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 (لم يترَجم هذا النص ولم يراَجع في قسم الترجمة العربية في المنظمة)

 
 الشكر والتقدير

يف   كبووريال م ى إسووماماإلنرتبووول  ي يبوور  موون امتلانوو  الصووا مل لجفوورا  املددنووة  مسوواهتم    نووا  ومل مووا   ملوو يووو   
يف  موووهمتم  نتسجوووة الووودلس  موودا وقووود نوووا وخووو.  حم  رفتم كتابووة مووودا الووودلس حم ويبكووذ  تويوووام مووودا الووودلس  مبوو
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 فسلستا نودنسسفا، 
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 التمهيد

مو  مورود واكتشوفلا حم مباملتلوا هلوان مود  سوو  روي  ي احملسطوام غوري قابلوة للتودمري، بغون  الل ور موقل سا  االمتقا 
يموود  البسةووة البحريووة بسووبب حم موو  ذلووع، وملوى الوورغ  موون  ي ا طوور الودي موودا امتقا نوا  نلووا كلووا  طةووني يفالوقوت 

بالتمديود  فقوط بود نا نبورتيف يف انونوة األخورية التصريف غري املشروع لللفط من السفن كواي مبروفوام ملود  مود ببسود،
ل   سةحمالبالستسك اللدائن  و املوا  البحري، وال سسما التصريف غري املشروع للحطام الدي يشك 

يقد د برنوام  األمو  املتحودة للبسةوة  نو  و  مدا الكوكبحممن البالستسكسة يف ك   سط  من القمامة طلاي السوم  يتواند
، ممووا يقتوو  احلسوواة البحريووة السووفن البحريووة يف احملسطووام والبحوواد موون اللفايووامماليووني قطبووة موون  5إلقووا   ت  يومسووام يوو

مووود   سةالبالسوووتسكاملووووا  يتبووود  مووود  ويف ، سووو2050البشوووريةحم ويّقووود د  نووو   لوووول مووام  غدائسوووةسلسووولة الالويوودخ  
 .مد  اللفايام يف البحاد يتحل قب   ي  قد يستغرمل األمر مقو ام و األمساك يف البحادحم 

إحووود   كشوووفتوقووود  حم ويقتلموووا البحريوووة والثوووديسام البحريوووةاللفايوووام البالسوووتسكسة األمسووواك والطسوووود  مووودا ويوووؤذي
ملوى األقو  يف عسو    وا  البوا ،  ام نومو 267ر ملوى قد  ث  املوا  البالستسكسة  من نرا  الدداسام  ي التلوث البحري

مون عسو   نوواع  %43من عسو   نوواع الطسوود البحريوة و %44ومن عس   نواع السالحف البحرية،  %86مبا يف ذلع 
والوقووع يف والغورمل  االلتموا البتالع والتجويو  واالختلوامل و للتسجة كالوفسام   مدا األثر يتضمنلثديسام البحريةحم و ا

 .الشباك
 البالسووتسكسةوا  املويفاقسوة الدولسووة مللو  التلوووث اللوان  موون السوفن لمووادبول  الوتخلص موون لالر امللحوق ا ووامذ حي  و

قود األخر  من السفنحم وملى الرغ  من  ي مدا الصوع  القمامةريف يف البحر ويقسد بشدة مملسام يص  يلما كاي
، فقود كواي مون الصوبب إنفواذ  حسوث  ي مملسوام التصوريف غوري 1988 يسم. يف كانوي األول/ تلفسد خ  حسه ال

اجلرمووة قلسلوووي، وموون الصووبب  ملووى شوومو كمووا  ي الالبحوور،  موورض  ملووى ببوود  مسووال يفاملشوورومة مكوون  ي حتوودث 
 .لةسفن مبس  ا اصة بيام اللفا يبقب

ن مووة مكافحووة التلوووث مثوو  امللحووق ا ووامذ موون ايفاقسووة مووادبول مفسووداي، فتلفسوود   التثقسووف والتومسووةويف حووني  ي 
 .ي حلماية  سطايلامن  ي نمد ند   نه ام بصرامة  ك. جيب  ي يكوي 

حتقسوق لو  أول بويقووم  رافو امل ام ملراقبوةحكومسو مسوؤوالم لتلووث البحوري مون ذوي ا و.ة  و يف ا ام نلائس ام سوا  كلت  قق
مبلومووام موون الواليوووة  وحيتوووي ملوووىموون املبلوموووام املفسوودةحم  كلووهام ، يوووفر موودا الووودلس   اليفاقسووة موووادبول متثووالاال يف

يفاقسة مادبول، للمرفق ا امذ من ا، وشرح اإلطاد التل سمي بالسفن ذام الصلة و تصرام مصطلحامو البحرية، 
 حمو سالسب حتقسق  خر  مفسدة، وغري ذلع مقابالامليقلسام إنرا  و 

الدلس  مو نتسجة اجلمو  الدهتوبة اليت يبدهلا جللة البحاد الل سفة التاببة للفريق البام  املبين مبكافحة نرائ  التلوث و 
مضووا  اللجلووة  نلسوه كاسووتوي ودوي فوابر وغرييووت نوويذ وكسلووت إ لونوود بأ وجيووب التلويو  بشووك  خوا يف اإلنرتبوولحم 

 حموظائفم  السومسة لكتابوة الودلس األوقام املخصصة ل وقتام طويالم من  خدواوفسلستا نودنسسفا الدين  غايهلذوفرانذ 
 .ما كاي للدلس   ي ير  اللود فمن  وهن 

يف  ووكوووال  اللسابوووةوكووودلع مشوووادكتما مووو  سووولطام التحقسوووق  القس موووةوإنوووين  شوووجبك  ملوووى اسوووتخدام مووود  األ اة 
 ملى نمو ك  حلماية  سطايلاحم لفام س ك ، و شكرك  بال

 نوزيف بو
 كافحة نرائ  التلوث يف اإلنرتبوللفريق البام  املبين مبا دئسذ
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 المقدمة .1

مووو   جموووام األصوووغر ح راكوووبالسوووفن وامل ويبامووو  قماموووةيتلووواول مووودا الووودلس  التحقسوووق يف التصوووريف غوووري املشوووروع لل
الودين يقومووي  واملبتودئنيمون ذوي ا و.ة  القانويإنفاذ  ضباطمو يوفري املبلومام ملسامدة  مل اللفايامحم واهلديف 

 حمبالتحقسقام املتبلقة بالتلوث البحري

 1للولفط مون السووفن شوروعلودلس  التحقسوق الودي  موود  اإلنرتبوول بشوأي التصوريف غووري امل يكمسلووي موو ومودا الودلس 

 لمادبول حم د االيفاقسة الدولسة ملل  التلوث اللان  من السفن  القوانني اليت يلف  ط ، ويكم  ل لس  اللف

، ايفاقسوة مووادبول يفاألطورايف اجلمووام وحيتووي  لسو  الولفط ملووى مبلوموام  ساسوسة موون الواليوة البحريوة، والتهاموام 
يقلسوام حم كموا يغطوي املراكوب /السوفن التحقسقوام املتبلقوة ب لكافةمفسدة ومي  ن   حتديد موية السفن ويبق بما،و 

 نوورا اماإلالختوواذ  الوويت يلتمووي إلسمووا موود  السووفن للوودول  لووةإحالووة األ، ومصووطلحام الشووحن، و إنوورا  املقووابالم
كمووا يف النتماكووام  ليف التحقسووق واملالحقووة القضووائسة  قمامووة لسوو  الوولفط و لسوو  اليسووامد كوو  موون حم الالزمووة  قمووا

الوودين و  رافوو مراقبووة املاملختصووني يف   احلكووومسنيموووظفنيلل  يضووام  ينمفسوود اني قوود يكونوو نشووطة اإلنفوواذحم وكووال الوودلسل
 .يقوموي بتفتسش السفن لضماي االمتثال ملتطلبام االيفاقسة الدولسة

وويّ  حم املراكووبالسووفن و  مون اللاعووة قووانوي القماموة بواالقرتاي موو ، مودين الوودلسلني  عسوو  البلوداي ملووى اسووتخدام ج  ش 
سووتخدماي يف جتربووة مادة إىل  ي مصووطلحي لالقمامووةل و لاللفايووامل وجتوودد اإلشوو

 امسووويف ممل اللانحووةتحقسقوووام بال الرامسوووة إىل القسوواماجلمووو  ويف اإلنفوواذ مووود ، 
 .2لة مادبو سيفاقمتاشسام م  ا التصريف غري املشروع

يلت  السوفن مموموة ضوخمة مون موادي اللفايوام الصولبة والسوائلة، مبوا يف ذلوع 
ة سوا  انسوولاملغوريف احملركوام واملسووا  السوو ا  واملسوا  الرما يوة و  سوتخدم يفالولفط امل

وغريمووواحم  طووواب املو  الطبوووام واللفايوووام اجلافووة و لفوووام املتجمبووة يف قووواع السوووفن
وببود ذلوع ملووى  السوفن اللفايوام إىل مباجلوة، يف البدايوة ملووى مون كافوةحتتوا   و 

 ن موووةلج اللفايوووام وفقوووام التبامووو  مووو  ملوووى الطووواق   ي سوووم حم جيوووب  ي السووواح 
حلووول  ي يتوووافر موو  إنوورا ام واضووحة لفوورز وفصوو  اللفايووام و  ،ة واحمللسووةسووالدول

حم وجيووري قوودد كبووري موون السووفنسووملة االسووتخدام للحوود موون حجممووا ملووى موون 
جوووه   يضوووام مووون التووودديب واالنووورا ام كالتبلوووس  والتووودديب ملوووى مووود  اجلوانوووب ملوووى الصوووبسدين الووودو  واحمللوووي،  

األصوغر حجموام عضوبوي  يضوام  املراكوبيف ن   إ ادة السالمة ملى من السوفنحم كموا  ي مشوغ لي    ملسماامللصو 
 ام التصريفحمسما عص ممليف ملتطلبام القوانني 

                                                             
 2007 لس  حتقسقام اإلنرتبول حول التصريف غري املشروع لللفط من السفن  1
 يبين  يضام زبالة، حطام  و مممالم 2
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 ةيمشكلة النفايات العالم 1.1

ة سة وصحية واقتصا سة مي مشكلة بسةسلقمامة اليت يت  إغراقما  و التخلص ملما يف احملسطام واملسا  الساحلا
 .ةسكلة ماملشمحم إهنا ةسوعال

ستخدم مصطلح "احلطام البحري" ملى نطامل واس  لوصف القمامة  و اللفايام اليت جتد طريقما إىل احملسطوامحم يّ 
وهة الويتمصول بة  و  ثابتوة،مووا  صولبة  يويشم  احلطوام البحوري   الوتخلص والويت يوت    يبود ملواك حانوة إلسموا  مم 

 ويشوك  املكووي الرئسسوي للحطوام البحوري موي سةالبالسوتسكاملوا ة ةحم و سة  و السواحليوالبسةوة البحر  يف و إلقاهتما ملما 
ملوى ادام احملسطوام ودياحموا  ي يلقو  القماموة سوة ملةام السلنيحم ومكون لتييف البسةة البحر  بقائمابسبب  ام  ك.خطر 

 .اللائسة يةلاطق البحر امليف ملى الشواط  و مسافام طويلة مما يتسبب يف يراكمما 

أن  املصدد بصلف يّ حم وبصفة مامة، 3ة املتبلقة باحلطام البحري ومكاي نشأي سمن املشكلة البامل ّكِتب  الكثريقد  و 
 :يكوي ي من املتوق  و حم ي و  ر  يبر 

 80%  ةيبر المصادر المن الحطام البحري من  
 20% حممنه من المصادر البحرية 

 املكونام الرئسسسة هلد  املصا د مي:

  ةيبر 

 والتببةووة والتغلسووف ط  مثو  األغديووةوادوا  الشوو يرتكمووااللفايووام الويت  -ة سوالسوساحة واألنشووطة الرتفسم •
 وغريما سةالبالستسكاملوا  السجائر و و 

اللفايووام اللاجتووة  -اللفايوام املتبلقووة بالصووريف الصوحي  •
وفسضووووواي نفايووووام الشووووووادع، و ، األمطوووووادموووون يصوووووريف 

البحوور  يصوو  اىل الوودي يالسوطح املسووا نريوواي و ، اجملوادير
 ة و األهناد  ثلا  مطول األمطاد الغهير 

 ةير حب
وط الصووسد وشووباك ، سوو نشووطة صوولامة صووسد األمسوواك: خ •

و واين صوووسد األمسوووواك، و شوووورطة دبووووط صوووولا يق الطبوووو ، 
 و الوووتخلص ملموووا ممووودام مووون ام سمرضووو الووويت يوووت  إلقاهتموووا

 ةيسفن الصسد التجاد 

فايوووام القماموووة ة: نيووالبحر  لشوووةاموامل املراكوووبالسووفن و  •
مشروع يف   و بشك  غري ام سمرضاليت يت  التخلص ملما 

 البحر

 :و فا يقديرام اللفايام يف  سطام البا  الل ر يف  2005برنام  األم  املتحدة للبسةة يف مام  مدا وقد  ما 

                                                             
 : تلفة ملشودام ت دن ّ جم  املتحدة ملى اإلنرتنت حسث البسةة التاب  ل ن ر موق  مستو ع وثائقا 3

http://wedocs.unep.org/discover?scope=%2F&query=marine+litter&submit=  

http://wedocs.unep.org/discover?scope=%2F&query=marine+litter&submit
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مةةةا وأن كةةل يةةةوم    والبحةةةار فةةي المحيطةةةاتُتلقةةةى ة يةةماليةةةين قطعةةة مةةةن القمامةةةة البحر  8أن قرابةةة  .."
. و تسةةقط منهةةةاأ نالسةةف ُتلقةةى مةةن علةةى مةةتنمنهةةا )النفايةةات الصةةلبة(  قطعةةة ماليةةين 5 علةةىيقةةر  
ا  علةى يةة تطفةو حاليألف قطعة مةن النفايةات البالسةتيك 13  يُقدَّر أن ما يربو على على ذلك وعالوة  

  4سطح كل كيلومتر مربع من المحيطات."

ة يوودخ  سملسوووي طوون موورتي موون اللفايووام البالسووتسك 12,7و 4,8 ي مووا بووني  2015قوود دم  داسووة  نريووت يف مووام 
تووأثر بشووك   كوو. باملوودخالم املسووتمرة موون املصووا د يمب وو  موود  اللفايووام بووبط  و يتحلوو  حم و 5احملسطووام كوو  مووام

 ملى اجلمس  بودل نموو  متضوافرة للحود ني، ويتببت. يراك  احلطام البحري مشكلة يه ا  سو ام ويّ  حم ةية والبحر يلال. 
مي  ونو  القصوود يف يلفسود وإنفواذ   امن التخفسف من حد بدالم  وما يسام  يف املشكلة ةحميدمود البسةة البحر من ي

 مو غسا يف املشكلة  ومما يسم   يضام حم 6ةس الوطلذام الصلة بالبسةة واألن مة واملبايري ةسة واإلقلسمسااليفاقام الدول
الصسدحم ويسام   يضام يكوالسف يصوريف نفايوام القماموة الويت  كبمرا اللفايام من السفن و  الستالمة يبر  ةسبلسة حتت

 حم7ام يصريف القمامة غري املشرومة احملتملة اليت يقوم هبا السفنسيف ممل راف ،يول دما السفن يف مرافق امل

اختوود  فقوودإنوورا ام ملووى الصووبسدين البوواملي واإلقلسموويحم  يووت  اختوواذة، و سوويتوووفر ممومووة واسووبة موون الصووكوك القانون
ة والتبلوس  وبورام  سوة مون خوالل التشوريبام وإنفواذ االيفاقوام الدوليوبشأي اللفايام البحر  يدابريالبديد من البلداي 

ة و موو  يووالتومسوة البامووة ويوووفري مرافووق اسوتقبال لللفايووام املتولوودة موون السووفن وحتسوني ممادسووام إ ادة اللفايووام ال. 
 الشواط حم نشطة يل سف 

 
 ةيبيئة البحر القمامة في ال آثار 2.1

ةحم ومكون  ي يوالبسةة البحر  ملى األخطاد   ك. سةيشك  املوا  الثابتة لالبالستسك
ة واحلسواة يوة  و ابتالمموا إىل إصوابة الطسوود البحر سيؤ ي يشوابع املووا  البالسوتسك

ة بالضرد  و الوفاةحم ويتبرض التلوع البسولوني البحري للتمديد حسث  ي يالبحر 
لقماموووة ومكووون لن  ي يلقووو  األنوووواع الغازيوووة بوووني البحوووادحم القماموووة البائموووة مكووو

،  ي يتوداخ  مو  مالحوة السوفن البائموة  و املغموودة حتوت سوطح البحور مباشورةم 
  حملتصبح  ديدام حلساة وسالمة اإلنساي

 مويو  ةساجلسوسمام البالسوتسكقطو  صوغرية يسومى  إىلة ساملوا  البالستسكيلقس  
ة والطسووووودحم يوووتلاوهلوووا احلسوانووووام البحر يلسوووولني و يف البسةوووة البحريووووة ملةوووام ا يبقوووى

يشك  اللفايام ذام الطاب  الطيب  و الصحي خطرام ملى الصحة ومكن  ي و 
ملووى الشوواط   و  ثلووا  السووباحة  املتوانودينيسوبب إصووابة خطورية لجشووخا  

                                                             
 : "مامة حتلسلسةحملة البحرية:  لفايام"ال 2005لبام   UNEPرير برنام  األم  املتحدة للبسةةن ر يقا  4

-litter-database/unep/marine-resources/databases/document-and-unep.org/publicationshttp://www.cep.

gpa.pdf/view-unep-overview-analytical-an 
 ، الرابطة األمريكسة لللموض بالبلومحم 2015ل مدخالم اللفايام البالستسكسة من ال. إىل احملسطان ر يقرير،   5 

http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 
 2005لبام  UNEP يقرير برنام  األم  املتحدة للبسةة  6 
للمرفأ بسلما يوفر ببن  الحظ  ي مب   املراف  يف البا  يفرض دسومام ملى يصريف اللفايامحم ويدم  ببن املراف  الرسوم يف املستحقام البامة  7 

 حماملراف  األخر  خدمة استقبال اللفايام مانام 

http://www.cep.unep.org/publications-and-resources/databases/document-database/unep/marine-litter-an-analytical-overview-unep-gpa.pdf/view
http://www.cep.unep.org/publications-and-resources/databases/document-database/unep/marine-litter-an-analytical-overview-unep-gpa.pdf/view
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768
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سوب  ة يف املمتلكام و يخسائر اقتصا يكالسف و يف البحرحم وقد يؤ ي األضراد اللاعة من القمامة إىل يكبد اللاس 
 .ة اليت نتمىن عسبام التمت   هباسبشك  مام، يشو   ويدم ر يلع القمامة عال البحاد وامللاطق الساحلو حم البسش

مدا الورتاك  لللفايوام و ةحم سة دئسسسة البائمة واملغمودة مشكلة ماملسام كبرية من اللفايام البالستسكسومث   يراك  كم
الريواح  ام مون واموفمود  األخورية حّتودث بشوك  طبسبوي  واموام احملسطوامحم  انوديتو ملحوظ بشك  خوا  حسوث 

اجتووا  مقوواد  السووامة يف نصووف الكووورة الشووما  ومكووذ اجتووا  مقوواد  السووامة يف نصووف الكووورة بادام يوودود سوووي
البحوورحم للقمامووة يف  الوخسموةنثوواد بشوأي ا لبووا اىل ادسووالةم صووادمةم مونموة مبثابوة حجوو  مود  الوودوامام و حم 8اجللووي

ة يوامللوثووام البضووو  سةالبالسووتسكاملوووا  ام مائلووة موون سوود  هنووا حتتوووي ملووى كمق ووبتو  ة يّ سمخووذ  وامووام دئسسوو يتوانوودو 
اهللدي ومشال ونلو  احملسط اهلا ئ لدقبوة كبورية مون القماموة يف احملوسط اهلوا ئ ، ومشوال ونلوو  احملسط الثابتة يف: 

 حم9احملسط األطلسي

ة موون خووالل صووود احلطووام البحووري واللفايووام إلظموواد ا فوواض قسمووة يوويف البسةووة البحر  القمامووة آثووادومكوون يوضووسح 
 فمثوو  موود القايلووةحم  سة الوخسمووةالبالسووتسكاملوووا   ة املستوة آثوواديووحلسوواة البحر ايقووادير يشووريح  وقوود ّي موورةحم سووالبسةوة اجلمال

 حموث القمامة اللان  من السفننتماكام يلا حاالمبلومام مفسدة إلثبام الضرد البسةي ملد إمدا  املصود و ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: الهيئة األسترالية للسالمة البحرية
 
 

 :ووكالء النيابة ينقلمحقلمالحظة 
في ملخص األدلة المرفوع ة  يالمعلومات المتعلقة بآثار الحطام البحري في البيئة البحر  إدراجمن المفيد 

الضرر البيئي المحتمل أو الفعلي.  أو اظهار إثبات فين. ويسهم ذلك فيمحلّ المحكمة أو هيئة ال الى
 .العقوبة التي تفرضها المحكمة درجةر هذه المعلومات على وقد تؤثّ 

                                                             

     gyre/-the-is-http://www.gyrecleanup.org/what ان ر 8 
 .وغريما من املبلومام 2008لتقادير البحوث يف مام  /http://iprc.soest.hawaii.edu ان ر حماملصدد: مركه  وث احملسط اهلا ئ الدو  9 

http://www.gyrecleanup.org/what-is-the-gyre/
http://iprc.soest.hawaii.edu/
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 القمامة والنفايات -االتفاقيات الدولية  .2

 مون يشم   برز االيفاقسام الدولسة املبمول هبوا يف  نشوطة اإلنفواذ املتبلقوة باللفايوام يف البحور ويصوريفام القماموة
 السفن واملراكب:

  1978، املبدلة مبونب ال.ويوكوولني لبوامي 1973االيفاقسة الدولسة ملل  التلوث اللان  من السفن لبام 
 ؛لايفاقسة مادبول  1997و

  املبدلووة مبونووب 1972ايفاقسووة ملوو  التلوووث البحووري اللووان  موون قلووب اللفايووام واملوووا  األخوور  لبووام ،
 ؛ة للدي لايفاقس 1996برويوكول للدي لبام 

 األن مة الدولسة بشأي التحك  يف نق  اللفايام ا طرة والتخلص ملما م. احلدو  لايفاقسة بازل حم 

وضووبت مل مووام األموو  املتحوودة املتخصصووة موود  االيفاقسووام، ويلف وود الوودول األمضووا  الوويت مووي  طوورايف يف موود  
حم وجتوودد اإلشووادة إىل  ي لوطلسووة واحمللسووة فسموواااليفاقسووام األن مووة الووواد ة يف كوو  ايفاقسووة، وذلووع مبونووب القوووانني ا

 10بالوالية البحرية يف ما يتبلق بالتلوث اللان  من املراكبحم مممة ذام صلة ايفاقسة األم  املتحدة لقانوي البحاد

 اتفاقية ماربول 1.2

سوة مللو  التلوووث وضوبت املل موة البحريوة الدولسوة  مو  مبامودة مللو  التلوووث اللوان  مون السوفن، وموي االيفاقسوة الدول
 حماللان  من السفن لاملبروفة بايفاقسة مادبول 

