخّزن66ة    .سجالت الحاسوب
 والمتعّلق666ة الم666شّغلين/م666ن الم666الكين/وت666شمل االت666صاالت، والرس666ائل اإللكتروني666ة إل666ى 

باالنته66اك، وس66جالت العم66ل، وس66جالت الم66شتريات، والتق66ارير إل66ى الم66الكين والم66دراء  
  ...، وتقارير أفراد الطاقم، إلخ التسّلم والتسليمبشأن حالة السفينة، وتقارير

شهادة التأمين أو أّي ضمانة مالية 
أخرى بالنسبة إلى المسؤولية 

  . عن أضرار التلّوثالمدنية

  .للسفينة، ويحتمل أن توّفر ضمانة مالية) P&I (التعويضاتتحّدد هوية نادي الحماية و
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  السجالت الخاصة بالنفط
والقسم ( القسم األول �سجالت النفط 

  ).الثاني في حال انطباقه
  .تظهر تحميل النفط، وتفريغه، والتخّلص من الفضالتس

 وزيت إيصاالت مخزن وقود السفينة
  .التزليق

 .ستظهر حجم النفط الذي تلقته السفينة
 تفري666غ مقارنته666ا م666ع تق666ارير س666بر الخزان666ات، وس666جالت االس666تهالك، وس666جالت   

  .الفضالت
إيصاالت استخدام منشآت استقبال 

  .المرافئ
النفطي6ة الت6ي ج6رى ال6تخّلص منه6ا ف6ي المن6شآت الموج6ودة                ستظهر حجم الف6ضالت     

مقارنتها مع تقارير سبر الخزانات، وسجالت االس6تهالك، وس6جالت           .على الساحل 
  .تفريغ الفضالت

يل دليل تشغيل تجهيزات تنقية النفط، ودل
النفط، تشغيل تجهيزات رصد محتوى 

  .ودليل تشغيل المحرقة

 15( وجهاز إنذار الجّم6ة  يزات تنقية النفط،سيعطي تفاصيل إجراءات ترآيب تجه
ppm(     وجه66از رص66د محت66وى ال66نفط، وأنظم66ة ال66سيطرة ،)  عل66ى م66تن الن66اقالت(، 

 .ها، وصيانتها آّل من وتشغيلوالمحرقة،
 . مع الترآيب الفعليهاقارنوإفحص تعليمات الدليل بشأن الترآيب 

وض6عها   الت6ي ج6رى       م6ع تعليم6ات الت6شغيل      ه6ا قارنوإفحص تعليمات الدليل للتشغيل     
 .في الموقع

 إفحص تعليمات دليل ال6صيانة وقارنه6ا م6ع اإلج6راءات المعتم6دة عل6ى م6تن ال6سفينة           
  .والسجالت المتعّلقة بها

يجب تسجيل جميع عمليات الصيانة والتصليح الروتينّية، وآ6ذلك المعلوم6ات ب6شأن               ".جهاز فصل المياه الزيتّية"سجالت 
اس6تبدال القط6ع   /، وص6يانة مرش6ح التنظي6ف أو تغيي6ر      عدد الم6رات الت6ي يج6ري فيه6ا          

، وإي666صاالت ش666راء التجهي666زات والقط666ع   ) والملف666ات اللولبي666ة مث666ل المرش666حات، (
  .المرتبطة بها

 الخاصة بجهاز اللوائح المطبوعة/سجالت
  ).UMS(إنذار 

قد توّفر اللوائح المطبوعة أدّلة بشأن تشغيل التجهيزات بع6د تخّط6ي ح6دود ق6دراتها،           
ال6سجالت  ربم6ا يتب6ين أن6ه باإلمك6ان الوث6وق ب           .دما يجري اختبار جهاز الرصد    أو عن 
  . أآثر من السجالت المكتوبةأو اللوائح المطبوعة/اآللية و

أو إيصاًال بشراء مرشحات لتجهي6زات تنقي6ة ال6نفط، أو قط6ع غي6ار               / أمرًا و  قد تظهر   .اإليصاالت/أوامر الشراء
 ...، إلخزة رصد محتوى النفطللمضخات والمكونات اإللكترونية ألجه

 .قد تدعم سجالت الصيانة
  . األوامر االستثنائية أن التجهيزات غير قابلة للتشغيلقد تظهر

اللوائح المطبوعة لتجهيزات رصد تفريغ 
  .النفط

 .)في حال جرى ترآيبها(ستظهر سجالت استخدام تجهيزات الرصد والسيطرة 
 المتعّلق6ة   رصد تفريغ النفط والرقاب6ة علي6ه      بالنسبة إلى ناقالت النفط، سجالت جهاز       

  . رحلةآخرصابورة ب
دليل ). في حال ترآيبها(سجل المحرقة 

  .السعة واالستعمال
  .يجب االنتباه إلى أّي مداخل بشأن حرق الحمأة.  سجًال الستخدام المحرقةيوّفر

 لشبكة أنابيب غرفة ةم تخطيطيورس
  .المحّرآات

الن6سخ الم6صّدقة مت6وافرة       ( وإليه6ا   والم6ضّخات  اناتستظهر شبكة األنابيب من الخز    
 الرقاب66ة عل66ى لك66ن ن66سخ الت66شغيل الت66ي يعث66ر عليه66ا ف66ي غرف66ة    .ل66دى رّب66ان ال66سفينة 

  ).المحّرآات قد تلحظ وجود تعديالت
خرائط الخزانات، وجداول سبر 

  .الخزانات، وسجالت معايرة الخزانات
احت66ساب حج66م آ66ّل خ66زان    آ66ّل منه66ا، وست66سمح ب س66تظهر مواق66ع الخزان66ات وس66عة  

  .استنادًا إلى عمليات السبر
 .ستظهر عمليات سبر الخزانات أو حجم مخزونها بشكل منتظم  .سجالت السبر اليومي للخزانات

  .يجب مقارنتها مع سجالت النفط وغيرها من السجالت الرسمّية
  .ستظهر حجم الخزانات عند الوصول والمغادرة  . االستقرارحسابات

 . التي يجري تنفيذها آّل يومل، والعمليات، والصيانةاعمستظهر األ  .مل اليومي للمهندسينسجالت الع
 تجهي6زات   س6جالت اس6تخدام  يج6ب مقارن6ة   .ربما تسّجل الحالة التشغيلّية للتجهي6زات   

  . مع السجالت الرسمية وسجالت أخرىتنقية النفط
سجالت الشحن وغيرها من الوثائق 

 التي جرى الخاصة بالشحنة الحالية أو
  .نقلها مؤخرًا

 .ستظهر تحميل الشحنة، وتفريغها، والتخّلص من الفضالت
 . أّي انتهاآات تفريغ معروفة أو يشتبه في حصولهايجب أن تظهر

 ربم66ا تجع66ل م66ن   عملي66ات التفري66غ غي66ر الم66شروعة للف66ضالت وتزوي66ر ال66سجالت     
. رال66ضروري الح66صول عل66ى ن66سخ م66ن الم66داخل عل66ى م66دى ث66الث س66نوات أو أآث66   

  .وربما يجب إجراء فحص تفصيلي لهذه السجالت
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 وم6ن   .لكن قد تكون المظاهر خادعة، وآثيرًا ما مّوهت نظافة غرف المحرآات االنتهاآ6ات المرتكب6ة س6ابقاً                
المه66م االنتب66اه إل66ى أن بع66ض اإلج66راءات الق66ضائية ق66د ش66ملت س66فنًا جدي66دة ج66رت ص66يانتها ب66شكل جي66د ج66دًا،  

  .يئةصيانتها رد وسفنًا قديمة
  

، يج66ب أن يل66تقط المحّقق66ون ص66ورًا فوتوغرافّي66ة وأن ي66صّوروا أف66الم في66ديو إلظه66ار حال66ة غرف66ة المحرآ66ات 
ويج66ب إي66الء عناي66ة .  للم66شكالت المح66ّددة أو لألدّل66ة عل66ى ح66صول تفري66غ غي66ر م66شروع وص66ورًا ع66ن ق66رب

 وه6ذه   .ال6سفينة مباش6رة   التجهي6زات للتفري6غ خ6ارج         مؤشرات التف6اف عل6ى     خاصة لشبكة أنابيب الجّمة وأليّ    
  :المؤشرات تشمل

 .الطالء الحديث •
 .رؤوس براغي من دون طالء •
 .خراطيم أو أنابيب ذات رؤوس مشّفهة •
 .آثار نفط مرئية ضمن غرفة المحرآات تتالءم مع عملية تفريغ •

  

ن  بحث6ًا ع6  إذا أمكن، يجب إجراء فحص دقي6ق ألنابي6ب الت6صريف خ6ارج ال6سفينة الموص6ولة بأنظم6ة أخ6رى             
 ويمك6ن أن ت6سّهل وص6ل الخ6راطيم وغيره6ا م6ن األنابي6ب        أدّلة بشأن عملية تفكيك أو تعديالت أجريت حديثاً       

  .من أجل تفريغ الفضالت
  

 ومقارن6ة ترتيب6ه الفعل6ي م6ع الترتي6ب ال6وارد ف6ي دلي6ل                 ع6ن آث6ب   " جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة        "يجب فح6ص  
صحيح لجه6از ف6صل المي6اه        أن ي6صف الت6شغيل ال6       قمويجب الطل6ب إل6ى أح6د أف6راد الط6ا          . التشغيل الخاص به  

ويمكن أن يؤّمن االختبار التشغيلي للجهاز ولتجهيزات تنقية النفط أدّلة إضافّية بشأن التفري6غ غي6ر            ". الزيتّية
  أنظ66666ر ( وال يج66666ب القي66666ام ب66666ذلك إال بع66666د إج66666راء فح66666ص دقي66666ق للجه66666از وأخ66666ذ العّين66666ات  .الم66666شروع

  ).6.4القسم 
  

ولالط6الع عل6ى   .  وغرف6ة الم6ضّخة  ينة ناقل6ة نف6ط، يج6ب أي6ضًا تفت6يش خزان6ات ال6شحن       وفي حال آان6ت ال6سف   
 وتظه6ر ال6صور     4.6أمثلة محّددة لما يجب البحث عنه خالل عملية تفت6يش لغرف6ة المحرآ6ات، راج6ع الق6سم                   

  ).ppm 15( تجهيزات تنقية النفط واختبار جهاز رصد التالية أمثلة عن
  
  

  .نزع أفراد الطاقم أنبوب االلتفاف وتخّلصوا منه. تفتيش ثاٍن. 32  .احتمال تفريغ نفط غير مشروعتفتيش أول بشأن .31 



   لتفريغ النفط من السفندليل األنتربول   

  التحقيق على متن السفن  

56 

  

 

 .نموذج لتجهيزات تنقية النفط على متن سفينة. 33

  جهاز إيقاف
 صّمام ثالثي المسالك

فتحة تهوئة

زناد اختبار النفط

  )ppm 15(جهاز رصد 

  إلى خزان الجّمة

إلى خارج 
 السفينة

نموذج آخر لتجهيزات تنقية النفط . 34
 .على متن سفينة

جهاز رصد 
)15 ppm( فتحة تهوئة  

ملّف لولبي يشّغله مسبار 
 النفط

  صّمام مستودع النفط

جهاز استشعار 
 النفط
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 وتظه6ر  ).ppm 15( نماذج ع6ن أجه6زة است6شعار وإن6ذار     .37، 36، 35
برغي الصور على اليمين اختبار جهاز اإلنذار عبر فّك         

الغطاء، ووضع ش6يء داخل6ه لمن6ع دخ6ول الن6ور، بحي6ث              
انتبه إلى أن صانع الجه6از      . ينطلق اإلنذار وأداة اإليقاف   

ول6م  . لم ينصح بوضع أشياء صلبة داخل أنب6وب العّين6ات         
 .يثبت االختبار أنه جرت معايرة الجهاز بشكل صحيح

  .جهاز إنذار تربيني المدى مع جهاز استشعار تحته. 39، 38

غطاء أنبوب العّينات الذي يمكن 
 نزعه

مخرج العّينات

 دايودات جهاز اإلنذار المضيئة 

 تشير إلى صفر

 ماسورة إدخال العّينات

جهاز استشعار 
 النفط

 اضغط على الزّر الختبار صّمام مستودع النفط
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  إجراء المقابالت   6.3
  

إجراء المقابالت مهارة ينبغي على المحّقق أن يطّورها عب6ر الت6دريب والممارس6ة، ب6دًال م6ن االعتم6اد عل6ى                      
 وسيعرض هذا القسم األسئلة األآثر أهمّية التي يجب على المحّقق أن يطرحه6ا   .المهارات الشخصّية وحدها  

ى األم6ور عل6ى عوام6ل متع6ّددة مث6ل ترآيب6ة الفري6ق، وع6دد         وس6يعتمد مج6ر  .  وأثناءه6ا قبل إج6راء المق6ابالت   
، مع االنتباه إلى الحاج6ة  وفي ما يلي الئحة يمكن استعمالها آدليل. المحّققين المتوافر، وطبيعة الجريمة، إلخ    

وعلى المحّققين أيضًا االحتفاظ بمالحظ6ات ش6املة ع6ن          .  في آّل وضع محّدد    لدراسة أّي الحلول هو األفضل    
ولالطالع على معلوم6ات مفي6دة ب6شأن آيفّي6ة إج6راء المق6ابالت، أنظ6ر الملح6ق                  . بالت التي يجرونها  آل المقا 

  .10رقم 
  منهجّية المقابالت

  من يجب إجراء مقابلة؟مع 
 القبطان •
  السفينةسطحأفراد قسم  •
 الضابط المسؤول عن غرفة المحرآات •
  قسم المحرآاتأفراد  •

  
تلف أف6راد الط6اقم ذوي العالق6ة، وآ6ذلك يج6ب أن تختل6ف عملي6ة        عند التحقيق في تفريغ غير مشروع، قد يخ 

 ، فم66ن الم66رّجح عندئ66ذ أن يق66ّدم فف66ي ح66ال آ66ان التفري66غ مرتبط66ًا بن66شاط لق66سم المحّرآ66ات   . إج66راء المق66ابالت
، وآ66ّل م66ن المهن66دس الراب66ع، والثال66ث، والث66اني، معلوم66ات قّيم66ة ق66د بون والمت66دّرالمزّيت66ون، والميك66انيكيون،

وف6ي ح6ال تعّل6ق التفري6غ بناقل6ة نف6ط وه6و م6رتبط           . أوامر أصدرها آبير مهندسي السفينة    رة إلى   توصل مباش 
 والمسؤول عن   ، ومسؤول المضّخة،   المؤّهلين  البحارة  أشخاص مثل  ، عندئذ يمكن أن يكون    سطحبعمليات ال 
  . شهودًا حيويين ولديهم معلومات مهمة لإلدالء بها، والضابط األولالطاقم،

  
 الط66اقم، واخ66تالف جن66سيات أف66راده تخل66ق ة ف66الفوارق ف66ي ترآيب66.يع66ة ثقاف66ة العم66ل عل66ى ال66سفنيج66ب فه66م طب

 وف66ي بع66ض الح66االت يك66ون آب66ار ال66ضباط م66ن   .دينامي66ات مختلف66ة باس66تطاعة المحّق66ق اس66تعمالها لم66صلحته  
ادي واض6ح   وهن6اك تميي6ز اقت6ص     . جنسّية واحدة، في حين ينتمي أفراد المستويات األدنى إل6ى البل6دان النامي6ة             

وبالنتيجة، قد يكون أفراد الطاقم من المستويات األدنى        . يستند إلى الفوارق في الرواتب وإلى عوامل أخرى       
  .، وربما يدلون بمعلوماتهم بسهولة في حال جرى االعتراف بوضعهممستاؤون

  
ع66ن طبيع66ة  وعن66د محاول66ة تقري66ر آيفّي66ة ت66والي المق66ابالت، م66ن المه66م أن تك66ون ل66دى المحّق66ق فك66رة عام66ة        

وفي ح6ال فه6م ه6ذه المعلوم6ات، ي6ستطيع المحّق6ق          .  حصول التفريغ  اإلجراءات التي جرى تنفيذها وأّدت إلى     
وه6ذا ي6شير إل6ى      . الترآيز على األشخاص الذين ل6يس ل6ديهم الكثي6ر ليخ6سرونه بنتيج6ة اإلج6راءات الق6ضائية                 

ارهم آ6انوا ينف6ذون أوام6ر ش6خص أعل6ى            الم6شترآين ف6ي عملّي6ة معّين6ة باعتب6          أفراد الطاقم من الرتب األدن6ى     
  .منهم في تسلسل القيادة

  
لك6ن  . من الم6رّجح أن يخب6ر أف6راد الط6اقم م6ن الرت6ب األدن6ى ع6ن طبيع6ة المهم6ات الت6ي طل6ب م6نهم تنفي6ذها                             

 بنت6ائج تل6ك المهم6ات      ينق6 بسبب مستوى التعليم والتدريب الفرديين، قد ال يكونون ق6ادرين عل6ى إخب6ار المحقٌّ              
وال يجب أن يسّبب هذا األمر الكثير من القلق ألن6ه س6يجري جم6ع تفاص6يل إض6افّية                   . ا الكامنة خلفها  أو النواي 

وم66ن المه66م إدراك أن66ه م66ع تق66ّدم التحقي66ق م66ن الم66ستويات األدن66ى ألف66راد  .  م66ع تق66ّدم التحقي66قف66ي ه66ذا المج66ال
 ويمك6ن أن يؤّآ6د      .ف6راد الط6اقم   الطاقم، سيصبح إيجاد تفسيرات مختلفة أمرًا أآثر صعوبة بالنسبة إل6ى آب6ار أ             

 لهيكلية ال6سلطة عل6ى م6تن ال6سفينة، وأن ي6شير إل6ى أف6راد الم6ستوى األدن6ى إل6ى                       )أو فهمها ( فهمه   )ة(المحّقق
االتفاقّي66ة أنه66م عل66ى األرج66ح آ66انوا يتلّق66ون األوام66ر ولي66سوا م66سؤولين ع66ن اتخ66اذ الق66رارات الت66ي انتهك66ت      

  .، وغيرها من المتطّلبات)MARPOL73/78(الدولّية لمنع التلّوث من السفن 
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فه6م جي6د لمختل6ف العملي6ات واإلج6راءات عل6ى م6تن              ك6ون ل6دى م6ن يج6ري المق6ابالت           يمن المهم جدًا أن     

، وغيرها  )MARPOL73/78(االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن       السفينة والتي لها عالقة بانتهاك      
 هم التخص66صيةتمع66رفه66م، سي66ستخدم أف66راد الط66اقم    وف66ي ح66ال ل66م يك66ن لدي66ه ه66ذا الف    . م66ن المتطلب66ات 

 وبنتيج6ة   .بتجهيزات ال6سفينة وإجراءاته6ا، ومع6رفتهم بال6سفينة نف6سها، ض6د المحّقق6ين ذوي الخب6رة ال6ضعيفة                   
ذل66ك، س66يكون التحقي66ق بطيئ66ًا وق66د ينته66ي المحّقق66ون إل66ى تبّن66ي نظري66ات م66ضللة ب66شأن الظ66روف المحيط66ة       

  .بالتفريغ
  

الئح6ة  "، وف6ي     ف6ي ال6سفينة ف6ي ل6وائح أف6راد الط6اقم            علوم6ات المتعّلق6ة بتراتبّي6ة ال6سلطة       يمكن العث6ور عل6ى الم     
 نوعية بهيكلية طاقم س6فينة، م6ن الم6ستوى األدن6ى إل6ى األعل6ى، باس6تثناء         وفي ما يلي الئحة  .السفينة" محطة

  : المضيفينأفراد قسم
  

  قسم المحرآات  فينةالسسطح قسم 
  ماسح  ون عادّيةبّحار

  )QMED" (عضو مؤّهل في قسم الهندسة"مزّيت، أي   ؤهلونمبّحارة 
  المتدّرب  المسؤول عن الطاقم

  ) جميع السفنعلى متنليس موجودًا (مهندس مبتدئ   )في ناقالت النفط فقط(مسؤول المضّخة 
  )ليس موجودًا على متن جميع السفن(آهربائي   المتدّرب

  مساعد المهندس الثالث  الضابط الثالث
  مساعد المهندس الثاني  لثانيالضابط ا

  مساعد المهندس األول  الضابط األول
  آبير المهندسين  )الرّبان(القبطان 
  .قد تختلف األسماء وفقًا للشرآة ولعلم السفينة: مالحظة

  

بصرف النظر عن التكتيكات المعتمدة، من المهم تفادي حصول تواطوء بين األشخاص الذين تجرى معه6م                
موح6دة قب6ل ص6عود    " رواي6ة "هناك احتمال بأن يك6ون أف6راد ط6اقم ال6سفينة ق6د اتفق6وا عل6ى                 بالطبع،  . مقابالت

، ال يجب السماح لمن ج6رت مق6ابلتهم بالتح6ّدث    لكن ما أن تبدأ عملية إجراء المقابالت   . المحّققين إلى السفينة  
ج66ري التحقي66ق وف66ي ح66ال آان66ت ل66دى الوآال66ة الت66ي ت. إل66ى ال66ذين ينتظ66رون دوره66م إلج66راء المق66ابالت معه66م

 بع6د   .الموارد الكافية، يجب التفكير في إجراء مقابالت مع القبطان وأفراد غرفة المحرآات في الوقت نف6سه               
ذل66ك، باس66تطاعة أف66راد ط66اقم المق66ابالت أن يلتق66وا ويق66ارنوا مالحظ66اتهم، وإع66ادة اس66تجواب أش66خاص عن66د      

  . حاالت تضارب في األقوالالضرورة لجالء تناقضات أو
  

   إجراء المقابالت؟أين يجب
  :هناك استراتيجيتان يمكن اعتماد إحداهما في هذا المجال

وفي هذه الحالة يجب تقرير أن يجب أن ي6تّم ذل6ك، ف6ي مكت6ب القبط6ان، أو غرف6ة               . على متن السفينة   .1
 .، أو في مكان آخر مالئمسطحاالجتماعات، أو غرفة المحرآات، أو على ال

 خاض66عة ل66سيطرة ال66سفينة أو  إج66راء المق66ابالت ف66ي منطق66ة وف66ي ه66ذه الحال66ة يمك66ن  . عل66ى ال66ساحل .2
 .المحّققين

  
 ال6شخص أآث6ر، وإش6عاره بأن6ه ي6سيطر عل6ى            طمأن6ة يمكن أن يسهم إج6راء المق6ابالت عل6ى م6تن ال6سفينة ف6ي                

ويمك6ن أن ي6ستخدم     . وقد ي6ؤّدي ه6ذا األم6ر إل6ى أن يح6اول ال6شخص إخف6اء الحقيق6ة وخ6داع المحّق6ق                     . الوضع
مر لمصلحته، السّيما في حال امتالك المحّقق معلومات إضافية تناقض ما يدلي ب6ه ال6شخص             المحّقق هذا األ  
 وفي بعض البلدان، يعتبر الكذب على الشرطة جريمة منفصلة، ويمكن استخدام األآاذي6ب الت6ي    .المستجوب

  .يدلي بها الشخص لتوجيه اتهامات منفصلة إليه
  

  من يجب أن يجري المقابالت؟
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 .أو السلطات البيئّية في دولة الميناءابة قسلطات الر •
  .الشرطة •

  
وللعمل بأآبر فعالية ممكنة، يجب . ويمكن أن يستفيد فريق يضّم الطرفين من خبرات ومعارف آّل منهما

 أن يعقد الفريق اجتماعًا قبل بدء المقابالت لمناقشة آيفّية إجرائها، واالتفاق على توزيع األدوار، واألسئلة
  . ومن سيقوم بتدوين المالحظاتالتي يجب طرحها،

  
  ما هي األسئلة التي يجب طرحها وآيف؟

يمكن أن تكشف األسئلة غير المالئمة معلومات إل6ى ال6شخص ال6ذي تج6رى المقابل6ة مع6ه، ب6دًال م6ن                       •
 .الحصول على معلومات منه

  .األسئلة المفتوحة في مقابل األسئلة المغلقة •
  

ين ب66اإلدالء ب66روايتهم لألح66داث، عل66ى ط66ريقتهم الخاص66ة،     األس66ئلة المفتوح66ة لألش66خاص الم66ستجوب  ت66سمح 
 ويمكن الحقًا طرح أسئلة أآثر تحدي6دًا وتف6صيًال، الس6ّيما تل6ك المتعّلق6ة باألوج6ه التقنّي6ة             . وبتعابيرهم الخاصة 

  .ال"أو " نعم"ويمكن أن تحتمل هذه األسئلة المحّددة أيضًا إجابات من نوع . للتحقيق
  

   التحقيق يجب إجراء المقابالت؟في أّي مرحلة من عملّية
 .  وتدمير األدّلة، لحصول تواطؤ الفرصةعدم إتاحةبعد الصعود إلى السفينة مباشرة ل •
  . أولي للسفينة ولسجالتها بحيث يمكن طرح أسئلة أآثر تفصيًالتفتيشبعد إجراء  •

  
 ال66ذين تج66رى  خاصف66إجراء المق66ابالت ف66ورًا يقّل66ل ف66رص التواط66ؤ ب66ين األش66      . هن66اك أف66ضلّية لك66ّل تكتي66ك   

 المق6ابالت قب6ل ح6صول       ال6رغم م6ن إج6راء     وعل6ى   . منحهم فرصًا أقّل إلعداد رواي6ة آاذب6ة       يو المقابالت معهم 
التفت66يش، إال أن66ه يج66ب االحتف66اظ بفرص66ة إع66ادة إج66راء مق66ابالت أخ66رى م66ع األش66خاص أنف66سهم بع66د تفت66يش   

وفي الوق6ت نف6سه، يمك6ن الطل6ب إل6ى           . السفينةويمكن إجراء المقابالت مع أفراد الطاقم أثناء تفتيش         . السفينة
  .الضباط وأفراد الطاقم شرح آيفّية تشغيل التجهيزات أو تشغيلها

  
  عملية إجراء المقابلة

  :عمومًا، هناك خمس مراحل في عملية إجراء المقابلة
 .التمهيد .1

  :وتشمل هذه المرحلة تحديد هوية
 .المحّققين •
 .األشخاص الذين ستجرى المقابالت معهم •
  .غرض المقابلة •

 
 بناء الصلة .2

 .إليها/طمأنة الشخص، والتحّدث معه عن موضوع ذي أهمية ظاهرة بالنسبة إليه •
طاولتها بحثًا عن شيء يمكن استعماله آموضوع       /مكتبها أو على طاولته   /إجالة البصر في مكتبه    •

 .محادثة، مثل الصور، والكتب، والملصقات، والتذآارات
 
 طرح األسئلة .3

 .م إلى الخاصانتقل من العا •
  . واصل طرح سلسلة من األسئلة إلى أن تحصل على جواب مرٍض�آن مثابرًا  •

 
 الموجز .4
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 .قالته لك/راجع مع الشخص ما قاله •
 
 الختام .5

 .أسئلتها/أجب على أسئلته •
  .اترك إمكانية إجراء محادثة أخرى مفتوحة •

  
  :األسئلة الجيدة هي أن تكونميزات 
 .قصيرة ومحصورة في موضوع واحد •
 .ال"أو " نعم"وحة بدًال من أسئلة يمكن اإلجابة عنها بـ مفت •
  .استخدم أسئلة سهلة عديدة بدًال من سؤال واحد معّقد. واضحة وسهلة الفهم •

  
  :األسئلة الخمسة التي تشّكل أساسًا لمقابلة جّيدة

 من؟ .1
 ماذا؟ .2
 متى؟ .3
 أين؟ .4
  لماذا؟ .5

  
   المقابلةمحضرتدوين 

ناء إجراء المقابلة، وأن يج6ري اس6تخدامها بع6د انته6اء المقابل6ة ف6ورًا                 دقيقة أث  من المهم جدًا تدوين مالحظات    
. ويجب أن يقوم جميع المحّققين الذين شارآوا في المقابلة بالتأّآد م6ن دّق6ة التقري6ر               . إلعداد تقرير آامل عنها   

. دة لدي6ه  ويجب أن يذآر التقرير الوقائع المعروفة، وأن ال يت6ضّمن اس6تنتاجات المحّق6ق أو ال6شبهات الموج6و                  
وم6ن المفي6د االست6شهاد بدق6ة بم6ا قال6ه            . األفضل تقديم تفاصيل أآثر بدًال من وجود نق6ص ف6ي التفاص6يل            ومن  

 معلوم6ات   يمك6ن أن يت6ضّمن  فه6ذا األم6ر  . الشخص الذي تجرى المقابل6ة مع6ه عن6دما ي6دلي بمعلوم6ات مح6ّددة            
  . والتقرير العام جدًا يفتح المجال أمام إمكانية تأويله.مهمة

  
  سجيل المقابالت على أشرطة صوتيةت

 . م6ا   م6ع األش6خاص ال6ذين يعتق6د أن ل6ديهم معلوم6ات ب6شأن انته6اك                  رس6مية   المحّق6ق مق6ابالت    جرييجب أن ي  
وربما تكون لدى بالدك تشريعات محّددة ت6شترط متطّلب6ات ص6ارمة إلج6راء مث6ل ه6ذه المق6ابالت الرس6مّية،                      

 المتطّلب66ات وج66ود آل66ة ت66سجيل ص66وتي للمق66ابالت م66ع    فعل66ى س66بيل المث66ال، ق66د ت66شمل ه66ذه   . ويج66ب اتباعه66ا 
  . وحقوق قانونّية للمشتبه بهم أو تحذيرات رسمّية، أو قيود على المدة الزمنية للمقابالت،، حكمًاالمتهمين

  
  ةخطّياإلفادات ال

دك أو ووفق6ًا لمتطّلب6ات ت6شريعات ب6ال    . ةخطّي6 ربما يرغب أفراد الطاقم أو شهود آخرون أحيانًا تقديم إف6ادات        
، يمكن آتابة اإلفادات بخّط اليد أو طبعه6ا وإع6دادها س6واء م6ن قب6ل ال6شخص ال6ذي ي6دلي                       إجراءاتها القانونّية 