ويلطبق األن مة املتبلقة بالتصريفام يف االيفاقسة ملى السفن واملراكب جبمسو   حجامموا، بسلموا حتود   ن موة  خور  
هنا يضو  ن اموام ، واملبدام اليت يلبغي يركسبما ملى من السفن وصسانتما، فضالم من  املبايري لتصمس  السفن وبلائما

مللح الشما ام وإنرا  التفتسشامحم ويتضمن ايفاقسة مادبول كدلع التهامام ملى مايق البلداي األطرايف بتوأمني مرافوق 
للتخلص من اللفايام املتولدة من السفن، باإلضافة إىل مد  من املتطلبوام احملود ة ملوى مون  االستقبال يف املراف 

ووادة البوواملني ملووى موون السووفن  طووط اإل ادةفووظ السووجالم وخ  املتبلقووة السووفن واإلنوورا ام الوويت يلبغووي ملووى البح 
 ايبامماحم

البا يووة للسووفن واملراكووبحم ويغطووي ايفاقسووة مووادبول كافووة اجلوانووب التقلسووة للتلوووث اللووان  موون السووفن يف البملسووام 
واملووا  الضوادة  البحريوة بفبو  الهيوومم د يف البسةوة ويتمث  اهلديف الرئسسي اليفاقسة مادبول يف إزالة كام  التلوث املتب

 11يسر   مد  املوا  من السفنحماألخر ، فضالم من احلد من 

املوا  الباموة الويت يتلواول التبواديف، وااللتهاموام، واالنتماكوام، ومولح الشوما ام  1973ويض  ايفاقسة مادبول لبام 
يتلووواول االيفاقسوووة  يضوووام املسوووائ  التقلسوووة والتفتوووسش، والتبووواوي يف الكشوووف مووون التلووووث، والتقوووادير مووون احلووووا ثحم و 

 واملتطلبام احملد ة ملل   تلف  نواع التلوث اللان  من السفنحم

                                                             

 "التصريف غري املشروع لللفط من السفن" لس  حتقسقام اإلنرتبول حول للمهيد من املبلومام، دان   10 
دان  موق  املل مة البحرية الدولسة  11 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Pages/Default.aspx 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Pages/Default.aspx
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 :مد  األنواع يف ستة مالحقوير  
 

  البروتوكول األول  1978  بروتوكول عام 1973اتفاقية ماربول لعام  اتفاقية ماربول
 1997البروتوكول الثاني  بروتوكول عام 

 الزيوت - ألولالملحق ا
 الضارة السائبة ائلةالمواد الس - الملحق الثاني
 المواد المؤذية المعّبأة - الملحق الثالث
 المجارير - الملحق الرابع

 القمامة - الملحق الخامس
 الهواء - الملحق السادس

صووسلسة حيتوووي كوو  ملحووق يقووين ملووى  ن مووة ويبوواديف خاصووة بلوووع التلوووث املشوومول، باإلضووافة إىل املتطلبووام التف
للتصوريفام احمل وودة واملسوموح هبوا وعلوة مون املتطلبوام األخور حم ويلتوهم األطورايف يف امللحوق ا وامذ مون االيفاقسووة 

 بتوفري مرافق استقبال القمامة يف املراف  واملراسيحم

 ملى الشك  التا : ومالحقما، بايت ايفاقسة مادبول كانوي الثاين/يلاير  19وامتبادام من 
 

 دخول حيز النفاذتاريخ  البحرية الدولية صكوك المنظمة
 دوليا  

عدد البلدان 
 األعضاء

النسبة المئوية من 
الشحن البحري 

 العالمي

)الملحقان األول  73/78اتفاقية ماربول 
 والثاني(

تشرين األول/أكتوبر  2
1983 

155 99.14 

 98.54 147 1992تموز/يوليو  1 )الملحق الثالث( 73/78اتفاقية ماربول 

 96.28 141 2003أيلول/سبتمبر  27 )الملحق الرابع( 73/78تفاقية ماربول ا

كانون   31 )الملحق الخامس( 73/78اتفاقية ماربول 
 1988األول/ديسمبر 

152 98.72 

 1997بروتوكول اتفاقية ماربول لعام 
 )الملحق السادس(

 96.18 89 2005أيار/مايو  19

 دان  موق  املل مة البحرية الدولسة
http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspxحم 

ىل  ي امللحقوني األول والثواين يتبمد البلداي األطرايف يف ايفاقسة مادبول بإنفاذ  حكام االيفاقسة ومالحقماحم وّيشواد إ
للبلود الوودي يصوا مل ملوى االيفاقسووة، بسلموا مكون للبلوود التصوديق ملووى  مون االيفاقسوة إلهامسوواي ونافودا املفبوول يلقائسووام 

املالحق الثالث والراب  وا امذ والسا س ك  ملوى حودةحم ويوت  يلفسود  ن موة االيفاقسوة مون خوالل القووانني الوطلسوة 
، ويلبغي  ي متتث  ك  سفسلة مسجلة يف بلد طريف يف ايفاقسة مادبول لكافوة األن موة الوواد ة املصدقةواحمللسة للبلداي 

 فسماحم

http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx
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 تعريف السفينة في اتفاقية ماربول
 

مركب من أي نوع كان يعمل في بيئة بحرية  وتشمل القوار  الزالقة  والمركبات ذات الوسائد الهوائية  ’ 
 ‘. ت المثبتة أو الطافيةصات  والطافيات  والمنصاوالغوا

 
 

 تاريخ أنظمة ماربول المتعلقة بالتلوث الناتج عن القمامة 1.1.2

،   يكن مثة  ن مة  ولسة ملل  التلوث اللاي  من القمامة مون السوفن، وكانوت لود  ببون البلوداي 1988حىت مام 
 قوانني ال يلطبق إال يف املسا  ا اضبة لواليتماحم

املل مووة البحريووة الدولسووة امللحووق ا وامذ اليفاقسووة مووادبول المتمووا   ن مووة ماملسووة مللوو   وضوبت البلووداي األمضووا  يف
كوانوي األول/ يسووم.   31 ولسووام يف  سوفنحم و خوو  مودا امللحووق حسوه اللفواذيلووث البحواد اللوواي  مون القمامووة مون ال

موون السووفن  سووتسع امذ كافووة مملسووام يصووريف اللوودائن لالبال، ح وور ملحووق مووادبول ا وو، وملوود ذاك السوووم1988
واملراكووب، بسلمووا مّسووح بتصووريف  نووواع  خوور  موون القمامووة يف البحوور يف ظوو  ظوورويف مبس لووة، ملمووا نوووع القمامووة و ي 

التونسمسة املريبطوة  د م  ن مة امللحق ا امذ وا طوطححم وقد لى مسافة  د ة من  قر   دضيكوي السفسلة م
من  نواع القمامة  و إ دانو  يف القائموة، فقود يكووي  ت  وصف نوعولكن يف حال   ي حمهبا  نواع القمامة ووصفتما

مثة مال للمتممني باديكا  االنتماكام  ي حيانجوا بأن  ّيسومح بتصوريف مودا اللووع مون القماموة يف البحورحم وقود 
 يكوي ببن البلداي األطرايف يف امللحق ا امذ قد وان  صبوبام يف اختاذ اإلنرا ام القانونسة بفب  ذلعحم

يولص ملوى حسوازة السوفن  حسوث بايوتمود  مون التبوديالم ملوى  ن موة امللحوق ا وامذ،  1993إذام يف مام نر  
 لببن الوثائق:

  طن فأكثر  و احلائهة ملى شما ة يرخص  400 محولتما اإلعالسةاليت يبلغ القمامة ملى السفن لسجالم
 حم  و ي ملصة ثابتة  و مائمةشخصام  و  كثر 15هلا بلق  

  فوأكثر  و احلوائهة طون  100محولتموا اإلعالسوة اليت يبلغ السفن ل لست ببما  فرا  الطاق  يفادة القمامة خطة إ
 حمو مائمة    و ي ملصة ثابتةشخصام  و  كثر 15ملى شما ة يرخص هلا بلق  

 موورتام  و  12الالفتووام يف  موواكن  تلفووة ملووى السووفن ل
 حمبالطول  و ي ملصة ثابتة  و مائمة  كثر

، نورم مرانبووة دئسسوسة للملحووق 2012و 2011فورتة بووني ويف ال
ح مووون ايفاقسوووة ا وووامذ   م إىل  خوووول امللحوووق ا وووامذ املووولق  

حم وكواي 2013كوانوي الثاين/يلواير   1 ولسوام يف  مادبول حسه اللفواذ
املووولق ح موووو التغسوووري األبووورز بوووني امللحوووق القووود  وامللحوووق اجلديووود 

يف البحور، يف مووا  احل ور البوام لكافووة مملسوام يصوريف القمامووة
خال ببن االستثلا ام احملدو ةحم موا يبلسو  مودا الكوالم موو  نو  



  السفن من قمامةلل املشروعتصريف غري ال

 

 14/68 الصفحة 
 

 

ال يلبغي التخلص من القمامة  و اللفايام يف البحر بأي شك  مون األشوكال موا   يولص  ن موة امللحوق ا وامذ 
وح، ومت كوودلع ملوى اللوووع الودي جيوووز يصووريف حم وقود  ّ دنووت يبريفوام نديوودة يف امللحووق يووفريام للمهيوود مون الوضوو

 حف ما يف السجالمحميوسس  فةام القمامة هبديف 

الدولسووة إذ بورزم  موووام إىل ملو  كافووة مملسوام التصووريف مون السووفن  األسورةوقود ّون موت ببوون االنتقوا ام موون 
مرافوق االسوتقبال يف املرافو ،  يوأمنييف  ا طووة يبوين إنورا  حتسوسلام ممولوة واملراكب يف البحر، بسود  ي حتقسوق مود 

 وحتقسق يغسري شام  يف سلوك اللاسحم بتكرة إل ادة اللفاياماملبدام امليطوير و 
 

 تسري األنظمة المتعلقة بالتصريف  الواردة في الملحق الخامس من اتفاقية ماربول 

مراكب الترفيهية والمنصات الثابتة على السفن والمراكب من أي حجم كانت  بما فيها مراكب الصيد وال
 .أو العائمة

التبام  ل    امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول  يضام وبشك  واضح وي
مووو  اللفايووووام ملووووى موووون السووووفن، وقوووود ايفقووووت البلووووداي األمضووووا  يف 
املل موووة البحريوووة الدولسوووة ملوووى املبوووايري الدولسوووة كموووا حووود م موووواالم 

 خاضبة ألن مة خاصةحم

ا قوود يكوووي هلووو أي  الوودول مبفر مووا  و مموموووامبوووونشووري ملووى احملققووني 
 يضام  ن متما ا اصة هبا، ومن األمثلة ملى ذلع وكالة محايوة البسةوة يف 

حم ويف األهنوووووواد وجللووووووة ملسوووووولكي واالحتووووووا  األودوي الواليووووووام املتحوووووودة
املفبوووووول  وامللووووواطق السووووواحلسة شوووووديدة احلساسوووووسة، قووووود يكووووووي سوووووادية  

بكامو   شووكال  مبونوب ببون األن مووة السساسوام الويت متلوو  التصوريف 
 وباإلضافة إىل األن مة احمللسة والدولسة، مثة  يضام األن مة ا اصة بك  مرفأحماحمللسةحم 

 
 اتفاقية لندن 2.2

 1972 خلت ايفاقسة املل مة البحرية الدولسة ملل  التلووث البحوري اللوان  مون قلوب اللفايوام واملووا  األخور  لبوام 
نافودام يف شومر آذاد/موادس  1996يفاقسة للدي لبام ، بسلما صاد برويوكول ا1975لايفاقسة للدي  حسه اللفاذ يف مام 

 حم2006

ر  موون املراكووب والطووائرام وغريمووا مووون ويشووري القلووب إىل الووتخلص املتبموود يف البحوور موون اللفايوووام واملوووا  األخوو
حم وّيشرتط احلصول ملى إذي من البلود الطوريف صواحب الواليوة التخلص من املراكب نفسما األصلايف، مبا يف ذلع

بامتبادموا ملووى  إىل البحوور بووأي مملسوة قلوبحم موودا يبوين ممومووام  نو  يوت   خوود كمسوة كبوورية مون اللفايوام قبو  الشوروع
 لّسصاد إىل قلبما يف موقو  نغورايف  ود حم ومبونوب ايفاقسوة للودي، مكون كودلع ون  التحديد محولة ملى من سفسلة

ريطة إزالوة امللوثوام واهلساكو  غوري احملكموة، قلب سفسلة يف البحر مىت انتمى ممرما اللاف  و  يبد من حانة هلوا، شو
مكون  ي يسوتحس  فسو  ّشوببام مرنانسوة اصوطلامسة  و مكانوام للغوو  ومن مث يوت  سوحبما إىل البحور وقلبموا يف مكواي 

 الرتفسميحم
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 واملوووا  االصووطلامسة األخوور  غووري القابلووة لال ووالل، مثوو  وحت وور ايفاقسووة للوودي قلووب اللوودائن غووري القابلووة لال ووالل
ديف الودي يتوخوا  ايفاقسوة للودي موو "محايوة البسةوة الشباك واحلبال، اليت قد يطفو  و ال يستقر يف نويف البحرحم فاهل

التلوووث  وخفوون، وملوود اإلمكوواي، إزالووة التوودابري الفبالووة مللوو  سوو  مصووا د التلوووث ويتخوودموون ع وصووسانتماالبحريووة 
 البحر"حميف  املوا  األخر  و اللفايام   و يرمسد قلب اللان  من

 ي حتووز ملوى دخصوة صوا دة مون احلكوموة املبلسوة  مون السوفسلة املبحورة للشوروع يف مملسوة قلوب موافوق ملسموا يّتوق و 
 بتادي  حدوث مد  البملسة ويوقستماحم و يكوي السلطام املبلسة ملى مل لالطريف يف االيفاقسة   

 
 اتفاقية بازل 3.2

يوام ا طورة والوتخلص ملموا مو. احلودو  لاملبروفوة بايفاقسوة بووازل  صوددم ايفاقسوة بوازل بشوأي الوتحك  يف نقو  اللفا
اللفايوام ا طورة  صسغت مود  االيفاقسوة للحود مون نقو حم وقد 1992من األم  املتحدة و خلت حسه اللفاذ يف مام 

كودلع إىل   وملل  نقلما ملى ون  التحديد من البلداي املتقدموة إىل البلوداي األقو  ًووامحم  وديف االيفاقسوةبني الدول، 
ويف  قور  نقطوة ممكلووة ومس سوة اللفايوام املتولودة، حرصووام ملوى إ اد وا بشوك  سولس  بسةسوام بلوو  احلود األ م مون كمسوة 

مصدد يولسدما، فضالم مون مسوامدة البلوداي األقو  ًووام يف إ ادة موا يول ود  مون اللفايوام ا طورة وغريموا بشوك   من
 سلس  بسةسامحم

فاقسة بازل  ماية الصحة البشرية والبسةة من انثاد الضادة لللفايام ا طرة، ومي يغطوي ويتمث  اهلديف الرئسسي الي
، باإلضوافة  صلما و/ و يكويلما وخصائصوما فة بأهنا "نفايام خطرة" باالستلا  إىلمروحة واسبة من اللفايام املبر  

يوام امللهلسوة والرموا  اللاشو  مون احلورملحم إىل نومني آخرين من اللفايوام مبر فوة بوو "اللفايوام األخور "، ويشوم  اللفا
 12ب ةحموال يشم  االيفاقسة نق  اللفايام املش

 واألمدايف البامة هلد  االيفاقسة مي:

  احلوود مووون يولسووود اللفايووام ا طووورة ويبهيوووه إ ادة اللفايوووام ا طوورة بطريقوووة سووولسمة بسةسووام،  يلموووا كووواي مكووواي
 التخلص ملما؛

  ما   ّيبت. متوافقة م  مبا ئ اإل ادة السلسمة بسةسام؛مل  نق  اللفايام ا طرة م. احلدو   

 امتما  إطاد يل سمي يطب ق ملى احلاالم اليت يكوي فسما اللق  م. احلدو  مسموحامحم 

 ي  املبحرة للقو  اللفايوام ا طورة وختض  السفن املستخدمة للق  اللفايام  رام اليفاقسة بازل، ويلبغي ملى السفسلة
ائق الالزموة لبسانوام االسوتريا  والتصودير  مون احلكوموة لالطوريف يف االيفاقسوة  مبوا جيسوه مملسوة اللقو حم حتوز ملوى الوثو

 ومكن مراقبة الشحلام من قب  اجلمام املسؤولة من اجلمادك  و محاية البسةةحم

                                                             

 http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx دان  12 
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 قمامة مراكب صيد األسماك 4.2

يلبغوي  ي يلتووهم مراكووب الصووسد باملتطلبووام 
مذ مووووون ايفاقسوووووة الوووووواد ة يف امللحوووووق ا وووووا

مووووووادبول حسووووووب االقتضووووووا ، ومثووووووة  يضووووووام 
مبلوموووام  ووود ة يتبلوووق مباشووورة بالتبامووو  

 م  اللفايام ملى من مراكب الصسدحم

يكووووووي للمباموووودام الدولسوووووة بشوووووأي وقوووود 
واملل مووووام اإلقلسمسووووة  13مصووووائد األمسوووواك

املبلسووة بووإ ادة مصوووائد األمسوواك يريسبوووام  و 
واد  احملاف وة ملوى املووشوراكام يلطبوق ملووى 

السمكسةحم وقد يفرض مد  الصكوك قسو ام 
إضووافسة يتخطووى متطلبووام ايفاقسووة مووادبول 
املتبلقووووة بالتصوووووريف، وملمووووا قسوووووو   ووووود ة 

لغرض احملاف ة ملى املواد  السمكسة، وقد يكوي مثة متطلبام  خور  ألغوراض دصود املراكوب وومسموا والتبوريف إلسموا 
 وإمدا  التقادير الالزمةحم

مراكب الصسد  ي يكونوا ملى  داية بالتدابري املتبلقة باحلفاظ ملى مصائد األمسواك والوواد ة يف ويتبني ملى مشغلي 
ايفاقسة مادبول و ي متثلوا هلا، بسلما يلبغوي ملوى احملققوني  ي يكونووا ملوى  دايوة بالقضوايا املتبلقوة بصوسد األمسواك قبو  

ب  يضوام استشوادة املووظفني مون مصولحة صوسد الشروع يف التحقسق يف  ي انتماكام من نانوب مركوب الصوسد، وجيو
 األمساك يف بلدك حم

و ام ملووى يفوورض قسوو (CCAMLR)لووة حفووظ املووواد  البحريووة احلسووة يف  نتادكتسكووا ايفاقسووة جلوموون األمثلووة ملووى ذلووع  ي 
 مبثابوة يصريف املصسد غري املرغو  فس  والفضالم، كما  ي إلقا  شباك خسشومسة يف احملسط القطيب اجللوي قد يّبتو.

 ضادة بالبسةة يف البحر بشك  متبمد و الف للقانويحمإلقا  موا  
 
 

 مالحظة للمحققين:
 

ووكالء النيابة على علم باالتفاقيات الدولية والصكوك اإلقليمية المعمول بها في ن ينبغي أن يكون المحققو 
  بموجب الملحق الخامس مجال الوالية البحرية تحت مسؤوليتهم. وقد حددت المنظمة البحرية الدولية

 من اتفاقية ماربول  مناطق خاصة تخضع فيها تصريفات القمامة لقيود إضافية.
 

                                                             

 /www.fao.org مل مة األغدية والهدامة لجم  املتحدة لالفاو ، دان  13 

 الحطام المستخدم في صيد األسماك والمسترجع في عرض البحر
 المصدر: الهيئة األسترالية للسالمة البحرية

http://www.fao.org/
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 االنتهاكات والكشف .3

و احمللسوة واالنتماكوام املشواد إلسموا يف امللحوق ا وامذ مون بقووانني بلود  الوطلسوة   حملقق ملى إملواميلبغي  ي يكوي ا
حم يمووديف موودا الفصووو  إىل حسوووب االقتضووا  اكوووام األخوور  امللصووو  ملسموواايفاقسووة مووادبول، باإلضووافة إىل االنتم

 من السفن  و املراكبحمحتديد االنتماكام الشائبة للتصريفام غري املشرومة للقمامة 

 شاهبة يف قوانني مب   البلداي:تقد يكوي االنتماكام  و اجلرائ  التالسة م

o التصريف غير المشروع للقمامة 

o  متن السفينةال سجالت بالقمامة على 

o على متن السفينة ال خطة إلدارة القمامة 

o الالفتات غير معروضة 

o أو المعلومات المدّونة زائفة ال يتم تدوين المعلومات في سجالت القمامة 

o التواطؤ واإلخفاء 

o )عدم تصريف القمامة في أحد مرافق االستقبال )حسب االقتضاء أو حسب التوجيهات 

ني، فمو يف كسفسة كشف االنتماكام ومن مث حتديد األ لة الوانوب عبموا إلثبوام  ما التحدي الدي يبرتض احملقق
 حصول االنتماكامحم

 مامةالقب المتعلقة نتهاكاتاالالكشف عن  1.3

إبالغمووا، وموون علووة حوواالم إىل االيصووال بالسوولطام املبلسوة  و  هلود  االنتماكووام األشووخا  مشووامدة قود يووؤ ي
 ر:ندك والشمو  احملتملني املشامدة
   فر / فووووووورا  طووووووواق  السوووووووفسلة الووووووويت نووووووور

لاملبلوووووووووغ مووووووووون  التصوووووووووريف مووووووووون متلموووووووووا
 املخالفام 

  األشوووووووخا  ملوووووووى مووووووون سوووووووفن/مراكب
مملسوووووة التصوووووريف موووووون الووووودين شوووووامدوا 

 سفسلة  خر /مركب آخر

 مووون قبووو  طووواق  الطوووائرة  املشووامدة اجلويوووة
للتصووريف اجلووادي  لالتجاديوة  و الرتفسمسووة 

 /مركبمن سفسلة

 مون قبوو  السولطام احلكومسووة لموون  مملسوام املراقبووة
الطوووووووائرام  و املراكوووووووب املخصصوووووووة  الووووووويت يرصووووووود 

 التصريف من سفسلة/مركب

  األشخا  الدين يبثروي ملى القمامة ملى الشواط   و يف املسا  لقد حتتوي القمامة ملى اس  السفسلة 

 من مركب تصريف مخلفات شحنات الفحم

 المصدر: الهيئة األسترالية للسالمة البحرية
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  التحقق من الصود باألقماد الصلامسة  و باألشبة حتت احلمرا 

 مشووروع  ثلووا  يفتووسش املركوووب موون قبوو  موووظفي املراقبووة التوواببني لوودول املرافووو ،  و اكتشووايف يصووريف غووري 
 مفتشي الصحة / احلجر الصحي،  و موظفي مسةام املراف 

  بفض  مملسام املراقبةالشع يف حصول انتماك 

o  يكوووي اللفايوووام مرتاكمووة ملوووى سووطح السوووفسلة وملوودما يصووو  السووفسلة إىل مرفوووأ التوقووف التوووا ،
ليف مثوو  مود  احلواالم، مكوون التحقسوق يف  موور  ايوام قوود اختفوت مون سووطح السوفسلةيكووي اللف

، يف مرفووأ التوقوووف التووا ، يف حووني يووت  إدسووال املبلومووام قبووو  السووفسلة، املشووتب  يف كوهنووا امللوِثووة
 14وصوهلا حم

 ة ببد دحلة مدم يفريغ  ي نفايام من السفسليف املرفأ قب  املغا دة،  و  السفسلة يفريغ اللفايام امتلاع
 طويلة

o  يلبغووي إخطوواد السوولطام املبلسووة يف املرفووأ الوودي سووتتوقف فسوو  السووفسلة يالسووام لكووي جتووري التحقسووق
 الالزمحم

 التفتيش أو التحقيق 2.3

 ولوة املرفوأ يف بلوداي كثورية بوإنرا   يقوم املفتشوي املبلسوي باملراقبوة يف
ما ام مملسوام يفتووسش دويسلسووة للتحقووق موون  ي السووفسلة لووديما الشوو

الالزموة ويتبو  اإلنورا ام احملود ة، و ي الطواق  وا طوط والسوجالم 
ملى مل  باألن مة الواد ة يف االيفاقسوام الدولسوة لمبوا فسموا موادبول  

موة باالمتموا   ومتث  هلاحم ومكن إنرا  مملسام التفتوسش بصوودة مون 
 ملى املبلومام االستخباديةحم

بشوأي الفبو  اإلنراموي  و موة يت  فتح حتقسق الختواذ اإلنورا ام الالز 
 الفووة القوووانني الوويت يلفوود ايفاقسووة مووادبول  و غريمووا موون االيفاقسووام 

موون طريووق الدولسوةحم ويضووطل  عوو  األ لووة بأةسووة كبوورية، مبووا يف ذلووع 
 حمإنرا  املقابالم م  القبطاي و فرا  الطاق   و استجواهب 

احملققني و  ،ملرفأومن شأي التباوي بني موظفي املراقبة التاببني لدول ا
الشرطسني، وغوريم  مون مووظفي  نموهة إنفواذ القوانوي  ي يسوامد يف 
عووو  األ لوووة والتبوووريف إىل األنشوووطة والبملسوووام احلاصووولة ملوووى مووون 

السووووووفسلةحم ّيشوووووواد إىل  نوووووو  يف ببوووووون البلووووووداي، جيوووووووز لجنمووووووهة إنوووووورا  
يف بلووداي  مووايني الووظسفتنية مسووتقلة متاموام ىل  نموه التحقسقوام اجللائسوة ومملسووام التفتوسش يف  ول املرفووأ، بسلموا يتووو 

  خر حم

                                                             

 دة اإلنرتبول لإلبال  من الرسائ  البسةسةحممكن هلدا الغرض استخدام التقرير ا ا  مبل  التلوث الدي  مدي  موللدا  و استما 14 

 المصدر: الشرطة الوطنية الهولندية
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 أدلة إلثبات االنتهاكات 3.3

القمامووة يف ب املتبلقووة نتماكوواميف اال يور  يف اجلوودول   نووا  وصوف هلوود  األ لووة املطلوبووة موا ةم إلثبووام ملاصوور اجلرموة
 السفن 

 األدلة المطلوبة )أمثلة( عنصر الجريمة

 السفينة أو المركب
يةةةة  نةةةوع الحجةةةم )شةةةهادة التسةةةجيل  الةةةرقم فةةةي المنظمةةةةة االسةةةم  الهو 

 البحرية الدولية  الرقم الرسمي(

 الشخص
إلةى مةن سةيوَجه االتهةام بارتكةا  الجريمةة  هةل  تحديد هوية المسةؤول.

القبطةةان  أم المالةةةك  أم المةةدير  أم أحةةةد أفةةراد الطةةةاقم  الحةةرص علةةةى 
 جمع المعلومات لتحديد هوية الشخص.

 التصريف
صةةلت القمامةةة إلةةى البحةةر  إفةةادات الشةةهود  أو المبلغةةون عةةن كيةةف و 

 المخالفات

 القمامة
نةوع القمامةةة )المحةةدد فةي الملحةةق الخةةامس مةن اتفاقيةةة مةةاربول أو فةةي 

 القوانين المحلية(

 البحر

موقع السفينة وقت التفريغ في البحر أو فةي ميةاه البلةد. مواقةع السةفينة 
لتحديةةد الهويةةة  موقةةع التفريةةغ إذا  مةن السةةجالت  بيانةةات النظةةام ا لةةي 

كةان معروفةا   رحلةة السةفينة المخططةة  البيانةات المدخلةة فةي سةجالت 
 القمامة  الصور  إفادات الشهود.

الخاطئةةةةة  أو البيانةةةةات  فةةةةاداتاإل
و السةةةةةةةةةةةةةةةةةةجالت أو المدخلةةةةةةةةةةةةةةةةةة أ

 المعلومات غير الصحيحة

اعمةةة الوثيقةةة أو المعلومةةات غيةةر الصةةحيحة أو نسةةخة عنهةةا. األدلةةة الد
تةةنص علةةةى عةةدم حصةةةول أي  السةةةفينة التةةيإثباتةةا  لعةةدم صةةةحتها. وثةةائق 

تصةريف للنفايةات  بهةدق مقارنتهةا بغيرهةا مةن األدلةة التةي تبةّين بوضةو  
 عملية تصريف غير مشروعة.حصول 

 سجالت القمامة
 خطة إدارة القمامة

الوثةةائق المطلوبةةة ليسةةت علةةى مةةتن السةةفينة  والطةةاقم غيةةر مّطلةةع علةةى 
ئق أو اإلجراءات الالزمة. من الضروري إجراء المقةابالت مةع أفةراد الوثا

 من الطاقم.

 الالفتات غير معروضة

كمةةا ينبغةةي أينمةةا كةةان علةةى مةةتن ليسةةت معّلقةةة   الالفتةةات أو الملصةةقات
السفينة. الطاقم والركا  ليسةوا علةى علةم بتةدابير منةع تصةريف القمامةة 

 في البحر.

 التواطؤ
 الشةةركة لتةةوفير معلومةةات زائفةةة ومالةةك السةةفينة أوتواطةةؤ أفةةراد الطةةاقم 
 بعض األعمال غير المشروعة.عمدا  والشروع في 

عةةةدم تصةةةةريف القمامةةةةة فةةةةي أحةةةةد 
مرافةةةةةةةةةةةةق االسةةةةةةةةةةةةتقبال )حسةةةةةةةةةةةةةب 
 االقتضاء أو حسب التوجيهات(

السةفينة /  –إشعار من الهيئة المعنية تطلةب فيةه مةن السةفينة التصةريف 
 القبطان ال يمتثل لإلشعار.

 إثبات الضرر أو المعلومات عن ا ثار الضارة المحتملة على البيئة. رر البيئيالض
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 اإلجراءات القانونية الناجحة حيال االنتهاكات المتعلقة بالقمامة .4

حم عتلووف مسووتو  وكمسووة يف مووا يلووي  مثلووة موون اإلنوورا ام القانونسووة اللانحووة حسووال االنتماكووام املتبلقووة بالقمامووة
 باختاليف االختصا  وخطودة املخالفامحمو  الالزمة إلثبام مد  اجلرائ  األ لة وإفا ام الشم

 ضد شركة تارغيت شيب مانادجمنت وبراستانا تاوهيم : الواليات المتحدة األمريكية1المثال  1.4
 
 

 موووووور براسووووووتانا يوووووواومس ، قبطوووووواي 
 M/V Gaurav Premالسوفسلة 

و فوووووورا ام آخوووووورين  مسوووووامد  األول
ألنابسوب من الطاق  برمي مةوام ا

البالسووووووتسكسة الكبووووووورية املونوووووووو ة 
ملوووووى مووووون السوووووفسلة يف احملوووووسط، 
ويبم د  ال  يدو ي التصريفام غوري 
املشوووورومة يف سووووجالم القمامووووة 
ا اصووووة بالسووووفسلة كمووووا يقتضوووووي 
ايفاقسووة مووادبولحم كانووت األنابسووب 
حتتوووي يف السووابق ملووى مبسوودام 
حشووووووووورية وقووووووووود مت اسوووووووووتخدامما 
لتطموووووووري شوووووووحلة مووووووون احلبوووووووو  

 دحمبالبخا

 السواح  يف  ولة املرفأ يف مقاطبة قدم القبطاي سجالم القمامة املهودة يف مملسة التفتسش اليت  نراما خفر
امتّوو. موودا البموو  انتماكووام ملدونووة قوووانني الواليووام املتحوودة،  موبايوو  يف واليووة  البامووا يف الواليووام املتحوودةحم

 حم1519، املا ة 18 الفة للبا  ، بسلما امّت. يهوير السجالم 1505، املا ة 18البا  

  ين القبطاي ببد  اكمة  مام مسةة احملل فني وّحك  ملس  بالسجن سلة ويومام واحودام يلتو  ثوالث سولوام مون 
اإلفرا  املشروطحم وجتودد اإلشوادة إىل  ي السوفسلة والشوركة وبواقي  فورا  الطواق    يلووا  يضوام بالتصوريف املتبمود 

 تخدام مبدام مل  التلوث  والسجالم الهائفةحملللفايام الهيتسة لمدم اس

plead-engineers-and-operator-ship-http://www.justice.gov/opa/pr/singapore-دان  

ship-cargo-pollution-related-crimes-ltygui  
 

http://www.justice.gov/opa/pr/singapore-ship-operator-and-engineers-plead-guilty-crimes-related-pollution-cargo-ship
http://www.justice.gov/opa/pr/singapore-ship-operator-and-engineers-plead-guilty-crimes-related-pollution-cargo-ship
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 : الهيئة األسترالية للسالمة البحرية ضد شركة ديناميك أوشن2المثال  2.4

 

، كوووووووووواي 2003يف حهيراي/يونسووووووووووو 
خفر السواح  الطوومي األسورتا  
جيري  ثام من مركب صسد مفقوو  
يف البحووووووور قبالوووووووة سووووووواح  بلووووووودة 

نسوسوووووووواوث ويلوووووووووه يف  وال وال يف 
 Magicالساحم وكانت السفسلة  سرت 

Wave  متوقفووووة بوووواجلواد وسوووورماي
موووا   ووورم ببسووودامحم مث مثووور مركوووب 
خفوووووووور السووووووووواح  ملووووووووى ببوووووووون 
القمامووووووووووة البائموووووووووووة يف البحووووووووووور، 
فاسرتن   فرا  الطاق  قسومام ملموا 

 ومح لوما ملى من مركبم حم

من  كساس مكونة القمامة كانت 
بوووام مووون األمللسووووم، م بالسوووتسكسة، وملوووب كريونسووة، ومبلنانووا، وز بالسووتسكسة كبووورية حتتووووي ملووى بقايوووا الطبوووام

و ودامل وغريما مون األغوراضحم وقود بس لوت وثوائق السوفسلة الويت مثور ملسموا يف القماموة املرتوكوة  هنوا يبوو  إىل سوفسلة 
Magic Wave لحاملة سسادام مسجلة يف بلما حم 

، فصوووبد 2003ي يف  يلول/سوووبتم. اريسووبخووواد  املسوووا  األسوورتالسة ولكلموووا موووا م إىل ب Magic Wave  وورم 
إىل موووون السووووفسلة يف بريسووووباي و نووووروا حتقسقووووام  موظفووووو إنفوووواذ القووووانوي موووون اهلسةووووة األسوووورتالسة للسووووالمة البحريووووة

لالولص القوانوين  1983لبوام  لمل  التلووث اللوان  مون السوفن  قانوي محاية البحادباملخالفام احلاصلة مبونب 
 امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول حم األسرتا  الدي يلفد  حكام

 يلوت الشوركة ، حسوث  ّ 2005وقد مت البت يف األمر يف  كمة الصلح يف بريسباي لكويلهالند  يف  يلول/سوبتم. 
 4 لووف  والد  سوورتا ، و  يوون القبطوواي وّغوور م مبلغووام قوودد   20وّغر مووت مبلغووام قوودد   Dynamic Oceanاملالكووة 

 حمآاليف  والد  سرتا 
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 : الواليات المتحدة األمريكية ضد رونالد كوك )شركة منتجع وكازينو ديونز مارينا(3المثال  3.4
 

اشورتم شوركة ملتجو  وكوازيلو  يووونه 
 M/Vالسوووفسلة  (DMRCI)ماديلوووا 

Muskegon Clipper  هبووووووديف
حتولسمووووووا إىل كوووووووازيلو ملووووووى قووووووواد  

 هنريحم

 ي يوووت  قطووور  DMRCIديبوووت شوووركة 
 M/V Muskegon Clipperقواد  

لمب ادة قدموة  مون سوساي ، واشولطن 
يف الواليوام املتحوودة مو. قلوواة بلمووا 
إىل حوض لبلا  السوفن يف مقاطبوة 
موبايوووووووو  يف  البامووووووووا، للشووووووووروع يف 

 جتديد السفسلةحم

، مبوا يف ذلووع ّموني  دونالود كووك مشوورفام ملوى الطواق  املسووتخدم أل ا   مموال اهلودم ملووى مون القواد   ثلووا  قطور 
سوتوس لاحلريوور الصوخري حم وخووالل مملسوة جتديوود القواد ،  موور دونالود كوووك مووظفي الشووركة الوتخلص موون األسب

برمووي األكسووواس البالسوووتسكسة الووويت حتتووووي ملوووى األسبسوووتوس يف احملوووسط ليف ملطقوووة " موووا  البحووواد" مووون الواليوووة 
 سطحمالبحرية حم وقد التقط ببن  فرا  الطاق  صودام لجكساس البالستسكسة اليت مت إلقاهتما يف احمل

وببوود احملاكمووة  مووام مسةووة احملل فووني،  ّ يوون كوووك جبوورم التواطووؤ، ودمووي األكسوواس البالسووتسكسة امللسةووة باألسبسووتوس 
كو  ملسو  بالسوجن موودة بشوك  غوري مشوروع، ومودم يسووجس  مود  التصوريفام يف سوجالم قماموة السووفسلةحم فحّ 

 ما ثالث سلوام من اإلفرا  املشروطحمشمرام يلت 24

  لف  والد  مريكيحم 250، فأقر م باجلرم وّحك  ملسما بدف  غرامة قددما DMRCI ما الشركة 

    http://www.justice.gov/archive/opa/pr/2003/August/03_enrd_467.htmدان  
 

http://www.justice.gov/archive/opa/pr/2003/August/03_enrd_467.htm
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 معلومات تقنية حول قمامة السفن .5

يوريبط  مو  مواموو  يولسود اللفايوام والقمامووة باملواصوفام التشوغسلسة للسووفسلة، ومود  األشوخا  ملووى متلموا، وطووول 
مرافو  التوقوف، ومرافوق اسوتقبال اللفايوام يف املرافو ، ومسواحة التخوهين املتووفرة ملوى مون السوفسلةحم يف الفرتة الهملسوة 

املرافو  نفسوما قووا دة ملوى إدسووا  دويوني للتباموو  مو  اللفايووام فالسوفسلة الويت يبموو  ملوى الطوورمل البا يوة ويتوقووف يف 
موي  نو  ملودما يتبلوق  قد يوهود بلودانام ومرافو   تلفوة يف كو  دحلوة يقريبوامحم واملسوألة ملوابسمولة  ك. من السفسلة اليت 

 ملختلفةحماللفايام والتخلص ملما، فإي لك  بلد وك  مرفأ متطلباي  ومرافق  ومساك  التكلسف ا األمر بتفريغ

يبرض مدا الفص  املبلومام من األنشوطة التشوغسلسة الويت يلطووي ملوى يولسود القماموة واللفايوام ملوى مون السوفن 
التونسمسوة للمل موة  من ايفاقسة مادبول  و يف ا طوط واملراكبحم واملصطلحام املستخدمة مبر فة يف امللحق ا امذ

    يضام امللحق األول حماملتبلقة بامللحق ا امذ لدانالبحرية الدولسة 

 أنواع القمامة المتولدة 1.5

الوويت جيوووز الووتخلص ملمووا بصووودة يوور  يبوواديف القمامووة املتولوودة ملووى موون السووفن  ثلووا  التشووغس  البووا ي للسووفسلة و 
من ملحق مادبول ا امذحم ويلبغي ملى الطاق  وشركام الشحن  ي يكوي ملى  يف الل ام األول ة و  ودي متواصلة
ريفما ويلوع الويت ّملو  يصو يصريفما يف البحر ي  نواع القمامة اليت جيوز  املصطلحام والتباديف ملبرفة ما ممل  هبد

القماموة ملووى مون السووفسلة إلموا ة يوودويرما، ويف التبامو  موو  اللفايوام لتصووريفما يف  يف البحور، وللمسوامدة يف فوورز
وا يلبغوي  ي يبحثووا يف مرافق االستقبال يف املراف حم ويلبغوي  ي يكووي احملققووي م وني بفةوام القماموة حوىت يبرفووا مم  لم 

 ايبامما من قب  طاق  السفسلةحمالوانب  املطلو  االحتفاظ هبا واإلنرا ام البامةالوثائق 
 

نوع القمامة بحسب 
تصنيف الملحق 

 الخامس
 التعريف )بالخط المائل( واألمثلة الواردة في الملحق الخامس من اتفاقية ماربول

)المواد  اللدائن -أ 
 البالستيكية(

 

التصريف في البحر 
 محظور

اللودائن يبووين  ي موا ة صوولبة حتتووي ملووى بوولسمر  و  كثوور كمكوو ي  ساسووي، ويتشووك  ’ 
حم للودائن كوبذ ثلا  يصلس  البولسمر  و التحويو  إىل مول  هنوائي باسوتخدام احلورادة و/ و ال

 حم وألغوراض مودا امللحوق، يبويناملوريخوا  ما ية يرتاوح من الصولب واملتفتوت إىل اللوني و 
" كافووة اللفايووام الووويت يتكوووي موون  و حتتووووي ملووى البالسووتسع بوووأي عسوو   نووواع اللووودائن"

، ، وشوووباك الصوووسد االصوووطلامسةاالصوووطلامسة احلبوووال مبوووا يف ذلوووع ،شوووك  مووون األشوووكال
 ‘و كساس القمامة البالستسكسة، والرما  اللاي  من يرمسد امللتجام البالستسكسةحم 

حسث  ي ملتجام مديدة حتتوي ملى مكونام  ملى اللفايام اللدائلسة كثرية   مثلة ةمث
البولسمر، ومن احملتم   ي يت  يولسد اللفايام اللدائلسة ملى من سفسلة  و مركب يف كافة 

 امللاطقحم
 

 النفايات الغذائية -  

واك ، اللفايام الغدائسة يبين  ي ما ة غدائسة فاسدة  و صاحلة، ويشم  الف’ 
وا ضروام، وملتجام األلباي، والدوانن، وملتجام اللحوم، وفضالم الطبام املتولدة 

 ‘ملى من السفسلةحم 
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بشك   ّيبت. اللفايام الغدائسة من املخلفام البامة اليت يلتجما كافة السفن واملراكب
 حمطبسبي

 

 النفايات المنزلية -ج 

ام غري املشمولة يف املالحق األخر  واملتولدة اللفايام امللهلسة يبين عس   نواع اللفاي’ 
 ‘يف حسه اإلقامة ملى من السفسلة، وال يشم  املسا  املبتدلةحم 

يّبت. يواند اللفايام والقمامة امللهلسة ملوى مون كافوة السوفن واملراكوب  مورام طبسبسوام، فموي 
املبسشووووة  يتولووود مووون األنشووووطة السومسوووة الشخصووووسة ملوووى موووون السوووفسلة، وحتديوووودام يف حسوووه

واإلقامووةحم يشوووم  اللفايوووام امللهلسوووة الهنانوووام، والبلووب، والوووودمل، ومووووا  يببةوووة الطبوووام، 
املصووووووابسح / األنابسووووووب الضوووووووئسة، واإللكرتونسووووووام، والفخاديووووووام، والهنووووووا ، وا وووووورمل، و 

الطبسووة، واملكونووام  ، واملخلفوواموالبطاديووام، والبخاخووام، وخووراطسش احلوو. للطاببووام
 ن اللفايام الطبسة لغري البالستسكسة  واأل وية ملتمسة الصالحسةحم، فضالم مالكمربائسة

ال يشووووم  مصووووطلح "اللفايووووام امللهلسووووة" املسووووا  املبتدلووووة املتولوووودة يف حسووووه اإلقامووووة بفبوووو  
االسوتحمام والغسوس ، وّيشواد إىل  ي امللحووق الرابو  مون ايفاقسوة مووادبول الودي يلواول مسووا  

 سو ا حمالصريف الصحي يغطي يصريفام املسا  ال
 

 زيت الطعام -د 

زيت الطبام يبين عس   نواع زيوم الطبام  و الدموي احلسوانسة املستخدمة  و املبد ة ’ 
الستخدامما يف إمدا  الطبام  و طمو ، ولكن من  وي  ي يشم  الطبام نفس  الدي 

 ‘مت إمدا   باستخدام مد  الهيومحم 
 

 مرمداترماد ال -ه 

السفن املستخدمة  مرمدامما  و لفام االحرتامل اللاجتة من يبين الر  رمدامدما  امل’ 
 ‘لرتمسد القمامةحم 

 ملى من السفسلةحم توق   ي يتواند الرما  إال حسث يكوي املرمد مرك بام ال يّ 
 

النفايات  -و 
 التشغيلية

لمبوووا فسموووا احلموووأة  غوووري املشووومولة يف  اللفايووام التشوووغسلسة يبوووين عسووو  اللفايوووام الصووولبة’ 
لة، حوق األخور  واملتولودة ملوى مون السووفسلة  ثلوا  الصوسانة البا يوة  و مملسوام السووفساملال

البضائ  والتبام  مبماحم يشوم  اللفايوام التشوغسلسة  يضوام   و يلع املستخدمة يف يستسف
حم ولكلموا ال موا  ومضافام التل سف يف مسا  غسس  ملابر الشحلام واألسوطح ا ادنسوة

املسووا  انسوولة  و التصووريفام األخوور  املماثلووة والضوورودية لتشووغس  يشووم  املسووا  املبتدلووة  و 
 ‘السفسلة، م  مراماة ا طوط التونسمسة اليت وضبتما املل مةحم 

ة ملوى ذلوع قطو  ا شوب، يتولد اللفايام التشغسلسة ملوى مون كافوة السوفن، ومون األمثلو
، وخووووراطسش احلوووو.، ، واحلبووووال، وا وووورمل الهيتسووووة، والبطاديووووام ملتمسووووة الصووووالحسةواحلشوووايا

طاديوام، وبرامسو  املووا  الكسمسائسوة، واملرك بام املتفجرة لملتمسوة الصوالحسة ، والطوال ، والب
وغريموووا مووون اللفايوووام اإللكرتونسوووة، وقطوووو  احلديووود املسوووتبدلة، وفاليووور الهيوووت املسووووتبملة 
ة والقدموووة، وموووا إىل ذلوووعحم ويلبغوووي عووو   ي لوووودائن ناجتوووة مووون الصوووسانة البا يوووة للسووووفسل

 وختهيلما بشك  ملفص  كلفايام من الفةة  حم
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 الشحنات بقايا -ز 

بقايوووا الشوووحلام يبوووين بقايوووا  ي شوووحلة غوووري مشووومولة يف املالحوووق األخووور  مووون مووود  ’ 
االيفاقسة واليت ي   مونوو ة ملوى سوطح السوفسلة  و يف البلوابر ببود التحمسو   و التفريوغ، 