  .ويجب أن يوّقع الشخص إفادته. باإلفادة أو من قبل المحّقق
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  أخذ العّينات  6.4
  

اجهه6ا التحقيق6ات ف6ي    يعتبر العثور على مصدر التفريغ غير المشروع للنفط أح6د التح6دّيات الكب6رى الت6ي تو               
 ومن6ذ لحظ6ة دخول6ه إل6ى     .وقد يتطّلب األمر إجراء تحاليل مخبري6ة لعّين6ات م6ن ال6نفط       . هذا النوع من القضايا   

، والتحّل666ل  التبّخ666ر، وال666ذوبان، والتأآ666سد الكيمي666ائي ال666ضوئي  أنالبيئ666ة البحري666ة، يب666دأ ال666نفط بالتحّل666ل، أي 
 ل6ذلك يج6ب الح6صول ب6سرعة عل6ى           ".ب6صمته "ط أو    وعوامل أخ6رى تب6دأ بتع6ديل خ6صائص ال6نف           العضوي،

 ووح6دها االختب6ارات ف6ي المختب6ر    . عّينات من النفط المفّرغ في البحر ومن جميع المصادر المشبوهة أي6ضاً           
  .تستطيع تحديد نوع النفط، واستبعاد المصادر األخرى المحتملة، وتحديد المصدر المسؤول عنه

  
يل آي6ف وأي6ن ج6رى أخ6ذ العّين6ات، ويج6ب ت6أمين ت6سليمها إل6ى           يجب ضمان سالمة هذا الدليل، ويج6ب ت6سج        

 ويج6ب االط6الع عل6ى الت6شريعات الوطنّي6ة أو اإلج6راءات المحلّي6ة                .المختبر والمحافظة على تسل6سل القي6ادة      
  .المتعّلقة باألدّلة، ويوصى بإعداد توجيهات مفّصلة لمساعدة المحّققين المشارآين في عملّية أخذ العّينات

  
، يمك6ن إثب6ات     )مث6ل وج6ود ش6هود عي6ان أو ص6ور          (يوجد دليل على أن سفينة تجّر وراءها بقعة نفط          وعندما  

وإذا . المصدر بسهولة أآبر، وال يعود من الضروري حكمًا أخذ عّين6ات م6ن ال6نفط المف6ّرغ إلثب6ات الجريم6ة                    
 عقب6ة ف6ي وج6ه إط6الق          ال ي6شّكل نق6ص العّين6ات م6ن ال6نفط المف6ّرغ             آانت األدّلة األخ6رى قوّي6ة آفاي6ة، عندئ6ذ         

 ف6إن التحقي6ق يمك6ن أن ي6شمل ع6ددًا م6ن ال6سفن                ،"غام6ضة "ا تكت6شف بقع6ة      ملك6ن عن6د   . اإلجراءات القضائية 
  .المشبوهة ويصبح أخذ العّينات أمرًا حاسمًا لتحديد السفينة المسؤولة عن هذا التفريغ

ويمك6ن الح6صول عل6ى تفاص6يل     . اتويوّفر ما يلي بع6ض اإلرش6ادات ب6شأن م6سائل تتعّل6ق بعملي6ة أخ6ذ العّين6                 
المب66ادئ التوجيهي66ة للمنظم66ة البحري66ة " والت66ي تحم66ل اس66م )IMO(أآب66ر ف66ي ن66شرة المنظم66ة البحري66ة الدولي66ة 

  .12"بقع النفطية وتحديد هويتهاالدولية بشأن أخذ العّينات من ال
  

  أخذ عّينات من البيئة البحرية
  

فغالب6ًا  .  عنه الصعب أحيانًا تحديد موقع السفينة المسؤولة     عندما يعثر على تفريغ نفطي في البحر، يكون من          
إال خ6الل س6اعات النه6ار       " الغامضة"ما تجرى عمليات التفريغ غير المشروعة ليًال، وال تكتشف هذه البقع            

  . لذلك يجب الحصول على عّينات من النفط فورًا.في البحر، أو عندما تبلغ الشواطئ
  

فينة يف6ّضل أن تك6ون س6فينة حكومّي6ة أو س6         (ت من البحر عب6ر ن6شر س6فينة          يمكن تسهيل الحصول على العّينا    
                                                      

  )IMO � 578E( راجع المنظمة البحرية الدولية -  12

 
  .ضباط جمارك يجمعون عّينات من البيئة البحرّية. 40
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ويمكن أيضًا عبر الحصول على عّينات عبر تكلي6ف     . ، في منطقة وجود البقعة    )تجارية استأجرها المحّققون  
عند استخدام طائر أو حوامة     و. مخّصصة ألخذ العّينات في البحر، ثم استرجاعها الحقاً       طائرة بنشر عوامة    

آ6ذلك يمك6ن   . في منطقة وجود البقعة، يجب إيالء عناية خاص6ة لع6دم بعث6رة ال6نفط أثن6اء عملي6ة أخ6ذ العين6ات                   
 وفي أغلب األحي6ان   .االتصال بالسفن التجارية الموجودة في المنطق والطلب إليها أن تأخذ عينات من النفط            

وف66ي ح66ال اعتم66اد ه66ذا األس66لوب، يج66ب .  آ66ان األم66ر عملي66ًاتب66دي ه66ذه ال66سفن رغب66ة ف66ي الم66ساعدة ف66ي ح66ال
 ،)مرطبان6ات زجاجي6ة نظيف6ة   أي اس6تعمال    (تزويدها بإرشادات محّددة بشأن التقنيات المالئمة ألخذ العّين6ات        

ترتي6ب أم6ر الح6صول عل6ى األدل6ة م6ن            بع6د ذل6ك يتع6ّين عل6ى المحّقق6ين           .  أي6ضاً  ه6ا  وأمن  األدّل6ة    وبشأن سالمة 
  .السفينة

  
 ترّآ6زًا، وف6ي    أآث6ر المن6اطق   ال6نفط ف6ي  ب أن تشمل العّين6ات الم6أخوذة م6ن البح6ر ع6ددًا ج6رى أخ6ذه م6ن               ويج

ويج6ب ت6سليم   . آذلك يجب أخذ عّينات من مياه البحر النظيفة خارج منطقة التفري6غ         . أماآن مختلفة من البقعة   
. تحلي6ل أول6ي له6ا يثب6ت ن6وع ال6نفط         العّينات المأخوذة من البيئة البحرّية فورًا إلى مختبر للشروع ف6ي إج6راء              

 لزي6ت فل. مشروعًا تفريغه6ا ف6ي البح6ر    أو مادة يمكن أن يكون ًا معدنيًازيت على تحديد ما إذا آان     وهذا يساعد 
المعدني فقط مظهر قوس ق6زح عل6ى س6طح المي6اه، أي أن ه6ذا الن6وع م6ن التفري6غ ل6يس زي6ت س6مك أو زيت6ًا                               

  .نباتيًا
  

  تجهيزات أخذ العّينات
  

ويج6ب أخ6ذ    . ن فعالّية عملية أخذ العّينات، يجب شراء التجهيزات المالئم6ة م6سبقًا وتوفيره6ا للمحّقق6ين               لضما
جميع عّينات النفط إما في مرطبان6ات زجاجي6ة نظيف6ة أو معّقم6ة، ويف6ّضل أن تك6ون أغطيته6ا م6صنوعة م6ن                    

حت6وي عّين6ات تت6راوح م6ا ب6ين      ويجب أن تكون المرطبانات الزجاجية آبي6رة بم6ا في6ه الكفاي6ة لت        .  التفلون مادة
 نظرًا لوجود احتمال    وال يجب استخدام األوعية البالستيكية    .  ميلليلتر من النفط   200 على األقل و   ترل ميللي 10

أي  ( لجمع بقع النفط الرقيق6ة     وتشمل التجهيزات المفيدة األخرى، شبكات من مادة البوليمير       . لتلويث العّينات 
، ألخذ عّينات من النفط الثقيل ف6ي  )swabs( القطيالت  أو)tongue depressors (ات اللسان ومنّحي،)الالمعة

 الرعاي6ة،   أمنّي6ة، واس6تمارات تسل6سل   بطاق6ات تعري6ف   صالحة لالستخدام لم6رة واح6دة، و    األنابيب، وقفازات 
  .وغيرها من المواد للمساعدة في هذه العملية

  
  تحديد هوّية المصدر

  
 ويج6ب أخ6ذ عّين6ات م6ن     .ن المهم تحدي6د هوّي6ة الم6صادر المحتمل6ة للتفري6غ     عندما تؤخذ العّينات من البحر، م  

وت6شمل الم6صادر المحتمل6ة ف6ي البح6ر      . جميع المصادر المحتملة لمقارنتها مع العّينات المأخوذة من التفري6غ   
وعن6دما يك6ون التفري6غ      . المعروف وجودها في منطقة التفري6غ، والمن6ّصات النفطي6ة، إل6خ           جميع أنواع السفن    

 مث66ل مج66اري الت66صريف، األنابي66ب،  (قريب66ًا م66ن ال66ساحل، يج66ب أخ66ذ عّين66ات م66ن م66صادر محتمل66ة أخ66رى      
  المراآب أو السفن 
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 وحت6ى عن6دما يب6دو أن6ه ال          .، ألغراض تحديد هوّية المصدر واستبعاد مصادر أخرى       )الموجودة في المنطقة  

حاولوا التأّآد م6ن ع6دم وج6ود م6صادر أخ6رى             على المحّققين أن يثبتوا أنهم       توجد سوى سفينة واحدة معنية،    
  . فمن المهّم استبعاد جميع المصادر المحتملة، من أجل تحديد هوّية المصدر المسؤول.محتملة

  
  أخذ عّينات من سفينة

  
ربما تشترط التشريعات الوطنية أو اإلج6راءات المحلّي6ة المعتم6دة أخ6ذ ع6دد م6ن العّين6ات م6ن آ6ّل موق6ع م6ن                       

.  ميلليلت6ر م6ن ال6نفط    200 ميلليلت6ر عل6ى األق6ّل، و       10ويجب أن يكون حجم العّينة م6ا ب6ين          . اتمواقع أخذ العّين  
ويمك6ن أن يختل6ف ع6دد خزان6ات الف6ضالت        .  أرب6اع حجمه6ا    ويجب ملء مرطبانات العّينات إلى حدود ثالث6ة       

ط ال66سفينة،  وفق66ًا لن66وع ال66سفينة، وعل66ى المحّقق66ين فح66ص خ66رائ  الجّم66ة،خزان66ات احتج66از النفطي66ة، والجّم66ة، 
 ال6نفط، والرس6وم التخطيطي6ة ل6شبكة أنابي6ب           ، وس6جالت  )IOPP(وشهادة الوقاية الدولي6ة م6ن التل6ّوث النفط6ي           

خزان6ات الجّم6ة وآباره6ا وأخ6ذ العّين6ات      الجّمة وخزانات الفضالت النفطية، ل6ضمان أن6ه ج6رى تحدي6د جمي6ع        
، ف6ضًال ع6ن    وخزان6ات الخدم6ة  ج الترسيبصهاري(ويجب أيضًا أخذ العّينات من خزانات نفط السفينة         . منها

 ومن جانب التفري6غ م6ن تجهي6زات ف6صل المي6اه الزيتّي6ة أو                ،)  المستخدمة في رحلة معّينة     خزانات االحتجاز 
ويمك6ن أن  . أّي صّمام آخر يستخدم للتفريغ خارج السفينة ويشتبه في أن يكون نقطة التفري6غ غي6ر الم6شروع    

 أو الجّم6ة، أو  ،خزان6ات االحتج6از  ت الوقود مشابهة للعّينات المأخوذة م6ن        تكون العّينات المأخوذة من خزانا    
يج66ب أخ66ذ عّين66ات م66ن خزان66ات ش66حن وف66ي بع66ض الح66االت، . منف66ذ جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة نح66و البح66ر 

فم6ن األف6ضل أخ6ذ عّين6ات م6ن جمي6ع       . وال يجب أن يتّم استبعاد أّي خزان6ات اس6تنادًا إل6ى ل6ون ال6نفط       . السفينة
  .صادر الداخلية المحتملة، بدًال من تفويت فرصة القيام بذلكالم
  

 أو ص66ّمام، أو عب66ر غط66اء فتح66ة  ص66نبور الت66صريف،يمك66ن أخ66ذ عّين66ة م66ن خ66زان م66ا بط66رق متع66ّددة، مث66ل   
ب66ّد م66ن وال . الت66نّفس/ دل66و أو أداة أخ66رى ف66ي الخ66زان، أو بواس66طة ماس66ورة ال66سبر أو عب66ر تغط66يسال66دخول،

تنظيف6ه عب6ر الت6دّفق لفت6رة م6ن ال6زمن            غطاء صرف إل6ى ض6رورة       /نات بواسطة ماسورة  االنتباه عند أخذ عيّ   
ويمك6ن أخ6ذ العّين6ات    . لضمان أن العّينة المأخوذة هي من الخزان وليس الرواسب الموجودة داخل الماسورة   

أو بواس66طة ) ullage ports ( مناف66ذ ال66نقص فتح66ات ف66ي غط66اء ال66سطح ت66دعى بواس66طةم66ن خزان66ات ال66شحن

أخذ عّينات من غرفة . 41
 .لمحّرآاتا
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 ويمك66ن الح66صول عل66ى عّين66ات م66ن الخزان66ات الفارغ66ة أو م66ن داخ66ل المواس66ير عب66ر اس66تخدام . ب س66برأنابي66
 بع66د ذل66ك ف66ي  ويج66ب وض66عها). tongue depressors(م66ن التفل66ون أو منّحي66ات الل66سان  ) swabs(قط66يالت 

  .مرطبانات زجاجية محكمة اإلغالق أو في أآياس أدّلة
  

الزيت الملّوث، أو من أجهزة فصل المياه الزيتّية، يجب أخذ عّين6ات            أو    الجّمة،  خزانات عند أخذ عّينات من   
 وه6ذا يع6ود إل6ى     . من المستويات المختلفة للخزان، بحيث يمكن الحصول على عّينة فعلّية للنفط الموجود فيه            

 دالوقوالتزّود ب6  ف6ي ح6ال قام6ت ال6سفينة ب6         وآ6ذلك،   .  ترآيبة النفط في هذه األماآن قد تختلف إلى ح6ّد آبي6ر            أن
.  تم66وين ال66سفينة ب66الوقودقب66ل الخ66زان  ف66يرواس66بال، م66ن المه66م الح66صول عل66ى عّين66ة م66ن قب66ل أخ66ذ العّين66ات

 آ6ان المحّق6ق يعل6م أن      وف6ي ح6ال   .  م6زّود الوق6ود إل6ى ال6سفينة        ويمكن الحصول عليها من العّين6ة الت6ي يرس6لها         
  . إعادة ملء الخزاناتعليها عندئذ أخذ العّينات قبل/السفينة ستقوم بالتزّود بالوقود، فعليه

  

فف66ي ح66ال اش66تبه المحّقق66ون باس66تعمال . يعتب66ر أخ66ذ عّين66ات م66ن أنظم66ة موق66ع اآلالت ومواس66يرها أم66رًا حيوي66ًا
 أخ66ذ العّين66ات م66ن ال66سوائل م66ع طريق66ة التفري66غ الم66شتبه ف66ي     تواف66قيطريق66ة معّين66ة ف66ي التفري66غ، فيج66ب أن   

نق6ل الحم6أة موص6ولة بخرط6وم إل6ى مواس6ير تفري6غ         وعلى سبيل المثال، في ح6ال آان6ت م6ضّخة       .استخدامها
 الت6ي ت6ستطيع الم6ضّخة أن ت6ضّخ     جهاز فصل المياه الزيتّي6ة، يج6ب أخ6ذ العّين6ات م6ن جمي6ع خزان6ات الحم6أة               

 وم66ن طرف66ي الخرط66وم إذا أمك66ن، وم66ن المواس66ير الثابت66ة الت66ي آ66ان الخرط66وم منه66ا، وم66ن مبي66ت الم66ضّخة،
  . حافة السفينةموصوًال بها قرب

  

في حال جرى التالعب بجه6از قي6اس محت6وى ال6نفط ف6ي جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة ودف6ع الم6شّغل الحم6أة                            و
 آذلك أخذ عّينات من خزانات المصدر، والمضّخات التي تقوم بنق6ل الم6واد، وم6ن           عبر النظام، ينبغي عندئذ   

وأخيرًا من ص6ّمام التفري6غ   و من فتحات تهوئته، ومن ماسورة التفريغ، مصارف جهاز فصل المياه الزيتّية أ  
  .لجهاز فصل المياه الزيتّية) skin valve( الصّمام الجلدي أو

  

وعن66د أخ66ذ عّين66ات م66ن الخزان66ات، والجّم66ة أو غيره66ا م66ن الم66صادر، يج66ب التق66اط ص66ور له66ذه العملّي66ة أو       
التفري6غ   وم6ن المه6م أي6ضًا التق6اط ص6ور لم6ا يوج6د ف6ي ص6ّمامات ومواس6ير                      .تصويرها بواسطة جهاز فيديو   

  .وفي حال آان ذلك مالئمًا، يمكن مصادرة تجهيزات أو مواسير من السفينة. خارج السفينة
  

 بتم6وين   في حال عدم التمّكن من أخذ عّينات من سفينة مشبوهة، فمن المهم الحصول عل6ى الوث6ائق المتعّلق6ة                  
ى المكّون66ات الكيميائي66ة  وباس66تطاعة المختب66ر اس66تبعاد س66فينة م66شبوهة عب66ر التع66ّرف عل66      . ال66سفينة ب66الوقود 

  .للمصدر األصلي للنفط المأخوذ من التفريغ ومقارنته بوثائق الوقود الذي جرى تخزينه
  

 االحتف6اظ بمالحظ6ات وس6جالت ب6شأن مك6ان أخ6ذ آ6ّل عّين6ة وآيفّي6ة                   وعلى المحّقق6ين ال6ذين يأخ6ذون العّين6ات        
  .حصول ذلك

  
  تحديد هوّية العّينات واألمن

 فري6دة يج6ب أن      بطاق6ة تعري6ف   ختمه6ا، وإعطائه6ا      وتقليص مخاطر العبث بها، يجب       لضمان سالمة العّينات  
  :تتضّمن على األقّل

 .رقم العّينة/رقم القضّية •
 .تاريخ وتوقيت أخذ العّينة •
 ).الخّزان أو الموقع الذي أخذت منه(وصف العّينة  •
 .اسم الشخص الذي أخذ العّينة •
 .اسم الشاهد •

  

  .ت الوطنّية قد تفرض توفير معلومات أآثر تفصيًاليجب االنتباه إلى أن اإلجراءا
  

حتفاظ به مع العّينات في رعاية أو ح6وزة   يجب تعبئة سجّل بتسلسل الرعاية مع معلومات بشأن العّينات واال         
.  ويجب أن يوّقع س6جّل الرعاي6ة ال6شخص ال6ذي يت6وّلى رعاي6ة العّين6ات             .محّقق إلى حين تسليمها إلى المختبر     
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ويج6ب  . وفي حال لم يكن ذلك ممكن6ًا، يمك6ن تخزينه6ا لوق6ت ق6صير              . نات فورًا إلى المختبر    العيّ ويجب تسليم 
، ويف6ّضل أن تك6ون الح6رارة ب6ين درجت6ين وس6بع              )بّراد، آيس تبريد  (تخزين العّينات في بيئة باردة ومظلمة       

ات ب66أوراق وف66ي ح66ال ع66دم ت66وافر مك66ان ب66ارد، يمك66ن ل66ّف العّين66 .  وال يج66ب تجمي66د العّين66ات.درج66ات مئوي66ة
 وف66ي بع66ض .ص66حيفة أو أّي م66واد عازل66ة أخ66رى، ونقله66ا إل66ى مك66ان تخ66زين مالئ66م ف66ي أس66رع وق66ت ممك66ن   

الح66االت يتوّج66ب نق66ل العّين66ات إل66ى المختب66ر بواس66طة خدم66ة بريدّي66ة آمن66ة تح66تفظ ب66دورها ب66سجالت تسل66سل    
  .الرعاية

  
  التحليل في المختبر

  
وه6ي  (من قبل مختبر ذي خبرة وفقًا لمعايير تحليل عّين6ات ال6نفط   يجب القيام بتحليل عّينات النفط ومقارنتها     

 وربم66ا تف66رض الت66شريعات الوطنّي66ة أن يج66ري     .)ASTM[14[، أو مع66ايير 13]NORTEST[حالي66ًا طريق66ة  
  .تحديد مثل هذه المختبرات، أو تخويلها، أو اعتمادها لتمكينها من القيام بهذا العمل

  
ويمكن6ه عب6ر مقارن6ة نت6ائج     . تحليلية لتحديد الخصائص الممّيزة للنفطيستخدم المختبر مجموعة من الطرق ال    

تحليل العّينة المأخوذة من البقع6ة م6ع العّين6ات الم6أخوذة م6ن ال6سفينة، اس6تبعاد الم6صادر الم6شتبه فيه6ا خط6أ،                          
تحّل6ل   دقيقًا مع ظه6ور اختالف6ات ب6سبب       لكن تأويل البيانات ليس    .واإلشارة إلى المصدر الفعلي لتفريغ النفط     

  .ويجب أن يكون المحّلل على دراية بتعقيدات عمليات التحّلل وتأثيراتها على طرق االختبار. النفط
  

 الت66ي أجري66ت وملخ66صًا يع66رض ويج66ب أن يت66ضّمن التقري66ر النه66ائي ال66صادر ع66ن المختب66ر ش66رحًا للعملّي66ات
ينبغ66ي أن يج66ري ض66م جمي66ع  و. ع66ابير غي66ر علمي66ة لي66تمّكن المحّق66ق والمحكم66ة م66ن فهمه66ا   نت66ائج التحالي66ل بت

  .البيانات أو المالحظات ذات الصلة إلى التقرير، في حال توافرها
  

ربم666ا يرغ666ب المحّقق666ون أن يلتق666وا بمحّلل666ي المختب666ر ل666ضمان أنه666م فهم666وا العملي666ات الت666ي ج666رى تنفي666ذها    
  .والمعلومات ذات الصلة الواردة في التقرير

  

                                                      
13  -) NORTEST(إسبو  02151،  116: ب.ص: ، العنوان ،)Espoo(فنلندا ،.  
، )PA(، بنسلفانيا )Barr Harbor Drive( ،)West Conchohocken ,100: (، العنوان)ASTM( الجمعية األميرآية الختبار المواد -  14

  .، الواليات المتحدة األميرآية2959 � 19428
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  ما بعد التحقيق وجمع األدّلة   .7
  

 جمي66ع األدّل66ة وترتيبه66ا، وتق66ديمها بطريق66ة متماس66كة إل66ى الم66سؤولين ع66ن  ج66از التحقي66ق، يج66ببع66د إن
وجز ع6ن األدّل6ة     ويمكن أن تكون لدى بلد ما إرشادات بشأن الشكل المفّضل لم          . اإلجراءات القضائية 

اء  وإل6ى جان6ب األدّل6ة األولّي6ة الت6ي ج6رى جمعه6ا، ق6د يك6ون م6ن المالئ6م إج6ر                       .أو لتقرير عن القضية   
وقد ت6شمل ه6ذه األوج6ه إثب6ات وج6ود ن6شاط من6تظم              . تحقيقات إضافية بشأن أوجه محّددة لهذه القضية      

 أدّلة ت6دعم إن6زال عقوب6ة مالئم6ة لم6ا ت6سبّبت ب6ه ال6سفينة                  توفير وألألسطول الذي تنتمي إليه السفينة،      
 ع6ن  ع6داد م6وجز  وف6ي ح6ال إ     .ج6رائم م6ن   ابق  ه في الس   ب نتما أدي معلومات بشأن   من تلّوث فعلي، أو     

األدّل66ة، وتق66ّرر أن66ه ال توج66د أدّل66ة آافي66ة لمالحق66ة ال66سفينة بموج66ب الت66شريعات الوطني66ة، يوج66د خي66ار   
.  تحقي6ق واتخ66اذ اإلج6راءات المالئم66ة  ت6وفير ه66ذه األدّل6ة إل66ى دول6ة عل66م ال6سفينة والطل66ب إليه6ا إج66راء     

  .وتوجد أدناه معلومات إضافية عن هذه المسائل

  ة أو تقرير عن الحالةموجز عن األدّل  1.7
  

  :التقرير عن القضّية هو مجموعة أوراق تتضّمن التاليالموجز عن األدّلة أو 
 مزاعم وإشارة إلى التشريع المتعّلق بها، •
 سرد لوقائع القضّية، و •
 .األدّلة التي أمكن الحصول عليها والمتعّلقة بعناصر جريمة محتملة •

  

  : بحيث يستطيع المدعي العام بسهولة وفعالية أنن الموجز منظمًا وفي شكل طّيعيجب أن يكو
 يفهم المزاعم، •
 يقّيم األدّلة المتعّلقة بالمزاعم، •
  أو أنه يجب االمتناع عن توجيه التهم،تقرير ما إذا آان باإلمكان توجيه تهم وإلى من، •
  نوع األدّلة اإلضافية التي يجب أن يسعى المحّقق للحصول عليها،تحديد •
  إلى الدفاع، و بشكل مالئمدعاء االالكشف عن قضية •
  .مالحقة القضية أمام المحكمة •

  

وي6وّفر م6ا يل6ي بع6ض     . ويقع على عاتق المحّقق، وليس المدعي العام، إعداد الموجز أو التقرير عن الق6ضية       
  . وتحويلها إلى موجز أو تقرير عن القضية وترتيبها جمع األدّلةاإلرشادات العامة بشأن
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  جمع األدّلة وترتيبهاإرشادات عامة بشأن 
  

  التفاصيل المكّون الثانوي المكّون الرئيسي
  :على شكل موجز  لمحة عامة

  .المسألة أو موضوع التحقيق
 .النتائج الرئيسية للتحقيق

 .الشرآات المتوّرطون/األشخاص
 .التوصيات الرئيسّية

  .التشريعات والجرائم المرتكبة

  مقّدمة

  :موجز بـ  نطاق التحقيق
  .حقيق والسلطة التي تخوّله القيام بالتحقيقفريق الت

 . الذي تقّدم التحقيق خالله ومدة الترآيز على الهدفالمدى الزمني
 .مصادر المعلومات وحدودها
  .المخبرون الرئيسيون للمحّققين

  .عناصر انتهاك للقانون  تحليل األدّلة  المتن
 .تحقيق فيهاأو المسائل التي يجري ال/تقديم التسلسل الزمني للتحقيق و

 ).في ملحق(اإلشارة إلى جميع األدّلة 
 .اإلشارة إلى إجراءات، ومعايير، وسياسات، وتشريعات، وقوانين محّددة

 .النتائج الظاهرةال توجد أدّلة آافية لدعم /وجدأنه تإظهار 
  .توفير موجز يعّدد النتائج

  .الخيارات والحجج بشأن اتخاذ إجراءات إضافّية  الخيارات
  .الخيارات التي يفّضلها المحّقق

 :ال توجد ظروف يجب أخذها بعين االعتبار عند عرض مسار األمور/أنه توجد  االعتبارات
  . وأسباب تخفيفّيةادعاءات خاصة
 .تاريخ المسألة

  .البيئة البحرية/المنظمات/تأثيرها على الناس
  .ة، والتوقيت، والمسؤولي)وجيههاالتهم المقترح ت(جراءات اإل  التوصيات

  .الئحة موجزة بالتوصيات

  الخاتمة

  .نسخة من آّل ملحق على نحو ما أشير إليه في النّص  المالحق
  .بيان بالوقائع

 ).تقارير عن جميع المقابالتإفادات جميع الشهود و(األدّلة 
 .الئحة بأسماء الشهود

 .وثائق السفينة
 .الئحة بالمستندات

  .معلومات أخرى ذات صلة بالقضية
  

  الوقائعببيان 
  

 والبي6ان عب6ارة ع6ن    .يجب تزويد المدعي العام ببيان بالوقائع إلى جانب موجز األدّلة أو التقرير عن القضية            
وه66و ل66يس ملخ66صًا . م66وجز ق66صير بالوق66ائع المزعوم66ة ويج66ب أن ي66زّود الم66دعي الع66ام بتق66دير ع66ام للق66ضية 

  .م المحكمة أو تقديمه لها البيان لقراءته أماوبإمكان المدعي العام أن يستخدم. للتحقيق
  

 أن يت6ألف التسل6سل   ويج6ب . يجب أن يضع البيان بالوقائع تسلسًال زمنيًا للوقائع المزعومة المتعّلقة بالجريمة          
 ويج66ب أن يك66ون التسل66سل. م66ن الوق66ائع المزعوم66ة الت66ي ت66شّكل العناص66ر المادي66ة للجريم66ة، ول66يس للتحقي66ق  

  .سندًا إلى إفادات الشهود والمستندات يكون مموضوعيًا وملتزمًا بالوقائع، وأن
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.  وغيرها م6ن المخطط6ات البياني6ة، والس6ّيما ف6ي الم6سائل المعّق6دة          التدّفق غالبًا ما تكون الجداول ومخططات    
 ف66ي المق66ابالت وم66ا إذا آ66انوا ق66د أدل66وا   ويج66ب أن ي66ذآر المحّق66ق هن66ا م66ا إذا آ66ان الم66شتبه ف66يهم ق66د ش66ارآوا    

  . للجريمةر ذي صلة، يجب ذآر تفاصيل االنعكاسات الماليةوحيث يكون األم. باعترافات
  

  ):حسب ما يكون مالئمًا( من آّل شاهد معني، ومن ضمنها يجب تدعيم جميع وقائع الجريمة بإفادات خطّية
 .إفادات من أشخاص شاهدوا التلّوث، مرفقة مع صور فوتوغرافية وغيرها من الصور •
ويج6ب أن تت6ضّمن     . واء من التفريغ أو من على متن ال6سفن        ، س إفادات بشأن إجراءات أخذ العّينات     •

هذه اإلفادات، المواقع واألوقات التي جرى فيه6ا أخ6ذ العّين6ات، وهوي6ة األش6خاص ال6ذين أخ6ذوها،                    
 .تولوا رعايتها، وإيصاالت بشأن نقلهاوإيصاالت تحّدد بوضوح هوية األشخاص الذين 