ت البقايا دطبة  و نافوة  و مورودة ، سوا  كانمبا يف ذلع حتمس  الفائن  و املّرامل ويفريغ 
مبسا  الغسوس ، مون  وي  ي يشوم  غبواد الشوحلام ملوى سوطح السوفسلة ببود الكولذ،  و 

 ‘الغباد ملى األسطح ا ادنسة للسفسلةحم 

مووون املفووورتض  ي يكووووي بقايوووا الشوووحلام فقوووط ملوووى مووون السوووفن واملراكوووب الووويت حتمووو  
 حمموا  نافة اليت ّيبد   السائبة الشحلام الصلبة

 

 جيف الحيوانات -  

مون السوفسلة كشوحلة والويت يلفووق  نسوف احلسوانوام يبوين نثوث احلسوانوام احملمولوة ملوى’ 
 ‘قت  قتالم دحسمام  ثلا  الرحلةحم  و يّ 

يلطبق مد  الفةة يف الغالب ملى سفن املاشسة  و سوفن الشوحن الباموة الويت حتتووي ملوى 
 ملاطق خاصة باملاشسةحم

 الصيدمعدات  -ط 

مبووودام الصوووسد يبوووين  ي نمووواز موووا ي  و نوووه  ملووو   و مموموووة مووون األ وام مكووون ’ 
ملما  سر الكائلوام وضبما يف املسا   و ملى سطحما  و يف قاع البحر والغرض املقصو  

 ‘البحرية  و كائلام املسا  البدبة،  و السسطرة ملسما ألسرما  و انتلائما الحقامحم 

، سد مصوول بام موون املوووا  االصووطلامسة الوويت ّيبتوو. بالسووتسكسةيكوووي الكثووري موون مبوودام الصوو
 باإلضافة إىل مراكب الصسد ومراكب جتمسه األمساك والسفن الرئسسسةحم

 
 

تطلبووام مل يصوريفما  و ا اضوبة وا  ملو ثوة  و غريموا مون املووا  احمل وودمبو ممهونوة القماموة إىل  نو  ملودما يكوويّيشواد 
مون امللحوق  6.4و 4.3لدانو  الل امواي  صورامةمتطلبوام التصوريف األكثور  يطبسق فإي من الوانب، يصريف  تلفة

 ا امذ من ايفاقسة مادبول حم
 

 مالحظة للمحققين

ينبغي أن يكون المحققون على علم بفئات القمامة بحسب اتفاقية ماربول حتى يتمكنوا من مراجعة 
واإلجراءات التي يجب على الطاقم  اظ بهااالحتفالبيانات المدخلة في الوثائق التي يجب على السفينة 

 اتباعها )في سجالت القمامة وخطة إدارة القمامة(.
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 حم5و 4و 3ير  متطلبام التصريف كما حد ما امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول يف األن مة 
 يوضح مدا اجلدول متطلبام التصريفحم

السفن خارج المناطق  نوع القمامة
 الخاصة

طق السفن داخل المنا
 الخاصة

المنصات البحرية 
ة السفن الموجودة وكاف

 متر 500في حدود 
 منها

اللفايام الغدائسة اجملروشة 
  و املطحونة

 التصريف مسمو 
 مسال  رية  3بأكثر من 

 ثلا  و من  قر   دض 
 اإل اد

 التصريف مسمو 
مسالم  ريام من  12بأكثر من 

  ثلا  اإل ادو  قر   دض 

 التصريف مسمو 
مسالم  12ر من بأكث

  ثلا  اإل ادو  ريام من  قر   دض 

اللفايووووووووام الغدائسووووووووة غوووووووووري 
 اجملروشة  و غري املطحونة

 التصريف مسمو 
مسالم  ريام  12بأكثر من 

 ثلا  و من  قر   دض 
 اإل اد

 التصريف محظور التصريف محظور

غوووووووووري  1بقايووووووووا الشوووووووووحلام
 التصريف محظور حظورالتصريف م التصريف مسمو  الواد ة يف مسا  الغسس 

الوووووواد ة  1بقايووووا الشوووووحلام
 يف مسا  الغسس 

 التصريف مسمو 
مسالم  ريام  12بأكثر من 

 ثلا  و من  قر   دض 
 اإل اد

التصريف مسمو  به فقط 
 2في ظروق محددة

مسالم  ريام من  12وبأكثر من 
  ثلا  اإل ادو   قر   دض

 التصريف محظور

 1موووا  ومضووافام التل سووف
ة يف مسووووووووا  غسووووووووس  الووووووووواد 

 ملابر الشحلام
 التصريف مسمو 

التصريف مسمو  به فقط 
 2في ظروق محددة

مسالم  ريام من  12وبأكثر من 
  ثلا  اإل ادو   قر   دض

 التصريف محظور

 1موووا  ومضووافام التل سووف
الووووووووواد ة يف مسووووووووا  غسووووووووس  
سووووطح السووووفسلة واألسووووطح 

 ا ادنسة

 التصريف محظور التصريف مسمو 

سوانوووووام امللقولوووووة نسوووووف احل
ملووى موون السووفسلة كشووحلة 

 واليت نفقت  ثلا  الرحلة

 التصريف مسمو 
ملى  ببد مسافة ممكلة من 

  ثلا  اإل ادو  قر   دض 
 التصريف محظور التصريف محظور

سووووووووووووائر  نووووووووووووواع القمامووووووووووووة 
األخووووووووور ، مبوووووووووا يف ذلوووووووووع 
اللدائن، واللفايوام امللهلسوة، 
وزيوووووووووت الطبووووووووووام، ودمووووووووووا  

ام ، واللفايوووووووووووووورموووووووووووووودامامل
 التشغسلسة ومبدام الصسد

 التصريف محظور التصريف محظور التصريف محظور

ملدما يكوي القمامة ممهونة مبوا  ملو ثة  و غريما من املوا  احمل ود يصريفما  و ا اضبة  القمامة املمهونة
 ملتطلبام يصريف  تلفة، فإي من الوانب يطبسق متطلبام التصريف األكثر صرامة
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 يكوي مد  املوا  ضادة بالبسةة البحريةجيب  ال  1
من امللحق ا وامذ مون ايفاقسوة موادبول، ال ّيسومح بالتصوريف إال يف احلواالم انيسوة: ل   يقو    6.1.2وفقام للل ام  2

كوو  موون مرفووأ املغووا دة ومرفووأ الوصووول التووا  ضوومن امللطقووة ا اصووة ولوون يبوو. السووفسلة مبرفووأ ثالووث خوواد  امللطقووة 
يف يلووع املرافوو  لالل ووام  ل   ال يونوود مرافووق اسووتقبال مالئمووة ؛ و6.1.2.2ين املرفووأين لالل ووام ا اصووة بووني موود

  حم6.1.2.3
 

 القمامة المتولدة على السفن 2.5

يوام الويت يضو  مبودام اجلوور  مكون للسوفن وشوركام الشوحن التخطوسط لالسوتفا ة موون الول   احلديثوة إل ادة اللفا
بني  نواع القمامة، كموا ويسومح   ي يت ب  الطاق  اإلنرا ام للفرز مد  الل   والتقطس حم ويتطلب استخدام كبذوال

مون شوأي فحم س  وحتقسوق احلود األ م مون التكوالسفللسفسلة بإما ة يدوير اللفايام املفسدة وامتما  اسرتايسجسام التقل
مو  مو  اللفايوام مون ملما، حسث سوست  حتسوني التبا ذلع  ي يسامد يف احلد من يكالسف نق  اللفايام والتخلص

السفسلة إىل املرفأ /  طة اللفايامحم ويوفر ا طوط التونسمسة الواد ة يف امللحق ا امذ املبلومام للسفن والشركام 
 ملسامد ا يف ختطسط اسرتايسجسام إ ادة اللفايام ملى من السفنحم

اللاجتة من يوفري حجمما، اللفايام ويشم  اللفايام املتولدة ملى من عس  السفن، بغن الل ر من نومما و/ و 
الطبام وإمدا   وختهيل  واسوتمالك حم مكون عو  اللفايوام الغدائسوة وطحلموا حسوث يوت  إنتانموا ويصوريفما يف البحور 
حسث جيوز ذلعحم ومدا ما يسمح بتقلسص حج  الطاق  واحلفاظ ملى نو ة الصريف الصحي يف السوفسلة وااصوة 

  و فةام  خر  من القمامة بأنواع مبس لة من السفنحم نواع كدلع يف مطبخماحم ويريبط  

 القمامة المتولدة على متن السفن من أنواع معّينة وحجم مختلف 1.2.5

يلت  السفن بكافة  نوامما القمامة اللاعة من املطب  / إمودا  الطبوام ومون نفايوام اإلقاموة يف السوفسلة وصوسانتما، 
 د ة  نوامام  خر  من القمامةحمويلت  ببن  نواع السفن يف إطاد مملسام  

 

السفن الكبيرة 
)السفن التجارية 

 الدولية(

 اللفايام الغدائسة وموا  يببةة امللتجام الغدائسة؛ 
 ؛اللفايام امللهلسة والتشغسلسة 
 اللدائن وزيت الطبام واحلشايا والبطانام وموا  التببةة؛ 
   حمليف حال مثة مرمد مرك ب امرمداملدما  

 سفن الركا 

 ت  كمسام كبرية من مادي اللفايام الصلبة والسائلة؛يل 
 كمسام كبرية من اللفايام الغدائسة، والتغلسف من امللتجام الغدائسة السائبة؛ 
  من زيت الطبام اللفايام امللهلسة والتشغسلسة، فضالم من إنتا  كمسام كبرية نسبسام

 والهنا  والهنانام والبلب والفخاديام؛
 ؛القمامة املكبوسة 
 حمليف حال مثة مرمد مرك ب امرمددما  امل  

وووام ونوموووام بوواختاليف املواصوووفام التشووغسلسة للسوووفسلة، ومووود   مالح ووة: ختتلوووف اللفايووام كم 
األشخا  ملى متلما، ومد  مراف  التوقف، ومساحة التخوهين املتاحوة؛ ويتووفر يف مراكوب  

واملخوواطر  احلرائووق كثوورية ن وو  متكاملووة ملباجلووة اللفايووام وضووماي احلوود موون  وواطر انوودالع
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 املمد ة للسالمةحم

مراكب الركا  
الصغيرة والعّبارات 

)الرحالت 
 الداخلية(

 الودمل واللفايام الغدائسة 
 ،لكن التوقف ملد املراف   مساحة ختهين اللفايام  دو ة ملى من مد  املراكب

 يكوي متكردام مبا يسم   يفريغ اللفايام الغدائسة وغريماحم

 سفن الشحن
 امللهلسوووة والتشوووغسلسة؛ يلوووت  املهيوود مووون اللووودائن، ومووووا  التببةوووة، و  الغدائسوووةام اللفايوو

 ، واحلشايا املستخدمة لتأمني الشحلام ملى سطح السفسلةحمرمدامودما  امل

 الشحناتسفن 
 السائبة الجافة

  امللهلسوووة والتشوووغسلسة؛ يلوووت  كووودلع الكثوووري مووون اللووودائن ودموووا  و اللفايوووام الغدائسوووة
  ال مثة مرمد مرك برمدام ليف حامل

   بقايا الشحلام اللاجتة من التحمس   و يفريغ احلمولة لمثالم دكاز احلديد والفح
 واألمسدة والرم  والكواديه حم

 مراكب الصيد

 اللفايام الغدائسة وامللهلسة والتشغسلسة  
  مبدام الصسد واللفايام البالستسكسة اللاجتة من  نشطة الصسدحم وحّي  ر يصريف

صسد يف البحر، وبالتا  جيب  ي يبقى األنها  األخر  من املبدام، مبدام ال
مبا فسما الشباك، ملى من السفسلة لّسصاد إىل يصريفما يف املرافق ملى الشاط حم 

 و يصريف ملبدام الصسد  ديدام كبريام للبسةة البحرية،  ك  فقداي مرضيطرح  يو 
 وقبت حا ثة فقداي مبدام  و الدولة الساحلسة اليت ويلبغي إبال   ولة البل 

 الصسد يف واليتماحم

سفن االستجمام 
 والترفيه

 اللفايام الغدائسة وامللهلسة بكمسام صغرية 

 اليخوت الكبيرة

 اللفايام الغدائسة وامللهلسة بكمسام  تلفة 
  يّفوورتض مبووالكي السخوووم الكبوورية ومسووتأنريما  ي يتبوواملوا موو  اللفايووام بطريقووة

حسة ومن  وي دوائح، ويّفرتض  ي يكووي مثوة مبودام ملوى غري ظامرة للبساي وص
 من السفسلة للتبام  م  اللفايامحم

مراكب المساندة 
في عمليات 

 التنقيب

 اللفايام الغدائسة وامللهلسة والتشغسلسة  
  موون ملصوووة  و ملشووأة للوووتخلص مووون مكوون  ي حتمووو  اللفايووام  و يتبامووو  مبموووا

 اللفايام برام 

المنصات الثابتة 
 ئمةوالعا

 اللفايام الغدائسة وامللهلسة والتشغسلسة  
 ختتلف ا دمام اللونستسة املريبطة بالتبام  م  اللفايام باختاليف امللاطق 

 

 مالحظة للمحققين:

عند إجراء مقابلة مع أفراد الطاقم  على المحقق أن يسألهم عّما يعرفونه عن إجراءات التعامل مع القمامة 
 على متن السفينة.

وأن يبيّنوا وعيهم بمتطلبات  مختلف أنواع القمامة أن يشرحوا بوضو  كيفية فرز ع أفراد الطاقمهل يستطي
 التصريف الواردة في اتفاقية ماربول 
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 الملحق الخامس من أنظمة ماربول المتعلقة بالتصريف في البحر .6

 مادبول؟ما  نواع القمامة املسموح بتصريفما يف البحر مبونب امللحق ا امذ من ايفاقسة 

 لكي نكو ي حملة مامة واضحة من احلاالم اليت ّيسمح هبا بتصريف القمامة، يلبغي الل ر إىل:

 امللاطق البحرية ل ي اليت لسست ملاطق خاصة  حم1
 امللاطق ا اصة حم2

 امللصام الثابتة  و البائمة حم3

 اللفايام املمهونة حم4

 خارج المنطقة الخاصة –المنطقة البحرية  1.6

 ، املتبلق بتصريف القمامة خاد  امللاطق ا اصة، جتسه يصريف انيت يف البحر:4الل ام إي املتطلبام مبونب 

 النفايات الغذائية 1.1.6

 ّيسمح بتصريف اللفايام الغدائسة يف حال يوافر الشروط التالسة:

 ي  ثلا  حتر ك السفسلة  و يف خالل دحلتما؛أثناء اإلبحار  ، 

  الل غربوال ال لقابلوة لللفواذ مون خو إمرادموا يف نمواز للجور   و الطحونباللسبة لللفايوام الغدائسوة الويت مت
أميةةال  3ملسمورتام ، جيووز التصووريف إذا كانوت املسوافة مون  قور   دض  كثور مون  25 يهيود قطور فتحايو  مون

 ؛بحرية

  باللسووبة لللفايووام الغدائسووة الوويت   يووت  إمرادمووا يف نموواز للجوور   و الطحوون، جيوووز التصووريف إذا كانووت
 حمميال  بحريا   12افة من  قر   دض  كثر من املس

السوفسلة مث و  خطورام مىت كاي واضوحام  ي إبقا موا ملوى مون  أثناء اإلبحارال يلطبق شرط يصريف اللفايام الغدائسة 
 حمّيسمح للسفسلة  ي يكوي متوقفة يف مرسى لفرتة من الهمن وملاملى األشخا  يف السفسلةحم  صحسام حتمسام 

يف إشووادة إىل الصووسد  و  ،مل كمسووام صووغرية موون الطبووام يف البحوور لغوورض  وود  مووو إطبووام األمسوواكوال يّبتوو. إطووال
 يصريفام للقمامة يف سسامل امللحق ا امذحم ،األنشطة السساحسة
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 قايا الشحناتب 2.1.6

يوووريبط بقايوووا الشوووحلام بتحمسووو  ويفريوووغ شوووحلام املووووا  السوووائبة 
"بقايةةةا مح بتصوووريف اجلافووة الووويت حتملموووا نووواقالم السووووائبحم وّيسووو

باسةةةةةةتخدام الطةةةةةةةر   رجاعهاالشةةةةةةحنات التةةةةةةي ال يمكةةةةةةةن اسةةةةةةت
 ، شريطة:يف البحر الشائعة المتوفرة للتفريغ"

  موسالم  ريوام  12 ي يكوي التصريف ملى مسوافة  كثور مون
 من  قر   دض؛

  ،ال حيتوي التصريف ملى  ي مووا  ضوادة بالبسةوة البحريوة 
 بتما املل مةحمم  مراماة ا طوط التونسمسة اليت وض

 
حم ملودما يقوووم ملوى السوفسلة  ي يسوبى بكامو  نمودما لتضومن  ي يوت  يفريوغ احلود األقصوى مون الشوحلام يف املرفوأ

املراكوب بتحمسو   و يفريوغ شوحلام السووائب الصولبة، فقود يتلووث سوطح السوفسلة بفبو  بقايوا الشوحلامحم قبو   ي 
 ، لّسصوواد إىل عوو  البقايووا وختهيلموا بأموواي يف السووفسلة قبوو  يغوا د السووفسلة املرفووأ، يلبغوي كوولذ سووطح السووفسلة ويل سفو

 يسلسمما إىل مرفق االستقبال يف املرفأحم

ببوود يفريووغ شووحلام السوووائب الصوولبة، يلبغووي يفريووغ البلووابر وكلسووما؛  مووا بقايووا الشووحلام الوويت ال مكوون يفريغمووا، 
حم ويوت  مووا ة عو  بقايوا الشوحلام اللاجتوة موون فتبقوى ملوى مون السوفسلة إىل حوني يسوولسمما إىل مرافوق االسوتقبال بورام 

يل سوف البلوابر وسووطح السوفسلة، ومون مث ختهيلمووا يف حاويوام  صصووة لال.امسو  املصولومة موون الفووالذ  يف البلووابر،  
 كما ومكن استخدام األكساس هلدا الغرضحم

 "ضةةةةةةار بالبيئةةةةةة البحريةةةةةةة"  يوووووت  يبريووووووف مصوووووطلح 
(HME)  إيضوواح مامسووة يف امللحووق ا ووامذ، ولكوون مت

املوووا ة الضووووادة بالبسةوووة البحريووووة يف ا طووووط التونسمسووووة 
ومووووووووي يووووووولص ملوووووووى  ي بقايووووووووا  للملحوووووووق ا وووووووامذحم

الشوحلام ضوادة إذا كانووت مووا  سووائبة صولبة يسووتويف 
املبووايري السوووببة للضوورد بالبسةوووة البحريووة لدانووو  القسووو  

 حم ويسوتلد موود  املبووايري إىل الطببوة السوواببة امللق حووة 3
وق ماملسوام لتصولسف املوووا  مون ن وام األ مو  املتحوودة امللس 

 حم2017لبام  (GHS)الكسمسائسة وومسما 

وقود يسوتدمي بقايووا الشوحلام الضووادة بالبسةوة البحريووة 
التبامووو  مبمووووا بشووووك  خووووا  ال يوووووفر  مووووا ة مرافووووق 
االسوووتقبال، ويلبغووووي  ي يكووووي املرافوووو  واملراسوووي الوووويت 
 يسوووووتقب  مووووود  الشوووووحلام موووووهو  ة مبرافوووووق االسوووووتقبال
املالئمة للبقايا اليت يصلما، مبوا يف ذلوع ملودما يكووي 

 يف مسا  الغسس حم

 السفينة. حفائض بقايا الشحنات يغطي سط
 المصدر: الشرطة الهولندية
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يلبغوووووووي يصووووووولسف شوووووووحلام السووووووووائب الصووووووولبة 
موا  والتصريح ملما من قب  اجلموة الشواحلة  ود ةم 

إذا كانوووووت ضوووووادة بالبسةوووووة البحريوووووة  و الحم وجيوووووب 
إ دا  مووودا التصوووريح يف مبلوموووام الشوووحن الووويت 

املدونووة  ما يقتضووييقودمما اجلمووة الشوواحلة، حسووب
الدولسووووووة املتبلقووووووة بالشووووووحلام الصوووووولبة السووووووائبة 

 حم وّيشووووواد إىل  ي 4.20 بوووووا ال IMSBCلمدونووووة 

دونووووووووة إل دا  امليبووووووووديالم مامووووووووة  نريووووووووت ملووووووووى 
متطلبوام امللحوق ا وامذ موون ايفاقسوة موادبول يف مووا 
يتبلق بإ ادة بقايا الشحلام الصلبة السائبةحم و خو  

اجلمووة الشوواحلة  ي يبلوون صووراحة مووا إذا كانووت  ، ملهمووام 2017 يلووايركووانوي الثاين/  1يف التبوودي  الثالووث حسووه اللفوواذ 
  4.2.3" لالفقرة احلمولة ضادة بالبسةة البحرية وذلع يف "استمادة املبلومام من احلمولة للشحلام الصلبة السائبة

 لدان  الصود املرفقة حم

تل سف البلابر مباملة بقايا الشحلام إذا كانوت مووا  خدمة لانسلة املستموا  الشحلام يف املسا   مباملةال يلبغي 
و  مو. ن وام يصوريف املسوا  انسولة املؤلوف  احلمولة غري ضادة بالبسةة البحريوة واملسوا  انسولة مت يصوريفما مون ملو.  م 

 ة حممبسألة من مسائ  السالمة املتبلقة باستقراد السفسلمن  نابسب ثابتة ليريبط مدا اللوع من التصريف 

 مواد أو مضافات التنظيف 3.1.6

والسوطح واألسوطح ا ادنسوة يف  ممكن يصريف موا   و مضافام التل سف املضملة يف مسا  غسس  ملابر الشوحلا
 ي مووا  ومضوافام التل سوف  فبلوى الورغ البحر، ولكن فقط يف حال كانت مود  املووا  غوري ضوادة بالبسةوة البحريوةحم 

، فإنو  مكون ر والسطح واألسطح ا ادنسة ّيبتو. "نفايوام ملهلسوة" لقماموة مون الفةوة و بااملضملة يف مسا  غسس  البل
 يصريفما يف البحر طاملا  هنا لسست ضادة بالبسةة البحريةحم

 وال ّيبت. ما ة  و مضايف التل سف ضادة بالبسةة البحرية إذا:

 ن ايفاقسة مادبول؛  يكن ما ة ضادة وفقام للمبايري الواد ة يف يديس  امللحق الثالث م 

 سرطلة  و مطفرة  و سامة للتكاثرحمى  ي مكونام مبروفة بأهنا مال حتتوي مل 

 ناتاجيف الحيو  4.1.6

نسوف احلسوانووام موي  نسووام احلسوانوام احملمولووة ملوى موون السووفسلة كشوحلة والوويت يلفوق  و ّيقتوو  قوتالم دحسمووام  ثلووا  
رض خصسصام، ولكن مثة  يضام ببن سفن الشحن الباموة الويت قود هلدا الغالرحلةحم ويّبىن مب   مراكب نق  املاشسة 

الفةووة ح  يف البحوور، ولكوون  سووث  وز يصووريف نسووف احلسوانووام لقمامووة موونحتموو  املاشووسة يف دحووالم قصووريةحم وجيوو
موون امللحوق ا ووامذ موون  4.1.4يغورمل اجلسووف، ويكووي التصووريف ملوى  ببوود مسوافة ممكلووة مون  قوور   دض لالل وام 

من استمارة المعلومات عن الحمولة في مدونة  4.2أمثلة على البا  
IMSBC .المصدر: اإلدارة البحرية البلغارية 
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مسوو   ووري موون  قوور   دض ويف  قصووى ممووق  100ح بالتصووريف يف البحوور ملووى مسووافة  كوو. موون مووادبول حم ويّلصوو
 ممكن للمسا حم

قد يكوي مثة حاالم يتبدد فسموا يلبسوة مبسواد املسوافةحم مودا، مبطوفوام ملوى  دنوام احلورادة املريفبوة والرطوبوة البالسوة، 
مون  2.12سواة بواقي احلسوانوام لدانو  البوا   و ح قد جيب  من إبقوا  اجلسوف خطورام يتمود  صوحة اإلنسواي وسوالمت 

وإذا امت. قبطاي السفسلة  ي مث  مود  التمديودام بالصوحة والسوالمة قائموة  ا طوط التونسمسة للملحق ا امذ حم
مووسالم  ريووام موون  قوور   دض، ويلبغووي  ي  12بالفبوو ، فموون املستحسوون  ي يكوووي التصووريف ملووى مسووافة  كثوور موون 

 م القمامة مالح ة حول مد  ال رويفحميتضمن املدخالم يف سجال

  مون الضوورودي يقطسوو  نسووف احلسوانوام  و مباجلتمووا قبوو  يصووريفما يف البحوور مبوا يسووم   إغراقمووا ويفريقمووا، ويشووتم
 مباجلة اجلسفة ملى:

 ويف البطلسة والصددية؛  واحه  اجلسفة  و يقطسبما يدويام حد فتح التج حم1

 حم و الفرم  و التقطس  جلر  آلة مث  نماز للطحن  و اإمراد اجلسفة يف حم2

وإذا كانووت السووفسلة الوويت حتموو  املاشووسة يبموو  يف ملطقووة خاصووة ألسووبومني  و  كثوور، فقوود يكوووي ضووروديام التفوواوض 
م ملوى حو  مؤقوت موو  سولطام  ولوة البلو  والوودول السواحلسة،  و جيووز التصوريف يف حالووة الطووادئ مبونوب الل ووا

 لحمو بمن امللحق ا امذ من ماد  7.1.1

 تصريفات المناطق الخاصة 2.6

هلووا ظروفموا األوقسانوغرافسووة واإليكولونسووة  "منةةاطق خاصةة"حود م ايفاقسووة موادبول ببوون امللواطق البحريووة بامتبادموا 
والطاب  ا ا  حلركة املالحة فسما، مبوا يسوتونب يطبسوق متطلبوام التصوريف األكثور صورامةحم ويسوتفسد مود  امللواطق 

 من امللاطق البحرية األخر حم ا اصة من احلماية مبستو   ملى

 من ايفاقسة مادبول 15امللاطق ا اصة كما حد ما امللحق ا امذ
 

 ملطقة ا لجاي ملطقة البحر األبسن املتوسط
 ملطقة  ر الشمال ملطقة  ر البلطسق

 ملطقة القطب اجللوي ملطقة البحر األسو  لغري سادية املفبول 
 إقلس  الكادييب األوس  ملطقة البحر األمحر

للسوفن الويت يبمو  يف املسوا   املدونوة اإللهامسوة 2014وجتدد اإلشادة إىل  ي املل مة البحرية الدولسة امتمودم يف موام 
حم وحتد  مد  2015مادبول املبتمدة يف  ايفاقسة القطبسة لاملدونة القطبسة ، متبومة باألحكام البسةسة والتبديالم ملى

اجلديووودة متطلبوووام  كثووور صووورامة للتصوووريف  خلوووت حسوووه اللفووواذ يف األول مووون كوووانوي الثاين/يلووواير املدونوووة الدولسوووة 
التقودم بطلوب  ملوى السوفن الباملوة يف املسوا  القطبسوة يف القطبوني الشوما  واجللووي حم ويشرتط املدونة القطبسة2017

 16للحصول ملى شما ة السفسلة القطبسةحم
                                                             

 من امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول 1.14 الل ام 15 
 http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/polar/pages/default.aspx دان  16 
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مون امللحووق ا ووامذ مون مووادبول والويت حتوود  مووىت جيووز يصووريف القمامووة  6ل ووام ويور    نووا  املتطلبوام الووواد ة يف ال
  اخ  امللاطق ا اصةحم

 النفايات الغذائية 1.2.6

 ّيسمح بتصريف اللفايام الغدائسة يف حال يوافر الشروط التالسة:

 ي  ثلا  حتر ك السفسلة  و يف خالل دحلتما؛أثناء اإلبحار  ، 

  و نريف نلسدي؛ من  قر   دضميال  بحريا   12  كثر من ي يكوي التصريف ملى مسافة  

 وقابلوووة لللفوواذ موون خوووالل غربووال ال يهيوود قطووور  اللفايووام الغدائسووة مت إمرادمووا يف نمووواز للجوور   و الطحوون
 ملسمرتام لباستخدام املبدام ملى من السفسلة ؛ 25فتحاي  من 

 نووب يطبسووق املتطلبووام األكثوور صوورامة يف حووال يلوووث اللفايووام بووأي نوووع آخوور موون القمامووة، فووإي موون الوا
 القمامة امللوثةحم لتصريف

ُيحّظر في منطقة القطب الجنوبي تصريف منتجات الطيةور الُمدخلةة  بمةا فةي ذلةك الةدواجن أو أجةزاء منهةا  
مووىت كواي واضووحام  ي إبقا موا ملووى  أثنةةاء اإلبحةارال يلطبووق شورط يصووريف اللفايوام الغدائسوة و  مةا لةم يةةتم تعقيمهةا.

لسووووفسلة مث وووو  خطووورام صووووحسام حتمسووووام ملووووى مووون ا
 األشخا  يف السفسلةحم

ميةةةةةاه الشةةةةةحنات الةةةةةواردة فةةةةةي بقايةةةةةا  2.2.6
 العنابر غسيل

بقايةةةةةةا الشةةةةةةحنات التةةةةةةي ال ّيسوووووومح بتصووووووريف 
باسةتخدام الطةر   يف البحوريمكن استرجاعها 

 ، شريطة:الشائعة المتوفرة للتفريغ

   ال  حتتوووووووي بقايوووووووا الشوووووووحلام ومووووووووا 
ملضووافام يف مسووا  غسووس  التل سووف  و ا

 البلابر ملى  ي موا  مصلفة ملى  هنا ضادة بالبسةة البحرية؛

  ا اصووة، و ي السوفسلة لوون يتوقووف يف نقطووة  ي يكووي مرفووأ املغووا دة ومرفوأ الوصووول التووا  كالةوا يف امللطقووة
 مبود خاد  امللطقة ا اصة بني مدين املرفأين؛

 ؛رفأيناستقبال مالئمة يف امل  ال  يوند مرافق 

  ي يكوي يصريف مسا  غسس  ملابر الشحلام اليت 
 12مملسام من  قر   دض  و نريف نلسدي و قل  ملى مسافة  ملى  ببد مسافة ممكلةحتتوي ملى البقايا 

 مسالم  ريامحم

 المصدر: الشرطة البحرية الهولندية
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 ملودما حيود  القبطوواي  ي ال مرافوق اسوتقبال مالئمووة يف مرفوأي املغووا دة والوصوول يف حوال ونووو  كلسمموا يف امللطقووة
مووون امللحوووق ا وووامذ مووون موووادبولحم ويوووت   3.2.1.6 نووو  مت اسوووتسفا  الشووورط الوووواد  يف الل ووام ا اصووة نفسوووما، يّبتووو. 

الل وام احلصول ملى املبلومام من مرافق االستقبال يف املراف  إما مون طريوق السولطام املبلسوة يف املرفوأ، و/ و مون 
 17بت  املل مة البحرية الدولسةحمالدي وض الباملي املتكام  للمبلومام من اللق  البحري

موون امللحووق ا ووامذ  يضووام ملوودما يكوووي "مرفووأ املغووا دة" و"مرفووأ الوصووول التووا " مووو  2.1.6يلطبووق  حكووام الل ووام 
الشحلام يف مود  احلالوة، ّيشورتط  ي يوت  ذلوع  ثلوا  إ واد السوفسلة و ي يكووي  نفس حم ولتصريف مسا  غسس  ملابر

  ريام من  قر   دضحم مسالم  12ملى مسافة  كثر من 

 مواد أو مضافات التنظيف 3.2.6

جيوز يصريف موا   و مضافام التل سف املضملة يف مسوا  غسوس  ملوابر الشوحلام والسوطح واألسوطح ا ادنسوة يف 
 البحر، ولكن فقط يف حال كانت مد  املوا  غري ضادة بالبسةة البحريةحم

 

 :مالحظة للمحققين

  رية لبلدك تتضمن منطقة خاصة بحسب الملحق الخامس من اتفاقية ماربولإذا كانت منطقة الوالية البح
 فعليك أن تكون على علم بمعايير التصريف األكثر صرامة في هذا النوع من المناطق.

 

 

 عمليات التصريف -المنصات الثابتة أو العائمة  3.6

احلفور واإلنتوا  ويوأمني اإلقاموةحم ببون يقوم الصلامام القريبوة مون الشوواط  بتشوغس  امللصوام وامللشولم لبملسوام 
مود  امللصووام ثابووت وببضوما انخوور متحوورك ويرافقموا  سووطول موون املراكوب املسوواندة وا اصووة الويت يقوووم بوورحالم 

 امللشلم  و متضي  شمرام مدة جتري البحوثحمقصرية للغاية من وإىل 

املوواد  املبدنسوة يف قواع البحواد  و  استكشوايف الويت جتوري مملسوام امللصوام الثابتوة  و البائموة يبر يف ايفاقسة موادبول
اللفطسوة وملصوام إنتوا  اللفط/الغوازحم  امللشولم، وموي يشوم  مملسام املباجلة البحرية املريبطة بودلع استغالهلا  و

مون امللحوق ا وامذ مون موادبول، حّي  ور يصوريف القماموة بكافوة  نوامموا مون امللصوام الثابتووة  و  5ومبونوب الل وام 
 مرت ملماحم 500ومن عس  السفن األخر  املونو ة جبانب مد  امللصام  و يف حدو  البائمة، 

 النفايات الغذائية 1.3.6

موون  قوور   دض، جيوووز يصووريف اللفايووام الغدائسووة يف  مةيال  بحريةةا   12ملودما يكوووي امللصووة ملووى مسووافة  كثوور موون 
 حال:

                                                             

 https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx دان  17 
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  25خوالل غربوال ال يهيود قطور فتحايو  مون قابلوة لللفواذ مون كانت مت إمرادما يف نماز للجر   و الطحن و 
 ملسمرتام؛

عوو  اللفايووام الغدائسووة ونرشووما حسووث مت إنتانمووا، وموودا يبووين ممووالم  قوو  ألفوورا  الطوواق  وحفاظووام ملووى يووت  مووا ة 
الل افة الصحسة كما يلبغي يف املطب حم  موا اللفايوام الغدائسوة الويت ال مكون نرشوما، فسلبغوي نقلموا إىل السابسوة، ويف 

 لاطق حسث يلبدم سساسام التصريف، مكن ع  اللفايام الغدائسة يف حاوية للتخهينحمامل

املتبلقة بتجمسه اللفايام باختاليف امللاطق، ولكن ما ة ما يتوىل اجلمام  وختتلف اجلمة املسؤولة من اللونستسام
 وطلسووة يتبلوق بالسوالمة والبسةووة املالكوة  و املشوغ لة مود  املسووؤولسةحم وختضو  الصولامام القريبووة مون الشوواط  ألن موة

ويشوم  إ ادة اللفايووامحم وموون امللواطق الوويت يلطبووق فسمووا مود  األن مووة ا اصووة، نوودكر ملطقوة  وور الشوومال، وخلووس  
واملكسووسع وغريةووا مووون الوودول ، و سوورتالسا، وال.ازيووو ، و السووكا، وحقوو  شوووتوكماي  ةاملكسووسع لالواليووام املتحووود

وامللصووام  وسوفن احلفور، وامللصوام شوب  املغموودة، ، نموهة احلفور البحريوة املرفوموةو  امللصوام الثابتوة، ويفلدوسوسا حم 
وو  اللفايووامالبائمووة ذام  دنوو  الشوود، وملشوولم اإلنتووا  والتخووهين والتفريووغ إىل ثووالث  ، وامللصووام البائمووة، ّيقس 

مملسة اإلنتا ، واللفايوام  يف املتولدة : اللفايام اللاعة من مملسام احلفر لملشلم احلفر فقط ، واللفايامفةام
 املتولدة من  ماكن اإلقامةحم

حم  موا ملوى مون امللشوأة اليت يت  نقلما من امللشأة ملدما متتل  لتفريغموا هين اللفايام يف حاويام الكبذيت  ما  خت
ق حم ومكوون حتقسووماكبسووويقل ووص حجممووا موو. يقطسبمووا و   و امللصووة، فووسمكن فوورز اللفايووام مبووا يتووسح إمووا ة يوودويرما

املسوتو  األمثو  مون نقوو  اللفايوام مون السفسلة/امللشووأة إىل املرفأ/ طوة اللفايوام باسووتخدام األكسواس الكبورية للقوو  
 حم تلف القمامة نواع 

 النفايات المختلطة 4.6

 ملدما يكوي القمامة ممهونة مبوا  ملوثة  و غريما من املوا  احمل ود يصريفما  و ا اضبة ملتطلبوام يصوريف  تلفوة،
  حم4.6و 3.4فإي من الوانب يطبسق متطلبام التصريف األكثر صرامة لدان  الل اماي 

 االستثناءات العامة للملحق الخامس من اتفاقية ماربول 5.6

مثوة اسووتثلا ام  ودو ة ملتطلبووام التصوريف الووواد ة يف امللحوق ا ووامذ، لكون ّيشوورتط  ي يكووي السووفسلة قوا دة ملووى 
  و اإل ال  ببساي يثبت فس  ونو  االستثلا حم وجيوز التصريف يف البحر يف حال: ئقيوفري املبلومام  و الوثا

  ،كاي ذلع ضوروديام بغورض ضوماي سوالمة السوفسلة ومون يونودوي ملوى متلموا،  و إنقواذ األدواح يف البحواد
  و

 ولوة يسر  القمامة اللاي  من مطب  صا  السفسلة  و مبدا ا لشريطة  ي يكوي عس  االحتساطام املبق
  ،  وقد اختدم قب  وقوع البطب وببد  ملل  التسر   و التخفسف مل  إىل  قصى حد

  الفقوود البرضووي ملبوودام الصوووسد لشووريطة  ي يكوووي عسووو  االحتساطووام املبقولووة قووود اختوودم لتجلووب مووودا
 الفقد ،  و

 يمديف يصريف مبدام الصسد إىل محاية البسةة البحرية  و سالمة السفسلة  و طاقمماحم 
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 ة للمحققين:مالحظ

يقع على عاتق السفينة )القبطان أو المالك( أن تثبت أن االستثناء ينطبق على االنتهاك الذي يمثله 
متاحة  الحاصل التصريف غير المشروع قيد التحقيق. ويجب أن تكون المعلومات المتعلقة باالستثناء

أو غيرها من السجالت لدى    إذ يُفترض أن تكون قد ُدّونت في السجالت الرسميةةنيعلى متن السف
 حصول االنتهاك المحتمل
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 الوثائق المطلوبة في الملحق الخامس من اتفاقية ماربول .7

ير    نوا  الوثوائق املطلوبوة ملوى مون ببون السوفن  و امللصوام الثابتوة  و البائموة حسوب االقتضوا  مبونوب امللحوق 
 ا امذ من ايفاقسة مادبول:

 

حوائهة ملوى شوما ة  طون فوأكثر  و 400اإلعالسوة لغ محولتموا ك  سفسلة يب سجالت القمامة
 شخصام  و  كثر وك  ملصة ثابتة  و مائمة 15يرخص هلا بلق  

طون فوأكثر  و حوائهة ملوى شوما ة  100ك  سفسلة يبلغ محولتموا اإلعالسوة  خطة إدارة القمامة
 شخصام  و  كثر وك  ملصة ثابتة  و مائمة 15يرخص هلا بلق  

 مرتام فأكثر وك  ملصة ثابتة  و مائمة 12ك  سفسلة يبلغ طوهلا بالكام   لامللصقام  الالفتات

 
 18سجل القمامة وفئات القمامة: 1.7

ّيسوتخدم سووج  القمامووة لتسوجس  يصووريفام القمامووة ليف البحور ويف مرافووق االسووتقبال  ويلبغوي  ي يكوووي مونووو ام 
شخصوام  و  كثورحم ويلبغوي يودوين  15كثر  و قا د ملوى نقو  طن فأ 400ملى من ك  مركب يبلغ محولت  اإلعالسة 

البسانام املدخلة يف سج  القمامة باستخدام دمه الفةة املالئ  وحتديد موق  التصريف يف مرفق االستقبال  و موق  
 املرفقوة ة بالوصووالموجيب  ي يكوي عس  التصريفام يف مرافق االستقبال مدموم التصريف املسموح ب  يف البحرحم

 بسج  القمامة، بسلما يلبغي حتديد اإلحداثسام اجلغرافسة ملوق   ي يصريف يف البحرحم

 ّيشاد إىل  ي سج  القمامة وثسقة دمسسة مكن للمحققني استخدامما كدلس حم

                                                             

 إدشا ام الستخدام السجالم اإللكرتونسةإىل  ي اللجلة الفرمسة التاببة للمل مة البحرية الدولسة املبلسة مبل  التلوث والتصدي ل  قد وضبت مسو ة  جتدد اإلشادة 18 
حم وكاي اهلديف ملما "يوفري املبلومام املوحدة بشأي املوافقة ملى السجالم اإللكرتونسة"، حسث  ي 2016يف يشرين الثاين/نوفم.  يف إطاد ايفاقسة مادبول

س  الدي مث ل  البم  الودقي، "الشركام ومالكي السفن بايوا يركهوي بشك  متهايد ملى سب  البم  بطريقة مسؤولة بسةسام، ويسبوي إىل التخفسف من البب  الثق
 حمدان  اللسخة من القراد م. مدا الرابطوذلع من خالل االمتما  ملى الوسائ  اإللكرتونسة"حم 

https://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5mKTBm-vYAhWMuI8KHR-bBJ8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pmo.ir%2Ffa%2Ffilepool2%2Fdownload%2F54e4f1b39ecc576adeb53245b9d14b66d60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2&usg=AOvVaw3oMWZS3jZ8OAf_FnKPa49B
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 ير    نا  املتطلبام ذام الصلة:

 الستقبال؛جيب  ي يسج    ي مملسة يصريف  و  ي يرمسد ملد إمتام  سوا  يف البحر  و يف مرفق ا 

  جيوب  ي يشوم  كو  قسود التوادي  والسوامة، وموقو  السوفسلة، وفةوة القماموة، ويقوديرام لكمسوة القماموة الوويت مت
الشوخص املسوؤول ملوى مودا التسوجس  يف يوادي  ذلوع التصوريف  و  يرمسدما  و يصريفما، وجيوب  ي يوق و 

 الرتمسد؛

 ؛انام فسماجيب  ي يوق   قبطاي السفسلة ملى ك  صفحة اكتم  م   البس 

  ددنوة يف سوج  القماموة باإلنكلسهيوة  و الفرنسوسة  و اإلسوبانسة ملوى األقو حم وإذا
ّ
جيب  ي يدو ي البسانوام امل

 ّ دنت البسانام  يضام بلغة دمسسة للدولة اليت حيوق للسوفسلة دفو  ملمموا، فوإي مود  البسانوام موي الويت يّبتود 
 هبا يف حالة حدوث نهاع  و يباين؛

 اموة ملوى مون السوفسلة  و امللصوة الثابتوة  و البائموة يف مكواي يتوسح التفتوسش ملسو  خووالل حّيفوظ سوج  القم
 وقت مبقول؛

  ؛جيب االحتفاظ بسج  القمامة لفرتة مامني ببد يادي  إ دا  آخر قسد فس 

  يّودد  قسود يبوني  موقو  التصوريف  و 7يف حال حدوث  ي مملسة يصريف  و فقد مرضي لدانو  الل وام ، 
، ويفاصوس  املووا  الويت مت يصوريفما  و فقودما، واالحتساطوام املبقولوة املتخودة مللو  و سوباب  ،وف وظر  ،الفقد

مووودا التصوووريف  و الفقووود البرضوووي  و التخفسوووف ملووو  إىل  قصوووى حووود، وذلوووع يف سوووج  القماموووة،  و يف 
 طن فأكثرحم 400السج  الرمسي لك  سفسلة يبلغ محولتما اإلعالسة 

 ما يلبغي يسجسلما يف سج  القمامة:ير    نا  فةام القمامة ك
 
 بقايا الشحلام -ز  زيت الطبام -   اللدائن -  

 نسف احلسوانام -ح  رمدامدما  امل -ه  اللفايام الغدائسة -  

 مبدام الصسد -ط  اللفايام التشغسلسة -و  اللفايام امللهلسة -  

ة مللحق ا امذ من ايفاقسالواد ة يف امثة ببن االستثلا ام 
 مادبول  سث  هنا ال ّيبت. قمامة:

  املوووووووا  األخووووووور  املبر فووووووة  و املددنوووووووة يف املالحوووووووق
 األخر  اليفاقسة مادبول؛

  األمسووواك الطازنوووة و نهاهتموووا، املتولووودة مووون  نشوووطة
الصوووسد  ثلوووا  الرحلوووة  و نتسجوووة ألنشوووطة االسوووتهداع 

م  نقو  األمسواك مبوا فسموا احملاديوام املائي، اليت يش
ادع يربسووة األحسوا  املائسووة، فضووالم موون لوضوبما يف مووه 

نقوو  األمسوواك املصووسدة مبووا فسمووا احملاديووام موون موود  
 املهادع إىل السابسة لتجمسهماحم

 المصدر: اإلدارة البحرية البلغارية
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 خطة إدارة القمامة 1.1.7

 15طوون فووأكثر، وكوو  سووفسلة حووائهة ملووى شووما ة يوورخص هلووا بلقووو   100ملووى كوو  سووفسلة يبلووغ محولتمووا اإلعالسووة 
تووة  و مائمووة  ي حتمووو  ملووى متلمووا خطووة إل ادة القمامووةحم وقوود وضووبت املل موووة شخصووام  و  كثوور، وكوو  ملصووة ثاب
ملوا يلبغووي إ دانو  يف ا طووة، مبوا يف ذلووع اإلنورا ام الوويت يتبوني ملووى الطوواق   19البحريوة الدولسووة ا طووط التونسمسووة

للسووفسلة ويتلوواول ايباممووا وسووب  إ ادة السووفسلة لللفايووام ملووى متلموواحم وملووى اإلنوورا ام املكتوبووة  ي يكوووي  وود ة 
خلص ملما، مبا يف ذلع استخدام ، والتى حد، وعبما، وختهيلما، ومباجلتمامسائ  التخفسف من القمامة إىل  قص