ّين6ات الم6أخوذة م6ن التفري6غ، ومقارنته6ا م6ع العّين6ات              تقرير المختبر بشأن التحاليل التي أجري6ت للع        •
 .المأخوذة من السفن

إف66ادات ب66شأن التحقيق66ات عل66ى م66تن ال66سفينة، مرفق66ة م66ع ن66سخ م66ن الوث66ائق الت66ي ج66رى ن66سخها،           •
 .والصور، إلخ

 .إفادات من األشخاص الذين جرى استجوابهم •
 . أّي دليل وقدم رأيه آخبيرإفادات من أّي شخص فحص •

  يث المنهجي بواسطة أسطول من السفنالتلو  2.7
  

 النفط في البحر بطريقة غير مشروعة، جزءًا من ش6رآة   تفّرغ أن تكون السفينة التي تبّين أنها     يمكن  
ويمك6ن أن تك6ون     .  وتقوم بتفريغ بشكل منتظم وعلى صعيد األسطول بأسره        تمتلك أسطوًال من السفن   

له6ذا ال6سبب، م6ن المه6ّم التفكي6ر ف6ي إج6راء        . لطريقة التفريغ متشابهة على متن جمي6ع س6فن األس6طو    
 دانل6 ب يج6ب التفكي6ر ف6ي إب6الغ      آ6ذلك .  وي6شمل جمي6ع س6فن ه6ذه ال6شرآة           لمتابعة الم6سألة ف6وراً     تحقيق

بالمخاوف م6ن وج6ود م6شكلة ت6شمل أس6طوًال بأس6ره، آ6ي ت6تمّكن ب6دورها م6ن إج6راء عملي6ات                         أخرى  
 وت6ستند الحاج6ة إل6ى التح6ّرك ف6ورًا إل6ى            .قليمي6ة تفتيش فورًا للسفن الموجودة ضمن نط6اق واليته6ا اإل         

وتع66ّزز األدّل66ة ب66شأن .  وإخفائه66ا عل66ى م66تن ال66سفن األخ66رىةض66رورة اس66تباق مح66اوالت ت66دمير األدّل66
على مستوى الشرآة بأسرها توّقعات االدعاء العام بالنسبة إلى آ6ّل تحقي6ق             ممارسات غير مشروعة    

ة تمتلك أسطوًال آبيرًا من السفن يمكن أن تكون له آثار           فضًال عن ذلك، فاالدعاء على شرآ     . إفرادي
  .ضخمة لجهة تقليص عدد الحوادث وآميات النفط المفّرغة بشكل غير مشروع

  
 االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع       توجد أسباب عديدة لقيام أفراد طاقم سفينة ما باتخاذ قرارات متعّم6دة بانته6اك             

 تل6ك    وغالبًا ما تكون   . من شروط الوقاية من التلّوث     ، وغيرها )MARPOL73/78(التلّوث من السفن    
األوضاع عل6ى م6تن ال6سفينة، وإج6راءات الت6شغيل، وال6سياسات، أو الق6رارات ب6شأن ع6دم اتب6اع تل6ك                        

 ف6ي الرقاب6ة واإلدارة م6ن جان6ب ال6شرآة الم6شّغلة له6ذه                السياسات واإلجراءات نتيج6ة مباش6رة ل6نقص       
  .مارسه تلك اإلدارة لتقليص أآالف التشغيلالسفن، أو نتيجة ضغط مباشر أو نفوذ ت

  
األداء وغالب66ًا م66ا ال ي66تّم اآت66شاف أنظم66ة إدارة ال66سالمة ال66ضعيفة أو المطّبق66ة بطريق66ة غي66ر فعال66ة، و    

وعل6ى أنظم6ة إدارة ال6سالمة العامل6ة         . السيء أو المعايرة غير المالئمة لتجهيزات الوقاية من التلّوث        
النفاي6ات ال6سائلة، مث6ل أخت6ام        ؤّدي إلى إنتاج آميات فائضة م6ن        آما يجب أن تكتشف الظروف التي ت      

 أو أوضاع المواسير، أو ع6دم ال6نقص ف6ي ع6دد أف6راد الط6اقم ال6ضروري للعناي6ة                     المضّخات المسّربة 
  .بموقع آالت متدهور

  

وتب6ذل  .  أنظمة إدارة السالمة على أنها مج6ّرد ش6كليات         وتنظر بعض الشرآات المشّغلة إلى متطّلبات     
ويق6ّدر أن ح6والى   ". آتاب عل6ى ال6رفّ  "مع المتطّلبات، ولكنه يصبح مثل    د لجعل النظام متوافقًا     جهو

  . في المائة فقط من شرآات تشغيل السفن تلتزم باألنظمة في تشغيلها اليومي للسفن20
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  د مكاسب مالّيةوإثبات وج

  
مّث6ل ف6ي أن الق6رار بانته6اك         إحدى السمات األخرى المكتشفة غالبًا أثناء التحقي6ق عل6ى م6تن ال6سفن تت              

ب66ات ي66ستند إل66ى وف66ي بع66ض الح66االت، يعتق66د أف66راد  .  تقل66يص األآ66الف ونفق66ات ت66شغيل ال66سفينة المتطّل
، ول6ذلك يط6ّورون أس6اليب خاص6ة          اإلدارة عل6ى ال6ساحل      م6وظفي  الطاقم أنهم سيلقون تقديرًا أآبر من     

 وس6ائل تقل6يص النفق6ات       ل6ى ال6ساحل    اإلدارة ع  موظفووفي حاالت أخرى، يحّدد     . بهم لتقليص النفقات  
 أو للت6سديد    وربم6ا تتخ6ذ ق6رارات بع6دم ت6وفير أم6وال إض6افّية لل6سفينة إلج6راء إص6الحات،                   . التشغيلية

 عل6ى  سؤولينال6شرآة بتقيي6د الم6      إدارة   موظف6و وربما يقوم   . للبائعين أو التقنيين، أو لشراء قطع غيار      
مر الذي يؤّثر سلبًا على ص6يانة غرف6ة اآلالت،           تتناقص مع الوقت، األ    متن السفن بميزانيات صارمة   

 االستخدام الروتيني لمنشآت االستقبال     أن تبذل محاوالت للثني عن    ويمكن  . وآميات النفايات السائلة  
ويمكن الحصول على معلومات إض6افية ب6شأن العوام6ل          . ّلص من الفضالت الزيتّية   على الساحل للتخ  

، )MARPOL73/78(التفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن              ل االقتصادية المرتبطة بع6دم االمتث6ال     
وال66صادر ف66ي ) OECD( ف66ي المي6دان االقت66صادي  ف6ي التقري66ر ال66صادر ع66ن منظم6ة التع66اون والتنمي66ة  

  تقل666666666666666666666666يص النفق666666666666666666666666ات الن666666666666666666666666اتج ع666666666666666666666666ن  " بعن666666666666666666666666وان 2003الع666666666666666666666666ام 
: أنظ66666666666ر" (ع66666666666دم االمتث66666666666ال لألنظم66666666666ة البيئي66666666666ة الدولي66666666666ة ف66666666666ي القط66666666666اع البح66666666666ري 

pdf.2496757/26/4/dataoecd/org.oecd.www://http(.  
  

، عل6ى عملي6ات     )أو النقص في تأثيرهم   ( وتأثيرهم   على الساحل   دور الموظفين  المنطقي أن يكون  من  
 وعلى  .ل لالتفاقيات الدولية  السفينة، حيويًا لجهة تمكين إفراد الطاقم من تشغيل السفينة بطريقة تتمتث          

الرغم من أن تأثير التمويل وميزانيات التشغيل يظّل مهمًا، إّال أن هذا النوع م6ن الق6رارات اإلداري6ة             
ل6ذلك، وحي6ث يج6ري تحدي6د ه6ذا          .  الع6املين عل6ى م6تن ال6سفينة         ع6ن س6يطرة     في أغل6ب األحي6ان     يخرج

ّجح أن ت6ؤّثر العوام6ل نف6سها عل6ى          النوع م6ن األس6باب عل6ى م6تن إح6دى س6فن أس6طول م6ا، فم6ن الم6ر                    
  . في األسطول نفسهسفن األخرىال
  

. وفي مرحلة الغرامة من اإلجراءات القضائية، ربما يكون من المهم إظهار دوافع ارتك6اب الجريم6ة               
  :وبعض الدوافع المحتملة تشمل توفير األموال في مجال

 .شراء أفضل تكنولوجيا متوافرة وترآيبها •
 . الميناء النفطية فيآلفة تفريغ الفضالت •
 .آلفة توفير العدد المالئم من الموظفين على متن السفينة •
 . واألغشية لجهاز فصل المياه الزيتيةحاتمرّشالشراء  •
  على تجهيزات فصل المياه الزيتية وصيانتها،و العملالذي يجري إنفاقه فيالوقت  •
ت6ساهم أوض6اعها ال6سيئة      الوقت الذي يجري إنفاقه عل6ى العم6ل عل6ى األنظم6ة األخ6رى الت6ي                  •

  .، وصيانتهافي إنتاج الجّمة
  

 المكافآت التي تدفع للضباط إلبقاء      سفن، ويتمّثل في  الويوجد دافع إضافي لألفراد العاملين على متن        
  .نفقات تشغيل السفينة ضمن حدود الميزانّية
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  إثبات الربح
  

ل6ذي حّقق6ه الم6تهم بنتيج6ة العم6ل غي6ر            من المهم أثناء المحاآمة أو إصدار الحكم، إثبات حجم ال6ربح ا           
أو /معالج6ة و  وفي حالة عمليات التفريغ غير المشروع للنفط، فإن الربح يرتطب ب6أآالف             . المشروع

الحسابات الممكن إجراؤه6ا األعم6ال الت6ي قام6ت       تشمل  و. التخّلص بشكل مالئم من الفضالت النفطية     
ل وآ66االت التحقي6ق، بالمقارن6ة م6ع األعم66ال     م6ن قب6  به6ا ال6سفينة قب6ل اآت6شاف التفري66غ غي6ر الم6شروع      

  :المنفذة بعد االآتشاف، ما يلي

 مقارنة عدد مرّشحات جهاز فصل المياه الزيتّية التي جرى شراؤها، •
 مقارنة سجالت التخّلص من الفضالت على الساحل، •
 مقارنة سجالت المحرقة، •
 زيتّية،مقارنة ساعات عمل الموظفين المخّصصة لتشغيل جهاز فصل المياه ال •
 أآالف خدمات البائع والتقني، •
  .زيوت الملّوثة ومياه الجّمة على الساحلأآالف التخّلص من ال •

  العقوبات واعتبارات الردع   3.7
  

ويرّآ6ز ال6ردع المح6ّدد عل6ى     . الردع، بمعناه العام والمحّدد، ه6و أح6د األه6داف األول6ى إلنف6اذ الق6انون          
ير مشروع في المستقبل، ف6ي ح6ين أن ال6ردع الع6ام ي6سعى      ل غمنع المتهم أو إقناعه بعدم ارتكاب عم 

 وم66نعهم م66ن القي66ام بمث66ل ه66ذه األعم66ال ب66سبب العقوب66ة     إل66ى الت66أثير عل66ى آخ66رين ف66ي وض66ع م66شابه    
 م66ستوى اللع66ب وإض66افة إل66ى ال66ردع، عل66ى إنف66اذ الق66انون واج66ب المحافظ66ة عل66ى   . المفروض66ة عليه66ا

 ر أمواًال عب6ر انته6اك الق6انون تحظ6ى بأف6ضلية تناف6سية             فالشرآة التي توفّ  . قطاع األعمال بالنسبة إلى   
مجحف66ة بح66ّق ال66شرآات الت66ي تحت66رم الق66انون والت66ي تق66وم بمعالج66ة نفاياته66ا وال66تخّلص منه66ا ب66صورة   

  .مالئمة
  

ق66ة يج66ب أن يق66يم المحّقق66ون ص66لة م66ع الم66دعين الع66امين م66ن أج66ل جم66ع  المزي66د م66ن المعلوم66ات المتعّل
. ثير على المحكمة لدفعها إل6ى ف6رض غرام6ات مرتفع6ة ذات قيم6ة رادع6ة                بالقضية وللمساعدة في التأ   

 تفرض على المتهمين عقوبة ال تداني األرباح        وفي حاالت آثيرة، وبعد تحقيقات ومحاآمات طويلة،      
التي حّققوها جّراء نشاطاتهم غير المشروعة، أو حتى ال تغّطي التكاليف الت6ي تكّب6دتها الوآال6ة الت6ي        

 فالعقوب6ات غي6ر المتناس6بة م6ع الجريم6ة ال       .  وإط6الق اإلج6راءات الق6ضائية      حادث6ة ى ال قامت ب6الرّد عل6    
وتخ6اطر  .  السلوك اإلجرام6ي تضرب غاية الردع العام فحسب، بل يمكن أن تعتبر أيضًا تغاضيًا عن         

 ت6صبح ض6حايا للج6رائم ألن        البلدان التي ال تمتلك وسائل آافية إلنفاذ القانون وعقوبات مالئم6ة، ب6أن            
  .ادع للسفن العاملة ضمن نطاق واليتها اإلقليمية ليس آافيًاالر
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ي6ة، والتع6ويض    السجن، والغرامة المال  : جريمة من عدة أقسام   الرتكب  م  بحقّ تتألف العقوبة الصادرة  
 والم6شاريع   ومن ض6منها خدم6ة المجتم6ع      ( مراقبة السلوك    ، وفترة )ومن ضمنها البيئة  (على الضحايا   

  تسترّد الغرامة المالية األفضلية االقتصادية الت6ي حّققه6ا الم6تهم           حّد أدنى، يجب أن   وآ). المفيدة للبيئة 
 ويج66ب .بنتيج66ة ن66شاطه اإلجرام66ي، وأن ت66سعى أي66ضًا إل66ى تخفي66ف ال66ضرر ال66ذي ت66سّبب ب66ه أو إزالت66ه

 الق66ضاة وهيئ66ات  أن يفه66موم66ن المه66م  . إض66افة عن66صر العقوب66ة إل66ى اس66ترداد األف66ضلّية االقت66صادّية    
ف66  أن انته66اك الق66وانين البيئي66ة ي66ستند إل66ى اعتق66اد الم66تهم ب66أن الغرام66ات الت66ي ق66د يف66رض علي66ه  ينالمحّل

وبكلم6ات أخ6رى،    . لتكاليف الت6ي ق6د ي6دفعها لالمتث6ال للق6انون          دفعها في حال مقاضاته، تظّل أقّل من ا       
وم6ات   وفي ح6ال أمك6ن ذل6ك، يج6ب الح6صول عل6ى المعل              .فهي عبارة عن آلفة مقبولة للقيام باألعمال      

المتعّلقة باألفضلّية االقتصادية التي حصلت عليها السفينة ج6ّراء قيامه6ا بن6شاط غي6ر م6شروع مل6ّوث                   
  .للبيئة

  
وس6يكون  . يكون ال6ردع أآث6ر فعالي6ة عن6دما تج6ري محاس6بة األف6راد عل6ى م6ا يرتكبون6ه م6ن انتهاآ6ات                 

اجهون عقوبات شخ6صية ق6د      أقّل ميًال النتهاك القانون في حال آانوا يو       أصحاب القرار في شرآة ما      
ويج66ب محاس66بة الم66ذنبين ف66ي أعل66ى م66ستويات أّي مؤس66سة، وع66دم     . ت66شمل دف66ع الغرام66ات وال66سجن  

  .ذوا العملالعمال الذين نّفمعاقبة االآتفاء ب
  

ئة، العامل اآلخر الذي يجب أخذه بعين االعتبار عند تحديد العقوبة المالئمة هو درجة اإلضرار بالبي  
 ضراراألقد تسبب    فالبيئة مورد اقتصادي ملك المجتمع، و      .ةر فعلي اضرأليد أو   تهدسواء تعرّضت لل  

 التي تلحق بها أضرارًا اقتصادية للمجتمع، سواء عبر تلويث مناطق صيد ال6سمك، أو مي6اه ال6شرب،                 
ويجب الحصول على معلومات محّددة وأبح6اث تظه6ر آث6ار تفري6غ ال6نفط عل6ى                 . أو المناطق السياحية  

  .البيئة
  

 .األضرار الالحقة بالممتلكات جّراء تفريغ نفطي.42
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تبر المعلومات عن تاريخ االنتهاآات التي قامت به6ا ال6سفينة ومالكه6ا، أي6ضًا أم6رًا مهم6ًا بالن6سبة                     وتع
وم6ن ال6صعب ف6ي الوق6ت ال6راهن الح6صول            . إلى المحكمة لتقرير العقوبة التي ت6وّفر عن6صرًا رادع6اً          

 ويمك66ن  لك66ن معظ66م البل66دان ب66دأت بإع66داد ل66وائح بالمالحق66ات الق66ضائّية،  .عل66ى مث66ل ه66ذه المعلوم66ات 
  .االتصال بها للحصول على هذه المعلومات

  
اب6ة الت6ي قام6ت به6ا س6لطات دول6ة            قبشأن عمليات التفت6يش والر    يجب أيضًا الحصول على المعلومات      

 م6ن االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع         1 عمليات االحتج6از المرتبط6ة ب6الملحق رق6م           أو/الميناء بشأن النواقص و   
.  دول6ة المين6اء    تف6اهم ب6شأن رقاب6ة     ال اتوذل6ك بواس6طة م6ذآر      ،)MARPOL73/78(التلّوث م6ن ال6سفن      

ت المحكمة بلمحة عن آيفّية تشغيل السفينة وما إذا آانت ممتثلة لالتفاقيات التي             وتزّود هذه المعلوما  
  ).IMO(عقدتها المنظمة البحرية الدولية 

  
ن بشكل غير مشروع، عند دراسة التهم التي يمكن توجيهها إلى المسؤولين عن تفريغ النفط من السف  

عل66ى المحّقق66ين والم66دعين الع66امين أن يأخ66ذوا بع66ين االعتب66ار مجموع66ة الق66وانين الوطني66ة المت66وافرة    
 آاذب66ة وس6جالت م66زّورة، والت66آمر، وع66دم اإلب66الغ، ومحاول66ة  بأس6رها، وم66ن ض66منها اإلدالء بإف66ادات 
ألنظم6ة الجنائي6ة الت6ي يمك6ن        واألنظمة ال6ضريبية وغيره6ا م6ن ا       إخفاء المعلومات أو عرقلة التحقيق،      

  .تطبيقها

  إحالة األدّلة إلى دولة العلم  4.7
  

الدول66ة /ق66د توج66د ح66االت ال تتخ66ذ فيه66ا إج66راءات ق66ضائية وفق66ًا للت66شريعات الوطني66ة لدول66ة المين66اء         
  :وأسباب ذلك قد تشمل. الساحلية
 ساحلية،واقع أن التلّوث ربما يكون قد حصل خارج نطاق الوالية اإلقليمية للدولة ال •
أق66ّل مم66ا ه66و مطل66وب ل66ضمان إدان66ة المتهم66ين وفق66ًا للنظ66ام الق66ضائي       أن األدّل66ة المت66وافرة   •

 الخاص بذلك البلد،
ع66دم تح66ديث الت66شريعات الوطني66ة بواس66طة تع66ديالت لتتواف66ق م66ع    ال66صعوبات التقني66ة، مث66ل   •

  أو،)MARPOL73/78(االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن 
الع66امون ع66دم الم66ضي ف66ي اإلج66راءات الق66ضائية ب66سبب وج66ود ق66ضايا ذات     ق66ّرر الم66دعون  •

 .أولوية أآبر، أو نقص في الموارد، إلخ
  

وفي حال عدم وجود أدّلة آافية، يجب التفكير في ال6سعي للح6صول عل6ى م6ساعدة م6ن مرف6أ التوّق6ف                       
  .حادثةالتالي للسفينة، أو الدولة الساحلية التالية، وفقًا لظروف ال

  
 تقّرر عدم المضي في اإلج6راءات الق6ضائية ألّي س6بب م6ن األس6باب ال6واردة أع6اله، فعل6ى         وفي حال 

 أن ت6درس إمكاني6ة إحال6ة األدّل6ة المت6وافرة عل6ى دول6ة العل6م وفق6ًا للم6ادة           الدولة ال6ساحلية  /دولة الميناء 
حق66وق ، والت66ي تح66ّدد ال )MARPOL73/78( م66ن االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن       6رق66م 

وليك6ون ه6ذا التع6اون فع6اًال، عل6ى          . في مجال ضبط االنتهاآ6ات والتع6اون إلنف6اذ االتفاقي6ة          والواجبات  
، ل6ضمان   انتهاآ6ات التفري6غ غي6ر الم6شروع لل6نفط     إن6زال عقوب6ات مالئم6ة بح6ّق مرتكب6ي       جميع الدول   

  .ردع هذا النشاط غير المشروع
  

، أن ت66زّود )MARPOL73/78(ع التل66ّوث م66ن ال66سفن بمق66دور دول66ة موّقع66ة عل66ى االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66
 بتقرير يت6ضّمن األدّل6ة عل6ى أن س6فينة م6ا انتهك6ت االتفاقي6ة عب6ر تنفي6ذ عملي6ة تفري6غ غي6ر                           دولة العلم 
من االتفاقية على أنه بعد تلّق6ي األدّل6ة، س6تقوم دول6ة العل6م ب6التحقيق ف6ي             ) 4(6وتنّص المادة   . مشروع

 بالن6سبة إل6ى االنته6اك    ود أدّلة آافية للشروع في اإلجراءات الق6ضائية المسألة، وفي حال اقتنعت بوج 
وه6ذا واج6ب رئي6سي عل6ى     . المزعوم، فإنه6ا س6تقوم بالمقاض6اة وفق6ًا لقوانينه6ا ف6ي أس6رع وق6ت ممك6ن                 

 بال6شّدة نف6سها آم6ا ل6و أن          عاتق جميع البلدان الموقّعة على االتفاقية، ويجب التعامل مع هذه الم6سائل           
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وعل6ى دول6ة العل6م واج6ب إب6الغ الط6رف            .  في مياه تخضع للوالية اإلقليمي6ة لدول6ة العل6م          االنتهاك وقع 
  .، بما اتخذته من إجراءات)IMO(الذي أبلغ عن االنتهاك المزعوم والمنظمة البحرية الدولية 

  
من المعروف أن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه دولة العلم لتأدية واجباتها يختلف، وأن بعض دول   

ًا امتناع6  الدول الساحلية لم تعد تحيل ه6ذا الن6وع م6ن الم6سائل إل6ى دول العل6م ب6سبب م6ا يعتب6ر                       /يناءالم
وتشمل أسباب عدم قيام دول العل6م ب6التحقيق ب6شكل           .  اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حوادث سابقة      عن

 األدّل6ة  أو ع6دم آفاي6ة  /وارد، ال6نقص ف6ي المعلوم6ات الواض6حة          مالئم ف6ي اإلح6االت، ال6نقص ف6ي الم6و          
على أّي  .الدولة الساحلية، والبعد الجغرافي للمنطقة التي توجد فيها السفينة      /التي قدمتها دولة الميناء   

الدول الساحلية بصفتها أطراف6ًا ف6ي االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن        / دول الميناء حال، تبقى جميع  
الدليل إلى مساعدة جميع الدول على ويهدف هذا .  بنشاط إنفاذهاملزمة ب  ،)MARPOL73/78(السفن  

  .زيادة قدرتها على الوفاء بهذه االلتزامات الدولية
  

 راج6ع (يجب تقديم تقرير إلى دولة العلم في رسالة رسمية إلى ال6سلطات المخت6ّصة ترف6ق به6ا األدّل6ة              
دّل6ة  ويج6ب أن يك6ون ش6كل األ     . ])IMOٍ]الئحة االتصال الوطنية الخاصة بالمنظم6ة البحري6ة الدولي6ة           

تقرير عن القضية للشروع    / للشكل المستخدم لجمع األدّلة وترتيبها لتقديمها في موجز        المقدمة مماثالً 
  ).7.1 رقم قسمأنظر ال(في اإلجراءات القضائية في البلد الذي يقّدم التقرير 

  
وم66ن . ه66دف ه66ذه اإلحال66ة إل66ى ت66وفير أف66ضل تجمي66ع للبيان66ات الت66ي يمك66ن الح66صول عليه66اويج66ب أن ت

 ي6ساهم عن6د دراس6ته بمجمل6ه ف6ي      مهم أن تك6ون جمي6ع المعلوم6ات المرس6لة مدعوم6ة بوق6ائع، بحي6ث              ال
  .االقتناع بحصول جريمة

  
] 1[11 الم6ادة رق6م      ب6صفتها طرف6ًا ف6ي     (عند تقديم تقرير إلى دولة العلم، على الدول6ة ص6احبة اإلحال6ة              

أن تبل66غ األم66ر إل66ى المنظم66ة    ،])MARPOL73/78[م66ن االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن     
 وعل6ى دول6ة العل6م أن    .15إلدراجها ف6ي التقري6ر اإلح6صائي ال6سنوي للمنظم6ة        ) IMO(البحرية الدولية   

 إل66ى المنظم66ة البحري66ة الدولي66ة ،تق66دم ب66دورها معلوم66ات ع66ن اإلج66راءات الت66ي اتخ66ذتها ب66شأن اإلحال66ة
)IMO (لألس66ف، ال تق66وم جمي66ع أط66راف   لك66ن. دراجه66ا ف66ي التقري66ر اإلح66صائي ال66سنوي للمنظم66ة  إل 

، بتق66ديم ه66ذه التق66ارير س66نويًا آم66ا ه66و )MARPOL73/78(االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن 
  .مطلوب

  
  ًا لهااستنادتلّقي إحالة والتصّرف 

  
عندما تتلّقى دولة العلم إحالة من دولة أخ6رى موقع6ة عل6ى االتفاقّي6ة الدولّي6ة لمن6ع التل6ّوث م6ن ال6سفن           

)MARPOL73/78(      ويج6ب أن ي6شمل ه6ذا التحقي6ق تقييم6ًا      . ، تصبح ملزمة بإجراء تحقيق في المسألة
 تفري6غ ال6نفط ب6شكل غي6ر م6شروع وفق6ًا لق6وانين               مائر جر صان ع دّلة المرسلة وما إذا آانت تتضّمن     لأل

وعل666ى دول666ة العل66م االت666صال بالدول666ة ص666احبة اإلحال66ة ل666ضمان الح666صول عل666ى جمي666ع   . دول66ة العل666م 
 عن6د ال6ضرورة م6ع       ، ولل6تمّكن م6ن إج6راء مناق6شات إض6افية ب6شأن ه6ذه الم6سألة                علومات المتوافرة الم

وفي حال توافر األدّلة الكافي6ة لل6شروع ف6ي اإلج6راءات الق6ضائية، ف6إن دول6ة                  . المسؤولين المختصين 
  .العلم ستتخذ هذه اإلجراءات وفقًا لتشريعاتها في أقرب وقت ممكن

  

                                                      
  ).MEPC( للجنة حماية البيئة البحرية 318 التعميم رقم -  15
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علم اعتبار أن من المالئ6م االت6صال بم6الكي ال6سفينة، وم6شّغلها، وربانه6ا وق6ت                  بإمكان محّققي دولة ال   
ح66صول الجريم66ة، والطل66ب إل66يهم تزوي66دهم بمعلوم66ات إض66افية ع66ن الجريم66ة أو اإلدالء بإف66ادة ب66شأن  

 وبإمك66ان دول66ة العل66م أي66ضًا تعي66ين محّق66ق م66ستقّل لل66صعود إل66ى ال66سفينة وإج66راء تحقيق66ات      .ظروفه66ا
  .ًا على موقع وجود السفينة اعتمادإضافية،

  
وربما ال تمتلك اإلدارات البحرية ف6ي دول العل6م ال6صغيرة الخب6رة الالزم6ة ف6ي مج6ال إنف6اذ االتفاقّي6ة           

وق6د ت6ضطّر إل6ى طل6ب الن6صح والم6ساعدة م6ن              ،  )MARPOL73/78(الدولّية لمنع التلّوث من ال6سفن       
  .العامة وشؤون القانون الدولي األخرى المسؤولة عن الشؤون الجنائية الوآاالت الحكومية

  
اتخ66اذ وف66ي ح66ال ل66م تك66ن األدّل66ة آافي66ة التخ66اذ إج66راءات ق66ضائية، بإمك66ان دول66ة العل66م التفكي66ر ف66ي         

، ب66صفتها طرف66ًا ف66ي االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن   وعل66ى دول66ة العل66م. إج66راءات إداري66ة
)MARPOL73/78(،    حري6ة الدولي6ة   المنظم6ة الب  و  أن تبلغ دولة اإلحالة) IMO (    ب6اإلجراءات المتخ6ذة

  . السنوي للمنظمةليجري إدراجها في التقرير اإلحصائي

  دول ساحلّية أخرى/تقاسم المعلومات مع دول ميناء  5.7
  

 وال66سفينة الم66شتبه به66ا  تل6ّوث حادث66ةدول66ة س66احلية معلوم6ات ب66شأن  /ق6د توج66د ظ66روف تتلّق6ى فيه66ا دول66ة مين6اء   
واألمثل6ة  .  أّي تحقي6ق    فعًال، الوالية اإلقليمّي6ة ل6ذلك البل6د قب6ل ال6تمّكن م6ن إج6راء                توشك أن تغادر، أو غادرت    
  :النموذجّية لحالة آهذه هي

عندما تبلغ طائرة مراقبة ع6ن وج6ود بقع6ة نفطّي6ة تجّره6ا س6فينة تعب6ر أو س6فينة غ6ادرت ح6ديثًا ف6ي                            •
 رحلة إلى ميناء بعيد،

الم6شتبه به6ا ق6د عب6رت ف6ي المي6اه اإلقليمّي6ة ل6ذلك          عندما يكتشف النفط على الشاطئ وتكون السفينة         •
 .البلد

  
. الدولة الساحلية أن تبلغ البلدان المج6اورة ب6التلّوث وأن هن6اك س6فينة ي6شتبه بأنه6ا م6صدره                   /على دولة الميناء  