 حماملبدام املتلسة

جيووب  ي يكوووي خطووة إ ادة القماموووة مكتوبووة بلغووة ممووو  
الطوواق  الوودي يتونووب ملسوو   ي يكوووي ملووى إملووام هبووا لال 

بلووووو  ملوووووى ا طوووووط ، ّيشوووورتط موافقوووووة سووووولطام  ولووووة ال
ويلبغوووي يبسوووني  حووود  فووورا  الطووواق  لسكووووي مكل فوووام بتلفسووود 
اإلنووورا ام الوووواد ة يف ا طوووة، ومكووون  ي يسوووامد   فووورا  

أكوود موون  ي مملسووة عوو  القمامووة آخووروي موون الطوواق  للت
موووا ومباجلتموووا يوووت  ملوووى  وووو فبوووال يف عسووو   دنوووا  وفرز 

لسووفسلة السوفسلة، و ي اإلنوورا ام املبمووول هبووا ملووى موون ا
كبوووري يوووت  وفقوووام  طوووة إ ادة اللفايوووامحم وغالبوووام موووا يكووووي  

املووظفني موو املكل وف املسوؤول مون األنشوطة البسةسوة ملووى 
 من السفسلةحم

بووين عوو  القمامووة،  و مباجلتمووا،  و ختهيلمووا،  و يصووريفما يف مرافووق إًووا يالتباموو  موو  القمامووة ملووى موون السووفسلة و 
 لص ملما يف البحرحماالستقبال يف املراف ،  و التخ

 وجيب  ي يغطي خطة إ ادة القمامة البلاصر انيسة:
  احلاويوام املالئمووة جلموو  القماموة وفرزمووا، ويّبتوو. الفوورز نوه ام موون مملسووة اجلموو ، ومكون  ي يووت  الفوورز موون

 املصدد  و يف  طة  خر   د ة هلدا الغرض؛

 اجلم  والفرز؛ حتديد مواق  احلاويام و طام 
 ق  القمامة من مصدد يول دما إىل  طام اجلم  والفرز؛وصف مملسة ن 

 و نمهة اجلر   و غريما من األنمهة املشاهبة؛ كبذال موآال رمدامملتلسة ويشم  املمبدام التجمسه ا 

                                                             

، دان  بشأي وض  خطة إ ادة القمامة 2012ا طوط التونسمسة لبام  MEPC.220(63)قراد املل مة  19 
ionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revisiohttp://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pollut

n/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Ma

nagement%20Plans.pdf 
ا طط واألسةلة املتكردة من القطاع البحري مبلومام مفسدة يسامد يف وض  ا طط والقوائ  املرنبسة ملرانبة  –كما نقدم شركة لويدز دجيسرت 

 /http://www.lr.org/en/marineامللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول، دان  

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Management%20Plans.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Management%20Plans.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Management%20Plans.pdf
http://www.lr.org/en/marine/
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 يف  طام اجلم  والفرز األولسة والطرمل األخر  للتبام  مو  اللفايوام،  وصف مملسة التبام  م  القمامة
 وذلع باإلشادة إىل:

 احتسانام مرافق االستقبال، م  مراماة الرتيسبام املمكلة إلما ة التدوير  لسام؛  .1

 مباجلة اللفايام ملى من السفسلة وإمكانسة إما ة استخدامما ملى متلما؛ .2

 التخهين؛ .3
 التصريف يف البحر يف احلاالم املبدو ة اليت ّيسمح فسما بدلعحم .4

 لقمامووة وفوورز املوووا  القابلووة إلمووا ة االسووتخدام  و إمووا ة لتسسووري عوو  ا التأمسوو  وصووف بوورام  التوودديب  و
 التدويرحم

ويلبغي  ي يأخد إنرا ام ع  القماموة املتولودة ملوى مون السوفسلة باالمتبواد التصوريفام املسوموح هبوا واحمل وودة يف 
 إموا ة يودويرما  و البحر  ثلا  اإل اد، وما إذا مكن يصريف نوع مبني  من القمامة يف مرافوق االسوتقبال لّسصواد إىل

اويوام القماموة استخدامماحم وهبديف احلد من احلانة إىل الفرز ببد اجلم   و يفا يموا مون األسواس، يلبغوي يووفري ح
 الواضحة ملى  تلف الفةام وذلع لفرز القمامة فسما فود يول دماحم اليت حتم  امللصقام

 :لة متن السفنالحاويات المنفصلة أو سالل التخزين على  يمكن مثال  تخصيصو 

 اللدائن  النفايات الغذائية 

 زيت الطعام 

 واللفايووام التشوغسلسة واملوووا  النفايةات المنزليةة ،
القابلوووة إلموووا ة التووودوير  و إموووا ة االسوووتخدامحم 
ومكن ختصسص حاويوة  تلفوة لكو  موا ة مكون 

 إما ة يدويرما وإما ة استخدامما

 و ي مووا  زيتسوة  خور  لالقمامووة  الخةر  الزيتيةة
 اليت قد يتمد  السفسلة  و الطاق  

 الزجاج والزجاجات 

 النفايات الطبية  علب األلمنيوم 

  الور 

 املتولووووووودة ملوووووووى مووووووون  النفايةةةةةةةات اإللكترونيةةةةةةةة
السفسلة لمث  البطاقام اإللكرتونسة، واألنموهة، 
واأل وام، واملبووودام، واحلواسوووسب، وخوووراطسش 

 احل. للطاببام، وما إىل ذلع 

 مرمداترماد ال  بطارياتال 

جيوب يسولس  القماموة الويت مت عبمووا مون كافوة  دنوا  السوفسلة إىل مواقوو  املباجلوة  و التخوهين املخصصوة، وقود يكوووي 
ضروديام ختهين القمامة اليت جيب إما  وا إىل املرفوأ مون  نو  يصوريفما يف مرافوق االسوتقبال إىل حوني إنورا  الرتيسبوام 

ل، جيوب ختوهين القماموة بطريقوة اباجلتموا بالشوك  املالئو حم ويف كو  األحوو الالزمة لتصريفما ملوى السابسوة مون  نو  م
 جتل بلا املخاطر اليت يتمد  الصحة والسالمةحم

وملوى الورغ  مون  ي يصوريف  نوواع مبودو ة مون القماموة يف البحور مسوموح بو  مبونوب امللحوق ا وامذ مون ايفاقسووة 
 ستقبال االمتباد األولحممادبول، إال  ن  يلبغي إيال  يصريف القمامة يف مرفق اال
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 الطريقة الصحيحة في إدارة القمامة:

 
 

 الطريقة الخاطئة في إدارة القمامة:

 
 

 المصدر: الشرطة البحرية الهولندية / شرطة مرفأ روتردام / اإلدارة البحرية في فارنا

 

 (كبس  جهاز الجرش  آلة المرمدمعدات السفن )ال 1.1.1.7

 و  ي مبووودام  خووور  ملوووى متلموووا ملباجلوووة  رمووودامجتووودد اإلشوووادة إىل مووودم ونوووو   ي متطلبوووام يلوووهم السوووفسلة بامل
يهويود السوفن مببودام مباجلوة القماموة ملوى متلموا لّسصواد إىل اسوتخدامما ختفسفوام مون كمسووة  اللفايوام، ولكون مكون

 و نمهة اجلر  والطحن وغريماحم كبذوآالم ال رمدام، ومن مد  املبدام ندكر املببن  نواع اللفايام

لتوادي  باملتطلبوام  و ببود ذلوع ا 2000كوانوي الثاين/يلواير   1جيب  ي يفي كو  مرمود مت يركسبو  ملوى مون سوفسلة يف 
وفقام للقراد  المعتمد النوعمن  وجيب  ي يكوي املرمد من امللحق السا س اليفاقسة مادبولحم 16.6الواد ة يف الل ام 

وجيووب  ي  20ي الصولة الصووا د مون املل مووة البحريوة الدولسووة، وذلوع بووالرنوع إىل يوادي  يركسبوو  ملوى موون السوفسلةحمذ
الالزمووة، وملوى الطوواق   ي يكووي ملووى إملووام  ملووى متلو  شووما ة امتموا  اللوووع دامحيمو  كوو  مركوب مووهو   هبود  املبوو

  سووب فةتمووا يرمسوود اللفايووامضووماي بتشووغس  موود  املبوودام مبووا فسمووا احلوور  ملووى بلووو   دنووام احلوورادة املوودكودة ل
 حميرمسدام كامالم 

                                                             

صسغت  املبدلة   ب40لMEPC.76، القراد الدي حي     القراد 2014لبام  املتلسةاملواصفام القساسسة للمرمدام  MEPC.244 (66)قراد املل مة  20 
 حم 45لMEPC.96بالقراد 
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امللطقووة دما يف املسوا  اإلقلسمسوة  و ولود  ببون البلوداي  يضووام قووانني  لسوة متلو  الرتمسوود ملوى مون السوفن  ثلووا  يوانو
 21االقتصا ية ا الصة هلدا البلدحم

التصمسمام اجلديدة للسفن باملرمدام، ومدا مر   إىل  ي اللفايام يرتاك     قلما جيري جتمسهوجتدد اإلشادة إىل  ن
حلووورمل اللفايووام ملووى مووون  بسوورمة وال يلفووع يووه ا  مملسوووة الرتمسوود يل سمووامحم وال ّيبووود  احلاويووام  و ال.امسوو  املبدنسووة

 السفن نومام مبتمدام من املرمدام، وال يلبغي إذام استخدامماحم

 المصدر: الهيئة األسترالية للسالمة البحرية

 
 
 

 أو الجرش كبسمعدات ال 2.1.1.7

مسوتخدمة ملباجلوة اللفايوام يف خطوة إ ادة القماموة إىل نانوب إنورا ام االسوتخدام  جيب إ دا   ي مبودام متلسوة
 ، وملى الطاق   ي يكوي ملى إملام باملبدام وملى  داية بكسفسة استخدامما وصسانتماحمةذام الصل

 ، من املم  طرح األسةلة من مدا املوضوع ملد إنرا  املقابالم م   فرا  الطاق حمولد  فتح حتقسق

ومن  د  يف امللاطق املرفةسةاملهو ة بأنمهة جلر /طحن اللفايام الغدائسة، وال يلبغي استخدام ممثة مد  من السفن 
يصووووريف اللفايووووام فسمووووا، إذ إي امللحووووق ا ووووامذ موووون ايفاقسووووة مووووادبول ال يسوووومح بتصووووريف اللفايووووام الغدائسووووة مث 

مووسالم  ريوام فووأكثر  12 مسوال  ريوة فووأكثر خواد  امللواطق ا اصووة وملوى مسوافة  3ملوى مسووافة إال  اجملروشوة/املطحونة
يلبغي التحقق مما إذا كانوت مود  املبودام  فوظوة بصوودة آملوة جتلبوام السوتخدامما يف و حم  اخلما  ثلا  إ اد السفسلة

  حمامللاطق املرفةسة لمكن مثالم قفلما و/ و ختمما وإضافة ملصق ملسما للتلبس   ي استخدامما   ود يف املرفأ

                                                             

 مرسوم من اإل ادة البحرية السويدية يتضمن األن مة املتبلقة   ر الرتمسد املتين لللفايام املتولدة ملى السفنحم –السويد مثالم  21 

 وال ينبغي إذا  استخدامه.ال يُعتبر البرميل أدناه مرمدا  من النوع المعتمد 



  السفن من قمامةلل املشروعتصريف غري ال

 

 43/68 الصفحة 
 

 

 
 

 الالفتات 2.1.7

يوفر الالفتام املبلومام من احل ر والقسو  
مون السوفن  يصوريف القماموةاملفروضوة ملوى 

مبونوب امللحوق ا وامذ مون ايفاقسوة مووادبول 
يف حوال مودم االمتثوالحم  والبقوبوام احملتملوة

 12وملووى كوو  سووفسلة يبلووغ طوهلووا بالكاموو  
وملوى كو  ملصوة ثابتوة  و مائموة مورتام فوأكثر 

 ي يبل ووق ملوووى متلموووا الفتوووام يبوووني  للطووواق  
والركووووووا  متطلبووووووام التصووووووريف الووووووواد ة يف 

ق ا وووووووامذ مووووووون موووووووادبولحم ّيكتوووووووب امللحووووووو
الالفتوووام بلغوووة ممووو  البووواملني يف السووووفسلة 
ومكوون  يضووام  ي يكوووي باللغووام اإلنكلسهيووة 

  و الفرنسسة  و اإلسبانسةحم

موضووووووومة يف  وجيووووووب  ي يكوووووووي الالفتووووووام
حسووووووث سووووووسبم  الطوووووواق    موووووواكن واضووووووحة

ويبووووووسش، وحسووووووث يوضوووووو  السووووووالل جلموووووو  
 ، وغرفوووووووة ، مبوووووووا يف ذلوووووووع املطوووووووبالقماموووووووة

غووووووووووريف  الطبووووووووووام، وغرفووووووووووة االسوووووووووورتاحة، ل
ومقصووووودة قسووووا ة السووووفسلة، وحسووووه اإلقامووووة، 

موووووون والسووووووطح الرئسسووووووي وملوووووواطق  خوووووور  
سووفن نقووو   السووفسلة حسوووب االقتضووا حم  موووا

الركووووووا   و البب ووووووادام، فسجووووووب  ي يكووووووووي 
واضوووحة جلمسووو  الركوووا  يف ملسموووا الالفتووام 

 للمسافرينحم احلجرام، وملاطق االستجمام ملى السطح، وامللاطق املفتوحة

 الالفتة والمواد التثقيفية اإلضافية على متن سفن لنقل الركا 
 المصدر: الهيئة األسترالية للسالمة البحرية

 المصدر: اإلدارة البحرية لبلغاريا
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 مالحظة للمحققين:

يتم التحقق عن كثب من الوصوالت بالقمامة التي استلمتها مرافق االستقبال في المرافئ للتأكد من أنها 
للمناطق البحرية التي يجوز فيها  غير مزيفة أو مزورة. وينبغي أن يكون المحقق ملما  باإلحداثيات الجغرافية

 استخدام األدوات الحاسوبية لتحديد المواقع. التصريف أو ُيحظر  ومن المستحسن

 

 
 
 التحقيق على متن السفينة .8

لد  فتح حتقسوق باالمتثوال للمتطلبوام الوواد ة يف امللحوق ا وامذ مون ايفاقسوة موادبول، جيوب يلواول املسوائ  الوواد ة 
   نا حم

 لسوو  حتقسقووام اإلنرتبووول  للمهيود موون املبلومووام املتبلقووة بووالتحقسق ملوى موون السووفسلة، دانوو  الفصوو  السوا س موون
 من السفنحم لفطلل لتصريف غري املشروعحول ا

 ما قبل التحقيق 1.8

قبوو  الصوووبو  إىل مووون السووفسلة للتحقسوووق يف انتمووواك يف التبامووو  موو  القماموووة، مووون األةسووة مبكووواي  ي جتمووو  ببووون 
 لة مكن عبماحماملبلومام ويبد  مسبقام خطة لفريق التحقسق حىت يتأكد من  ي كافة األ لة ذام الص

 ولد  اإلمدا  لفتح حتقسق ملى من السفسلة، يلبغي التفكر يف االمتبادام انيسة:
 ملركب مشتب  يف يصريف  القمامة بشك  غري مشروع؟م  ا .1

ىل الشورطي املسوتلد إ م  مثة  ي مبلومام لنلائسة  حول يبام  السفسلة م  القمامة املتولدة لالبمو  .2
 بسانام االستخباد ؟

 جري يفتسش السفسلة من قب   نمهة  خر ؟م  سس .3

 م  نر  يفتسش السفسلة  و التحقسق بأمرما مؤخرام؟ .4

يهويودك بالوثوائق  بوالغرض مون التحقسوق، ويطلوب ملو  قب  الشروع يف التحقسق، قد يرغب يف إبوال  قبطواي السوفسلة
اي إًووا يبوين  نو  قوود يوت  إيوواليف حم ولكوون إبوال  القبطو، ويبطسو  قائمووة بالوثوائق املطلوو  يقوود  نسوخة ملموااملطلوبوة

 حماأل لة وقد يه ا  فر  التواطؤ بني  فرا  الطاق 

 القائمة المرجعية للتحقيق 2.8

يف إنوورا   3.13 ائمووة املرنبسووة املرفقووة يف امللحووقللتحقسووق يف االنتماكووام يف التباموو  موو  القمامووة، قوود يسووامد الق
 حتقسق  طط ل حم
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 وملى احملقق  ي:
 م الصلة ويلسخمايفتش الوثائق ذا حم1

 ت  إ اد االسفسلة حسث يتولد القمامة وحسث ييفتش ملاطق  حم2

 حمقابالم م   فرا  الطاق  املبلسنياملجيري  حم3

 التفاصيل الخاصة بالسفينة 3.8

تفاصةةيل ، وموون املستحسون طلوب وثسقوة يتمثو  ا طووة األوىل يف التحقسوق يف عو  املبلومووام املفصولة مون السوفسلة
املل مووة البحريوووة  يف رق الووحم وموون املبلومووام الوويت جيوووب عبمووا نوودكر اسوو  السووفسلة، و لوثسقووةونسوو  موود  ا السةةفينة

بالكام ، والشما ة اليت حتد  مد  األشخا  املسموح  ااإلعالسة، وطوهل محولتماالدولسة، والبل ، ونوع السفسلة، و 
 ب  ملى متلما، ومد  الركا  لإذا كانت مب ادة  و سفسلة للق  الركا  حم

 شهادة السفينة / بيان االمتثال 4.8

من  ي امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول ال يشرتط حسازة شما ة، يقووم مود  مون البلوداي األطورايف يف  ملى الرغ 
 اليت يثبت  ي السوفسلة يلتوهم بوامللحق ا وامذ يف موا يتبلوق مببودام مباجلوة القماموةااليفاقسة بإصداد وثسقة االمتثال 

 السووفسلة يف حووال كانووتموون السووفسلةحم وّيشوواد إىل  نوو  يلبغووي طلووب موود  الوثسقووة موون القبطوواي  ملووى وسووبة ختهيلمووا
بأهنا نسخة طبوق األصو حم وجيوب نسخما و ي يقر القبطاي لبتوقسب  وإضافة خت  السفسلة  ، كما وجيب حائهة ملسما

ة القماموووة ملوووى متلموووا، باجلوووبلوموووام خاصوووة بالسوووفسلة حوووول عسووو  املبووودام ملامل  ي يتضووومن خطوووة إ ادة القماموووة
 املتاحة لدلعحم هين القمامة والسبةخت ومساحام

 خطة إدارة القمامة 5.8

 م  مثة خطة إل ادة القمامة ملى من السفسلة؟ حم1
 م  الطاق  ملى إملام اطة إ ادة القمامة واإلنرا ام املتببة؟ حم2

 م  ا طة مكتوبة بلغة مم  الطاق ؟ حم3

فسووف مووون القماموووة إىل  قصوووى حوود وعبموووا وختهيلموووا ومباجلتموووا اإلنووورا ام اهلا فوووة إىل التخ يتضووومنموو   حم4
 والتخلص ملما؟ 

 ملباجلة اللفايام؟ املبدام املتلسة يبد م   حم5

 م  يدكر اس  الشخص لاألشخا   املكلفني بتلفسد ا طة؟ حم6
 م  يدكر ما يلق ا  الطاق  من يدديب ويأمس ؟ حم7

 سجل القمامة 6.8

ة مبحورة يف طة السفسلة يف ما يتبلق بإ ادة القماموة، وإذا كانوت السوفسلجيب التحقق من سج  القمامة ملرانبة  نش
 حم، فقد يتب  ًطام ملت مام يف مملسام التصريفدحلة يقوم هبا ما ة

 م  سج  القمامة ملى من السفسلة وفس  آخر التحديثام؟ حم1
 م  مت إ خال البسانام املتبلقة ببملسام التصريف يف البحر ويف مرافق االستقبال؟ حم2
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 ذا كاي مثة مرمد ملى من السفسلة، م  نر  إ خال البسانام املتبلقة بالرتمسد؟إ حم3

مو  مثوة وصووالم مرفقوة مون مرافوق االسوتقبال؟ مو  مووي صوا دة مون مسةوة مبروفوة هلوا مسبتموا  م  هنوا يبوودو  حم4
 زائفة؟ م  يتال م والقسو  املدخلة يف سج  القمامة؟

بشوأي يصوريف اللفايوام القسوو  املدخلوة مثالم لقمامة؟ لم  مثة سجالم ببملسام التصريف غري املشروع ل حم5
الغدائسة غري اجملروشة  و غري املطحونة يف امللاطق ا اصة، ما مكن  ي يكوي مالمة ملى قلة اإلملام بوإ ادة 

 القمامة بشك  سلس  

 م  وق   املوظف امللاو  ملى ك  القسو  املدخلة؟ حم6

 م   البسانام فسما؟ م  وق   قبطاي السفسلة ملى ك  صفحة اكتم  حم7
 م  ّ و نت عس  القسو  املدخلة وفقام لجن مة الواد ة يف امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول؟ حم8

 الالفتات 7.8

  ي يكوي الالفتام مبل قة حتقق من امللاطق يف السفسلة حسث يلبغي

 م  الالفتام مكتوبة بلغة مم  الطاق ؟ حم1
 احل ر والقسو  املفروضة ملى يصريف القمامة من السفن؟ م  يوضح الالفتام املبلومام املممة بشأي حم2

 م  الالفتام مبل قة يف امللاطق املالئمة؟ حم3

 محطة القمامة / سطح السفينة 1.7.8

،  و مكون القمامة وختهيلموا، وّيسوم ى بوو " طوام القماموة" مدة ملى من السفسلة يت  فسما فرزقد يكوي مثة  ماكن 
لسووفسلة  و ملووى سووطحما  و يف مؤخر وواحم وجيووب فصوو  القمامووة إىل فةووام مبووا يتوافووق  ي يكوووي مثووة غرفووة آملووة يف ا

لّسصاد إىل ختهيلما يف املستومبام املالئمة  و احلاويام املماثلة، ومكون  واإلنرا ام الواد ة يف خطة إ ادة اللفايام
حتموووو  املسووووتومبام/احلاويام   املبدنسة/البالسووووتسكسة هلوووودا الغوووورضحم وموووون املموووو   ي اسووووتخدام السووووالل  و ال.امسوووو

الالفتام وامللصقام بشك  واضح لإلشادة إىل نوع القماموة املخصصوة هلوا، و ي يكووي باإلمكواي إغوالمل األغطسوة 
 بإحكام لتجلب وقومما وانسكا  اللفايامحم

بول، ويكوي الفص  بني اللفايام ملوى مون سوفن مديودة وفقوام للفةوام احملود ة يف امللحوق ا وامذ مون ايفاقسوة مواد 
بسلموا يقوووم ببوون السووفن بالفصوو  بوني املوووا  القابلووة إلمووا ة التوودوير كوالودمل والهنووا  واملبووا ي، واملوووا  غووري القابلووة 

وضوبما إلما ة التدويرحم كما يت  ما ة ع  املوا  ا اصة املصولفة كلفايوام يشوغسلسة وختهيلموا يف حاويوام ملفصولة و 
مكن مثالم ختصسص مستومب يف  طة القماموة ملوى سوطح السوفسلة  ملى من السفسلة ل ي يف  ماكن آملة مالئمة