ة، الدولة الساحلية أن تحّدد مرفأ التوّقف التالي للسفين       /وفي حال أمكن تحديد هوية السفينة، على دولة الميناء        
 وت66اريخ ح66صولها،  ، الت66ي ج66رى رص66دها عب66ر تزوي66دها بتوقي66ت الحادث66ة  وأن تخط66ر ال66سلطات المخت66ّصة  

عندئذ تكون ال6سلطات المخت6ّصة ف6ي مرف6أ الوص6ول ف6ي موق6ع يت6يح له6ا تنفي6ذ                  . ووصف آامل لها  وموقعها،  
لتابع66ة لدول66ة  وعل66ى س66بيل المث66ال عب66ر اس66تهدافها م66ن قب66ل ط66ائرات المراقب66ة ا م66ستوى أعل66ى م66ن المراقب66ة،

 مهمًا أي6ضًا للتحدي6د هوي6ة م6صادر أّي      المعلوماتيعتبر هذا النوع من و. الميناء أو أجهزة الرقابة التابعة لها     
  . الساحلية التي تقصدها السفينةعمليات تفريغ نفط أخرى قد يجري رصدها في مياه الدولة

  
ل عن6دما يحي6ل بل6د م6سألة إل6ى دول6ة             آم6ا يح6ص   (وقد يرغب بلدان أو أآث6ر التع6اون وإج6راء تحقي6ق م6شترك               
  ).الميناء التالية ويسمح لبلد اإلحالة بالمشارآة في التحقيق

  
ف66إن تقاس66م اإلج66راءات الق66ضائية، وخي66وط التحقي66ق أو المعلوم66ات م66ع دول مين66اء أخ66رى  إض66افة إل66ى ذل66ك، 

 ب6شأن رقاب6ة دول6ة     األنترب6ول، أو م6ن خ6الل م6ذآرات التف6اهم      مهتمة، سواء على صعيد ثنائي، أو من خ6الل        
. ، سي66ساعد عل66ى تحدي66د هوي66ة تل66ك ال66سفن الت66ي تواص66ل القي66ام بن66شاطات غي66ر م66شروعة    )MOUs (المين66اء

 اآلليات الرسمية اس6تنابات ق6ضائّية،   ويمكن أن تشمل. ويمكن أن يتّم هذا األمر بشكل رسمي أو غير رسمي      
  .ألنتربولالمعاهدات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، أو نشرات اأو 
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فف6ي بع6ض البل6دانن أمك6ن إن6زال          . يجب استكشاف إمكانية القيام بإجراءات قضائية دولية ف6ي أم6اآن متع6ّددة            

في مرافئ عديدة ضمن البل6د نف6سه، بم6ا أن             عبر مقاضاتهم   ببعض المشّغلين العديمي الضمير    عقوبات أآبر 
. عل6ى ال6صعيد ال6دولي عب6ر تقاس6م المعلوم6ات      ويمكن القيام ب6األمر نف6سه   . هناك جريمة مرتكبة في آّل مرفأ  

، وع6دم الح6صول ربم6ا عل6ى     وهذا األمر يختلف عن المقاربة الحالية القاضية بإحالة األمر إلى دول6ة أخ6رى             
  .التأثير الردعي األآبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمة
  

ن تك6ون له6ا تطبيق6ات       نأمل أن تكون المعلومات الواردة في هذا الدليل مهمة بالنسبة إليكم، ومفيدة، واأله6م أ              
  .عملّية في مجال عملكم

  
يعتبر التحقيق في الجرائم البيئية شكًال متخّصصًا من أشكال إنفاذ القانون، وي6شّكل ع6ادة ج6زءًا ص6غيرًا م6ن           

لكن عليكم أن تدرآوا أن لديكم العديد من ال6زمالء يقوم6ون            . مجموع الجهود التي يبذلها بلد ما إلنفاذ القانون       
  .ثلة في مختلف أنحاء العالمبتحقيقات مما

  
ومن خالل الفريق العامل المعني بالتلّوث، سيؤّمن األنتربول على توفير الم6ساعدة، والن6صح، والمعلوم6ات                

  .بشأن مشكالت التلّوث النفطي أو أّي شكل آخر من أشكال التحقيقات في الجرائم البيئية
  

  .نتمّنى لكم التوفيق في هذا العمل البالغ األهمّية
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  تعريفات وأسماء مختصرة مفيدة  .1
  

  القسم الداخلي األدنى من جسم السفينة  الجّمة
 ش6حنات  مزيج يشمل المياه ورواسب النفط المتجّمعة في جّمة موقع اآلالت أو غرف6ة م6ضّخة         مياه الجّمة

 تشمل الترتي6ب  النفط في سفينة، بنتيجة التسّرب، أو الصرف، أو األعطال، أو أخطاء بشرية          
  .ع مدى ألنظمة موقع اآلالت، وتجهيزاته، ومكّوناتهاألوس

خزان حفظ مياه 
  الجّمة

خزان لحف6ظ م6ا يتجّم6ع يومي6ًا م6ن مي6اه جّم6ة زيتّي6ة قب6ل تفريغه6ا عل6ى ال6ساحل أو ف6ي البح6ر                          
  .بواسطة تجهيزات فصل المياه الزيتّية

 Port Bilge ( المرف6أ ر جّم6ة بئ6 وت6دعى ع6ادة   . منطقة تجميع ضمن جّم6ة ال6سفينة لمي6اه الجّم6ة      بئر الجّمة
Well(،    بئ6ر جّم6ة المدخن6ة )Shaft Alley Bilge Well(، ووفق6ًا لموقعه6ا عل6ى م6تن     ... إل6خ ،
  .السفينة

. سلسلة الخطوات المتخذة لنقل عّينة بحيث ال يمكن العب6ث به6ا أو تع6ديلها ع6ن طري6ق الخط6أ             تسلسل الرعاية
  . من زيت الوقود وزيت التزليق الجزء النفطي عادة مزيجًاوبطبيعة الحال، يكون

 م6ع نهاي6ة      لرحلة سفينة، ويكتبه ال6ضابط الم6سؤول        الكامل  المالحي وسجّل الشحن   هو السجلّ  سجّل سطح السفينة
  .) مناوبةأو(آّل مراقبة 

 الزيوتخزانات 
  ةالملّوث

  .وتتضّمن الحمأة أحيانًا. خزانات تستخدم لجمع الزيوت المستعملة أو الملّوثة

 ف6ي  ، ويتبعث6ر الواح6د منهم6ا   )مث6ل المي6اه والزي6ت   ( عالق مكّون من سائلين ال يمتزجان     مزيج   المستحلبالزيت
  .دقيقة يراتطق على شكل اآلخر

، ويق666وم المهندس666ون س666جّل يت666ضّمن جمي666ع ش666ؤون ت666شغيل أجه666زة ال666دفع واآلالت الم666ساعدة  سجّل المحّرك
  .المسؤولون عن هذه المهّمة بتدوين المداخل فيه

.  وغيره66ا م66ن الف66ضالت الت66ي يج66ري إنتاجه66ا عل66ى م66تن ال66سفينة أنظم66ة إلح66راق حم66أة ال66نفط  محرقةال
م6ساعدة، أو   / حم6أة ال6نفط، غالي6ات بخاري6ة رئي6سية           لمعالج6ة   مث6ل ه6ذا    ويمكن أن يك6ون نظ6ام     

  . أو أنظمة غاز خامل، أو محرقة آما ينبغيسخانات ألنظمة حرارية سائلة،
 آان، سواء آان نفطًا خامًا، أو زيت وقود، أو حم6أة، أ نفاي6ات نفطي6ة،   أّي نفط وفي أّي شكل    النفط

  ).غير المنتجات البتروآيماوية(أو منتجات مكّررة 
نظام رصد تفريغ 

النفط والرقابة 
  عليه

 الزي66ت المل66ّوث، وتحت66سب  خزان66اتالخ66ارج م66نسائل ال66تجهي66زات تق66يس محت66وى ال66نفط ف66ي  
وحج6م الكمي6ة الت6ي ج6رى تفريغه6ا، وتوق6ف التفري6غ              معّدل التفري6غ، وترص6د س6رعة ال6سفينة          

 االتفاقّي66ة الدولّي66ة لمن66ع التل66ّوث م66ن ال66سفن   عن66دما يج66ري تخّط66ي الح66دود الت66ي ن66ّصت عليه66ا  
)MARPOL73/78(،بالنسبة إلى ناقالت النفط .  

 �سجالت النفط 
  القسم األول

ق6ة ب6الخالئط          ا تدّون فيه  سجالت يه  هووج6ود ه6ذ   .  الزيتّي6ة   جميع عملي6ات موق6ع اآلالت المتعّل
، )gt( طن6ًا  150 إلزامي بالنسبة إل6ى ن6اقالت ال6نفط الت6ي يبل6غ وزن حمولته6ا الخ6ام                تالسجال

  .، وما فوق)gt( طن 400 حجم حمولتها الخام عن  وبالنسبة إلى السفن التي يبلغوما فوق،
 �سجالت النفط 
  القسم الثاني

ووجود هذه السجالت إلزام6ي     . الصابورةت تدّون فيها جميع عمليات شحن النفط و        سجال يه
  .، وما فوق)gt( طنًا 150بالنسبة إلى ناقالت النفط التي يزيد وزن حمولتها الخام 

  .هو طبقة رقيقة جدًا من المنتجات النفطية تحدث دليًال مرئيًا على سطح المياه  النفط الالمع
  .هي بقعة رقيقة من النفط على سطح المياه  بقعة النفط

ب النفط رواس
  )الحمأة(

 أو زيت ناتج عن عمليات ال6صرف  هي رواسب ناتجة عن تنقية زيت الوقود وزيت التزليق، 
أو س666ائل أو الت666سّرب ف666ي مواق666ع اآلالت، أو زي666ت تزلي666ق م666ستهلك، أو زي666ت هي666دروليكي،  

  . غير صالح لالستخدام في اآلالت بسبب تلفه وتلّوثههيدروآربوني آخر
  . عام لإلشارة إلى الحمأة ومياه الجّمة الزيتّيةمصطلح  الفضالت الزيتّية
تجهيزات تنقية 

  النفط
 ال6دمج، أو غيره6ا م6ن التجهي6زات لف6صل         لتنقية، أو الفصل، أو   لأّي مجموعة تضّم تجهيزات     

وي6شترط  . )OWS" (جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة       "وه6ي تع6رف ع6ادة باس6م         . المياه عن الزيت  
ط المي6اه الزيتّي6ة، ويج6ب أن تك6ون متوافق6ة م6ع المع6ايير                وجود هذه التجهيزات لمعالجة خالئ    

ال6ذي يمن6ع التفري6غ ف6ي ح6ال تخّط6ى       " قياس محتوى ال6نفط " ويجري تجهيزها بجهاز  .الدولية
 15( جزءًا من النفط مقابل مليون جزء من المياه 15مستوى النفط في السائل المعالج حدود 

ppm.(  
ل66ه، ويمك66ن نقله66ا إل66ى مختب66ر لتحدي66د هويته66ا ه66ي ج66زء م66ن بقع66ة نف66ط أو م66صدر ال  عّينة من66تج وتمّث

  .وتحليلها
،  األخ6رى، ومي6اه غ6سل الخزان6ات        ع الصرف من الخزان6ات    يهو خزان مصّمم خصيصًا لتجم    خزان الزيت 
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  .وغيرها من الخالئط الزيتّية  الملّوث
نفط، ويمك6ن أن يحت6وي   هو مزيج من المياه ورواسب النفط من خزانات الشحن في ناقالت ال           الزيت الملّوث

  . ورواسب من خزانات أخرىالبرافين، وترّسبات،شمع  ومياه،/ استحالبات نفطعلى
، وم66ن ه66ي ترّس66بات تن66تج ع66ادة ع66ن تنقي66ة زي66ت الوق66ود وزي66ت التزلي66ق، وتت66أّلف م66ن خالئ66ط  الحمأة

  .ضمنها النفط، وشمع البرافين، وترّسبات، ورواسب من خزانات أخرى
 غسل الخزانات التي تحتوي على رواسب خزانات ال6شحن، وم6ن ض6منها ال6نفط، وش6مع                  مياه  غسل الخزانات

  .البرافين، وترّسبات، وغيرها من المواد الغريبة مثل المواد الكيماوية لتنظيف الخزانات
  .خزانات تستعمل عادة للحمأة المفصولة الناتجة عن عملّيات جهاز التنقية  خزانات الحمأة

خزان الزيت 
  الملّوث

 ال6صرف م6ن الخزان6ات، ومي6اه     يوجد عادة على متن الناقالت، وهو مصّمم خصيصًا لتجمي6ع   
 م6ن  غسل الخزانات، وغيرها من الخالئط الزيتّية الناتجة عن عمليات الشحن وما ينتج عنه6ا  

وعندما يكون واقعًا تحت غرفة المحّرآات، يطلق عليه أحيان6ًا اس6م   . تنظيف لخزانات الشحن  
   ". وسخخزان النفط ال"

هو آ6ّل تغّي6ر يح6دث ف6ي ترآيب6ة ال6نفط بع6د ح6صول ت6سّرب أو تفري6غ، بم6ا ف6ي ذل6ك التبّخ6ر،                                التفّكك
  .والذوبان، والتأآسد، والتحّلل البيولوجي، إلخ
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الوالية اإلقليمّية لدولة الميناء، والدولة الساحلّية، ودولة العلم، في مجال إنفاذ   .2

  القانون والتزاماتها
  

، واتفاقية األم6م المتح6دة لق6انون    )MARPOL73/78(االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن      تتضّمن  
هم66ا وواجب66ات مرتبط66ة بهم66ا وتتعّل66ق بدول66ة العل66م، ودول66ة ، والي66ة إقليمي66ة إلنفاذ)UNCLOS(البح66ار 

  الق66انونإلنف66اذ اإلقليمي66ة ة للوالي66 وت66وّفر الج66دوالو التالي66ة خطوط66ًا عام66ة .المين66اء، والدول66ة ال66ساحلية
، واالتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث م6ن ال6سفن   )UNCLOS(بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار      

)MARPOL73/78( .      ويقت66رح أن يق66وم آ66ّل بل66د بتط66وير إج66راءات مف66ّصلة يتوّج66ب اتباعه66ا وتك66ون
  . بأوضاعه الخاصة ونظامه القضائيوثيقة الصلة

  
  ولة الساحلية إلنفاذ القانونالوالية اإلقليمية للد

في البحر ) MARPOL73/78( لالتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن الجرائم المرتكبة وفقًا
  اإلقليمي

  ).تحقيق إداري (بإمكان الدولة الساحلية طلب مساعدة أجهزة رقابة دولة الميناء .1
  .غ دولة العلمبإمكان الدولة الساحلية الشروع في إجراءات قضائية أو إبال .2
 :في حال قّررت الدولة الساحلية الشروع في اإلجراءات القضائية .3

اس666تنابات ق666ضائية، تحقي666ق  (يمكنه666ا طل666ب الم666ساعدة الق666ضائية م666ن دول666ة المين666اء    •
 ).قضائي

  .يمكنها الطلب إلى دولة الميناء بمباشرة إجراءات قضائية •
ن الدول6ة ال6ساحلية أن تطل6ب منه6ا      حال باشرت دولة الميناء في إجراءات ق6ضائية، بإمك6ا          في .4

  . تعليقها
  ).وفقًا لشروط معّينة (للدولة الساحلية الحّق في المطاردة الحثيثة .5
عندما تبحر السفينة المشتبه به6ا ف6ي البح6ر اإلقليم6ي، بإمك6ان الدول6ة ال6ساحلية إج6راء عملي6ة                       .6

  .از السفينة يمكن أن تؤّدي إلى الشروع في إجراءات قضائية، ومن ضمنها احتجتفتيش
ف�ي المنطق�ة   ) MARPOL73/78(الجرائم المرتكبة وفقًا لالتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من ال�سفن       

  )EEZ(االقتصادية الخالصة 
  .5 إلى 1للدولة الساحلّية صالحيات اإلنفاذ نفسها آما وردت في النقاط من  .7
، أو البح666ر )EEZ(ل666صة عن666دما تبح666ر ال666سفينة الم666شتبه به666ا ف666ي المنط666ق االقت666صادية الخا    .8

 أو أن تج6ري له6ا       اإلقليمي، بإمكان الدولة الساحلية، وفقًا للظروف، أن تطلب منها معلومات         
  .تفتيشًا دقيقًا يمكن أن يؤّدي إلى مباشرة إجراءات قضائية، ومن ضمنها احتجاز السفينة

 ،ة األول66ى للم66ر اإلج66راءات الق66ضائية الدول66ة ال66ساحليةخ66الل س66تة أش66هر م66ن ت66اريخ مباش66رة  .9
م66ع وج66ود  ( بع66د مباش66رة دول66ة العل66م إجراءاته66ا الق66ضائية س66يجري تعلي66ق جمي66ع اإلج66راءات 

   ).استثناءات معّينة لذلك
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  الوالية اإلقليمية لدولة الميناء إلنفاذ القانون

خارج البحر ) MARPOL73/78(الجرائم المرتكبة وفقًا لالتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن 
  )EEZ(المنطقة االقتصادية الخالصة + قليمي اإل

تستطيع دولة الميناء القيام بالرقابة اإلدارية لدولة الميناء بن6اء عل6ى طل6ب م6ن دول6ة أخ6رى،                     .1
ويجري إرس6ال التقري6ر ب6شأن ه6ذا التحقي6ق           . األمر الذي قد يؤّدي إلى احتجاز مؤقت للسفينة       

  .إلى الدولة التي طلبت إجراءه
ف66ي ح66ال آان66ت الت66شريعات الوطني66ة تق66ّر  (ن66اء مباش66رة إج66راءات ق66ضائية ت66ستطيع دول66ة المي .2

  .، أو أن تبلغ دولة العلم باألمر)بالوالية العالمية لدولة الميناء
ترتكب فيها الجريمة خارج والية دولة أخرى، بإمكان دولة الميناء وح6دها        في الحاالت التي     .3

 :الشروع في إجراءات قضائية
 لة الساحلية،بناء على طلب من الدو •
 بناء على طلب من دولة العلم، •
 ضت للخطر بسببها،بناء على طلب من دولة أخرى تضّررت من الجريمة أو تعر •
 تت66سّبب، ف66ي تلوي66ث بحره66ا ف66ي ح66ال ت66سّببت الجريم66ة فع66ًال، أو ف66ي ح66ال يحتم66ل أن  •

  ).EEZ(اإلقليمي أو منطقتها االقتصادية الخالصة 
 عل6ى طل6ب      بن6اء  ،باشرتها دولة الميناء استنادًا إل6ى تحقي6ق       يمكن تعليق أّي إجراءات قضائية       .4

  .من الدولة الساحلية
في حال آان ذلك عمليًا، ستقوم دولة الميناء باالستجابة إلى طلبات دولة العلم بشأن التحقيق                .5

  ).بصرف النظر عن مكان وقوعها(في جريمة 
، سيجري   للمرة األولى  قضائيةخالل ستة أشهر من تاريخ مباشرة دولة الميناء اإلجراءات ال          .6

م6ع وج6ود اس6تثناءات      (تعليق جميع اإلجراءات بع6د مباش6رة دول6ة العل6م إجراءاته6ا الق6ضائية                
  ).معّينة لذلك

  ) MARPOL73/78(الجرائم المرتكبة وفقًا لالتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن 
  )EEZ(المنطقة االقتصادية الخالصة + في البحر اإلقليمي 

  .تتصّرف دولة الميناء مثل الدولة الساحلية .1
  

  الوالية اإلقليمية لدولة العلم إلنفاذ القانون
، ب��صرف )MARPOL73/78(الج��رائم المرتكب��ة وفق��ًا لالتفاقّي��ة الدولّي��ة لمن��ع التل��ّوث م��ن ال��سفن  

  النظر عن مكان حصولها
  . أن تطلب من دولة الميناء القيام بالرقابةدولة العلمتستطيع  .1
تقري6رًا  /، بع6د تلّقيه6ا طلب6اً   )ف6ي ح6ال وج6ود أدّل6ة آافي6ة     ( إجراءات ق6ضائية   دولة العلم  ستباشر .2

  .من دولة أخرى
  .تستطيع دولة العلم أن تطلب المساعدة القضائية من دولة الميناء والدولة الساحلية .3
 ق6ضايا  الميناء مباش6رة إج6راءات ق6ضائية بالن6سبة إل6ى          تستطيع دولة العلم أن تطلب من دولة         .4

  .لة ساحلية منطقة الوالية اإلقليمية لدوفيقد حصلت  الجرائم فيها تكون
 ة دولة العل6م ، باستطاع للمرة األولىخالل ستة أشهر من تاريخ مباشرة اإلجراءات القضائية        .5

 جريم6ة ح66صلت خ66ارج بحره66ا   الت6ي باش66رتها دول66ة م6ا بالن66سبة إل66ى  تعلي6ق جمي66ع اإلج66راءات 
   ).اءات معّينة لذلكمع وجود استثن (اإلقليمي
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في البحر ) MARPOL73/78(الجرائم المرتكبة وفقًا لالتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن 

  اإلقليمي لدولة ساحلية
ال تستطيع دولة العلم تعليق اإلجراءات القضائية التي باشرتها الدولة الساحلية، لكن على  .6

 في حال تلّقت طلبًا بهذا الشأن من الدولة دولة العلم واجب مباشرة إجراءات قضائية
  .الساحلية

  . 4 إلى 1في هذه الحال، لدولة العلم صالحيات اإلنفاذ نفسها الواردة في النقاط من  .7
  
غّير التشريعات، يرجى زيارة موقع اإلنترنت الخاص باتفاق بون وبسبب ت. اتفاق بون: المصدر(

  .).لالطالع على آخر نسخة من هذه الوثيقة
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  مخطط اآتشاف تفريغ النفط والتحقيق فيه  .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اآتشاف بقعة النفط 
 .السفن/بواسطة دوريات روتينية للطائرات •
 .بواسطة سفن أخرى •
ربما تبلغ عن األمر لتمويه (بواسطة السفينة المشتبه بها  •

 ).التفريغ المتعّمد
 .بواسطة موظفي المرفأ •
 .ئالعثور على النفط على الشاط •
 .بواسطة الصور التي تلتقطها األقمار االصطناعية •

  نتائج التفتيش والمراقبة من قبل دولة الميناء
 .تجهيزات ال يمكن تشغيلها •
 .الطاقم ليس على دراية باإلجراءات •
 .عدم تطابق السجالت، سجالت سبر الخزانات، إلخ •
 .تجهيزات التفاف •
جهاز فحص /تالعب بجهاز فصل المياه الزيتية •

 .ى النفطمستو
 .أنظمة مشطوفة •
 .سجالت مزّورة •
 .عدم اإلبالغ عن الحادثة •

  اإلبالغ عن التفريغ
بواسطة شخص آشف عن المخالفة في الميناء أو  •

 .من خالل رسالة إلكترونية أو بوسائل أخرى
  التحقيق  .بواسطة بلد آخر •

  المراقبة الجوية
 .تحديد موقع التفريغ •
 .االتصال بالسفينة •
لفوتوغرافية، تصوير فيديو، التقاط الصور ا •

 .صور رادار، إلخ
 .تسجيل المالحظات •
الحجم• تقدير

  :نتائج التحاليل المخبرية
 .تحديد المصدر •
 .التقرير •

  التحقيق على متن السفينة
 .تأمين مالي/احتجاز السفينة •
 .وثائق •
 .تفتيش غرفة المحّرآات •
 .التقاط الصور الفوتوغرافية، أفالم فيديو، إلخ •
 .بلة مع الرّبان، وأفراد الطاقم ذوي العالقةإجراء مقا •
 .تحديد هوّية المجرمين •

  أخذ العّينات
 .أخذ العّينات من بقعة النفط ومن المياه •
تحديد هوية جميع المصادر المحتملة وأخذ عّينات  •

 .).خزانات، الجّمة، إلخ(منها 

  تقاسم المعلومات
 .إخطار ميناء التوّقف التالي •
ء أخرى جمع األدّلة أو القيام الطلب إلى دولة مينا •

 .بالتحقيقات

  خطوات إضافية
 .تحديد المكاسب المالية •
تحديد األضرار البيئية الحاصلة فعليًا واألضرار   •

 .المحتمل وقوعها
 .البحث عن سوابق السفينة في مجال االنتهاآات •
 .توسيع التحقيق ليطال األسطول •

  إعداد موجز أو تقرير عن القضية

  لقضائيةاإلجراءات ا
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  لمراقبة الجوّيةل إرشادات  .4
  

  االستعداد للمراقبة الجوّية
 .توافر الطائرة والقدرات .1
 ).خطة الطيران(مناقشة إسناد المهمات مع الطّيار  .2
فوتوغرافية، وجهاز تصوير فيديو، والنظام العالمي تجهيزات محمولة يدويًا مثل الكاميرا ال .3

 .لتحديد المواقع
تجهيزات الطائرة مثل الكاميرا، وجهاز تصوير فيديو، ورادار، والنظام العالمي لتحديد  .4

 .المواقع، وأجهزة تسجيل
  .رات أو أجهزة تسجيلمفّك .5

  السفن المشتبه بارتكابها المخالفة/التفاصيل الخاّصة بالسفينة
 ).IMO(لسفينة ورقم تسجيلها لدى المنظمة البحرية الدولية اسم ا .1
 .العلم/المرفأ األصلي .2
 .أسباب االشتباه بالسفينة .3
 .أو تحديد الهوية) UTCالتوقيت العالمي (تاريخ وتوقيت المالحظة  .4
 .موقع السفينة .5
 .علم السفينة وميناء التسجيل .6
تقدير وزن حمولتها (، وحجمها )لة نفط، سفينة رّآاب، سفينة صيدمثًال ناق(نوع السفينة  .7

 ). والعالمات على مدخنتهامثًال لون الهيكل،(، وغيرها من بيانات الوصف )الخام باألطنان
 ).محّملة أو مصّبرة(حالة غاطس السفينة  .8
 .المسار والسرعة التقريبيين .9

 ).على ميسرتها، على ميمنتهامثًال خلف السفينة، (تفريغ بالعالقة مع السفينة موقع ال .10
 .قسم السفينة الذي شوهد التفريغ يخرج منه .11
  .ما إذا آان التفريغ قد توّقف عند مشاهدة السفينة أو االتصال بها بواسطة الالسلكي .12

  التفاصيل الخاّصة بالتفريغ
ب66صريًا أو بواس666طة تجهي666زات  ) ppm 15(يبل666غ ترآي666زه ال يمك666ن مراقب66ة م666زيج زيت66ي   : مالحظ66ة 

 ينبغ6ي إج6راء   ل6ذلك ). ppm 50( لل6نفط أمك6ن اآ6شتافه آ6ان ح6والى      وأدنى ترآيز. االستشعار عن بعد
تحقيقات إضافية آلما شوهدت آثار مرئية للنفط في البحر أو ف6ي المي6اه ق6رب س6فينة، ألن ذل6ك يعن6ي        

  .أن انتهاآًا قد ارتكب على األرجح
  

 ).UTCالتوقيت العالمي (تاريخ وتوقيت المالحظة  .1
 .ارتفاع الطائرة .2
 .بة إلى خطوط الطول والعرضموقع التفريغ نس .3
 . وأقرب معلم بين البقعة ماالمسافة التقريبية باألميال البحرية .4
الطول، والعرض، والنسبة المئوية (القياسات اإلجمالية التقريبية أو حجم التفريغ النفطي  .5

 ).التي يغطيها النفط
ربة، أو على  متقااتجاهها وشكلها، مثًال متواصل، أو على شكل بقع(وصف مادي للبقعة  .6

 ). بقع متناثرةشكل
 بأدّق ما يمكن آما ترى يفّضل وصفه وفقًا لأللوان الواردة أدناه، أو وصفه(مظهر التفريغ  .7

 ،)ألوانه
 ،)رمادي/فّضي(المع  - 
 قوس قزح، - 
 معدني، - 
 اللون الحقيقي للنفط غير متواصل، - 
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 .اللون الحقيقي للنفط متواصل - 
في ) بالكيلومترات( الضوء والرؤية ،). إلخالشمس ساطعة، ملّبد بالغيوم،(حال الطقس  .8

 .وقت المشاهدة
 .حال البحر .9

 .اتجاه الرياح السطحّية وسرعتها .10
  .اتجاه التّيار وسرعته .11

  أو الشاهد) أو المراقبين(تحديد هوية المراقب 
 .اسم المراقب .1
 ).إذا آان ذلك ينطبق عليه(المنظمة التي ينتمي إليها المراقب  .2
 .ظمةوضع المراقب ضمن المن .3
 .غير ذلك/الساحل/سفينة/المراقبة جرت من طائرة .4
 .الطائرة التي جرت منها المراقبة/ السفينة أو هويةاسم .5
 والذي أجريت منه الطائرة بالتحديد، أو الموقع على الساحل، أو غير ذلك،/موقع السفينة .6

 .المراقبة
  سفر،دورية،: لنوع العمل الذي آان يقوم به المراقب لحظة المراقبة، على سبيل المثا .7

    .، إلخ...)إلى ... في طريقه من  (رحلة
  وسيلة المراقبة والتوثيق

 .بصرّية .1
 .الصور الفوتوغرافية التقليدية .2
صور التقطتها األقمار / فوتوغرافيةأو صور/سجالت أجهزة استشعار عن بعد و .3

 .االصطناعية
 .العّينات التي أخذت من التفريغ في المياه .4
 ).حّدد(كال المراقبة أّي شكل آخر من أش .5

  
وبإمكان الصور الفوتوغرافية ت6وفير     .  يفّضل أن تكون الصور الفوتوغرافية للتفريغ ملّونة       :مالحظة

أن الم66ادة الموج66ودة عل66ى س66طح المي66اه ه66ي نف66ط، وأن آمي66ة ال66نفط المف66ّرغ تمّث66ل : المعلوم66ات التالي66ة
  . وهوّية السفينة،انتهاآًا، وأنه جرى أو يجري تفريغ النفط من سفينة محّددة