وختهيلموا يف غرفوة  للفةة وحم ومكن  يضام وض  ببن املوا  كالبطاديام وخراطسش احل. واملصابسح يف حاويام  صوغر
 آملة للقمامة  و يف مكاي مالئ  آخر ملى من السفسلة حم
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 :أمثلة
 

    
 

 

ق  ي يدقق يف كمسوام اللفايوام املخهنوة ملوى مون السوفسلة، ومون مث قادهنوا بالكمسوام ع كمحقس ثلا  التحقسق، مل
املتلسة، ومي الوثسقة الويت يقودمما إلخطاد باللفايام ل قب  الوصول/املفص لة ستمادةاالك  ،املدكودة يف  ي من الوثائق

ل ي مملسوام   ك إىل مون السوفسلةالسفسلة للمرفأحم وخد باالمتباد آخر مملسام إ ادة القمامة اليت نرم قب  صوبو 
 حتقق من البسانام املدخلة يف سج  القمامةحم – التصريف يف البحر  و يف مرفق االستقبال  و مملسام الرتمسد 

حتقق من املواق  األخر  ملى سطح السفسلة  و يف البلابر  ثام مون  ي بقايوا مون الشوحلام و/ و  ي  نوواع  خور  
 ثري من األحساي مثالم مكن  ي يبثر ملى ببن املخلفام من مملسام ع  القمامة حممن القمامة امللسكبة ليف ك

إلدسال  إىل مرفأ التوقوف التوا  ملود  حم 4.9التقط صودام ملا شامدي  وق  بإمدا  التقرير ا ا  مبل  التلوث لامللحق 
 االقتضا حم

  مثلة:

 
 

 نداشرطة مرفأ روتردام  هول المصدر:

 

 الشرطة البحرية الهولندية / شرطة مرفأ روتردام  هولندا المصدر:
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 والمعدات األخرى مرمدالتحقيق في استخدام ال 8.8
 يت  استخدام املرمد بشك  ملت  ؟م   حم1

للوووووع بوووأي املرموووود موووون ا ةاملصوووول بالشووووركة شوووما ة  حم2
 -لوحووة  و  لسوو  التبلسمووام  ، فضووالم مووناملبتمود

حتقووووق ممووووا إذا كوووواي باإلمكوووواي يرمسوووود اللفايوووووام 
يف موووودا  لصوووولبة، ومووووا مووووو نوووووع املرموووود وسووووبت ا

 ؛ الصد 

م  استخدم املرمد حلرمل القمامة؟ موىت؟ موا نووع  حم3
ة الويت مت يرمسودما؟ مو  حصو  ذلوع وفقوام القمامو

 لتبلسمام الشركة املصل بة؟

 د؟مم  متت إزالة الرما  من املر  حم4

مون بسانوام يسولس  اللفايوام مون الفةوة ه إىل  كسف عه ي طاق  السفسلة الرموا ؟ لا وث يف سوج  القماموة حم5
 مرفق االستقبال يف املرفأ، إذ حّي ر يصريف الرما  يف البحر 

 
 الدولية لضمان السالمة اإلدارة 9.8

طون فووأكثر ختضوو  لووإل ادة الدولسووة لضووماي السووالمة  500جتودد اإلشووادة إىل  ي السووفن الوويت يبلووغ محولتمووا اإلعالسووة 
مبونب األن مة الواد ة يف االيفاقسوة الدولسوة لسوالمة األدواح يف البحواد لايفاقسوة سووالس حم مودا يسوتونب  ي يكووي 

حم ويف موود  الوثسقووة، يتبموود ثووال يتوووىل  مرمووا مسووؤولو اإل ادة الدولسووة لضووماي السووالمةالسووفسلة حووائهة ملووى وثسقووة امت
مسووؤول اإل ادة الدولسوووة لضووماي السوووالمة، املوودكود مووون خووالل اسووو  الشووركة وملواهنوووا، بايبوواع عسووو  القواموود صوووونام 

، وجيووب  ي يشووتم  لسووالمةللسوالمة والبسةووةحم ويكوووي متاحووام ملوى موون السووفسلة  لسوو  ن ووام اإل ادة الدولسوة لضووماي ا
ملى اإلنرا ام املبتمدة يف ما عص املسؤولسام امللاطة باملوظفني ملوى مون املركوبحم ومكون  ي يكووي مودا الل وام 
 لسالم يونسمسام متكامالم يشم  كافة اإلنرا ام املتببة ملى من السفسلة، ويلص املتطلبام الواد ة يف ايفاقسوة سووالس 

  ام اإل ادة الدولسة لضماي السالمة بشك   وديحمدقسق يف نتملى ونو  ال
 

 المصدر: الهيئة األسترالية للسالمة البحرية. غرفة القمامة وآلة الكبس
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 ما بعد التحقيق .9

املل ومووة القانونسووة ملوى  يتوقوف القووراد مبقاضواة املالع/الشووركة  و  حود األفوورا  ملووى التصوريف غووري املشوروع للقمامووة
موام بشوأي مورحليت موا اجللائسة واألنمهة فسما وممادسام إنفاذ القانوي املتببةحم ومكن االطالع ملى املهيد مون املبلو 

 لسوو  حتقسقووام اإلنرتبووول حووول التصووريف غووري املشووروع  مون ببود التحقسووق وعوو  األ لووة بووالبو ة إىل الفصوو  السوواب 
 حملللفط من السفن

 مالك السفينة:

يكووي مالوع السووفسلة موا ة صواحب املركووب ويقووم برتيسبوام التووأمني الالزموة، وال يكووي املالووع يف مب و  األوقووام 
لفبلي للمركب، لدا ملسع  ي حتر  ملى احلصول ملى الوثائق املمموة الويت يبوني  مويوة مشوغ   السوفسلة  و املشغ   ا

 مستأنرماحم وطاملا  ي املالع مو نفس  املشغ  ، فإن  يتحم  مسؤولسة التصريف غري املشروع للقمامةحم

 قبطان السفينة:

نشووطة التشووغسلسة ملووى موون السووفسلة وممثوو  الشوووركة، عسوو  اجلوانووب املتبلقووة باأليكوووي قبطوواي السووفسلة مسووؤوالم موون 
 ولدلع فإي القبطاي مسؤول من التصريف غري املشروع للقمامة من املركبحم

 أفراد الطاقم:

قد يكوي  فرا  الطاق  ك  ملى حدة مسؤولني من مملسام التصريف، مدفومني بأسبا  جتبلم  مسوتائني  و غوري 
لة، ومن املمكن  ي يكوي ببضم  قد طلب من  فرا  آخرين القسام ببم  داضني من  حوال البم  ملى من السفس

،  و دمبوا عشووى  حودم    ي عسور وظسفتوو حم ال بود إذام مون التفكوور هبود  االمتبوادام لوود  إنورا  املقوابالم موو  مبوني 
  فرا  الطاق   و لد  اكتشايف   لة  اممة  خر  قد ختفسما الشركة/اجلمة املشغ لةحم
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 نفاياتاإلبالغ عن ال .10

 (PRF)الوثائق المتعلقة بمرافق االستقبال في المرافئ  1.10

 المبدأ التوجيهي – (PRF)مرافق االستقبال في المرافئ  1.1.10

  دك  مضا  املل مة البحرية الدولسة  ي يوفري مرافوق االسوتقبال  مور بوالغ األةسوة لتلفسود ايفاقسوة موادبول يلفسودام فبواالم 
موون املخوواطر الويت يطرحمووا القمامووةحم وقوود مت يشووجس  عسو  األطوورايف يف ايفاقسووة مووادبول بشوودة  ومحايوة البسةووة البحريووة

فالسوبس  الوحسوود إلنفوواذ ملوى الوفووا  بالتهاما وا اللاشووةة موون املبامودة يف مووا يتبلوق بتوووفري مرافووق االسوتقبال املالئمووةحم 
ام صوادمام موو مو. يووفري مرافوق االسوتقبال سساسة "مدم التسامح املطلق م  التصريف غري املشروع من السوفن" إنفواذ

 املالئمة يف املراف حم

الل وووام البووواملي  يف وملسوووامدة السوووفن، يتووووافر قامووودة البسانوووام ا اصوووة مبرفوووق االسوووتقبال يف املرفوووأ كوحووودة ًوذنسوووة
 22الدي وضبت  املل مة البحرية الدولسةحم املتكام  للمبلومام من اللق  البحري

بوال  مون  ي مشوكلة يبرتضوما ملود  اولوة يفريوغ القماموة يف مرافوق االسوتقبال يف املرافو ، وّيشج   السوفن ملوى اإل
 و إذا يبوودد ملسمووا يصووريف اللفايووام يف املرفووأحم ومثووة اسووتمادة لإلبووال  موون  ونوو  القصووود يف مرافووق االسووتقبال يف 

ولوة الويت يلقوت التقريور باالسوتجابة  ، ويلتوهم الدامللحق األول – MEPC.1/Circ.834الرسالة الدودية املراف  لدان  
 ن مث حتسط املل مة ملمام باللتائ  ذام الصلةحمللسفسلة و ولة البل ، وم

وهبديف يقد  مسامدة إضافسة للسفن، وضبت املل مة الدولسة البحرية نسقام موحدام السوتمادة اإلخطواد التفصوسلسة 
لدانوو   اللفايوام اسوتالمونسوقام موحودام لوصووالم  ، امللحوق الثواين – MEPC.1/Circ.834دانو  الرسوالة الدوديوة ل

  حمامللحق الثالث – MEPC.1/Circ.834الرسالة الدودية 

لالرسوووالة الدوديوووة  بشوووأي مرافوووق االسوووتقبال يف املرافووو للموووهو  ين واملسوووتخدمني ويووووفر ا طووووط التونسمسوووة املوحووودة 
MEPC.1/Circ. 834م اجلسدة يف استخدام ويووفري مرافوق االسوتقبال   اإلدشا ام واملرنبسام السملة إىل املمادسا

 يف املراف ، باإلضافة إىل قائمة باألن مة وا طوط التونسمسة املبمول هباحم

وا طووط التونسمسوة واسوتخدامما إىل يسسووري البمو  يف مرافوق االسوتقبال بشووك   ويّفورتض  ي يفضوي يشوادك اللسووق
  ك.حم

 استمارات اإلبالغ عن النفايات 2.1.10

هِم ببوون املرافوو  السووفن بإخطادمووا بلقوو  اللفايووام قبوو  الوصووول إىل املرفووأ، وقوود  موودم املل مووة البحريووة الدولسووة يّلوو
 استمادة مبدئسة مكن  ي يستخدمما السفن هلدا الغرض لدان  القس  السابق حم

ممووووالم  ماوقوووود  موووود  االحتووووا  األودوي بوووودود  "اسووووتمادة لإلبووووال  موووون اللفايووووام" يتونووووب ملووووى السووووفن اسووووتخدام
 حمEC/2000/59بتونسمام االحتا  األودوي 

دة مون القماموة ملوى مون السوفسلة قبو   ي يرسوو يف املرفوأ قبو  وجيوب إبوال  السولطام املبلسوة يف املرفوأ بالكمسوة املقود  
سامة ملى األق حم ومكن التحقق من كمسام  تلف فةوام القماموة ملوى مون السوفسلة قبو  يصوريفما يف مرافوق  24

 اللافدة مبونب القوانني احمللسةحمقبال يف املراف ، ولكن يلب   إىل احتمال  ي يكوي مثة ببن اإلمفا ام االست
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 معلومات إضافية .11

 الرسالة البيئية 1.11

كاجلرمووة البسةسوة وإدسوواهلا إىل اإلنرتبووول، وملوودما يتلقووى   الرسوالة البسةسووة اسووتمادة بسووسطة لتودوين يفاصووس  نرمووة مبس لووة
 التقادير باجلرائ  البسةسة من طريق الرسالة البسةسة، فإي  الشك  املوحد للتواص  يسمح مبا يلي:املل مة 

 إ خال يفاصس  التقرير بأسلو  سري  وملمجي يف نسق متوافق م  قامدة بسانام اإلنرتبول؛ حم1

 ؛  فبالبشك اسوبسةيف قامدة البسانام احل إحالة البسانام ملى  و متقاط  م  باقي القسو  املدخلة حم2

اسوتخرا  البسانووام بطريقووة مل مووة وما فووة بطريقووة يسوم   اسووتخدامما يف التطبسقووام مثوو  حتلسوو  بسانووام  حم3
 االستخباد اجللائسةحم

ويتوىل املكايب املركهية الوطلسة مسؤولسة إدسال يفاصس  الرسالة البسةسة إىل األمانة البامة لإلنرتبوول الويت يقووم بوإ دا  
 بسانام اإلنرتبول احلاسوبسة، وهلد  البملسة فوائد عة  ةما: املبلومام فسما يف قامدة

 يت  التحقق من املبلومام ملى الفود م. مقادنتما جبمس  البسانام األخر  يف حاسو  اإلنرتبول؛ حم1

 يسمح استمادة الرسالة البسةسة للبلد املبِلغ بطرح األسةلة، ويوفر آلسة للتباوي الدو ؛ حم2
 لائي يف اإلنرتبول الوصول إىل البسانام اليت مت عبماحميستطس  خ.ا  التحلس  اجل حم3

مكن االطوالع ملوى التبلسموام بشوأي اسوتخدام الرسوائ  البسةسوة ملوى املوقو  اإللكورتوين لإلنرتبوول، وجتود مرفقوام طوي  
 حم5.13مدا الدلس  استمادة الرسالة البسةسة يف امللحق 

 

 الخالصة .12

 يف يطبسقما يف مسداي البم حمملبلومام اليت يلهمم  ومسامد   يمديف مدا الدلس  إىل يهويد احملققني با

سووو  غووسن موون  ومووو ممومووام لووسذ يّبود التحقسووق يف اجلوورائ  البسةسووة شووكالم متخصصووام موون  شووكال إنفواذ القووانوي،
سوما ، ولكن الكثري مون زمالئلوا جيوروي التحقسقوام نففسن اجلمو  الشاملة اليت يبدهلا  نمهة إنفاذ القانوي يف البلد

الفريوق البامو  املبوين مبكافحوة نورائ  التلووث، يوت  يووفري املسوامدة  و املشوودة  و  يف عس    ا  البا حم ومون خوالل
املبلوموام الالزموة حوول مشوواك  التلووث اللوان  موون القماموة  و  ي شوك  آخور موون  شوكال التحقسوق يف اجلوورائ  

ال تتةردد إذا  فةي االتصةال  و.ام ملوى الصوبسد البوامليحم البسةسة، وذلع هبديف اإلنابة من االستفسادام ويبا ل ا
 ببرنامج اإلنتربول لألمن البيئي.
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 المالحق .13

 

 املصطلحام واالختصادام والوثائق حم1

  طط بساين ملباجلة القمامة ويصريفما ملى من السفن حم2

 مثال من القائمة املرنبسة التشغسلسة املتبلقة بامللحق ا امذ حم3

 يقرير خا  مبل  التلوث –املرفأ التا     إىلاملرس   مثال من التقرير حم4

 استمادة اإلنرتبول لإلبال  من الرسائ  البسةسة حم5

 دوابط مفسدة حم6
 

 المصطلحات والمختصرات 1.13

 

 حكومة الدولة اليت يبم  السفسلة يف ظ  سلطتما اإل ادة

 اللفايام السريرية اللفايام الطبسة البسولونسة

 احلا ثة
توووي ملووى موود  حيلفبلووي  و احملتموو  ملووا ة ضووادة  و  فووق حوودث يتضوومن التصووريف ا

 املا ة يف البحر لالتبريف كما ير  يف ايفاقسة مادبول 

  احلطام

الركام، واألنقاض، واألطالل، والهبالة والقمامة/الفضالم/القاذودام، والبقايا املتلاثرة 
 الصووخود ملوو ،  و كمووا يف اجلسولونسووا، مووو شوو اياموون شووي  مت يوودمري   و الووتخلص 

 الكبرية اليت خل فما ذوباي اللمر اجللسدي، إخلحم

 التصريف

 ي إطالمل كاي ملوا  من سفسلة مبا يف ذلع إفالم مد  املوا ،  و التخلص ملما،  و 
إداقتموا،  و يسور هبا،  و ضوخما،  و انبباثموا،  و إفراغموا لالتبريوف كموا يور  يف ايفاقسووة 

 مادبول 

 لصلامسةاللفايام ا اللفايام ا طرة

 املا ة الضادة

مي  ي ما ة مكن  ي يسفر إ خاهلا إىل البحر من يبورين صوحة اإلنسواي للخطور، 
 و اإلضووراد بوواملواد  احلسووة واحلسوواة البحريووة،  و إيوواليف املرافووق االسووتجمامسة  و مرقلوووة 
االسوووتخدامام املشووورومة األخووور  للبحووور، وموووي يشوووم   ي موووا ة خاضوووبة للمراقبوووة 

 ة احلالسة لالتبريف كما ير  يف ايفاقسة مادبول مبقتضى االيفاقس

 اللفايام امللهلسة، واللفايام التجادية، واللفايام اللاعة من اهلدم اللفايام احلضرية

 ايفاقسة مادبول
لووووة ، ب1973ث اللوووان  مووون السوووفن لبوووام االيفاقسوووة الدولسوووة مللووو  التلوووو  صوووسغتما املبد 

 1997وبرويوكول مام  1978ب.ويوكول مام 
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 احلطام البحري

اللفايوووام املتولووودة مووون اإلنسووواي الووويت مت إطالقموووا ممووودام  و مرضوووسام يف البحوووريام  و 
البحاد  و احملسطاي  و املمرام املائسةحم مس  احلطام البحري البائ  إىل الرتاك  يف قلب 

 القمامة البحريةالدوامام احملسطسة وملى ا طوط الساحلسةحم يّبريف  يضام باس  

IMO  املل مة البحرية الدولسة و املل مة 

MEPC  جللة محاية البسةة البحرية التاببة للمل مة البحرية الدولسة 

GISIS الل ام الباملي املتكام  للمبلومام من اللق  البحري 

PRF  مرافق االستقبال يف املراف 

HME ضاد بالبسةة البحرية 

CMR سرطلة  و مطفرة  و سامة للتكاثرم 

GHS لل ام امللس ق ماملسام لتصلسف املوا  الكسمسائسة وومسماا 

 اللفايام
،  و املطلوو   و مون املهمو  الوتخلص ملموا األغراض الويت مت الوتخلص ملموا،املوا   و 

 التخلص ملما مبونب  حكام القوانني الوطلسة

 لكرتونسةاللفايام املشب ة، واللفايام املتفجرة، واللفايام اإل اللفايام ا طرة ا اصة

 السفسلة
مركووب موون  ي نووووع كوواي يبمووو  يف بسةووة  ريوووة، ويشووم  القوووواد  الهالقووة، واملركبوووام 

 ذام الوسائد اهلوائسة، والغواصام، والطافسام، وامللصام املثبتة  و الطافسة

 االيفاقسة الدولسة لسالمة األدواح يف البحاد ايفاقسة سوالس

 
 

 الوثائق والمعلومات:

وين للمل مة املوق  اإللكرت 
 البحرية الدولسة

www.imo.org  

"فهةةرس قةةرارات المنظمةةة البحريةةة الدوليةةة" عبةةر الموقةةةع يمكةةن الوصةةول إلةةى 
 .اإللكتروني للمنظمة

راجع
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResoluti

ons/Pages/Default.aspx  
تتةةوفر معلومةةات أخةةرى للجمهةةور بيةةد أن بعةةض المعلومةةات متةةا  علةةى موقةةع 

 مأمون يمكن الولوج إليه بواسطة كلمة السر من خالل اإلدارة البحرية.

  IMSBCمدونة
لام الصلبة السائبة لامللهمة مبونوب الفصو  السوا س املدونة الدولسة املتبلقة بالشح

 من ايفاقسة سوالس 

  MEPC.201(62)القراد

 MEPC201.(62) لوالقراد

امللحوووق ا وووامذ املووولق ح مووون ايفاقسوووة موووادبول لامللحوووق ا وووامذ احلوووا  مووون ايفاقسوووة 
 مادبول 

http://www.imo.org/
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx
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  1التصويبحم

 MEPC.219(63) القراد
 .MEPCمبدالم بالقراد 

239(65) 

 بشأي يلفسد امللحق ا امذ 2012التونسمسة لبام  ا طوط

 بشأي وض  خطة إ ادة القمامة 2012ا طوط التونسمسة لبام  MEPC.220(63)القراد 

الرسالة الدودية 
MEPC.1/Circ.834 

 مبلومام مفسدة من مرافق االستقبال يف املراف 

الرسالة الدودية 
MEPC.1/Circ.834 - 

 امللحق األول
 بال  من  ون  القصود يف مرافق االستقبال يف املراف استمادة اإل

الرسالة الدودية 
MEPC.1/Circ.834 - 

 امللحق الثاين
 استمادة اإلخطاد بلفايام السفسلة لاملل مة البحرية الدولسة 

الرسالة الدودية 
MEPC.1/Circ.834 - 

 امللحق الثالث

 استالم اللفايام وصوالم

  MEPC.244(66)القراد
  ، القووراد الوودي حيوو2014دام ملووى موون السووفن لبووام صووفام القساسووسة للمرموواملوا

 MEPC.96(45)بالقراد  بصسغت  املبدلة MEPC.76(40)   القراد 
 االحتا  األودوي اميونسم

2000/59/EC 
 استمادة اإلخطاد بلفايام السفسلة لاملفوضسة األودوبسة 
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 فها على متن السفنمخطط بياني لمعالجة القمامة وتصري 2.13
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مثال عن القائمة المرجعية التشغيلية للتحقيق في االنتهاكات واالمتثال للملحق الخامس التفاقية  3.13
 ماربول

بامتبادما  يستخدم الشرطة البحرية اهلوللدية مد  القائمة املرنبسة اليت مكن  ي يشك  األساس للبلداي األخر 
   اة يستخدمما احملققحم

 

                                          المكتب:                                                   البحريةالشرطة 

 الملحق الخامس من اتفاقية ماربول –استمارة التفتيش / التحقيق الموحدة 

      طة:مركب الشر        السامة:       التادي :

 دق  السج :      املوق : 

 تفاصيل السفينة .1

      البل :       مربط السفسلة:      االس : 

 احلمولة اإلعالسة املسجلة:      دمه اللدا : 

      
     مد الصالب:       يف املل مة: الرق  

   ال    نب طريف يف ايفاقسة مادبول 

      املالع/املشغ  /الوكس : 
      
      

                          مرتام  12طول السفسلة:  كثر من 

      مد  األشخا  ملى متلما: 

      لغة البم : 

 خطة إدارة النفايات .2

  ال  نب  خطة  د ة إل ادة القمامة حسب ا طوط التونسمسة للمل مة البحرية الدولسة

  ال  نب  للتجمسه لاملباجلة  / مساحام اجلم  والفرز واد ة يف ا طة لاللوع، السبة، املوق  املبدام 

  ال  نب  الشخص املك لف مشاد إلس  بوضوح:

  ال  نب  الوصف: ال.ام  التدديبسة  و التأمسلسة للطاق 

 م  مي لغة مم :                                                                      اللغة املستخدمة يف ا طة:

 المعدات / األجهزة المعاِلجة .3

 ]لرت/سامة[      السبة:       املرمد: الشركة املصل بة / اللوع  

  ال  نب  MEPC.59(33) / MEPC.76(40)/MEPC.244(66)وفقام لللوع املبتمد يف القرادام 

 املبدام األخر  للحد من القمامة لمثالم آلة الكبذ  و القط امة  

 /سامة[3]م       السبة:      املصل بة / اللوع:  الطراز / الشركة 

 /سامة[3]م      السبة:       الطراز / الشركة املصل بة / اللوع: 
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 الالفتات / سجل القمامة .4

  ال  نب     الالفتام مبروضة: -

  ال  نب    9.4سب الل ام االستثلا   ما مدا سج  القمامة ملى من السفسلة: ل -

  ال  نب  وق ، التادي ، السامة:املالقسو  املدخلة مكتملة:               

:ال  نب  القسو  املدخلة مفمومة  

  ال  نب  ملى ك  قسد مدخ  من قب  املوظف املسؤول:                             اإلمضا :

 :ال  نب  ملى ك  صفحة مكتملة من قب  القبطاي  

  ال  نب  القمامة يبو  لفرتة مامني ملى من السفسلةسج   -

 التخلص من القمامة .5

 التصريف يف مرافق االستقبال: 
 فةة القمامة:

       الكمسة:      

  ال  نب  من الرتمسد يصريف الرما  اللاي  

 :ال  نب  وصوالم القمامة  

  ال  نب  الوصوالم والقسو  املدخلة متطابقة من حسث البد  

   ي يف سج  القمامة:التصريف املشروع يف البحر مدو   

 مسالم  ريام للللفايام الغدائسة فقط  12                  من في منطقة خاصة

 :ال  نب  االلتهام باملسافام من  قر   دض  

  مسال  رية لللقمامة اجملروشة وغري البائمة  3           امللاطق ا اصة: من خارج

 مسالم  ريام لللقمامة غري البائمة فقط  12  

 مسالم  ريام لللقمامة البائمة  يضام  25  

 :ال  نب  االلتهام باملسافام من  قر   دض  

  ال  نب  االلتهام بأن مة التصريف لاللدائن، املوا  السم سة، املبا ي الثقسلة : 

       الكمسة:            فةة القمامة:               الرتمسد

 يرمسد اللدائن: الرما   فوظ ملى من السفسلة 

يف املسا  اإلقلسمسة لبحر البلطسق: االلتهام باالمتلاع من الرتمسد لجللة 
 ملسلكي 

  نب 

  نب 

  ال

  ال

 فرز النفايات على متن السفينة جمع / .6

  ال  نب  الفرز يف حاويام / سالل -
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 ال  نب  لّيطب ق  ن مة يصريف  كثر صرامة!                     الفةام املخهنة  تلطة  

  ال  نب  ة اللفايام:موق  احلاويام / السالل وفقام  طة إ اد  -

  ال  نب  احلاويام / السالل مغطاة ومقفلة -

 القمامة الخطرة / بقايا الشحنات .7

نب  مت ع  البطاديام والبخاخام: -
 

  ال  نب  التصريف برام   ال

نب  مت ع  املوا  ا طرة األخر  -
 

  ال  نب  التصريف برام  ال

 نب   و ز  4يول د بقايا الشحلام لالفةة 

 
  ال  نب  التصريف برام  ال

 إذا   يت  يصريفما برام:                                             

 لكمسة، اللوعا:                 

 التصريح من مدونةIMSBC نب  متوفر 

 
  ال  نب  لبسةةضاد با  ال

 نب  التخهين ملى من السفسلة 

 
 املوق :  ال

 :ال  نب  التصريف  اخ  امللطقة ا اصة  

  ال  نب  يصريف بقايا الشحلام مسموح ب  

 التدابير المتخذة .8

            دقام التسجس  األخر :   ال نب  التدابري

      مالح ام  خر :

 
 

 
__________________________ 

  كاي حاضرام:     اإلمضا 
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 تقرير خاص بمنع التلوث -المرفأ التالي  عن التقرير المرَسل إلى مثال 4.13

 التقرير المرَسل إلى مرفأ التوقف التالي

لبلود آخور طووريف يف االيفاقسوة، فإهنوا ختضو  للتفتوسش مون قبو  املوووظفني  إذا كانوت السوفسلة يف مرفوأ  و يف  طوة  ريوة
لتوهام السوفسلة باملتطلبوام التشوغسلسة مبونوب موودا املبتمودين حسوب األصوول مون نانوب البلود الطوريف للتحقوق مون ا

امللحووق، يف حوواول ونوووو   سووبا  واضوووحة حتموو  ملوووى االمتقووا  بوووأي القبطوواي  و  فووورا  الطوواق  لسسووووا ملووى  دايوووة 
 من امللحق ا امذ حم 9اللان  من القمامة لالل ام  باإلنرا ام املتلسة األساسسة املتبلقة مبل  التلوث

 A.787(19)إىل إنورا ام املراقبوة مون قبو   ولوة املرفوأ كموا امتمود ا املل موة مبونوب القوراد مالح ة: يرنى الرنوع 
 حمIA650E؛ دان  امللشود املخصص للبس  A.882(21)بصسغت  املبدلة بالقراد 

 المماثلة للتقرير:البديل هو إبالغ مرفأ التوقف التالي باستخدام االستمارة أدناه 

 التقرير الخاص بمنع التلوث:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :           إىل

 :          فاكذال

 :         ال.يد اإللكرتوين
  :       الدولة املبِلغة الجهة المبِلغة: .1

 :      اس  املل مة  -املراقب   .1

  :       ملواي املل مة    

  : دق  اهلايف + الفاكذ + ال.يد اإللكرتوين     
  :     اس  ل مسا   مائلة املراقب  .2

 :     ال.يد اإللكرتوين للمراقب  .3
 

 معلومات عامة عن المراقبة:. 2 

  :       يادي  املراقبة  .1

  :     السامة بالتوقست الباملي امللسق  .2

  :       بلد املراقبة  .3
 :     حالة املشامدة البلدية  .4

 :     قوة الرياح ملى سل  بوفودم حم6

 :       اجتا  الرياح  حم7
 : موق  السفسلة لخط البرض/خط الطول  / املرفأ لاالس    حم8

 خادنما [  ]  اخلما  [  ]:       املسا  اإلقلسمسة  حم9
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 تفاصيل السفينة المعنية:. 3 

  :        االس   .1

  :       لبل  ولة ا  .2
 :     املل مة البحرية الدولسة يف رق ال  .3

  :       دمه اللدا   .4

  :       مربط السفسلة  .5
 :        املساد  .6

 :      السرمة لبالبقدة   .7
 

 تفاصيل وجهة السفينة:. 4 

  :        الدولة  .1
  :       املسلا /املرسى  .2

  : امة  الوقت التقرييب للوصول إىل املقصد لالتادي  والس  .3

 :     الوكس  احمللي للسفسلة يف املقصد  .4
 

 تفصيل المواد الواردة في اتفاقية ماربول التي جرت معاينتها حم 5 

 لبقايا الهيوم/املسا  الهيتسة الملحق األول   [   ]

 :      املا ة لاملوا    
 :     بباملرت املكبالكمسة   

 :   مكاي إبقائما ملى من السفسلة    

 لالسوائ  الكسمسائسة السائبة الملحق الثاني  [   ]
 :  املا ة لاملوا  /الفةة/دق  األم  املتحدة    

 :     الكمسة باملرت املكبب  

 :   مكاي إبقائما ملى من السفسلة    
 لاملوا  املؤذية املبب أة الملحق الثالث   [   ]

 :   املا ة لاملوا  /دق  األم  املتحدة           

 :   مكاي إبقائما ملى من السفسلة           
 لالقمامة الملحق الخامس  [   ]

 :     نوع املا ة لاملوا    

 :     الكمسة باملرت املكبب  
 :   مكاي إبقائما ملى من السفسلة    

 لاالنبباثام الملحق السادس  [   ]

 الدخاي الكثسف   :     املا ة لاملوا    
  صفر  [   ]  :      اللوي  
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 بين [   ]             

  صفر وبين [   ]             
             

 مت نصح القبطاي بتصريف املوا  املدكودة يف مرفق االستقبال يف املرفأ  [   ] 
 

 االحتياطات المتخذة في التحقيقات .6

  :     مت التقاط الصود/يسجس  الفسديو  .1

 :     احلراديللتصوير  FLIRبسانام نماز   .2

  :     املشامدة؟ احلالة م  يلاول التقرير الرمسي  .3
 ................................................................إذا كانت اإلنابة نب ، الرق     

  :     نوايا القبطاي يف التبام  م  املوا   .4
 

 الفيديو  التعليقات  المرفقات(: )الصور  شرائط المالحظات والمعلومات اإلضافية .7

 
 
 

 طلب إجراء المزيد من التحقيقات: .8

من  Vإىل  Iالتحقسق يف مل  التصريف غري املشروع من السفن باالستلا  إىل األن مة الواد ة يف املالحق  .1
  [   ]            ايفاقسة مادبول

 

 خدم مطابق للملحق السا س من ايفاقسة التحقسق يف ما إذا كانت نسبة الك.يت من الوقو  املست .2
 [   ]             مادبول

 
 

  نطلةةب منةةةك الشةةروع فةةي إجةةةراء تحقيةةق باسةةتخدام اإلجةةةراءات 73/78مةةن اتفاقيةةةة مةةاربول  6وفقةةا  للمةةادة 
. الرجةاء إرسةال A.787 (19)الخاصةة بالمراقبةة مةن قبةل دولةة المرفةأ بموجةب قةرار المنظمةة البحريةة الدوليةة 

 إلى: رالتقري

 :  املل مة اس 
 :   البلواي
 :    البلد

 :  ال.يد اإللكرتوين
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 استمارة اإلنتربول لإلبالغ عن الرسائل البيئية  5.13

 

 ذلك غير يُطلب لم ما اإلنتربول بيانات قواعد في المعلومات هذه تدوين سيتم   بيئية رسالة

ملء الفقرات المكتوبة باألحمر إلزامي                   مستلدام  و صود ثبويسة يرنى إدفامل نس   ي  
 الجنائية  للمعلومات اإلنتربول منظومة إلدراجها في

 الموضوع .1

 للجريمة موجز وصف 1.1

 السووولطة وضوووبت  كموووا المرجعةةةي الةةةرقم أو العمليةةةة اسةةةم/رمز 2.1
 بلدك  يف املبلسة

 انّتمكووت الوويت التشووريبام اذكوور: للجريمةةة القةةانوني الوصةةف 3.1
 املمكلة القانونسة اموالبقوب

 مووون الرئسسوووسة املسوووؤولسة يتحمووو  الووودي القةةةانون إنفةةةاذ جهةةةاز 4.1
  ب  االيصال ويفاصس  وملوان  امس  اذكرحم القضسة

 

 الموضوع .1

1.1 

2.1 
 

3.1 
 

4.1 
 

 الجريمة اكتشاق وأسلو  مكان حم2

 يف ذلووووع كوووواي  إذا. الجريمةةةةة فيةةةةه اكتشةةةةفت الةةةةذي المكةةةةان 2حم1
 واالجتوا  املسوافة حتديود يرنوى خالسوة، فسةدي ملطقة يف  و البحر

 مبرويف مرنبي ومكاي املكاي مدا بني

 البحر أو الخالصة االقتصادية المنطقة أو البلد أو المدينة 2.2

  العرض وخط الطول خط 3.2
 مبلوموووام عركوووي، يفتوووسش موووثالل الجريمةةةة اكُتشةةةفت كيةةةف 4.2

  ذلع وغري  ودية، ّ .، من واد ة

 

 الجريمة اكتشاق وأسلو  مكان حم2

1.2 

 
 

2.2 

3.2 

4.2 

 

  والوقت التاريخ .3

 الجريمة اكتشاق ووقت تاريخ 1.3

  1.3 من  تلفني كانا  إذال الجريمة ارتكا  ووقت تاريخ 2.3

 

 والوقت التاريخ  حم3

1.3 

2.3 

 السلع التي ُضبطت .4

موووووثال انوووووها  احلسوانوووووام  ُضةةةةةبطت: التةةةةةي السةةةةةلع مواصةةةةةفات 1.4
وا شوب, والفلووس, واألسولحة, والودخرية,  لنومما وحالتموا ,

 ذلعحم      واللفايام ا طرة, وغري
 قساسما ووحدام حجمما يقدير/حتديد: الكمية 2.4

 هبا التداول ومملة قسمتما يقدير/حتديد: القيمة 3.4

 المهّربة المنتجات .4

1.4 
 
 

2.4 
3.4 
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  المتورطين األشخاص أو الشخص هوية .5

 حدة ملى متودط شخص لك  5 البلد م   يتبني: مالح ة
 

 التوقيف تاريخ 1.5

   الهوا  قب  البائلي واالس ل العائلي االسم 2.5
  الشخصسة األمسا ل الشخصي االسم 3.5
  الجنس 4.5

 األخرى األسماء 5.5
 الوالدة تاريخ 6.5

 الوالدة مكان 7.5

 الجنسية 8.5
 العنوان 9.5

 الهاتف رقم  10.5

 ونياإللكتر  البريد 11.5
 الهويةةةةة بطاقةةةةة أو السةةةةفر جةةةواز فةةةةي الةةةةواردة المعلومةةةات 12.5

 اإلصوووداد، ويوووادي  ومكووواي الووورق ، ذلوووع يف مبوووا – الوطنيةةةة
 الصالحسة ومدة

 اململة  13.5

 البنكية وأرقام البطاقات البنكية  الحسابات 14.5

 إلسموا املشواد الشةركات مةن أيّ  فةي بةه اضةطلع الذي الدور  15.5
  6 البلد يف

 آخوورين مبجوورمني كصووالي   الشةةخص عةةن إضةةافية معلومةةات  16.5
  خر  إنرامسة  نشطة  و

 

 المتورطين األشخاص أو الشخص هوية .5

 لك  5 البلد م   يتبني: مالح ة
  حدة ملى متودط شخص

1.5 

2.5  
3.5  

4.5  

5.5  
6.5  

7.5  

8.5  
9.5  

10.5  

11.5  
12.5 
  

 
13.5 

14.5 

5.15 
 

16.5 

 ةالمتورط الشركات .6

 حدة ملى متودطة شركة لك  6 البلد م   يتبني: مالح ة
 

 للشركة القانوين الشك : الشركة نوع 1.6

 جتادية  مسا  و ي   القانوين االس : االسم 2.6
 األنشطة 3.6

 باملقر االتصال وتفاصيل العنوان 4.6

 التسجيل رقم 5.6
 4.6 من  تلفة كانت  إذا – والفاكس الهاتف ورقم العنوان 6.6

 المتورطة الشركات حم6

 شركة لك  6 القس  م   يتبني: مالح ة
 حدة ملى متودطة

6.1 

6.2 
6.3 

6.4 

6.5 
6.6 
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 البنكية وأرقام البطاقات البنكية الحسابات 7.6
معلومات إضافية عن الشركة  مثال ِصالتها بالمجرمين أو  8.6

 الجرائم

6.7 
8.6 

  النقل وسائل .7

 يرنىحم اجلرمة اديكا  يف املستخدمة النقل وسيلة نوع 1.7
 ّضبطت إذا إ دانما

 

 النقل وسائل .7

1.7 

 السفينة .8

 ويف موؤخرا دفبتموا الويت الودول  موالم يادعموا، ،السةفينة نوع 1.8
 السابق

 إذا سةةوداء  قائمةةة أيّ  فةةي السةةفينة أدرجةةت أن سةةبق هةةل    2.8
 مل موووة  ي   قائموووة ويف ذلوووع كووواي  موووىت نبووو ، اجلووووا  كووواي

  ّ دنت؟ األمساك مصائد ادةإل  إقلسمسة
 الدولية البحرية المنظمة في التسجيل رقم 3.8
 المتنقلة البحرية للخدمة التعريفي الرقم 4.8

 السفينة هيكل تعريف رقم 5.8
 وملوانووووو  امسووووو  سوووووسما وال السةةةةةفينة مالةةةةةك عةةةةةن معلومةةةةةات 6.8

 ونلسست 

 التسجس  دق   و وثسقة – العلم دولة 7.8

 المِصيد سجل رقم 8.8
 الشحن بوليصة أو الشحن بيان 9.8

 الراديوية  لالتصاالت سجل يوجد هل10.8   

  للمحرك  سجل يوجد هل 11.8
 امللطقووة يف للصةةيد وطنيةةة تةةراخيص أيّ  السةةفينة لةةدى هةةل 12.8

  ا الصة؟ االقتصا ية

 مةةن معينةةة أصةةناق لصةةيد حصةةص للسةةفينة ُحةةدتدت هةةل 13.8
 ؟ا الصة االقتصا ية امللطقة يف األسماك

 

 السفينة .8

1.8 
 

2.8 
 
 

3.8 
4.8 

5.8 

6.8 
 

7.8 

8.8 
9.8 

10.8 

11.8 
12.8 

 

13.8 
 

 والمسالك المواقع .9

 المنشأ ميناء/ومدينة المنشأ البلد 1.9
 إما ة مملسة آخر فس   نريت الدي البلد :المصدر البلد 2.9

 يصدير

 العبور البلدان/البلد 3.9
 يف هبا املصر ح نمةالو  :المكان المقصود وعنوان البلد 4.9

 احلقسقسة لو مي كانت ونمة  تلفة  والونمة اللق  مستلدام

 والمسالك المواقع .9

1.9 
2.9 
 

3.9 
4.9 
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  اإلجرامي األسلو  .10

 موووووووثال وصةةةةةةةف الطريقةةةةةةةة المسةةةةةةةتخدمة لالرتكةةةةةةةا  الجريمةةةةةةةة: 1.10
اإلخفووووووا ، واسووووووتخدام األسوووووولحة, واسووووووتخدام الوثووووووائق   سووووولو 

  ي   إىل اإلشوووادة يرنووىحم ملسوووتخدمة, واالموووالا واملبوودام دة،و  املووه
  خر  بقضايا صالم

 

 اإلجرامي األسلو  .10

1.10 

 المستخدمة الوثائق تحديد .11

 الفوووووووايري، اللقوووووو ، مسووووووتلدام الرتاخووووووسص،: الوثةةةةةةائق نةةةةةةوع 1.11
 مهو دة  و  و دة كانت  إذا ما حتديد يرنىحم وغريما

 

 المستخدمة الوثائق تحديد .11

1.11 

  إضافية لوماتمع .12

 آخر موض   ي   يف ير     خر  مامة مبلومام 1.12
 

 إضافية معلومات .12

1.12 

 التي تحتاج الى الدعم من االنتربول .13

األنلبسوووة لموووثال يوووري   الوووبال  مووون مبلوموووام إىل حتتوووا  مووو  1.13
او الوووودم  التشوووغسلي موووون االنرتبووووول  انتماكوووام ألي شووووركة 
 ملسامدة االستفسادام؟

 

 مطلوبة معلومات .13

1.13 

 تقييم حم14  تقييم حم14

 امللاسبة ا انة يف ‘x’ البالمة ض  1.14 :املبلومام مصدد م  1.14
 ب  موثومل  با ل   ائما ب  موثومل   لفل

 األحساي  غلب يف

 ّعت.    ل ال  ب  موثومل غري  لنس  

 امللاسبة ا انة يف ‘x’ البالمة ض  2.14 : املبلومام م  2.14

  ي    وي مؤكدة (1)
 حتفظ

 املصدد يبرفما (2) 
 ال ولكن شخصسا

 الشخص يبرفما
 هبا  بلغ الدي

 املصدد يبرفما ال (3) 
 يأكدم لكن شخصسا

  خر  مصا د من

ال يبرفما املصدد شخصسا   4ل 
وال مكن يأكدم من مصا د 

 اخر 
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 روابط مفيدة 6.13

 اإلنتربول -اإلجرام البيئي 

crime-crime/Environmental-areas/Environmental-.int/CrimeINTERPOLhttp://www. 
  /http://www.imo.org    المنظمة البحرية الدولية

 وثائق المنظمة البحرية الدولية –المنظمة البحرية الدولية  فيالحسا  اإللكتروني 

 https://webaccounts.imo.org/Common/WebLogin.aspx 
  org/http://www.bonnagreement.    اتفا  بون

  police.com/-https://www.aquapol    منظمة أكوابول

   /http://www.lr.org/en/marine    القطاع البحري -شركة لويدز ريجستر 
 

 دول المرافئ وقاعدة البياناتمذكرات التفاهم بشأن المراقبة من قبل 

  /EQAUSIS   http://www.equasis.orgنظام معلومات 

  /http://www.bsmou.org في البحر األسودرقابة دولة الميناء مذكرة تفاهم بشأن 

  /http://www.caribbeanmou.org في البحر الكاريبيالميناء  رقابة دولةمذكرة تفاهم بشأن 
  /http://www.iomou.org في المحيط الهندي رقابة دولة الميناءمذكرة تفاهم بشأن 

  اء للسفناتفا  أميركا الالتينية بشأن مراقبة المين

centre.org/Docs/MOU/LATIN_AMERICA_MOU.pdf-www.marine  
     في البحر األبيض المتوسطرقابة دولة الميناء مذكرة تفاهم بشأن 

  edmou.org/http://www.m  

  http://www.parismou.org   رقابة دولة الميناءمذكرة تفاهم باريس بشأن 

   mou.org/-http://www.tokyo   رقابة دولة الميناءمذكرة تفاهم طوكيو بشأن 

  /https://cgmix.uscg.mil/psix     يخفر السواحل األميرك

 

 سجالت السفن

play Lloyd’s Register Fair  -https://ihsmarkit.com/products/maritimeسجل

tmlregister.h-ships  

  Lloyds List Intelligenceخدمة 

 http://www.lloydslistintelligence.com/ 
  Internet Ships Register   register.com/-http://www.shipsسجل

  Web-Sea  web.com/-http://www.seaسجل 

 

http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime
http://www.imo.org/
https://webaccounts.imo.org/Common/WebLogin.aspx
http://www.bonnagreement.org/
https://www.aquapol-police.com/
http://www.lr.org/en/marine/
http://www.equasis.org/
http://www.bsmou.org/
http://www.caribbeanmou.org/
http://www.iomou.org/
http://www.marine-centre.org/Docs/MOU/LATIN_AMERICA_MOU.pdf
http://www.medmou.org/
http://www.parismou.org/
http://www.tokyo-mou.org/
https://cgmix.uscg.mil/psix/
https://ihsmarkit.com/products/maritime-ships-register.html
https://ihsmarkit.com/products/maritime-ships-register.html
http://www.ships-register.com/
http://www.sea-web.com/


  السفن من قمامةلل املشروعتصريف غري ال

 

 68/68 الصفحة 
 

 

 المعلومات األوروبية

  /http://www.emsa.europa.eu  الوكالة األوروبية للسالمة البحرية
SafeSeaNet  -http://www.emsa.europa.eu/ssnنظام معلومات شبكة البحار ا منة 

main.html  

       CleanSeaNetخدمة شبكة البحار النظيفة 
      https://portal.emsa.europa.eu/web/csn  

  lex.europa.eu/-http://eur    تشريعات االتحاد األوروبي

 
 غير ذلك

    GISISالنظام العالمي المتكامل للمعلومات عن النقل البحري 

 https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx  
برنامج األمم المتحدة للبيئة

 http://wedocs.unep.org/discover?scope=%2F&query=marine+litter&submit  

 

http://www.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html
http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html
https://portal.emsa.europa.eu/web/csn
http://eur-lex.europa.eu/
https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx
http://wedocs.unep.org/discover?scope=%2F&query=marine+litter&submit