  معلومات أخرى في حال إقامة اتصال بواسطة الجهاز الالسلكي مع السفينة
 .جرى إبالغ رّبان السفينة بالتفريغ .1
 .تفسير الرّبان .2
 .آخر ميناء توّقف للسفينة .3
 .ميناء التوّقف التالي للسفينة .4
 .اسم رّبان السفينة ومالكها .5
 .رمز نداء السفينة .6
  .أمور إضافية .7
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  *لتحقيق على متن السفينةل رشاداتإ   .5
  

  الصعود على متن السفينة
  

  يةالعالمات المرئ
  

قبل الصعود إلى السفينة، يجب االنتباه إلى وجود أّي عالمات مرئي6ة ب6شأن تفري6غ ال6نفط عل6ى                     •
  .ها الخارجيهيكلبدن السفينة أو

  

  ة رقابة دولة الميناءأجهز -تقديم موظفي خفر السواح 
 . يعّرفوا عن أنفسهم أمام رّبان السفينة أو الضابط المسؤول عنهاعلى المحّققين أن •
  .يجب إخطار رّبان السفينة أو الضابط المسؤول عنها بغرض التحقيق •

  

  التوثيق
 نه6ا م وأخ6ذ ن6سخ      ، ورّبانه6ا وأف6راد طاقمه6ا،      يجب فحص الوثائق المتعّلقة بتحديد هوية ال6سفينة        •

  ).ة لوثائق السفينة بشأن الالئحة المرجعّي6أنظر الملحق رقم (
  

  تفتيش غرفة المحرآات
  

  التفتيش العام لغرفة المحرآات
 تحدي66د م66ا إذا آان66ت الترتيب66ات والتجهي66زات المدرج66ة ف66ي ش66هادة الوقاي66ة الدولي66ة م66ن التل66ّوث      •

 .، مطابقة لتلك الموجودة على متن السفينة وتتوافق مع الشروط)IOPP (النفطي
ة لتحديد الظروف الت6ي يمك6ن أن ت6شير إل6ى تفكي6ك أق6سام       إفحص مواسير التفريغ خارج السفين     •

 وأط66راف المواس66ير الم66سدودة أو ال66صّمامات موص66ولة ب66أّي نظ66ام  ال66شفرات،م66ن المواس66ير، و
تبري6د  ال  مي6اه   ويمك6ن أن ي6شمل ه6ذا األم6ر أنظم6ة أخ6رى مث6ل أنظم6ة                 .يؤّدي إلى خارج السفينة   

 .ّاليات، إلخ، المصارف، وصّمامات تصريف مياه الغخارج السفينة
واألنابي6ب المثّلث6ة      والمواس6ير وال6صّمامات    رّآز انتباه6ك عل6ى البراغ6ي المحلول6ة، وال6شفرات           •

الم66سدودة، وعل66ى الط66الء المق66شور، واألدّل66ة عل66ى ح66صول أش66غال مث66ل، آث66ار أي66دي عل66ى ب66د      
ط  وآث6ار ال66نف عل6ى بق66ع الزي6ت، والت66سّرب،  ال6سفينة، أو المواس6ير، أو الط66الء الح6ديث العه66د، و   

 .، السّيما قرب األنظمة القادرة على توجيه السوائل إلى خارج السفينةعلى الصّمامات
 ق66ادرة عل66ى  وص66الت غي66ر مالئم66ة م66ع أنظم66ة أف66صح الم66ضّخات المحمول66ة والخ66راطيم ب66شأن  •

 .التفريغ خارج السفينة
وقط66ع لترآي66ب المواس66ير موض66بة، ولك66ن     آ66ن متنّبه66ًا لوج66ود أق66سام منف66صلة م66ن المواس66ير       •

 .مة للترآيب بين شفرات معّينة من التجهيزات القادرة على التفريغ خارج السفينةمصّم
 .إفحص تجهيزات السفينة وفقًا لوثائق أخرى، مثل الرسوم والسجالت •
 .إبحث عن أّي آثار مرئية للنفط بالقرب من مخرج ماسورة التفريغ خارج السفينة •
وه66و أم66ر مه66ّم ج66دًا عل66ى م66تن (بورة  ع66ن أّي آث66ار مرئي66ة لل66نفط ف66ي خزان66ات ال66صاإبح66ث ع66ن •

 ).ناقالت النفط
 . مستويات المياه في الجّمة، وآبار الجّمة، وعلى ظهر الخزاناتحّدد •
 . خزانات االحتجازأو/يجب قياس محتوى خزانات الحمأة و •
 .تسّرب آبيرأّي حّدد مصدر  •

  

                                                      
االتفاقّية الدولّية لمنع التلّوث من السفن   من1إرشادات إلنفاذ الملحق رقم " يستند هذا الملحق إلى وثيقة لخفر السواحل األميرآي بعنوان -  *

)MARPOL73/78(،آار . ب. ، بقلم م"يات الفحص التي تقوم بها أجهزة رقابة دولة الميناء أثناء عمل)M. B. Karr(، وهـو نقيب في سالح 
  . 2006يناير / آانون الثاني20خفر السواحل األميرآي، وصدر بتاريخ 
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  :ملالتحقيق في أّي مخالفات، األمر الذي قد يش:  القسم األول-سجالت النفط 
  

في حال آان حجم المياه الزيتّي6ة الت6ي ج6رت معالجته6ا يف6وق ال6سعة المق6ّدرة لتجهي6زات ف6صل                        •
 القدرة الفعلية للنظام وما هو مدّون ف6ي ش6هادة الوقاي6ة الدولي6ة م6ن           المياه الزيتّية، قارن ما بين    

 30 وعل6ى س6بيل المث6ال، إذا آان6ت س6جالت ال6نفط ت6شير إل6ى معالج6ة                  . )IOPP(التلّوث النفطي   
 بواس6طة جه6از لف6صل المي6اه الزيتّي6ة تبل6غ س6عته         س6اعات 3مترًا مكّعب6ًا م6ن المي6اه الزيتّي6ة ف6ي        

 . 9 والملحق رقم 4.5وللمزيد من المعلومات أنظر القسم .  مكّعبة في الساعة أمتار5القصوى 
 . الناقصة، والتواريخ غير المتتالية، والصفحاتطأ مداخل الرموز الختثّبت من •
 .المداخل المتكّررة والتي يمكن أن تشير إلى تزوير النشاطات في سجالت النفطإبحث عن  •
حّدد ما إذا آانت م6ستويات خزان6ات الف6ضالت النفطي6ة، والحم6أة، والجّم6ة وم6ستويات غيره6ا                     •

 خالل عملية التفتيش تختلف بشكل آبير ع6ن الم6داخل األخي6رة المدّون6ة               من الخزانات المسجلة  
 وج6ود م6ستوى س6ائل     سبيل المثال، إذا آانت سجالت النفط تشير إلىوعلى. في سجالت النفط  

في خزان حمأة السفينة مع انتهاء الرحلة السابقة، في حين أن مستوى خزان الحم6أة ه6و حالي6ًا            
 .أدنى من ذلك، فيما ال تشير سجالت النفط في السفينة إلى آيفّية التخّلص من هذا السائل

خزان66ات ة م66ن مي66اه الجّم66ة الزيت66ّي الت66ي ج66رى ض66ّخها إل66ى ال  تنّب66ه إل66ى حج66م الكمي66ات الم66سجل  •
 والت6ي    أو جرت معالجتها بواسطة جهاز فصل المياه الزيتّية مباشرة من آب6ار الجّم6ة              االحتجاز

ويج66ب أن تتناس66ب الكمي66ات  . م66ع الظ66روف الت66ي أمك66ن م66شاهدتها ف66ي موق66ع اآلالتناس66بال تت
 ف6ي عل6ب   ها، والمرتبط6ة بظ6روف مث6ل الت6سّرب        المسجلة مع حمولة الجّمة التي أمك6ن م6شاهدت        

ح66شو الم66ضّخات، وش66بكات المواس66ير، والت66سّرب م66ن أغطي66ة األنظم66ة الرئي66سية واألنظم66ة          
 . اإلعتاق في الجّمةالمساعدة، أو المشكالت في أنظمة أخرى والتي قد تؤّدي إلى

 زي66ت ت الق66سم األول عملي66ات ال66صابورة وتنظي66ف خزان66ا   �يج66ب أن تتن66اول س66جالت ال66نفط     •
الوقود، وتفريغ مياه الصابورة الوسخة التي تشمل مياه التنظيف من خزان6ات زي6ت الوق6ود أو                 
تفريغ مياه التنظيف، والتخّلص من الرواس6ب النفطي6ة، وتفري6غ مي6اه الجّم6ة الت6ي تراآم6ت ف6ي                     

، وأعط6666ال التجهي6666زات أو مواق6666ع اآلالت خ6666ارج ال6666سفينة أو ال6666تخّلص منه6666ا بط6666رق أخ6666رى
 .المشكالت

  
  )OWS (االختبار التشغيلي لجهاز فصل المياه الزيتّية

 
ح66ّدد أوًال م66ا إذا آ66ان جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة مطابق66ًا للمواص66فات الت66ي ح66ّددتها األنظم66ة       •

 .اإلدارات المالئمةو
 .حّدد أفراد الطاقم المسؤولين عن تشغيل جهاز فصل المياه الزيتّية •
 ب6شأن آيفّي6ة ت6شغيله وجه6از         ه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة       راجع دليل التشغيل الذي أعّده مصّنع ج       •

 .قياس محتوى النفط، واتبع جميع التعليمات ذات الصلة الواردة فيه
 دقيق6ة عل6ى األق6ّل، ويج6ب أن يك6ون عموم6ًا          20 و 15 م6ا ب6ين      يجب أن يدوم االختب6ار الت6شغيلي       •

 .خاليًا من المشكالت
. ل م6ع التجهي66زات والمواس6ير المرتبط66ة به66ا  راق6ب وح66ّدد م6دى آف66اءة أف6راد الط66اقم ف6ي التعام66     •

 إل6ى أنه6ا ال ت6ستخدم ب6شكل          وربما تشير عدم آفاءة أفراد الطاقم ف6ي ت6شغيل التجهي6زات بنج6اح             
 .روتيني
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تأآد من أن السائل الذي يتدفق إلى جهاز ف6صل المي6اه الزيتي6ة م6ن أج6ل تكري6ره ي6أتي مباش6رة                          •

 وص66الت تت66يح تخفي66ف ترآي66زه بإض66افة م66اء م6ن خ66زان تجمي66ع مي66اه الجّم66ة دون وج66ود أنابي6ب  
 .البحر أو الماء العذب

 في األنبوب الذي يصلها بجه6از  تأّآد من عدم حصول أّي تخفيف لعّينة المياه الزيتّية المعالجة          •
ويج66ب أن يك66ون ال66سائل الخ66ارج م66ن جه66از قي66اس محت66وى ال66نفط ب66دوره . قي66اس محت66وى ال66نفط

 ثالثّي66ًا يج66ب أن يك66ون ف66ي موقع66ه ال66صحيح لمن66ع أّي  وت66ستخدم بع66ض األنظم66ة ص66ّمامًا.مرئي66ًا
 .عملّية تخفيف للعّينة الخارجة من جهاز فصل المياه الزيتّية نحو جهاز قياس محتوى النفط

 جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة بالمي6اه، يج6ب أن       غذي6ة خزان مياه لتفي حال آانت السفينة تستخدم   •
 ق6درة جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة خ6الل الفت6رة               يتناسب مع يتناقص مستوى خزان المياه بشكل      

  التغذي66ة إل66ى حج66م خ66زان  وي66ستند ه66ذا االنخف66اض  . الزمني66ة الت66ي ج66رى فيه66ا ت66شغيل الجه66از    
 .وقد ال ينخفض هذا المستوى بشكل ملحوظ.  ومدة االختباروتشكيلته،

 م6ن أف6راد     اطل6ب . ة يب6دو نظيف6اً    تأّآد من أن السائل ال6ذي يخ6رج م6ن جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6                  •
الطاقم الحصول على عّينة من السائل الذي يخرج من جهاز فصل المياه الزيتّي6ة ف6ي مرطب6ان                  

 مشابهًا للسائل المت6دّفق م6ن جه6از قي6اس محت6وى ال6نفط،                العّينة  مظهر كونيويجب أن   . شّفاف
 .وال يجب أن يشاهد على سطحه أّي زيت

ص66ر تنقي66ة قابل66ة لالس66تنفاد، أو وس66ائط  ف66ي ح66ال آ66ان جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة ي66ستخدم عنا   •
، تأآ66ّّد م66ن وج66ود آمي66ات معقول66ة م66ن ه66ذه الم66واد عل66ى م66تن ... أو أوراق ت66سجيل، إل66خالتح6ام، 
 لهذه المواد القابلة لالس6تنفاد لتحدي6د م6ا إذا آ6ان ق6د ت6ّم            راجع سجالت الشراء والجردة   . السفينة

 .شراء آميات آافية لتشغيل التجهيزات على نحو مالئم
 لجه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة        غي6ار الإضافة إلى ما سبق، يجب أن توجد على متن ال6سفينة قط6ع               •

 . المصّنع بضرورة وجودهاالتي يوصي دليلو
  

 ≤ يبل�غ وزن حمولته�ا الخ�ام         لل�سفن الت�ي   (جهاز إن�ذار الجّم�ة      /)OCM(جهاز قياس محتوى النفط     
  ).يت الوقود والسفن التي تحمل آمّيات آبيرة من ز]gt[ آالف طن 10
  

. ، إفحصه عن آثب بحثًا ع6ن مؤش6رات عل6ى العب6ث ب6ه              أثناء اختبار جهاز قياس محتوى النفط      •
أنظ6ر  . وتنّبه إلى أن باستطاعة أفراد الطاقم االلتفاف بسهولة عل6ى جه6از قي6اس محت6وى ال6نفط                 

 .4.6القسم 
ز قي66اس يج66ب أن ي66ؤّدي ال66سائل الخ66ارج م66ن جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة وال66ذي فح66صه جه66ا       •

محت66وى ال66نفط إل66ى ت66شغيل جه66از اإلن66ذار وإغ66الق ص66ّمام التفري66غ خ66ارج ال66سفينة وإل66ى إع66ادة   
 15( أحد الخزانات أو نحو الجّمة عن6دما يتخّط6ى محت6وى ال6نفط في6ه ح6دود       السائل نحو توجيه
ppm.(    ن66ة المي66اه الزيتّي66ة يتخّط66ى  15( ويمك66ن التثّب66ت ب66سهولة م66ن أن محت66وى الف66نط ف66ي عّي
ppm( ،    ألن المي66اه الزيتّي66ة تن66تج لمعان66ًا عن66دما يتخّط66ى ترآي66ز ال66نفط فيه66ا ح66دود)80 ppm .(

ولدى معظم أجهزة فصل المياه الزيتّي6ة ص6ّمام ألخ6ذ العّين6ات، موج6ود ع6ادة قب6ل جه6از قي6اس                       
 .، ويمكن أخذ عّينة بواسطته وفحصها بالنظرالمحتوى النفطي

ن66ة الت66ي فح66صها جه66از قي66اس   • محت66وى ال66نفط خرج66ت م66ن جه66از ف66صل المي66اه  تأّآ66د م66ن أن العّي
. تتّبع ماسورة العّينات إلى مخ6رج جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة             ويمكن القيام بذلك عبر     . الزيتّية

م6صدر العّين6ات الت6ي ت6دخل جه6از قي6اس محت6وى              وتأّآد من أنه ليس باستطاعة النظام تخفي6ف         
إذا آ66ان ( قي66اس محت66وى ال66نفط  ام ش66طف المي66اه العذب66ة ف66ي جه66از   وتثّب66ت م66ن أن ص66مّ . ال66نفط
 . العّينات)OCM (، مغلق عندما يأخذ جهاز قياس محتوى النفط)موجودًا

  
 

ت6ذّآر  . عند اختبار جهاز اإلنذار الخاص بجهاز قياس محت6وى ال6نفط، ال تتوّق6ع أن يعم6ل ف6وراً         •
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صى،  ثانية تأخير آحّد أق6     20 بعد    يمكن أن تعمل   عتمدةأن بعض أجهزة قياس محتوى النفط الم      
 .فائض قبل سبر أجهزة التفريغ خارج السفينة وتشغيلها وجود محتوى نفطي بعد اآتشاف

  
  خزان الحمأة

 
 الت66ي تبق66ى بع66د معالج66ة المي66اه الزيتّي66ة بواس66طة  الف66ضالت النفطي66ة عل66ى خ66زان الحم66أةحت66ويي •

 جه66از تنقي66ة زي66ت الوق66ود ن م66صادر أخ66رى مث66لوتل66ك الناتج66ة ع66جه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة 
 .جهاز تنقية زيت التزليقو

 ال6سفينة، وم6ا إذا آ6ان        حّدد ما إذا آان مستوى خزان الحم6أة النفطي6ة ومع6ّدل تولي6د الحم6أة ف6ي                  •
لدى خزان الحمأة ال6سعة الكافي6ة لتخ6زين الف6ضالت النفطي6ة الت6ي ينتجه6ا ت6شغيل آالت ال6سفينة                  

 2 � 1 المنتج6ة م6ا ب6ين    ت حمأة زيت الوقود آميا عمومًا، يجب أن تكون   . خالل رحلتها المقبلة  
عل66ى س66بيل المث66ال، إذا آان66ت س66فينة (ف66ي المائ66ة م66ن زي66ت الوق66ود الثقي66ل ال66ذي ج66رى إحراق66ه  

 لت6رًا م6ن الزي6ت       900 و 450 فيج6ب أن تن6تج م6ا ب6ين            مت6رًا مكّعب6ًا م6ن الوق6ود يومي6ًا،          45تحرق  
 .)والمياه الزيتّية يوميًا

 .اخل المتعلقة به في سجالت النفطتأّآد من أن مستوى خزان الحمأة يتوافق مع المد •
إسأل الضابط المسؤول عن السفينة عن آيفّية التخّلص م6ن الحم6أة، وم6ا إذا آ6ان ذل6ك ي6تّم ف6ي                        •

 راجع م6داخل س6جالت ال6نفط وتأّآ6د م6ن طريق6ة ال6تخّلص                .منشآت على الساحل، أو عبر حرقه     
 .من الحمأة

ت66دّبر مي6اه الجّم66ة النفطي66ة وأن66واع  ة ل خزان6ات عدي66د أن تنتب66ه إل66ى أن6ه ق66د يج66ري اس66تخدام يج6ب   •
.  تق6وم بتبخي6ر المي6اه الفائ6ضة        وبع6ض خزان6ات الحم6أة م6زّودة بملّف6ات ت6سخين           . فضالت الحّمة 

لذلك، ربما يظهر خالل عمليات التفت6يش أن م6ستوى المي6اه ف6ي ه6ذه الخزان6ات أق6ّل مم6ا ت6شير                    
 .إليه سجالت النفط

  
  المحرقة

 
آيفّية ح6رق الف6ضالت النفطي6ة والحم6أة وحج6م الكمي6ة الت6ي               استجوب أفراد طاقم السفينة بشأن       •

 .يجري إحراقها منهما
 .من قدرة المحرقة بالمقارنة مع ما تنتجه السفينة من حمأة زيت يوميًاتحّقق  •
 سجالت الهندسة في السفينة، والسّيما مداخل اس6تهالك الوق6ود، فربم6ا ت6شير إل6ى م6دى                  إفحص •

 .لنفط الكميات المسجلة في سجالت ادّقة
 أي6ضًا مالئم6ة، ويج6ب أن        يجب أن تكون حرارة الخزان    و.  وسّجله  مستوى خزان التغذية   إسبر •

 .تكون الموّزعات عاملة في حال آان مزّودًا بها
فق6د تب66ّين ل6بعض المحّقق6ين أن خزان66ات    .  يحت6وي فع6ًال عل66ى حم6أة    خ6زان التغذي66ة  أنتحّق6ق م6ن   •

 آما  عطاء انطباع خاطئ بأن المحرقة تعمل     تغذية المحرقة آانت مملوءة بزيت وقود نظيف إل       
 .يجب أثناء اختبار تشغيل التجهيزات

فصناديق االحت6راق النظيف6ة ج6دًا والت6ي ال تحت6وي            .  أرض صندوق االحتراق   إفحص عن آثب   •
. أن التجهي66زات ال ت66ستعمل ب66شكل من66تظم  إّال عل66ى آمي66ات ض66ئيلة م66ن الترّس66بات، ت66شير إل66ى    

ان6ت الترّس6بات الكربوني6ة آثيف6ة ف6ي مختل6ف أنح6اء الف6رن،            وعلى العكس من ذلك، ففي ح6ال آ       
 أو فإن ذلك يشير إلى وجود حرارة زائ6دة وإل6ى أن6ه يج6ري ت6شغيل اآلل6ة عل6ى ح6رارة مرتفع6ة                     

وعن66دما تك66ون الوح66دة م66صّممة إلح66راق الف66ضالت ال66صلبة، يمك66ن العث66ور عل66ى  . ف66وق طاقته66ا
توج6د بع6ض الترّس6بات الكربوني6ة         ويج6ب أن     .الرماد وغيره م6ن الف6ضالت عل6ى أرض الف6رن          

 .، األمر الذي يشّكل دليًال على استخدامهعلى صنبور تفريغ الفضالت النفطية
، قب6ل إرس6ال الحم6أة     وبل6وغ الف6رن درج6ات ح6رارة م6ا قب6ل ح6رق الحم6أة           يجب تحمية المحرقة   •

 .إليها
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 الحم6أة لفت6رة      ب6إحراق   المحرقة  تقوم ما أن يجري بلوغ درجات الحرارة المالئمة، تأّآد من أن          •
.  دقيق6ة، ث6م إفح6ص خ6زان التغذي6ة للتثّب6ت م6ن ح6صول نق6ص م6واز ف6ي داخل6ه                        20 و 15ما ب6ين    

حج6م خ6زان التغذي6ة وت6شكيلته، ومع6ّدل االحت6راق ف6ي المحرق6ة، وإل6ى          ويستند هذا النقص إل6ى     
 .وقد ال يكون حجم النقص مهّمًا، لكن يجب أن يكون ممكنًا قياسه. مدة االختبار

وفي ح6ال ل6م يك6ن    . المحرقة بحثًا عن جردة بقطع الغيار التي يوصي بها المصّنع      إفحص دليل    •
 أو في حال آانت عل6ب القط6ع تب6دو وآأنه6ا          ، العدد قليلة في السفينة قطع غيار، أو آانت القطع      

لم تلمس مع وجود قطع غيار قديم6ة ج6دًا ف6ي تغليفه6ا األص6لي، فق6د ت6شير ه6ذه األم6ور إل6ى أن                           
راج6ع الم6داخل ف6ي س6جالت     . ل6ى ص6يانة مهّم6ة، وبالت6الي ل6م ت6ستعمل آثي6راً          المحرقة لم تحتج إ   

 .النفط بحثًا عن قطع غيار أو صيانة للتجهيزات
  

  وصلة التفريغ المعيارية
 

 .إفحص وصلة التفريغ المعيارية بحثًا عن أدّلة على استخدامها •
 اس6تخدام وص6لة     راجع سجالت النفط بحث6ًا ع6ن م6داخل ت6شير إل6ى تفري6غ عل6ى ال6ساحل يتطّل6ب                     •

 .التفريغ المعيارية
 أو بواسطة صندل،  حصول تفريغ على الساحل مؤخراً     في حال آانت سجالت النفط تشير إلى       •

 التفري66غ المعياري66ة ب66سرعة ويج66ب أن عندئ66ذ يج66ب أن ي66تمّكن أف66راد الط66اقم م66ن إظه66ار وص66لة 
 .تظهر عليها عالمات تؤّآد استخدامها حديثًا

وج66دت عل66ى وص66لة  وساحلط إل66ى ع66دم وج66ود تفري66غ عل66ى ال66وف66ي ح66ال أش66ارت س66جالت ال66نف •
 مث6ل وج6ود عم6ود ص6ّمام ملول6ب           تشير إلى أنها استخدمت م6ؤخرًا،      التفريغ المعيارية عالمات  

 .نظيف، فال بّد من إجراء تحقيقات إضافية
مكن ال6تخّلص   ييجب التنّبه إلى أنه يجري أحيانًا استخدام وصلة التفريغ المعيارية مع خراطيم   •

ق، ل6ضّخ الف6ضالت النفطي6ة والحم6أة مباش6رة خ6ارج             ائ6 حرال  ق6ديم لمكافح6ة    ها، مث6ل خرط6وم    من
  مباش6رة  يمك6ن وص6له   ويجب أن تقلق في حال وج6دت تجهي6زات مث6ل خرط6وم ملول6ب      .السفينة

 دونما حاجة إلى وصالت، ومن ثم يجري وصله مباشرة بشفرة، أو في حال              بقسم من ماسورة  
وق6د اآت6شف    . قائ الحر  مكافحة لة التفريغ مع وصلة خرطوم     وص ن ربط ؤّمعثرت على شفرة ت   

 تستخدم إلطالة وصلة التفريغ المعيارية مباشرة من بعض المحّققين وجود أقسام من المواسير  
 . بالخرطومفوق جانب السفينة، ولديها تجهيزات خاصة في طرفها الخارجي لوصلها

  
  الفحص الموّسع

 
 وتح6ّدد المنظم6ة البحري6ة الدولي6ة     .إج6راء تحقي6ق أعم6ق   تأّآد من وجود أسباب واضحة لتبري6ر      •

)IMO (   األدّل666ة بع666دم تواف666ق ال666سفينة، أو تجهيزاته666ا، أو أف666راد طاقمه666ا ب666شكل ج666وهري م666ع
ب66ات االتفاقي66ات ذات ال66صلة، أو ب66أن رّب66ان ال66سفينة أو أف66راد الط66اقم لي66سوا عل66ى دراي66ة         متطّل

 .قة بسالمة السفن أو الوقاية من التلّوثينة والمتعّلباإلجراءات األساسّية على متن السف
  
 

 أو مف6اتيح آهربائي6ة إض6افية         آهربائّي6ة،   أو وصالت عبور    التفاف أسالكمن عدم وجود    تحّقق   •
جرى تشكيلها ضمن وحدة قي6اس محت6وى ال6نفط، ويج6ب أن تراج6ع دلي6ل جه6از قي6اس محت6وى           

 .سالك لمساعدتك على تحديد هذا األمرالنفط والرسم التخطيطي لأل
تحّقق من أن مواسير الجّمة تتوافق مع الرسم التخطيطي لمواس6ير جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة               •

 ويج6ب ف6تح ماس6ورة تفري6غ جه6از ف6صل المي6اه               .لضمان عدم وجود تعديالت غير مسموح به6ا       
وفي مثل ه6ذه الحال6ة، يمك6ن أن يوج6د داخ6ل             . الزيتّية في حال االشتباه بوجود وصالت التفاف      

 للزي6ت ق6د     يغ بعض الرواسب الخفيف6ة، وه6ذا أم6ر طبيع6ي ألن الرواس6ب الخفيف6ة               ماسورة التفر 
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ومن جه6ة أخ6رى، ف6إن وج6ود آمي6ات آبي6رة م6ن الزي6ت أو                  . تتراآم داخل الماسورة مع الوقت    
 وال ت666شمل عملي666ات .تراآم666ًا للحم666أة داخ666ل الماس666ورة ق666د ي666ستدعي القي666ام بتحقيق666ات إض666افية

الموّج66ه إل66ى الخ66ارج ف66ي جه66از ) skin valve(جل66دي ام الم66ًا ال66صّمو د ب66شكل مباش66رااللتف66اف
 ال يمك6ن  فقد جرى استخدام وسائل خّالقة عديدة لاللتف6اف عل6ى تجهي6زات   . فصل المياه الزيتّية 

سبيل المثال، يمكن أن يجري التفاف عل6ى        وعلى  . تشغيلها وتستخدم لمعالجة الفضالت السائلة    
 .فينة من أجل نظام آخرمياه الجّمة إلى صّمام التفريغ خارج الس

ب66ات نظ66ام إدارة ال66سالمة  •  لل66صيانة الوقائي66ة لجه66از ف66صل المي66اه الزيتّي66ة عل66ى م66تن   ق66ارن متطّل
 .وثائق تؤّآد إنجاز الصيانة/ أدّلةواطلب. السفينة مع الصيانة الفعلية التي يجري تنفيذها

ت ال666صيانة،  ف666صل المي666اه الزيتّي666ة، وإي666صاالإبح666ث ع666ن القط666ع الم666ستهلكة الخاص666ة بجه666از •
 .ص من هذه القطع، إلخوالتقارير التقنية، وسجالت متعّهد التخّل

 .راجع سجالت معايرة جهاز قياس محتوى النفط، في حال وجودها •
ف666بعض ه666ذه  . س666ّجل مالحظ666ات ب666شأن وج666ود أّي مستح666ضرات تنظي666ف ف666ي غرف666ة اآلالت       •

يك6ون مالئم6ًا لتجهي6زات       والذي ق6د ال      المستحضرات يؤّدي إلى استحالب النفط في مياه الجّمة       
راج6ع دلي6ل جه6از ف6صل المي6اه الزيتّي6ة            . فصل المي6اه الزيتّي6ة، األم6ر ال6ذي يجعله6ا غي6ر فّعال6ة              

 .بشأن مستحضرات التنظيف المسموح استعمالها
 ح6ضور آبي6ر المهندس6ين، ب6شأن م6ا إذا آ6ان          اسأل أفراد الطاقم، ويفّضل أن ال يجري ذلك ف6ي          •

وف6ي ح6ال   . إرس6الها / خزانات ي6تّم ذل6ك، وآي6ف يج6ري ت6دوينها        يجري سبر الخزانات، وفي أيّ    
أبرز أفراد الطاقم سجالت س6بر الخزان6ات، ق6ارن م6ا ب6ين م6داخلها وتل6ك المدّون6ة ف6ي س6جالت                  

 .4.5أنظر القسم . النفط بحثًا عما إذا آانت متسقة
  

  تفتيش ناقالت النفط
  

  التفتيش العام لغرفة المحرآات على متن ناقلة نفط
 

 .الوصف المشار إليه أعاله بشأن تفتيش غرفة المحرآاتاتبع  •
 .مخّصصة زيت التحّكم على سطح الصابورة النظيفة المفصولة أو الفّتش عن •
 .تفّقد حالة غرف مضّخات الجّمة •
 ).COW(تفّقد حالة نظام غسل النفط الخام  •
 ).IG (تفّقد حالة نظام الغاز الخامل •
 .تفّقد حالة نظام الرصد والسيطرة •
 ). آمية المياه والزيتتقدير بيج(زيت الملّوث قياس محتويات خزان ال بيج •
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  توسائط البيانات واالتصاال

 
 وغيره66ا م66ن تجهي66زات تكنولوجي66ا المعلوم66ات واالت66صاالت      إجم66ع البيان66ات م66ن الحواس66يب    •

 . ومهندس السفينةالموجودة على سطح السفينة أو لدى القبطان، ومعاونه،
 .آس بشأن الفاآسات الواردة والمرسلة ذات األهميةصادر سجالت جهاز الفا •
إجمع رموز االتصال، وأرقام الهواتف الموجودة على متن السفينة، ومن ض6منها أّي س6جالت                •

  .ذات صلة
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  القائمة المرجعّية لوثائق السفينة  .6
  
  

  الوثائق من سطح السفينة
 □  ).شهادة السجّل( التسجيل ةشهاد  .1
 □  .اتهم، وسجالت البحارةاد الطاقم، وجوازات سفرهم، وشهادات آفاءالئحة بأسماء أفر  .2
 □  .السجّل الرسمي  .3
 □  .سجالت سطح السفينة  .4
دارة الدولية إلل، وشهادة إدارة السالمة، ووثيقة االمتثال )ISM(اإلدارة الدولية للسالمة   .5

  ).األقسام ذات الصلة (،)ISM(للسالمة، ودليل إدارة السالمة لإلدارة الدولية للسالمة 
□ 

 □  ).SOPEP( أّي تلّوث نفطي  السفينة لمواجهة طوارئخطة  .6
خطة الرحلة، والخرائط، وسجالت الجرس، وسجالت النظام العالمي لتحديد المواقع   .7

)GPS( ،وسجالت الدّفة والمسار والمواقع.  
□ 

 □  .مالحظات التسّلم والتسليم بين أفراد الطاقم  .8
 □  .توظيف أو عمل أفراد الطاقمعقود   .9

 □  .المفّكرات الفردية الخاّصة بالضّباط .10
 □  .سجالت االتصاالت، والتلكسات، وغيرها من السجالت .11
 □  .سجالت الحواسيب .12
شهادة التأمين أو أّي شهادة مالية أخرى بالنسبة إلى المسؤولية المدنية عن األضرار  .13

  .الناجمة عن التلّوث
□ 

  الوثائق من غرفة المحرآات
 سبر المحرآات سجالت غرفة المحرآات، ومن ضمنها ومنذ مغادرة آخر ميناء، سجالت .14

، وسجالت استهالك النفط والمخزون منه، سجالت المراقبة )مراقبة مستوى الزيت(
  .سيطرة، في حال وجود مثل هذه التجهيزات على متن السفينةوال

□ 

 □  ). ذلك ينطبق على السفينةوالقسم الثاني في حال آان(سم األول  الق-سجالت النفط  .15
 □  .إيصاالت وقود السفينة وزيت التزليق .16
 □  . في الميناءستقبالاالإيصاالت استخدام منشآت  .17
 □  .ل تشغيل تجهيزات رصد محتوى النفطيدليل تشغيل جهاز تنقية النفط، ودل .18
 □  ).إيصاالت/أوامر شراء(ة النفط سجالت صيانة تجهيزات تنقي .19
 □  ).UMS (نسخ مطبوعة لجهاز إنذار/سجالت .20
 □  . من سجالت تجهيزات رصد تفريغ النفطنسخ مطبوعة .21
دليل تشغيل . ، ودليلها، وقدرتها، واستخدامها)إذا آانت موجودة(سجالت المحرقة  .22

  .المحرقة
□ 

 □  .اتالرسم التخطيطي لمواسير غرفة المحرآ .23
 □  .خرائط الخزانات، وجداول سبر الخزانات، وسجالت معايرة الخزانات .24
 □  .سجالت السبر اليومي للخزانات .25
 □  .حسابات االستقرار .26
 □  .سجالت العمل اليومي للمهندسين .27
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  وثائق للرقابة على الخزانات أو الشحن
رسوم .  بالشحنة الحالية أو الشحنات السابقة وغيرها من الوثائق المتعّلقةسجالت الشحن .28

  .لمواقع الخزانات والمواسير المختلفة، مع قدراتها
□ 

يجب أن تشمل الدورة بأآملها  -الخزان تعبئة / شحنة النفط-  القسم الثاني-سجالت النفط  .29
 ولألشهر )تنظيف الخزان/تدّبر الصابورة/تفريغ/تحميل(بالنسبة إلى الشحنة األخيرة 
   .الثالثة األخيرة على األقل

□ 

 □  ).حسب ما هو مالئم (هادة الوقاية من التلّوث بالسوائل الضاّرةش .30
  :السجالت تشمل .31

 ).ةشحنآخر (شحن ناقلة النفط وثيقة  •
 ).ةشحنآخر (مراقبة التفريغ للسفينة تقرير  •
 ).ةشحنآخر (تقرير موجز  •
 .تقارير خزانات الساحل •
 .شهادة بالكمية •
 ).آخر شحنة(ل الزمني السج •
 ).بالنسبة إلى آخر شحنة(تقرير العّينات  •
 ).بالنسبة إلى آخر شحنة(، )ullage( النّز  تحميلمدخل •
 ).بالنسبة إلى آخر شحنة(، )ullage(وصول النّز  •
 . بعد التفريغ�) ROB(الرواسب على متن السفينة  •
 .)VEF(عامل خبرة السفينة  •
 ).شحنةبالنسبة إلى آخر (رسائل احتجاج  •
 ).بالنسبة إلى آخر شحنة(شهادة تفتيش الخزانات  •
 ).أو سجالت الشحنة في حال لم تكن السفينة ناقلة نفط(سجالت سبر الشحنة  •
 .، وفقًا لمدى وجود مثل هذه التجهيزات على متن السفينةسجالت المراقبة والتحّكم •
 .مواصفات الشحنة •
بالنسبة (صائح، والسجالت ، معلومات عامة، ون)COW(نظام غسل النفط الخام  •

 ).إلى ناقالت النفط فقط
 .الزيت الملّوث الذي جرى إرجاعه/وثائق بشأن النفط/إيصاالت •
سجل الجرس، تقارير اإلنذار، (سجالت أخرى متنوعة من غرفة المحرآات  •

  .).احتساب استهالك الوقود، إلخ

□ 
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   عملّيات موقع اآلالت-سجالت النفط القسم األول   .7
  
 االحتفاظ بها على متن جمي6ع ال6سفن وفق6ًا لمتطّلب6ات االتفاقي6ة الدولّي6ة للوقاي6ة م6ن التل6ّوث م6ن                       يجب(

، وآم66ا ع66ّدلهما 1978 والبروتوآ66ول الخ66اص به66ا الموّق66ع ف66ي الع66ام   1973 الع66ام ال66سفن الموّقع66ة ف66ي 
  .)MEPC 117[52](القرار 

  
وم6ا ف6وق،   ) gt( طن6ًا  150ه6ا الخ6ام    تزويد جمي6ع ن6اقالت ال6نفط الت6ي يبل6غ وزن حمولت            يجب: مالحظة

 ب6سجالت   وم6ا ف6وق،   ) gt( طنًا   400 التي يبلغ وزن حمولتها الخام       )غير ناقالت النفط   (وجميع السفن 
أما بالن6سبة إل6ى ن6اقالت ال6نفط،         .  القسم األول لتسجيل جميع عمليات موقع اآلالت ذات الصلة         -النفط  

ال6صابورة ذات  / لت6سجيل جمي6ع عملي6ات ال6شحن     اني الق6سم الث6    -فيجب تزويدها أي6ضًا ب6سجالت ال6نفط         
  .الصلة

  
  مقّدمة

  
 التالي66ة م66ن ه66ذا الق66سم الئح66ة ش66املة ببن66ود عملي66ات موق66ع اآلالت، والت66ي يج66ب      تتت66ّضمن ال66صفحا 

 م6ن الملح6ق     17 رق6م    األول وفق6ًا للنظ6ام     الق6سم    -، عندما يكون ذلك مالئمًا، في سجالت النفط         تدوينها
، وآم6ا ج6رى تع6ديلها     1973ة للوقاية من التلّوث من السفن المعقودة ف6ي الع6ام      لالتفاقية الدولي  1رقم  

االتفاقّي666ة الدولّي666ة لمن666ع التل666ّوث م666ن ال666سفن    والم666رتبط ب1978ف666ي البروتوآ666ول الموّق666ع ف666ي الع666ام  
)MARPOL73/78 .(        ،من   مؤّلف أعطي لكّل منها رمز   ووجرى تجميع هذه البنود في أقسام تشغيلية 

  .حرف واحد
  
  القسم األول، يجب إدخ6ال الت6اريخ، والرم6ز الت6شغيلي           �عند تدوين هذه المداخل في سجالت النفط        و

للبن66د ورقم66ه ف66ي األعم66دة المالئم66ة، ويج66ب ت66دوين التفاص66يل المطلوب66ة وفق66ًا للتسل66سل الزمن66ي ف66ي        
  .فارغة المخّصصة لهااألماآن ال

  
.  وت66دوين تاريخه66املي66ة عن66د اآتماله66اويج66ب أن يق66وم ال66ضابط أو ال66ضباط الم66سؤولون بتوقي66ع آ66ّل ع

  .وعلى رّبان السفينة أن يوّقع آّل صفحة مكتملة
  

 وس66تتأّثر ق66راءة ه66ذه  . الق66سم األول العدي66د م66ن اإلش66ارات إل66ى آمي66ة ال66نفط  -تت66ضّمن س66جالت ال66نفط  
 ل66ذا .، وم66دى تنظي66ف العن66ابرالمعطي66ات بالدّق66ة المح66دودة ألجه66زة قي66اس الخزان66ات، وتغّي66ر الح66رارة 

  . القسم األول وفقًا لذلك�جب التعامل مع المداخل في سجالت النفط ي
  

 أو أّي تفري66غ اس66تثنائي لل66نفط، فيج66ب ذآ66ر األم66ر ف66ي     ب66سبب ح66ادث لل66نفطف66ي ح66ال ح66صول تفري66غ 
عط66ل ف66ي  ويج66ب ت66دوين أّي  .  الق66سم األول، إل66ى جان66ب ظ66روف التفري66غ وأس66ابه     -س66جالت ال66نفط  

وبالنسبة إلى السفن التي تحمل ش6هادة الوقاي6ة         .  القسم األول  -فط  تجهيزات تنقية النفط في سجالت الن     
 عل6ى    الق6سم األول   -، فيجب أن تدّون المداخل في س6جالت ال6نفط           )IOPP(الدولّية من التلّوث النفطي     

 اس6تخدام الم6داخل المدّون6ة        أي6ضاً  وم6ع أن6ه يمك6ن     .  أو الفرن6سية، أو اإلس6بانية      األقّل باللغة اإلنكليزية،  
ه ف6ي ح6ال ن6شوب خ6الف أو وج6ود تف6اوت،               الرسمية للدولة التي ترفع السفينة علمها، إال أن        في اللغة 

  . فسيجري اعتماد المداخل المدونة بإحدى هذه اللغات الثالث
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 يت6يح إبرازه6ا ب6سرعة ل6دى          عل6ى م6تن ال6سفينة       القسم األول في مكان    -يجب االحتفاظ بسجالت النفط     

ويج6ب  .  السفن التي ال يقودها أحد ويجري قطره6ا        ة، باسثناء حالة  إجراء أّي تفتيش في أوقات معقول     
  .االحتفاظ بهذه السجالت لمدة ثالث سنوات من تاريخ تدوين آخر مدخل

  
 الق6سم األول    -بإمكان ال6سلطات المخت6ّصة ف6ي أّي دول6ة موّقع6ة عل6ى االتفاقي6ة تفت6يش س6جالت ال6نفط                       

مرافقه6ا ف6ي   ن6اء وج6ود ال6سفينة ف6ي أح6د موانئه6ا أو            على متن أّي سفينة ينطبق عليها ه6ذا الملح6ق، أث          
المياه العميق6ة، وبإمكانه6ا ن6سخ أّي م6دخل ف6ي ه6ذه ال6سجالت، والطل6ب إل6ى رّب6ان ال6سفينة الم6صادقة               

 ج666رى ن666سخه  الق666سم األول- م666ن س666جالت ال666نفط  م666دخلأّيس666يجري قب666ول و. عل666ى ص666ّحة الن666سخة
 ب6صفته دل6يًال عل6ى ص6ّحة الوق6ائع      ج6راءات ق6ضائية   ف6ي أّي إ ،والمصادقة عليه من قبل رّبان ال6سفينة   

 - س6جالت ال6نفط    بتفتيش بموجب هذا القسمويجب أن تقوم السلطات المختّصة . المذآورة في المدخل  
رّبان، بأسرع وقت ممكن وم6ن دون الت6سّبب   السفينة وأخذ نسخة مصّدقة من ال   ب القسم األول الخاصة  

  .بأّي تأخير غير مبّرر للسفينة
  

  بالبنود التي يجب تدوينهاالئحة 

  . أو تنظيفهانفطصابورة خزانات ال  )أ(
 .اي جرت صوبرتهتتحديد الخزانات ال .1
 آخ66ر م66ّرة ج66رت تعبئت66ه ب66النفط، وف66ي ح66ال ع66دم  تحدي66د م66ا إذا آ66ان ق66د ج66رى تنظيف66ه من66ذ  .2

 .تنظيفه، تحديد نوع النفط الذي آان بداخله
 :عملية التنظيف .3

 لتنظيف وانتهائها،موقع السفينة وتوقيت بدء عملية ا •
ال6شطف، البخ6ار،    ( استخدمت فيها طريقة أو أخ6رى        و الخزانات التي  أ ،تحديد الخزان  •

 ،) نوع المواد الكيماوية وحجمها باألمتار المكّعبةالتنظيف بواسطة مواد آيماوية،
 .تحديد الخزان، أو الخزانات التي جرى نقل مياه التنظيف إليها •

 :الصابورة .4
 .دء عمليات الصابورة وانتهائهاموقع السفينة لدى ب •
 .آمّية الصابورة باألمتار المكّعبة، في حال لم يجر تنظيف الخزانات •

  
  ).أ(تفريغ الصابورة الوسخة أو مياه التنظيف من خزانات النفط المشار إليها في الفقرة    )ب(

 .تحديد الخزان، أو الخزانات .5
 .موقع السفينة لدى بدء التفريغ .6
 .انتهاء التفريغموقع السفينة لدى  .7
 . أثناء التفريغ السفينة)أو سرعات (سرعة .8
 :طريقة التفريغ .9

 ).ppm 15(بواسطة تجهيزات  •
 .نحو منشآت استقبال •

 . المفّرغة، باألمتار المكّعبةكميةال .10
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  ).الحمأة وغيرها من الرواسب النفطية( تجميع الرواسب النفطية والتخّلص منها )ج(

 .تجميع الرواسب النفطية .11
المح6تفظ به6ا عل6ى م6تن        ) الحمأة وغيره6ا م6ن الرواس6ب النفطي6ة        ( الرواسب النفطية    آميات
ه6ذا يعن6ي أن6ه يج6ب الت6دوين الكمّي6ة م6رة               (:* ويجب تسجيل الكمية بشكل أسبوعي     .السفينة

  ).آل أسبوع، حتى ولو دامت الرحلة أآثر من أسبوع
 ).أو الخزانات(تحديد الخزان  •
 .تار المكّعبة، باألم)أو الخزانات(سعة الخزان  •
 . لالحتباس، باألمتار المكّعبةالكمية اإلجمالية •

 آميات الرواسب النفطي6ة الت6ي ج6رى ال6تخّلص منه6ا،         حّدد. الرواسبأساليب التخّلص من     .12
 تفريغه66ا، والكمي66ات الت66ي ج66رى احتباس66ها باألمت66ار   الت66ي ج66رى) أو الخزان66ات(والخ66زان 
 .المكّعبة

 .**)حّدد الميناء(نحو منشآت استقبال  •
 .، والمحتوى اإلجمالي للخزانات)حّدد الخزانات( إلى خزانات أخرى نقلها •
 ).حّدد الوقت اإلجمالي لهذه العملية(جرى إحراقها  •
 ).حّددها(طريقة أخرى  •

  
تفري66غ خ66ارج ال66سفينة غي66ر آل66ي أو ال66تخّلص م66ن مي66اه الجّم66ة الت66ي تراآم66ت ف66ي مواق66ع اآلالت   )د(

  .بطريقة أخرى
 .***فريغها أو التخّلص منها، باألمتار المكّعبةالكمّية التي جرى ت .13
 ).وقت البدء ووقت االنتهاء(توقيت التفريغ أو التخّلص من مياه الجّمة  .14
 :طريقة التفريغ أو التخّلص .15

 ).حّدد موقع السفينة عند البدء وعند االنتهاء(، )ppm 15(بواسطة تجهيزات  •
 .**)حّدد الميناء(نحو منشآت استقبال  •
، وح66ّدد الكمي66ة  ح66ّدد الخزان66ات (زان للزي66ت المل66ّوث أو خ66زان احتج66از   نقله66ا إل66ى خ66  •

 ).المحتفظ بها في الخزانات، باألمتار المكّعبة
  
 التفريغ اآللي خارج السفينة أو التخّلص من مياه الجّمة التي تراآمت في مواق6ع اآلالت بطريق6ة    )ـه(

  .أخرى
للتفري66غ خ66ارج  الت66شغيل اآلل66ي أس66لوب موق66ع ال66سفينة والتوقي66ت عن66د تحوي66ل النظ66ام إل66ى    .16

 ).ppm 15(السفينة، بواسطة تجهيزات 
التوقيت عند تحويل النظام إلى أسلوب التشغيل اآللي لنقل مياه الجّمة إل6ى خ6زان احتج6از                  .17

 .)حّدد الخزان(
 .الوقت عند تحويل النظام إلى أسلوب التشغيل اليدوي .18

  
  
  حالة تجهيزات تنقية النفط  )و(

                                                      
) IOPP(دولية من التلّوث النفطي من الملحق الخاص بشهادة الوقاية ال) ب(و) أ( من االستمارتين 3.1الخزانات المدرجة في البند رقم    *

  .والمستخدمة للحمأة
 على رّبان السفينة أن يحصل من منشآت االستقبال التي تشمل الصنادل وقاطرات الخزانات، على إيصال أو إفادة تفّصل آمية غسل الخزان، أو  **

 �وإذا آان هذا اإليصال أو اإلفادة مرفقًا بسجالت النفط . وقيتهالصابورة الوسخة، أو الخالئط الزيتّية التي جرى نقلها، إلى جانب تاريخ النقل وت
ويجب االحتفاظ بهذا اإليصال أو اإلفادة . القسم األول، فيمكن أن يساعد رّبان السفينة على إثبات أن سفينته لم تشارك في أّي حادث تلّوث مزعوم

  . القسم األول�مع سجالت النفط 
من خزانات االحتجاز، أو التخّلص منها، حّدد الخزانات وقدرتها االستيعابية، والكمية المحتفظ بها في خزان   في حال تفريغ مياه الجّمة  ***

  .االحتجاز
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 .****توقيت حصول العطل .19
 .توقيت النجاح في إعادة تشغيل النظام .20
 .أسباب العطل .21

  
  .تفريغ نفط بسبب حادث أو عمليات تفريغ استثنائية  )ز(

 .توقيت حصول التفريغ .22
 .مكان السفينة أو موقعها لحظة حصول التفريغ .23
 .الكمّية التقريبية للنفط المفّرغ ونوعه .24
 .ظروف التفريغ أو التسّرب، وأسبابه، ومالحظات عامة .25

  
   زيت التزليق السائبتخزين الوقود أو  )ح(

 .التخزين .26
 .مكان التخزين •
 .توقيت التخزين •
ح66ّدد الكمي66ة الت66ي (تحدي66د الخزان66ات الت66ي وض66ع فيه66ا   و وآميت66ه،ن66وع زي66ت الوق66ود •

 ).جرت إضافتها باألطنان وإجمالي محتوى الخزانات
كمي66ة الت66ي ح66ّدد ال(ن66وع زي66ت التزلي66ق وآميت66ه، وتحدي66د الخزان66ات الت66ي وض66ع فيه66ا  •

 ). جرت إضافتها باألطنان وإجمالي محتوى الخزانات
  
 .إجراءات تشغيلّية إضافية ومالحظات عامة  )ط(
  

                                                      
  .تشمل حالة تجهيزات تنقية النفط أيضًا أجهزة اإلنذار واإليقاف، في حال وجودها**** 
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  الصابورة/ عملّيات الشحن-سجالت النفط القسم الثاني   .8
  
يجب االحتفاظ بها على متن جمي6ع ال6سفن وفق6ًا لمتطّلب6ات االتفاقي6ة الدولّي6ة للوقاي6ة م6ن التل6ّوث م6ن                       (

، وآم66ا ع66ّدلهما 1978 والبروتوآ66ول الخ66اص به66ا الموّق66ع ف66ي الع66ام   1973ن الموّقع66ة ف66ي الع66ام  ال66سف
  ).MEPC 117[52](القرار 

  
، وم6ا ف6وق  ) gt( طن6ًا  150يجب تزويد جمي6ع ن6اقالت ال6نفط الت6ي يبل6غ وزن حمولته6ا الخ6ام               : مالحظة

ويج6ب تزوي6د   . ذات ال6صلة  ال6صابورة /ال6شحن  لت6سجيل جمي6ع عملي6ات    ث6اني  الق6سم ال -بسجالت النفط   
  . ذات الصلةموقع اآلالت لتسجيل جميع عمليات ول القسم األ�أيضًا بسجالت النفط  اقالتهذه الن

  
  مقّدمة

  
، والت6ي يج6ب   ال6صابورة /ال6شحن  التالية من هذا القسم الئحة ش6املة ببن6ود عملي6ات           تتتّضمن الصفحا 

 م6ن الملح6ق   36 وفق6ًا للنظ6ام رق6م    ث6اني القسم ال -تدوينها، عندما يكون ذلك مالئمًا، في سجالت النفط      
، وآم6ا ج6رى تع6ديلها    1973 لالتفاقية الدولية للوقاية من التلّوث من ال6سفن المعق6ودة ف6ي الع6ام               1رقم  

 والم666رتبط باالتفاقّي666ة الدولّي666ة لمن666ع التل666ّوث م666ن ال666سفن   1978ف666ي البروتوآ666ول الموّق666ع ف666ي الع666ام  
)MARPOL73/78 .(   أعطي لكّل منها رمز مؤّلف من      وبنود في أقسام تشغيلية،     وجرى تجميع هذه ال

  .حرف واحد
  

، يجب إدخال التاريخ، والرمز الت6شغيلي للبن6د      ثاني القسم ال  �وعند تدوين المداخل في سجالت النفط       
ورقمه في األعم6دة المالئم6ة، ويج6ب ت6دوين التفاص6يل المطلوب6ة وفق6ًا للتسل6سل الزمن6ي ف6ي األم6اآن                        

  .صة لهاالفارغة المخّص
  

وعل6ى رّب6ان ال6سفينة      . ويجب أن يقوم الضابط أو الضباط المسؤولون بتوقيع آّل عملية عند اآتماله6ا            
  .أن يوّقع آّل صفحة مكتملة

  
 م66ن 2.5وبالن66سبة إل66ى ن66اقالت ال66نفط المنخرط66ة ف66ي ن66شاطات تجاري66ة مح66ّددة بموج66ب النظ66ام رق66م       

، يج66ب 1973ث م66ن ال66سفن المعق66ودة ف66ي الع66ام     لالتفاقي66ة الدولي66ة للوقاي66ة م66ن التل66وّ   1ح66ق رق66م  المل
 الق6سم الث6اني   - على أّي مدخل مالئم ف6ي س6جالت ال6نفط    مصادقة السلطات المختّصة في دولة الميناء     

  ).يجب إدراج هذه الجملة فقط بالنسبة إلى سجالت النفط المنخرطة في نشاط تجاري محّدد(
  
وس6تتأّثر ق6راءة ه66ذه   . اإلش6ارات إل6ى آمي66ة ال6نفط    العدي6د م6ن   ث66اني الق6سم ال -تت6ضّمن س6جالت ال6نفط    و

ل66ذا . المعطي66ات بالدّق66ة المح66دودة ألجه66زة قي66اس الخزان66ات، وتغّي66ر الح66رارة، وم66دى تنظي66ف العن66ابر 
  . وفقًا لذلكثاني القسم ال�يجب التعامل مع المداخل في سجالت النفط 

  
نفط، فيج66ب ذآ66ر األم66ر ف66ي  ف66ي ح66ال ح66صول تفري66غ لل66نفط ب66سبب ح66ادث أو أّي تفري66غ اس66تثنائي لل66    

ويج66ب ت66دوين أّي عط66ل ف66ي   . ، إل66ى جان66ب ظ66روف التفري66غ وأس66ابه   ث66اني الق66سم ال-س66جالت ال66نفط  
  . ثاني القسم ال- في سجالت النفط  رصد التفريغ والتحّكم بهتجهيزات
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دّون ، فيج6ب أن تIOPP(     6(وبالنسبة إلى السفن التي تحمل شهادة الوقاية الدولّي6ة م6ن التل6ّوث النفط6ي                
.  عل6ى األق6ّل باللغ6ة اإلنكليزي6ة، أو الفرن6سية، أو اإلس6بانية              ث6اني  الق6سم ال   -المداخل في سجالت ال6نفط      

ومع أنه يمكن أيضًا استخدام المداخل المدّونة في اللغة الرسمية للدولة التي ترفع السفينة علمها، إال              
لمدون6ة بإح6دى ه6ذه اللغ6ات     أنه في حال نشوب خ6الف أو وج6ود تف6اوت، ف6سيجري اعتم6اد الم6داخل ا                

  . الثالث
  

 في مكان عل6ى م6تن ال6سفينة يت6يح إبرازه6ا ب6سرعة ل6دى        ثاني القسم ال-يجب االحتفاظ بسجالت النفط     
ويج6ب  . إجراء أّي تفتيش في أوقات معقولة، باسثناء حالة السفن التي ال يقودها أحد ويجري قطره6ا               

  .خ تدوين آخر مدخلاالحتفاظ بهذه السجالت لمدة ثالث سنوات من تاري
  

 ث6اني  الق6سم ال -بإمكان السلطات المخت6ّصة ف6ي أّي دول6ة موّقع6ة عل6ى االتفاقي6ة تفت6يش س6جالت ال6نفط              
على متن أّي سفينة ينطبق عليها ه6ذا الملح6ق، أثن6اء وج6ود ال6سفينة ف6ي أح6د موانئه6ا أو مرافقه6ا ف6ي                        

لطل6ب إل6ى رّب6ان ال6سفينة الم6صادقة      المياه العميق6ة، وبإمكانه6ا ن6سخ أّي م6دخل ف6ي ه6ذه ال6سجالت، وا         
 ج66رى ن66سخه  ث66اني الق66سم ال-وس66يجري قب66ول أّي م66دخل م66ن س66جالت ال66نفط      . عل66ى ص66ّحة الن66سخة  

 ب6صفته دل6يًال عل6ى ص6ّحة الوق6ائع       ف6ي أّي إج6راءات ق6ضائية   والمصادقة عليه من قبل رّبان ال6سفينة،   
 - س6جالت ال6نفط   ا القسم بتفتيشويجب أن تقوم السلطات المختّصة بموجب هذ . المذآورة في المدخل  

السفينة وأخذ نسخة مصّدقة من الرّبان، بأسرع وقت ممكن ومن دون الت6سّبب             القسم الثاني الخاصة ب   
  .بأّي تأخير غير مبّرر للسفينة

  
  الئحة بالبنود التي يجب تدوينها

  
  تحميل شحنة النفط  )أ(

 .مكان التحميل .1
 .تنوع النفط الذي جرى تحميله وتحديد الخزانا .2
ح6ّدد الكمي6ة الم6ضافة، باألمت6ار المكّعب6ة ف6ي            (الكمية اإلجمالي6ة لل6نفط ال6ذي ج6رى تحميل6ه             .3

 ). للخزانات باألمتار المكّعبة درجة مئوية، والمحتوى اإلجمالي15حرارة 
  
  النقل الداخلي لشحنة النفط أثناء الرحلة   )ب(

 :تحديد الخزانات .4
 :من •
الكمي66ة اإلجمالي66ة ف66ي الخزان66ات، باألمت66ار ح66ّدد آمي66ة ال66نفط الت66ي ج66رى نقله66ا و: (إل66ى •

 ).المكّعبة
ف66ي ح66ال اإلجاب66ة ب66ال، ح66ّدد الكمّي66ة المح66تفظ به66ا باألمت66ار    (ه66ل ج66رى تفري66غ الخزان66ات؟   .5

 ).المكّعبة
  

  تفريغ شحنة النفط   )ج(
 .مكان التفريغ .6
 .تحديد الخزانات التي جرى التفريغ منها .7
، ح66ّدد الكمّي66ة المح66تفظ به66ا باألمت66ار  ف66ي ح66ال اإلجاب66ة ب66ال (ه66ل ج66رى تفري66غ الخزان66ات؟   .8

 ).المكّعبة
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  ])COW[ناقالت النفط فقط (غسل النفط الخام    )د(
  ).يجب إآماله بالنسبة إلى آّل خزان نفط خام جرى غسله(
الميناء الذي جرى في6ه غ6سل ال6نفط الخ6ام أو موق6ع ال6سفينة ف6ي ح6ال إج6راء الغ6سل ب6ين                    .9

 .مرفأي تفريغ
 .*جرى غسلهاتحديد الخزانات التي  .10
 .عدد اآلالت التي جرى استخدامها .11
 .توقيت بدء الغسل .12
 .**نمط الغسل المستخدم .13
 .ضغط خط الغسل .14
 .توقيت اآتمال الغسل أو إيقافه .15
 .تحديد طريقة التأّآد من أن الخزانات أصبحت جافة .16
 .***مالحظات .17

  
  برة خزانات الشحنو ص)ـه(

 .موقع السفينة عند بدء الصابورة وانتهائها .18
 : الصابورةعملية .19

 .تحديد الخزانات التي جرت صوبرتها •
 .توقيت بدء العملية وتوقيت انتهائها •
ح6ّدد آمي6ة ال6صابورة اإلجمالي6ة لك6ّل خ6زان معن6ي        (الصابورة التي ج6رى تلّقيه6ا   آمية   •

 ).بهذه العملية، باألمتار المكّعبة
  
  ). فقط]CBT[بالنسبة إلى ناقالت النفط (صوبرة خزانات الصابورة المخّصصة   )و(

 .تحديد الخزانات التي جرت صوبرتها .20
موق66ع ال66سفينة عن66دما ج66رى أخ66ذ المي66اه المخّص66صة لل66شطف، أو ص66ابورة المين66اء، إل66ى    .21

 .خزانات الصابورة النظيفة المخّصصة
 .موقع السفينة عندما جرى شطف المضّخات والخطوط نحو خزان الزيت الملّوث .22
، أو  ش6طف الخ6ّط، إل6ى خ6زان الزي6ت المل6ّوث           آمية المياه الزيتّية التي جرى نقله6ا، بع6د           .23

). ح6ّدد الخزان6ات  (خزان الشحن، والذي يجري فيه تخ6زين الزي6ت المل6ّوث ب6شكل أوّل6ي            
 .وحّدد الكمية اإلجمالية باألمتار المكّعبة

موقع السفينة عن6دما ج6رى أخ6ذ مي6اه ص6ابورة إض6افية إل6ى خزان6ات ال6صابورة النظيف6ة                       .24
 .المخّصصة لذلك

 ال6صّمامات الت6ي تف6صل خزان6ات ال6صابورة النظيف6ة        عند إغالق ع السفينة   التوقيت وموق  .25
 .تلفالمخّصصة عن خطوط الشحن وال

 .آمّية الصابورة التي جرى نقلها إلى السفينة باألمتار المكّعبة .26

                                                      
 على نحو ما هو مذآور في دلي6ل العملي6ات والتجهي6زات، يج6ب عندئ6ذ تحدي6د        عندما يكون للخزان الواحد آالت أآثر مما يمكن تشغيله في آن واحد، *

  . وسط، القسم األمامي2القسم الذي يجري غسل النفط الخام فيه، مثًال رقم 
ال اس6تخدام  وف6ي ح6  .   وفقًا لدليل العمليات والتجهيزات، يجب إدخال ما إذا آانت طريق6ة الغ6سل الم6ستخدمة ذات مرحل6ة واح6دة أو مراح6ل متع6ّددة        **

طريقة المراحل المتعّددة، يجب تحديد القوس العمودي الذي غطته اآلالت وعدد المرات التي ج6رى فيه6ا تغطي6ة ه6ذا الق6وس خ6الل تل6ك المرحل6ة                          
  .المحّددة من البرنامج

  .حظات في حال لم يجر اتباع البرامج المحّددة في دليل العمليات والتجهيزات، يجب ذآر األسباب تحت بند مال ***
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  تنظيف خزانات الشحن  )ز(

 .تحديد الخزانات التي جرى تنظيفها .27
 .الميناء أو موقع السفينة .28
 .نظيفالمدة الزمنية للت .29
 .****طريقة التنظيف .30
 :نقل سوائل الغسل إلى .31

 ، و*****)حّدد الميناء والكمّية باألمتار المكّعبة(منشآت استقبال  •
خزانات الزيت الملّوث، أو خزانات الشحن التي جرى تحويلها إلى خزانات للزي6ت              •

مت6ار  حّدد الخزانات، وحّدد الكمية التي جرى نقلها، والكمية اإلجمالي6ة باأل          (الملّوث  
 ).المكّعبة

  
  تفريغ الصابورة الوسخة   )ح(

 .حّدد الخزانات .32
 .التوقيت وموقع السفينة لدى بدء التفريغ في البحر .33
 .التوقيت وموقع السفينة لدى انتهاء التفريغ في البحر .34
 .حر باألمتار المكّعبةالكمية التي جرى تفريغها في الب .35
 .سرعة السفينة أثناء التفريغ .36
  التفريغ والتحّكم أثناء التفريغ؟ رصد جهاز جرى تشغيلهل .37
 ي فحص دوري للسائل المفّرغ ولسطح المياه في منطقة التفريغ؟جرأهل  .38
حّدد الخزان6ات، وح6ّدد   (آمية المياه الزيتّية التي جرى نقلها إلى خزانات الزيت الملّوث       .39

 ).الكمية اإلجمالية باألمتار المكّعبة
ح66ّدد المين66اء والكمي66ة الت66ي ج66رى تفريغه66ا   (التفري66غ إل66ى من66شآت اس66تقبال عل66ى ال66ساحل  .40

 .*****)باألمتار المكّعبة
  
  تفريغ خزانات الزيت الملّوث في البحر  )ط(

 .حّدد خزانات الزيت الملّوث .41
  آخر مدخل بشأن الرواسب، أوزمن الترّسب منذ .42
 .زمن الترّسب منذ آخر تفريغ .43
 .التوقيت وموقع السفينة عند بدء التفريغ .44
 . عند بدء التفريغلمجمل المحتويات) ullage(الفراغ القّمي  .45
 .المياه عند بدء التفريغ/ للنفط للسطح البيني)ullage(الفراغ القّمي  .46
الكمي666ة ال666سائبة الت666ي ج666رى تفريغه666ا باألمت666ار المكّعب666ة، وس666رعة التفري666غ باألمت666ار          .47

 .ساعة/المكّعبة
لتفري666غ باألمت666ار الكمي666ة اإلجمالي666ة الت666ي ج666رى تفريغه666ا باألمت666ار المكّعب666ة، وس666رعة ا  .48

 .ساعة/المكّعبة
 .التوقيت وموقع السفينة عند اآتمال التفريغ .49
 هل آان نظام رصد التفريغ والسيطرة يعمل أثناء التفريغ؟ .50

                                                      
وف6ي ح6ال ج6رى اس6تعمال الغ6سل الكيم6اوي، فيج6ب ذآ6ر أس6ماء          . أو الغ6سل الكيم6اوي  / التنظيف يدويًا بواسطة خرطوم، أو الغسل بواسطة آل6ة و  ****

  .المواد الكيماوية والكميات المستخدمة
، على إيصال أو إفادة تف6ّصل آمي6ة غ6سل الخ6زان،      على رّبان السفينة أن يحصل من منشآت االستقبال التي تشمل الصنادل وقاطرات الخزانات *****

وإذا آ6ان ه6ذا اإلي6صال أو اإلف6ادة مرفق6ًا ب6سجالت         . أو الصابورة الوسخة، أو الخالئط الزيتّية التي جرى نقلها، إلى جانب تاريخ النقل وتوقيت6ه              
ويج66ب االحتف66اظ به66ذا . ف66ي أّي ح66ادث تل66ّوث مزع6وم  الق66سم الث66اني، ف6يمكن أن ي66ساعد رّب66ان ال66سفينة عل6ى إثب66ات أن س66فينته ل66م ت6شارك    �ال6نفط  

  . القسم الثاني�اإليصال أو اإلفادة مع سجالت النفط 
  



   لتفريغ النفط من السفندليل األنتربول   

  8الملحق   

102 

 .المياه عند اآتمال التفريغ، باألمتار/للسطح البيني للنفط) ullage(الفراغ القّمي  .51
 .سرعة السفينة أثناء التفريغ .52
 سطح المياه في منطقة التفريغ؟ل و المفّرغ فحص دوري للسائليجرأهل  .53
من أنه جرى إغ6الق جمي6ع ص6ّمامات ش6بكة مواس6ير ال6سفينة عن6د اآتم6ال التفري6غ                     تثّبت   .54

 .من خزانات الزيت الملّوث
  
  التخّلص من الرواسب والخالئط الزيتّية التي لم تجر معالجتها  )ي(

 .حّدد الخزانات .55
إذآ66ر الكمّي66ة المح66تفظ به66ا باألمت66ار  (زان الكمّي66ة الت66ي ج66رى ال66تخّلص منه66ا م66ن آ66ّل خ66   .56

 ).المكّعبة
 :طريقة التخّلص .57

 ،*****) الميناء، والكمّية المفّرغةحّدد( منشآت استقبال تفريغها في •
 ).حّدد الكمّية(الشحنة بممزوجة  •
ح66ّدد الخزان66ات، ح66ّدد الكمي66ة الت66ي ج66رى نقله66ا،   (،  خزان66ات أخ66رىعب66ر نقله66ا إل66ى  •

 ، و)زانات، باألمتار المكّعبةوالكمية اإلجمالية في الخ
، وح66ّدد الكمي66ة الت66ي ج66رى ال66تخّلص منه66ا باألمت66ار   )ح66ّدد الطريق66ة(طريق66ة أخ66رى  •

 .المكّعبة
  
  تفريغ الصابورة النظيفة الموجودة في خزانات الشحن  )ك(

 .موقع السفينة عند بدء الصابورة النظيفة .58
 .حّدد الخزانات التي جرى تفريغها .59
  عند اآتمال العملية؟هل آانت الخزانات فارغة .60
 .58موقع السفينة عند اآتمال العملية في حال آان مختلفًا عن موقعها في البند رقم  .61
 هل أجري فحص دوري للسائل المفّرغ ولسطح المياه في منطقة التفريغ؟ .62

  
بالن6سبة إل6ى ن6اقالت ال6نفط        (تفريغ الصابورة من خزانات الصابورة النظيفة المخّصصة ل6ذلك            )ل(

]CBT [قطف(  
 .حّدد الخزانات التي جرى تفريغها .63
 . في البحر الصابورة النظيفة تفريغالتوقيت وموقع السفينة عند بدء .64
 .التوقيت وموقع السفينة عند انتهاء التفريغ في البحر .65
 :الكمية التي جرى تفريغها، باألمتار المكّعبة .66

 في البحر، أو •
 .*****)ةحّدد الميناء، والكمّية المفّرغ(نحو منشآت استقبال  •

ه66ل آان66ت هن66اك أّي مؤش66رات عل66ى وج66ود تل66ّوث نفط66ي ف66ي مي66اه ال66صبورة قب66ل أو أثن66اء    .67
 تفريغها في البحر؟

 هل جرى رصد التفريغ بواسطة جهاز قياس محتوى النفط؟ .68
التوقيت وموق6ع ال6سفينة عن6دما ج6رى إغ6الق ال6صّمامات الت6ي تف6صل خزان6ات ال6صابورة                      .69

 . بعد انتهاء عملية تفريغ الصابورةوط التفريغالنظيفة المخّصصة لذل عن الشحن وخط
  
  حالة نظام رصد التفريغ والتحّكم  )م(

 .توقيت حصول العطل في النظام .70
 .توقيت إعادة تشغيل النظام .71
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 .أسباب العطل .72
  
   عن أسباب استثنائية أخرى الناتج عن حادث أو النفطتفريغ   )ن(

 .توقيت حصول التفريغ .73
 .ودة فيه أو موقعها لدى حصول الحادثالميناء الذي آانت السفينة موج .74
 .الكمّية التقريبّية باألمتار المكّعبة، ونوع النفط .75
 .ظروف حصول التفريغ أو التسّرب، وأسباب حصوله، ومالحظات عامة .76

  
  إجراءات تشغيلية إضافية ومالحظات عامة  )س(
  

  ناقالت النفط المنخرطة في عمليات تجارية محّددة
  
  ةتحميل مياه الصابور  )ع(

 .حّدد الخزانات التي شملتها عملية تحميل الصابورة .77
 .موقع السفينة عند تحميل الصابورة .78
 .آمية الصابورة اإلجمالية التي جرى تحميلها، باألمتار المكّعبة .79
 .مالحظات .80

  
  .إعادة توزيع مياه الصابورة ضمن السفينة  )ف(
 

 .أسباب إعادة التوزيع .81
  
  استقبالمياه الصابورة المفّرغة في منشآت   )ص(

 .، الذي جرى تفريغ مياه الصابورة فيه)أو الموانئ(الميناء  .82
 . منشأة االستقبال أو تعيينهااسم .83
 .الكمية اإلجمالية لمياه الصابورة المفّرغة، باألمتار المكّعبة .84
  .التاريخ، وتوقيع المسؤول في سلطة الميناء، وختمه .85
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  نموذج لكشوفات العمل لمقارنتها مع سجالت السفن  .9
  

ن66ة الآت66شاف التناق66ضات    26آم66ا ه66و مب66ّين ف66ي ال66صفحة    ويمك66ن . ، م66ن المفي66د مقارن66ة س66جالت معّي
م6ثًال، وإدخ6ال مجموع6ة بيان6ات فيه6ا عل6ى            ) Excel(اس6طة برن6امج     بسهولة إعداد الجداول البيانية بو    

  .نحو ما هو مبّين أدناه
  

خزان احتجاز مياه   التاريخ  الموقع
  الجّمة

  )باألمتار المكّعبة(

خزان جّمة النفط   التاريخ  الموقع
  المفصولة

  )باألمتار المكّعبة(
 /في البحر

في المرفأ 
 )اختياري(

صحيفة  السنة/الشهر/اليوم
سبر 
 الخزانات

)ORB( في البحر/ 
في المرفأ 

 )اختياري(

صحيفة  السنة/الشهر/اليوم
سبر 
 الخزانات

)ORB( 

01/01/07          01/01/07      
02/01/07          02/01/07      
03/01/07          03/01/07      
04/01/07          04/01/07      
05/01/07          05/01/07      
06/01/07          06/01/07      
07/01/07          07/01/07      
08/01/07          08/01/07      
09/01/07          09/01/07      
10/01/07          10/01/07      
11/01/07          11/01/07      
12/01/07          12/01/07      
13/01/07          13/01/07      
14/01/07          14/01/07      
15/01/07          15/01/07      
16/01/07          16/01/07      
17/01/07          17/01/07      
18/01/07          18/01/07      
19/01/07          19/01/07      
20/01/07          20/01/07      
21/01/07          21/01/07      
22/01/07          22/01/07      
23/01/07          23/01/07      
24/01/07          24/01/07      
25/01/07          25/01/07      
26/01/07          26/01/07      
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  ات إلجراء المقابالتإرشاد  .10
  

   المقابالت-التحقيق التكتيكي 
  

قد يك6ون م6ن المالئ6م انتظ6ار إج6راء المق6ابالت م6ع أف6راد الط6اقم عل6ى م6تن ال6سفينة قب6ل أخ6ذ عّين6ات                        
ائج المق6ابالت إل6ى األم6اآن المرتبط6ة أآث6ر بالح6ادث والت6ي يتوّج6ب أخ6ذ العّين6ات              ير نت وقد تش . النفط
  .منها
 .إجراء مقابلة مع قبطان السفينةيجب  •
إذا آ6ان   (إجراء مقابلة مع الشخص المسؤول عن سطح السفينة لحظة حصول الحادث6ة             يجب   •

 ).غير القبطان
أو ق6سم  /س6واء ف6ي ق6سم الج6سر و        (الحادث6ة    ب إجراء مقابلة مع أفراد الطاقم ذوي العالقة      يجب   •

 ).المحرآات
 .الزبون/يجب إجراء مقابلة مع مالك الشحنة •
  .رّب العمل/يجب إجراء مقابلة مع مالك السفينة •

  
ق66ة بتراتبي66ة ال66سفينة ف66ي ل66      أو الئح66ة ائح أس66ماء أف66راد الط66اقم ويمك66ن العث66ور عل66ى المعلوم66ات المتعّل

جودة عادة على م6تن ال6سفن، م6ن المرتب6ة األدن6ى نح6و األعل6ى،                 وفي ما يلي التراتبية المو    . مراآزهم
  :ويجب االنتباه إلى أن اإلسم قد يتغّير تبعًا للشرآة ولعلم السفينة. باستثناء قسم المضيفين

  
  قسم المحرآات  قسم سطح السفينة
  ماسح  بّحارة عادّيون
  )QMED" (عضو مؤّهل في قسم الهندسة"مزّيت، أي   بّحارة مؤهلون

  )ليس موجودًا على متن جميع السفن(مهندس مبتدئ   مسؤول عن الطاقمال
  المتدّرب  )في ناقالت النفط فقط(مسؤول المضّخة 

  )ليس موجودًا على متن جميع السفن(آهربائي   المتدّرب
  مساعد المهندس الثالث  الضابط الثالث
  مساعد المهندس الثاني  الضابط الثاني
  س األولمساعد المهند  الضابط األول

  آبير المهندسين  )الرّبان(القبطان 
  

  :حّدد ما يلي
  

م666ستوى الكف666اءة العام666ة لمال666ك ال666سفينة، وقبطانه666ا، وألف666راد الط666اقم، وعالق666ة التوظي666ف   •
التعاقدية القائمة في ما بينهم، والمعرفة المحّددة لدى آ6ّل م6نهم ب6شأن الواجب6ات عل6ى م6تن            

 .السفينة وفي البحر
ق المح66ّددة الت66ي س66لكتها ال66سفينة، وأح66وال الطق66س وغيره66ا م66ن        ب66الطري مع66رفتهمم66دى  •

 .الظروف خالل الفترة التي شهدت حصول حادثة التفريغ
التفري66غ واالحتف66اظ بال66سجالت  / ب66شأن ش66حنة ال66نفط، وم66ن ض66منها التحمي66ل  مع66رفتهمم66دى  •

 ).بالنسبة إلى ناقالت النفط فقط(
وت الضرورية على متن ال6سفينة، بم6ا    المواد السائبة وغيرها من الزي مدى معرفتهم بشأن   •

 .فيها تعبئتها، واستهالآها، واإلجراءات الخاّصة بالزيوت الملّوثة وإعادتها
مث6ل تنظي6ف ال6سطح، اس6تخدام آالت     (مدى معرفتهم بالنشاطات األخرى على متن ال6سفينة     •

 ).تصليح تحتوي على زيوت
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أن م6ن، وم6اذا، وأي6ن، ومت6ى،          بم6ا فيه6ا التفاص6يل ب6ش        مدى معرفتهم ب6شأن حادث6ة التفري6غ،        •
 .، نماذج التفسيروآيف حصلت الحادثة

بع6د الحادث6ة، بم6ا فيه6ا التفاص6يل      / خ6الل  مدى معرفتهم بشأن آيفي6ة تنفي6ذ إج6راءات الوقاي6ة           •
 .بشأن من، وماذا، وأين، ومتى، وآيف، وذلك خالل جميع المراحل

  
  : القسم األول، تثّبت أو حّدد-سجالت النفط 

 

، ق6د ح6صل ف6ي الوق6ت الم6شار إلي6ه ف6ي           )ناجم6ًا ع6ن ح6ادث أو متعّم6داً        (تفري6غ   ما إذا آان ال    •
 .التقرير بشأن الحادثة

أوق66ات ، وف66ي ح6ال آ66ان الج66واب إيجابي6ًا، ح66ّدد   تفري6غ الجّم66ة  هن6اك تحّك66م آل66ي ب م6ا إذا آ66ان  •
 .المرات األخيرة التي جرى فيها تشغيل النظام والمرات التي جرى فيها تشغيله يدويًا

 .توقيت آخر تفريغ للجّمةتاريخ و •
 .تاريخ المرة األخير التي تم فيها التخلص من المخلفات، واألسلوب المتبع في ذلك •
الممارسات العادية لتفريغ مياه الجّمة مباشرة في البحر، أو لتخزين مياه الجّمة في البداية               •

ان6ات زي6ت     وحّدد ما إذا آان قد جرى استخدام خز        ).حّدد خزان التجميع  (في خزان تجميع    
 .الوقود آخزانات صابورة

  
  : القسم الثاني، تثّبت أو حّدد-سجالت النفط 

 

 .الصابورة على متن السفينة لحظة مغادرة آخر ميناء/حالة خزانات الشحن •
 .المرفأ الحالي/ السفينة إلى الميناءلخزانات عند وصولاحالة  •
ة الملّوث66ة وآخ66ر تنظي66ف  لل66صابور آخ66ر تفري66غآخ66ر تحمي66ل لل66سفينة، آخ66ر تفري66غ لل66سفينة،  •

 ).التوقيت والموقع/التاريخ(لخزانات الشحن 
 .آخر تنظيف للنفط الخام وأّي خزانات شمل •
 .آخر تصفيق لخزانات الزيت الملّوث •
 ف66ي خزان66ات الزي66ت المل66ّوث واالرتف66اع المواف66ق ل66سطحها     )ullage(حج66م الف66راغ القّم66ي   •

إذا آان66ت ال6سفينة ق66د   ( الرحل6ة بورة ص66ا خزان6ات احت66وت ص6ابورة ملّوث66ة ف6ي   البين6ي، وأيّ 
إذا ( ف66ي ص66ابورة الرحل66ة   خزان66ات احت66وت ص66ابورة نظيف66ة  ، وأّي)وص66لت م66ع ص66ابورة 

 ).آانت السفينة قد وصلت مع صابورة
  

  معلومات إضافية قد تكون وثيقة الصلة بالموضوع
 

 ).ةالموانئ السابقة، الموانئ المقبلة، التجار(تفاصيل عن الرحلة الحالية للسفينة  •
 .محتويات خزانات زيت الوقود والصابورة •
 .تموين السابق والمقبل بزيت الوقود، ونوع زيت الوقودال •
 .مدى توافر أو عدم توافر منشآت استقبال للفضالت النفطية خالل الرحلة الحالية •
 .النقل الداخلي لزيت الوقود أثناء الرحلة الحالية •
 .تعليقات بشأن حالة تجهيزات السفينة •
 .التلّوث/بشأن تقرير التفريغات تعليق •
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  عملية إجراء المقابلة

  

ًا من االسترخاء      .1 ، آ6ن مه6ذبًا وودودًا، وعام6ل ال6شهود          )ق6ّدم نف6سك وص6افح األش6خاص       (أوجد جّو
 .باحترام

اش66رح له66م غ66رض المقابل66ة، أي لتف66ادي الح66وادث م66ستقبًال ول66يس م66ن أج66ل ل66وم  (ح66ّضر ال66شهود  .2
رى أآثر من مقابلة مع ال6شهود، ش6ّدد عل6ى أهمّي6ة الوق6ائع الت6ي       ، اشرح لهم أنه يمكن أن تج    )أحد

 .تعطى في المقابلة بالنسبة إلى مجمل عملية التحقيق
ق آخ6ر أو عل6ى ط6رف ثال6ث           إلهائ6ك وإله6اء ال6شهود، اعتم6د عل6ى محّق6            لتف6ادي (سّجل المعلومات    .3

بعض األدّلة الحيوية الت6ي  ، ومن المفيد أحيانًا أن تقوم بنفسك بتسجيل   )لتدوين المقابلة بتفاصيلها  
 . وسّجلها مع اإلجابة في مفكرتك"أتقول آذا وآذا؟"تتطوع الشاهد لتقديمها، أي اسأله بتهذيب 

 ).ال تقم بتغيير الموضوع باستمرار(حّدد خطة استجواب واستمّر فيها خالل المقابلة  .4
، قب6ل أن تط6رح   )ومن دون أّي مقاطع6ة م6ن جانب6ك   (أطلب من الشاهد أن يصف الحادث بالكامل       .5

، ])أو طريقته6ا [دع ال6شاهد يخب6رك األش6ياء عل6ى طريقت6ه       (عليه مجموعة م6ن األس6ئلة المنهجي6ة    
لنق6ل  ( إذا آ6ان موق6ع الحادث6ة آمن6ًا           "؟...ه6ل تح6ّب أن تخبرن6ي ع6ن        "ابدأ بالحديث ب6شي م6ن ن6وع         

نه66ا، أن الج66سر بع66د حادث66ة مالحّي66ة أو ش66به اص66طدام، خ66ذ ال66شاهد إل66ى الموق66ع واطل66ب من66ه، أو م
 ). غالبًا ما ينعش الذاآرةفوجوده هناك. يصف لك ما حدث

 ت6دفع إل6ى إعط6اء       اط6رح أي6ضًا أس6ئلة     (اطرح أسئلة مماثلة على عدد من ال6شهود إلثب6ات الوق6ائع              .6
نظ6ره،   تبع6ًا لوجه6ة   أن6ه تذّآر أن ال أحد يع6رف آ6ّل ش6يء و    ). تفاصيل إضافية عما قاله اآلخرون    

إض6افة إل6ى أن6ك ربم6ا تحت6اج إل6ى البح6ث        (فة قل6يًال ع6ن اآلخ6رين    فإنه سيرى األشياء بطرق مختل 
 . غير آافيةعن معلومات ناقصة أو

آي66ف آان66ت اإلض66اءة   " بتق66ديم نق66اط مرجعي66ة مث66ل    س66اعد ال66شخص ال66ذي تج66ري المقابل66ة مع66ه      .7
 "؟...بالمقارنة مع هذه الغرفة

البياني6ة، لم6ساعدة    أدوات بصرية مساعدة مثل الصور، والرس6وم، والخ6رائط، والرس6وم     استعمل .8
 ). أن تطلب من الشاهد أن يرسم بنفسه شيئًا من أجل توضيح نقطة مامن المفيد أحيانًا(الشاهد 

 لغ6ة ج6سدك     ، ويجب أن تك6ون    )أعد ذآر نقاط أساسية وربما أعد صياغتها      (أدل بتعليقات للشاهد     .9
 .إيجابية أيضًا

األي6دي  ، ف )ت، والحرآ6ات، والتع6ابير     ال6صو  في نبرة التغّير  (راقب الردود وسّجل آيفية إعطائها       .10
 .ة عبر الجسد هي عالمة مؤّآدة على اتخاذ وضعية دفاعيةالمشبوآ

 .ال"أو " نعم"اطرح أسئلة مفتوحة تتطّلب عادة إجابة أآثر من مجرد  .11
 ).ال يجب عقد أّي صفقات( لها ية ال حدودأي سّرال تقطع أبدًا وعودًا ال تستطيع الوفاء بها،  .12
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  مة إضافية بالنسبة إلجراء المقابالتإرشادات عا

 ).ال يمكنك االستماع إذا آنت تتحدث(توّقف عن الحديث  .1
ساعد الشاهد على أن يشعر أنه حّر في أن يقول ما يشاء وأنه س6يجري  (دع الشاهد يسترخي   .2

 ).، وأن وجهة نظره مهمةاالستماع إليه
ذا ه6  ت6صّرف عل6ى  أن توم6ا يقول6ه   علي6ك أن تب6دو مهتم6ًا ب   (أظهر له أن6ك تري6د أن ت6ستمع إلي6ه            .3

 .، استمع لتفهم ما يقال بدًال من الترآيز على السؤال التالي الذي توّد طرحه عليه)النحو
ة أو عن التالعب بالنقود المعدنية    بثام ع ورسلتهاء ب امتنع عن اال  (أبعد جميع مصادر اإللهاء      .4

تف6ّضل أن تك6ون ف6ي مك6ان         في جيبك، أو عن إعطاء انطباع بأنك ال ت6ستمع لم6ا يق6ال أو أن6ك                  
 ).آخر

، ف6اإلدراك المت6أّخر لطبيع6ة الحادث6ة أم6ر      )ح6اول أن ت6ضع نف6سك مكان6ه      (تعاطف م6ع ال6شاهد       .5
 لكن لم يكن لدى الشاهد أثناءها سوى معطيات معّينة، وه6ي الت6ي يتع6ّين علي6ك إثباته6ا                    رائع،

 ).به؟ القيام  لالمتناع عنفما الذي دفع الشاهد إلى القيام بما قام به أو(
 ). وال تقاطعهأعط الشاهد الكثير من الوقت(آن صبورًا  .6
فق66د ي66ؤّدي نف66اد ال66صبر أو الغ66ضب إل66ى نق66ل المب66ادرة من66ك إل66ى   (اض66بط أع66صابك ومزاج66ك  .7

 ).الشاهد
 .فهذا يدفع الشاهد ببساطة ألن يصبح في موقف دفاعي(تفادى الجدال واالنتقادات  .8
فه6ذا يظه6ر أن6ك      ( واعمل على أن تك6ون آ6ذلك         حاول أن تجعل أسئلتك تتدّفق بطريقة تفاعلية       .9

يمكن6ك دوم6ًا الع6ودة      (، وح6اول أال تقط6ع اس6تمرارية الح6ديث           )م6ا يقول6ه   تستمع للشاهد وتفهم    
 ).إلى مسائل أخرى الحقًا

  
  .توّقف عن الكالم، فهذا هو أّول وآخر اقتراح

  
  استخدام المترجمين الفوريين

  

ففي حين ربما توجد آلم6ات موازي6ة للكلم6ات، إال    (ال يمكن الترجمة من لغة إلى أخرى بدّقة      .1
 ).أن استخدام القواعد أو المصطلحات البسيطة قد يجعل الفهم الكامل أمرًا شبه مستحيل

قد يؤّدي عدم وجود لغة عمل موحدة على متن السفينة إلى نتائج خطيرة، والسّيما في غرفة                 .2
 .التحّكم

 إل6ى   لغت6ين أو أآث6ر    ب تح6ّدث أف6راد الط6اقم     جم ع6ن    وفي التحقيقات أيضًا، قد يؤّدي عدم فهم ن6ا         .3
 .عرقلة التحقيق بشكل آبير

 .لذلك، فإن استخدام مترجم أو مترجم فوري آفؤ يعّد أمرًا حيويًا .4
 معت6رف ب6ه رس6ميًا م6ن دول6ة        مت6رجم ف6وري     اللجوء إلى  آلما آان األمر ممكنًا، يجب تفضيل      .5

 . المعترف به رسميًا، على المترجم الفوري غيرأو من منظمة أخرى محترمة
 واللهج6ة   مع أن األمر قد يبدو بديهيًا، لكن يجب أن يكون المت6رجم الف6وري ض6ليعًا ف6ي اللغ6ة                    .6

 .المعنيتين، إلى جانب إتقانه الكامل للغة اإلنجلزية
، وربم6ا يك6ون     يجب أن يكون المترجم الفوري قادرًا على فه6م الم6صطلحات التقني6ة البحري6ة               .7

تمهي6666دي يج6666ري خالل6666ه االتف6666اق عل6666ى الئح6666ة أو فه6666رس  م6666ن ال6666ضروري عق6666د اجتم6666اع  
 .بالمصطلحات التقنية وترجماتها المالئمة

علوم6ات بدق6ة إل6ى ال6شاهد، وعل6ى عك6س       يجب أن يكون المترجم الفوري ق6ادرًا عل6ى نق6ل الم         .8
 .الفوارق المحّددة في التعابير
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 في األجوب6ة وأن  ينالو على أّي تويجب أن يكون المترجم الفوري قادرًا أيضًا على التعّرف      .9
 .يلفت انتباه الشخص الذي يجري المقابلة إليها

 . الفورييجب أن تكون أسئلتك موّجهة إلى الشاهد وليس إلى المترجم .10
لذلك يجب أن يجلس المت6رجم الف6وري إل6ى جان6ب ال6شخص ال6ذي يج6ري المقابل6ة وال6شاهد                   .11

 .خص الذي يتحدثمتابعة المحادثة بمجّرد أن يدير رأسه إلى الشبحيث يتمّكن من 
ى ال66شاهد ب66صيغة المخاَط66ب أو أن تطل66ب إل66ى المت66رجم الف66وري ق66ائًال  ال66يج66ب أن ت66شيرال  .12

 ".اسألها"أو " اسأله"
تتفق مع المترجم الفوري على طول الجم6ل الت6ي يج6ب أن ت6ستخدمها قب6ل إج6راء              يجب أن    .13

 .المقابلة
 ).ا آان ضروريًاأضف ما تريد إذدعه ينهي آالمه ثم (ال تقاطع المترجم الفوري  .14

  
  :لذلك على المترجم الفوري أن

 .يتصّرف آواسطة بينك وبين الشاهد •
 .إلى أبعد حّد ممكنيقّلد تغّيرات نبرة صوتك وحرآاتك  •
 .عدم إجراء أّي محادثة مع الشاهد باستثناء ما تطلبه منه •
 .بالتافهة وعالمات التعّجينقل بأمانة آّل ما قاله الشاهد، ومن ضمنها المالحظات  •
 .يمتنع عن تقييم المحادثة من وجهة نظره •

  
.  أو ثالث6ة أض6عاف   م6رتين  العاديةغالبًا ما يؤّدي اللجوء إلى مترجم فوري إلى مضاعفة مدة المقابلة  

وبعد أن يغادر الشاهد، بإمكانك أن تسأل المت6رجم الف6وري     . وسيتطّلب األمر إبداء المزيد من الصبر     
  .عن تقييمه له

  
  ين مهارات االستماعخطوات من أجل تحس

 .رّآز .1
 .ال تقاطع وال في أّي مرحلة .2
فعن66دما يتوّق66ف ال66شاهد ع66ن الك66الم وال يق66ول المحّق66ق ش66يئًا، ف66إن ذل66ك ي66دفع (ال66صمت المتنّب66ه  .3

وه6ذا يمك6ن أن   . الشاهد إلى االعتقاد بأن علي6ه أن ي6ضيف ش6يئًا أو أن يعي6د ص6ياغة ش6يء م6ا         
 .مترّددًا في إفشائها إلى الحصول على معلومات آان الشاهد يقود

 . التعابير غير الشفهية، ولغة الجسد، وإلى رّدات فعل الشاهد الجسدّية على األسئلةانتبه إلى .4
 ).ال تصدر أحكامًا(إبق محايدًا تمامًا  .5
 هم6سًا،   والتي غالبًا ما تق6ال    " الهاغفإ " تقريباً  التعليقات التي يمكن    تلك منف .استمع لكّل شيئ   .6

 .كتشف السبب الحقيقي أو الكامن لما فعله الشخصبإمكان المحّقق أن ي
وانتب66ه إل66ى االنفع66االت، والت66صّرفات، واألحك66ام الم66سبقة    . انتب66ه إل66ى س66بب إعط66اء الرس66الة   .7

 .الكامنة خلفها
 التخاط6ب غي6ر ال6شفهية، أي ه6ّز ال6رأس، االنحن6اء إل6ى األم6ام، النظ6ر                    شّجع استخدام وس6ائل    .8

 ).فهذه وضعّية دفاعية(جسدك  شبك يديك عبر دى، وتفابشكل مباشر وإيجابي إلى الشخص
ي6سمح اس6تخدام ع6ضو ث6اٍن ف6ي الفري6ق ألخ6ذ        (قّلل من أخذ المالحظات للترآيز على ما يق6ال        .9

 . يقالالمالحظات للمحّقق الرئيسي بزيادة انتباهه لما
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  القائمة المرجعّية ألخذ العّينات من السفن  .11
  

  . مع المعايير الوطنية أو اإلجراءات المعتمدةيجب أخذ العّينات بالتوافق: مالحظة
  

  أخذ العّينات بشكل عام
 □  . والرسوم التخطيطّية لمواسير السفينةإفحص سجالت النفط  1
 □  .خزانات االحتجاز التي يجب أخذ العّينات منها/حّدد الخزانات وبئر الجّمة  2
 □  .الزيت الملّوث عمدًا/ون النفط النفط ومخزستهالكمع اقارن . إفحص المستويات والمحتويات  3
  :خذ عّينات من جميع الخزانات والمواقع المالئمة  4

المي6اه، وآمّي6ة الزي6ت    /، ح6ّدد م6ستوى ال6سطح البين6ي للزي6ت       بالنسبة إلى خزانات الزيت المل6ّوث     : مالحظة
ن6ات تمثي              . الملّوث وآمية المياه في آّل خزان زيت ملّوث        لي6ة م6ن    آ6ن حري6صًا ب6شكل خ6اص عل6ى أخ6ذ عّي

  .، ألن ترآيبة النفط يمكن أن تختلف من مكان آلخرخزانات الزيت الملّوث وخزانات الجّمة

□ 

 □  .جميع خزانات الجّمة وآبارها •  
 □  ).خزان الحتجاز مياه الجّمةب تجهيز السفينةانتبه في حال عدم  (خزان احتجاز مياه الجّمة •  
 □  ). لدى السفينة خزانات عديدةنيمكن أن تكو(خزانات الفضالت النفطية والحمأة  •  
 □  ).رواسبامسح ال(الخزانات الفارغة  •  
 □  .لتخزين النفطخزان الطفح  •  
 □  .خزانات حمأة تنقية الوقود وزيت التزليق •  
 □  ).والتي يمكن أن تكون قد استخدمت لصابورة المياه(خزانات الوقود الفارغة  •  
 □  ).ت اليوميةالخزانا ( للمحرآاتخزانات الخدمة •  
 □  .مخرج ماسورة مضّخة الحمأة/)OWS(ماسورة مخرج جهاز فصل المياه الزيتّية  •  
 □  .مخارج مواسير مضّخات أخرى •  
 □  ). يشمله التحقيق فقطالوقود المستخدم خالل الرحلة(خزانات زيت الوقود  •  
 □  .مواد تنظيف غرفة المحرآات •  
 الموج6ود ف6ي مح6ابس االختب6ار، اطل6ب ف6تح             ى ال6سائل  انتب6ه إل6   (تنقي6ة مي6اه الجّم6ة       /إفحص تجهيزات ف6صل     5

  ).وحدة التنقية في حال يتوّقع أن تكون مشبعة
□ 

 □  .إفحص غطاء الخزان بحثًا عن تراآم النفط والحمأة  6
 □  .انتبه إلى نوع مادة التنظيف المستخدمة في غرفة المحرآات وإلى معّدل استهالآها المزعوم  7
بطاق666ة التعري666ف الخاص666ة  إآت666ب معلوم666ات تحدي666د الهوي666ة عل666ى   .  نظيف666ةاس666تعمل مرطبان666ات زجاجي666ة   8

  .بالمرطبان
□ 

 □  ).على األقّل( ميلليلتر 100 و10خذ عّينات بحجم يتراوح ما بين   9
 □  .أغلق الغطاء بإحكام 10
 □  . تطابق تحديد هوية جميع العّيناتإآتب تفاصيل بشأن وثائق التسلسل 11
 □  .دّلة أو مستوعب آخر آمنضع العّينات في آيس أ 12
 □  .ألصق عليها بطاقات تعريف أمنية إذا آان ذلك مالئمًا 13
 □  . فقطتداول العّينات من قبل الموظفين المختّصين 14
 □  ).مثًال مختبر(حّدد المكان الذي يتوّجب إرسال العّينات إليه  15
 □  .لرعايةفي حال جرى نقل العّينات، يجب االحتفاظ بسجالت تسلسل ا 16

  الشحن/التخزين
 □  .يجب تخزين العّينات في مكان بارد، مظلم، وآمن 17
 □  . أو إبقاؤها باردةالمياه في بّراد/يجب حفظ المواد القابلة للتبّخر أو عّينات النفط 18
 □  .يجب ترتيب أمر تسليم العّينات أو نقلها 19
 □  .يجب إرسال العّينات إلى المختبر من دون إبطاء 20
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  إرشادات للتحقيقات على الساحل  .12
 

 .م مختبر بإجراء التحاليل على عّينات النفطوقيجب أن ي

 ُفرض6ة تحمي6ل   قد تكون المعلومات اإلضافية بشأن السفينة والتي أمكن الح6صول عليه6ا م6ن م6وظفي          
 بالن6سبة   ، أو الع6املين ف6ي من6شآت االس6تقبال عل6ى ال6ساحل، مهم6ة               دي تنظيف الخزانات  النفط، ومتعهّ 
 .إلى التحقيق

ق66ة بال66سفينة وح66ّدد م66دى وج66ود أّي ن66واقص أو     ) PSC (إفح66ص س66جالت رقاب66ة دول66ة المين66اء    المتعّل
 م666ن االتفاقّي666ة الدولّي666ة لمن666ع التل666ّوث م666ن ال666سفن       1عملي666ات احتج666از ذات عالق666ة ب666الملحق رق666م     

)MARPOL73/78.( 

 .عملية تنظيف للنفط المفّرغيجب تحليل آمية النفط التي جرت استعادتها عند حصول أّي 

ح66ّدد ال66سفن األخ66رى ف66ي األس66طول وادرس إمكانّي66ة ال66صعود إل66ى متنه66ا للح66صول عل66ى أدّل66ة ب66شأن     
 .ممارسات منتشرة على مستوى األسطول بأسره

 .الشرآة المالكة/إحصل على معلومات بشأن األوضاع المالية للمالك

 .نشاطات الصيانة على متن السفينةإفحص وثائق السفينة بحثًا عن أدّلة مالية بشأن 

 .إجمع أّي دليل ممكن بشأن حصول أضرار بيئية

 موقعه666ا وفق666ًا للنظ666ام الع666المي لتحدي666د المواق666ع(إمكاني666ة إع666داد رس666م بي666اني لرحل666ة ال666سفينة ادرس 
]GPS([  ،ع صورة م6ن نظ6ام المعلوم6ات الجغرافي6ة           م)GIS(           لتق6ديم خارط6ة ب6سيطة وواض6حة إل6ى ،

 .ط سير السفينةالمحكمة تظهر خ

ك ح6رّ تالنسكاب النفطي لتقديم ص6ورة تظه6ر التوقع6ات ب6شأن            ادرس إمكانية إعداد نموذج حاسوبي ل     
 .البقعة النفطية في البحر
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  ن المالييأمتنماذج لرسائل الضمان لل  .13
  

  نموذج من أستراليا
  
  )الوآالة المختّصة: (إلى

  
  سيدتي العزيزة/سّيدي العزيز

  
  ..........................:.........السفينة

  
ف66ي ) المين66اء أو الموق66ع ................. (ان66سكاب نفط66ي ف66ي   /تفري66غ) ي66شتبه ف66ي ح66صول  : (الحادث66ة

  )التاريخ......................... (
  

...... الم66صاريف وفق66ًا ل66ـ   الكمي66ة الت66ي ج66رت خ66سارتها، األض66رار، األآ66الف و   اس��تعادة :ةلب��االمط
  ). العالقةذيالتشريع ....... ( الغرامات وفقًا لـاستعادة أو/و) عالقةال ذيالتشريع (
  

بالنظر إلى امتناعكم عن اتخاذ أي إجراء يؤّدي إلى احتجاز أو توقيف السفينة المشار إليها أعاله أو                 
 أو تت66وّلى إدارته66ا ، أو تملكه66ا بال66شراآة أو ممتلك66ات تملكه66ا الجه66ة المالك66ة نف66سها أّي س66فينة أخ66رى

أو / رّب66ان ال66سفينة وض66مان بالن66سبة إل66ى المطالب66ة الم66شار إليه66ا أع66اله ض66دّ   صول عل66ى لغ66رض الح66
مالكيها، أو أّي من أفراد طاقم السفينة المشار إليها أعاله في ما يتعّلق بالحادثة الم6شار إليه6ا أع6اله،               

ل وفق6ًا لم6ا س6نتفق     األم6وا نتعّهد بأن ن6دفع لك6م عن6د الطل6ب         ) اسم النادي ........... ................ (نحن
 والت6ي يمك6ن اس6تردادها م6ن         اصخت6ص اال ا ستحكم به في النهاي6ة المحكم6ة ذات        عليه سويًا أو وفقًا لم    

أو مالكيه6ا أو م6ن أّي م6ن أف6راد طاقمه6ا، بالعالق6ة م6ع المطالب6ة                   /رّبان ال6سفينة الم6شار إليه6ا أع6اله و         
  اإلجمالي66ة لرّب66ان ال66سفينةولية المدني66ةالفوائ66د واألآ66الف، عل66ى أن ال تتج66اوز الم66سؤالم66شار إليه66ا، و

آتاب6ة   ( دوالر  $.................أو مالكها، أو أّي من أفراد طاقمها وفقًا ألحك6ام ه6ذه الوثيق6ة ح6دود               /و
  .، وم ضمنه الفوائد واألآالف)آتابة المبلغ باألحرف....................... (، )المبلغ باألرقام

  
الح66ّد م66ن م66سؤوليتهم المدني66ة وفق66ًا ألّي اتفاقي66ة  ال66سفينة ومالكيه66ا ف66ي ه66ذا التعّه66د يخ66ضع لح66ّق رّب66ان

  .دولية يمكن تطبيقها
  

م6ن مح6اميكم به6ذا      نا طلب6ًا م6نكم أو       يوم6ًا م6ن ت6اريخ اس6تالم       ) 14(نتعّهد بأن نقوم خ6الل أربع6ة ع6شر          
 ، ومالكيه6ا  )ل6سفينة ااس6م   (  .................الشأن، بأن ن6وعز إل6ى محامين6ا ب6أن يقبل6وا نياب6ة ع6ن رّب6ان                 

نح66ن ). ه66ذا البل66د( االخت66صاص ف66ي محكم66ة ذاتالاإلخط66ار ب66إجراءات ال66دعوى ال66ذي ق66دمتموه أم66ام  
 أف66راد الط66اقم وآال66ة ال يمك66ن  ، وم66ن س66ائر)اس66م ال66سفينة............ (م66ن م66الكي أنن66ا تلّقين66ا ب ضمنن66

  .نزعها إلعطاء التعليمات للمحامين وفقًا لذلك
  

  ).هذا البلد(قوانين ستحكم هذا التعّهد 
  بإخالص

  )التاريخ( ])P&I[اسم نادي الحماية والتعويضات (
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  نموذج من الواليات المتحدة

  
  )اسم السفينة(: المرجع
  ] العالقةيالتشريع ذ[االنتهاآات المزعومة لـ   
  )التاريخ والموقع(  

  المالكين/إلى الرّبان
  

الت66شريع ذي [انتهك66ت ] اس66م ال66سفينة[ لالعتق66اد ب66أن  ب66أن ل66ديها أس66بابًا معقول66ة]الوآال66ة، البل66د[ت66زعم 
  ].العالقة والئحة االنتهاآات المزعومة

  
 أو أآث66ر دوالر$ .........  يج66ري تحدي66د غرام66ة مدني66ة بقيم66ة  أي66ضًا أن66ه ق66د]  البل66د،وآال66ةال[وت66زعم 

، أو  ال6سفينة في دعوى عينّية ض6دّ  ،  ]التشريع ذي العالقة  [ـ   ب ًالعمبالعالقة مع االنتهاآات المزعومة     
  .في دعوى شخصية ضّد مالكها أو مشّغلها

  
الميناء بناء على هذه االنتهاآات       ال ترفض إعطاء السفينة اإلذن لمغادرة      ] البلد ،وآالةال[ونظرًا ألن   

 الجمعي6ة الموّقع6ة أدن66اه تواف6ق، وب6صرف النظ6ر عم66ا إذا آان6ت ال6سفينة فق6دت أم ل66م         المزعوم6ة، ف6إن  
  : حالتها، على ما يليتفقد، وبصرف النظر عن

 شرط االحتفاظ بأّي حق في االستئناف، على دفع أّي غرامة مدنّية يمكن أن يصدر به6ا حك6م                  .1
، أو مالكيها، أو م6شّغليها بالن6سبة إل6ى ه6ذه االنتهاآ6ات المزعوم6ة، عل6ى                   ضّد السفينة  قضائي

أو أّي مبلغ أقّل م6ن  ، ]دوالر، آتابة المبلغ باألحرف واألرقام$ ......... [أن ال تتعّدى حدود   
 م66ن دون ص66دور حك66م، بالن66سبة إل66ى   ه تتّف66ق األط66راف المعني66ة علي66  أو ب66ه حك66مرصدذل66ك ي66

 .موضوع االنتهاآات المزعومة واألنظمة والقوانين المشار إليها

 تعّه6د ب6االلتزام     ش6كل  ضمان شرآة على      دعوى  أيّ  في متقّدأن  ب إلى أّي طلب خّطي،      استنادًا .2
وبإمك66ان ]. المبل66غ ب66األحرف واألرق66ام  $ [......غ ال يتخّط66ى ح66دود   ق66ضائي بمبل66 ب66أّي حك66م 

 ]الوآال6ة، البل6د   [ن6سبة إل6ى     الجمعية الموّقعة أدناه باختيارها بإبدال ضمان الشرآة المقبول بال        
خاضعًا لجميع أحكام ه6ذا     ] الوآالة، البلد [مان الشرآة المقبول من     وسيكون ض . في المستقبل 

 .الحال بالنسبة إلى الجمعية الموّقعة أدناهما هو االتفاق بالطريقة ذاتها آ

بموج6ب الحك6م الق6ضائي الم6ذآور،         2حال جرى دفع الضمان المشار إليه في الفقرة رقم          في   .3
 . أّي التزامات بموجب هذه الوثيقةعين أدناهالموّقفال تبقى على 

ثيق6ة، بع6د دف6ع    تنتهي مدة هذه الرسالة وجميع الضمانات التي يجري تقديمها بموجب هذه الو           .4
 ع6ن المطالب6ات ف6ي ال6دعوى، أو          ]الوآال6ة، البل6د   [أّي مبلغ ترى أّي محكمة وجوب دفعه إل6ى          

 .المذآورة] الوآالة، البلد[في حال قّررت المحكمة المذآورة أن ال شيء يتوّجب لـ 

يابة مخّول قبول أّي مراسالت أو أوراق قانونية تتعّلق بهذه االنتهاآات المزعومة بالن           .......  .5
المث666ول ف666ي أّي دع666وى تقيمه666ا ع666ن ال666سفينة، أو مالكه666ا، أو م666شّغلها، وال666ذين وافق666وا عل666ى 

ضّدهم بالنسبة إلى االنتهاآات المزعومة، ولل6دفاع ع6ن ال6سفينة ف6ي مواجه6ة               ] الوآالة، البلد [
 . ضّدهاأّي مطالبات عينّية
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 تك6ن، وس6واء فق6دت أو ل6م          وستكون هذه الرسالة ملزمة سواء آانت السفينة في المين6اء أو ل6م             .6
 إجح66اف بجمي66ع الحق66وق أو   تفق66د، وب66صرف النظ66ر ع66ن حالته66ا، وه66ي تعط66ى م66ن دون أيّ     

أو م6شّغلها، والت6ي ال يج6ب النظ6ر     /أو مالكها و/ التي يمكن أن تكون لدى السفينة و      الدفوعات
التن6ازل  قد جرى التن6ازل عن6ه، باس6تثناء م6ا ق6د يق6ّرر المال6ك والم6شّغل         إلى أّي منها على أنه   

 وبالن6سبة إل6ى ال6دعوى    عنه من اعتراضات بالنسبة إلى الدعوى الشخ6صية المقام6ة ض6دهما،          
] الوآال66ة، البل66د[العينّي66ة المقام66ة ض66ّد ال66سفينة، بالعالق66ة م66ع المطالب66ات المحتمل66ة م66ن جان66ب   

 ].البلد[ المحكمة المحّلية لـ ]البلد [ محكمةالمذآور أعاله، في

 أو امتناعهم عن التنازل ع6ن     5 أو المشّغل آما تقضي الفقرة رقم        م مثول المالك،  في حال عد   .7
، عندئ6ذ تواف6ق الجمعي6ة       6، آم6ا تق6ضي الفق6رة رق6م          اعتراضاتهم عل6ى االخت6صاص الق6ضائي      

 ].الوآالة، البلد[الموّقعة أدناه على دفع آامل مبلغ رسالة التعّهد هذه إلى 

ل6ن يعتب6ر ملزم6ًا      .......  قب6ل مح6اٍم م6ن        من المفهوم والمتف6ق علي6ه أن تنفي6ذ ه6ذه الرس6الة م6ن               .8
الت6ي  ...........  بالن6سبة إل6ى      ، ولكنه مل6زم فق6ط     .........بالنسبة إليه شخصيًا أو ملزمًا لشرآة       

 .تنفيذ هذه الرسالة بالنيابة عنها........ خّولت 
  

  :من جانب

  :ةلاوآبالمحامي ال

  ).التاريخ(عمًال بالتوآيل في 
  



   لتفريغ النفط من السفندليل األنتربول   

  14الملحق   

115 

  
  ز السفينة والتعميم ألغراض التأمين الماليبحجنموذج عن إخطار   .14
  
  ذج من أستراليانمو

  
 م66ن اتفاقي66ة األم66م المتح66دة ب66شأن ق66انون    220والم66ادة رق66م   ..... ]الت66شريع ذي ال66صلة [..... وفق66ًا ل66ـ  

، اس6مها، ورقمه6ا ل6دى المنظم6ة          ال6سفينة  ن6وع ..... ( بموجب ه6ذه الق6وانين احتج6از         البحار، فقد جرى  
...... ، بالعالق666ة م666ع حادث666ة تل666ّوث )الم666سّجلة) ....... ( العل666مدول666ة) ..... (]IMO[لي666ة البحري666ة الدو

  ) ........التاريخ والموقع(
  

  :يمكن إطالق سراح السفينة فورًا إذا
  

جرى توفير تأمين مالي عل6ى ش6كل ض6مانة م6صرفية أو رس6الة تعّه6د ي6صدرها ن6ادي الحماي6ة                  •
، للحّد  )اسم الوآالة (دوالر هي المبلغ الموازي، برأي      $ ........... بقيمة   )P&I(والتعويضات  

األقصى من جميع الغرامات، وغيرها من المبالغ، واألآالف، والنفقات التي يمك6ن أن ي6دفعها             
التل6ّوث،    مخالف6ة   م6سؤولة ع6ن    ، ومالكها، وأفراد طاقمها، في حال ُوج6دت       )اسم السفينة (رّبان  
 أو

، لتي جرت المباشرة به6ا بالعالق6ة م6ع مخالف6ة التل6ّوث        جراءات القضائية ا  جميع اإل جرى وقف    •
 أو

، م6ن دون    )س6واء آ6ان هن6اك اس6تئناف للحك6م الحق6ًا أو ال             (جرى اختتام جميع هذه اإلجراءات       •
 أن تتّم إدانة أّي شخص بجريمة أو من دون أن يكون مسؤوًال عن دفع مبلغ من المال، أو

أو آمي66ات أخ66رى م66ن /ع الغرام66ات وج66رى اختت66ام جمي66ع ه66ذه اإلج66راءات، وج66رى دف66ع جمي66   •
 ، بالعالقة مع مخالفة التلّوث، أوالمال، وجميع التكاليف والنفقات التي أمرت المحكمة بدفعها

توّصلت الوآالة إلى قناعة بأن مخالفة التلّوث لم تحصل، لم تحصل بنتيجة أفع6ال ذات عالق6ة                  •
 بالسفينة، أو

 .ج عن السفينةقّررت الوآالة ألّي سبب آخر أنه يجب اإلفرا •
  

دوالر عل66ى هيئ66ة اعتبارّي66ة ت66شمل $ ........ دوالر عل66ى الف66رد و$ ...... فرض66ت غرام66ة ت66صل إل66ى 
  . سفينة تبحر من ميناء أو تواصل رحلتها قبل إطالق سراحهامالك ورّبان

  

  وتوقيعه) بخط الضابط المخّول(التاريخ 
  
  

  نموذج إلخطار إطالق سراح سفينة
  

....... ي  تعميم ألغراض التأمين الم6الي ال6صادر ف6        /تبعًا إلخطار حجز السفينة   و بموجب هذه الوثيقة،  
، أؤّآد أنه قد جرى توفير التأمين المالي على شكل مقبول من )اسم السفينة(، وبالنسبة إلى )التاريخ(

 وبن666اء عل666ى ذل666ك، يطل666ق س666راح). الت666شريع ذي العالق666ة(وفق666ًا ل666ـ  .......... )اس666م الوآال666ة........ (
  ).التشريع ذي العالقة(وفقًا لـ .... ) .......اسم السفينة.......... (

  
  .وتوقيعه) بخّط الضابط المخّول(التاريخ 
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  معلومات وروابط مفيدة  .15

: فريق األنتربول العامل المعني باإلجرام البيئي
asp.Default/EnvironmentalCrime/Public/int.interpol.www://http 

 IMO:( org.imo.www://http(المنظمة البحرية الدولية 
 org.bonnagreement.www://http: اتفاقية بون

  
 : وقواعد البياناتم بشأن رقابة دولة الميناءمذآرات التفاه

 ):EQUASIS(النظام األوروبي للمعلومات المتعّلقة بمراقبة جودة الشحن 
org.equasis.www://http 

 org.oubsm.www://http:  البحر األسود بلدانمذّآرة تفاهم
 org.caribbeanmou.www://http:  البحر الكاريبي بلدانمذّآرة تفاهم
 org.iomou.www://http:  المحيط الهندي بلدانمذّآرة تفاهم

: ميناء على السفناتفاق بلدان أميرآا الالتينية بشأن رقابة دولة ال
htm.indexj/62.69.45.200://http 

 org.medmou.www://http: مذّآرة تفاهم بلدان البحر األبيض المتوسط
 org.parismou.www://http: تفاهم باريس بشأن رقابة دولة الميناءمذّآرة 

 org.mou-tokyo.www://http: مذّآرة تفاهم طوآيو
 

 :سجالت السفن
 fair play :(com.lrfairplay.www://http(لويدز شرآة سجّل 
 com.register-ships.www://http: إلنترنت للسفنسجّل ا

  
 :تقارير

ت66وفير األآ66الف الناجم66ة ع66ن ع66دم   ")OECD(تقري66ر منظم66ة التع66اون والتنمي66ة ف66ي المي66دان االقت66صادي  
  :2003الصادر في العام " االمتثال لألنظمة البيئية الدولية في القطاع البحري

html.OO ,1 _1 _1_119666 _2496751_34337_2649_en,2546,0/Long Abstract/org.oecd.www://http 
ت ب6شأن ال6نفط     تق6ديرا  "75ث البح6ري رق6م      تقرير فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمي6ة للتل6وّ         

 org.imo.gesamp://http: "الذي يدخل البيئة البحرية جّراء نشاطات بحرية
: 2003 الم666دخالت، والم666صائر، والت666أثيرات، المجل666س الق666ومي األميرآ666ي للبح666وث، :ال666نفط ف666ي البح666ر

html.10388/catalog/edu.nap.www://http 
 ):EPA(فه666م ان666سكابات ال666نفط وال666رّد عل666ى ان666سكابات ال666نفط م666ن قب666ل وآال666ة حماي666ة البيئ666ة األميرآي666ة   

htm.pdfbook/oilspill/gov.epa.www://http 
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  .جميع الحقوق محفوظة
ال تتضّمن المصطلحات المستخدمة والتقديم الخاص بالمواد في هذه المطبوعة أّي تعبير عن أّي رأي آان   

 األنتربول بشأن الوضع القانوني ألّي بلد أوإقليم أو مدينة أو    �من جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية       
  .ات أّي منها، أو بشأن تعيين حدودهامنطقة، أو بشأن سلط

ال تعني اإلشارة إلى شرآات معينة أو إلى منتوجات بعض المنتجين أن المنظمة الدولي6ة لل6شرطة الجنائي6ة          
 األنتربول تتبّناها أو توصي بشرائها أو تفّضلها على منتجات أخ6رى م6ن الطبيع6ة نف6سها والت6ي ل6م يج6ر                        �

  . ذآرها
 األنتربول أن المعلومات الت6ي تت6ضّمنها ه6ذه المطبوع6ة آامل6ة            � للشرطة الجنائية    ال تؤّآد المنظمة الدولية   

  .وصحيحة، وبالتالي ال يمكن تحميلها أّي مسؤولية عن أّي أضرار قد تنشأ جراء استخدامها
 �ويتع66ّين توجي66ه الطلب66ات للح66صول عل66ى أذن إلع66ادة طب66ع من66شورات المنظم66ة الدولي66ة لل66شرطة الجنائي66ة 

، إل66ى المنظم66ة الدولي66ة )يس66واء لبيعه66ا أو للتوزي66ع غي66ر التج66ار( أو لترجمته66ا ، جزئي66ًا أو آّلي66ًا،األنترب66ول
  :نتربول، مكتب اإلعالم والمنشورات األ�للشرطة الجنائية 

 200, quai Charles de Gaulle, 69006, Lyon, France .  
  

 ww.interpol.int 


