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التمهيد
سا االمتقا لقروي ي احملسطوام غوري قابلوة للتودمري ،بغون الل ور مون مود سوو مباملتلوا هلواحم واكتشوفلا مو مورود
الوقوت نلووا كلووا طةووني يف امتقا نوا مووداحم م و ذلووع ،وملوى الوورغ موون ي ا طوور الودي يموود البسةووة البحريووة بسووبب
التصريف غري املشروع لللفط من السفن كواي مبروفوام ملود مود ببسود ،بود نا نبورتيف يف انونوة األخورية فقوط بالتمديود
الدي يشكل التصريف غري املشروع للحطام البحري ،وال سسما اللدائن و املوا البالستسكسةحم
يتواند السوم طلاي من القمامة البالستسكسة يف ك سط من مدا الكوكبحم ويقدد برنوام األمو املتحودة للبسةوة نو
ي وت يومس وام إلقووا  5ماليووني قطبووة موون اللفايووام البحريووة يف احملسطووام والبحوواد موون السووفن ،ممووا يقت و احلسوواة البحريووة
ويوودخ السلس وولة الغدائس ووة البش وريةحم ويّق وودد ن و ل ووول مووام  ،2050س وويف يتب وود م وود امل ووا البالس ووتسكسة م وود
األمساك يف البحادحم وقد يستغرمل األمر مقو ام قب ي يتحل مد اللفايام يف البحاد.
م وودا وي ووؤذي اللفاي ووام البالس ووتسكسة األمس وواك والطس ووود البحري ووة والث ووديسام البحري ووة ويقتلم وواحم وق وود كش ووفت إح وود
الدداسام ي التلوث البحري من نرا املوا البالستسكسة قد ثر ملوى  267نوموام ملوى األقو يف عسو وا البوا ،
مبا يف ذلع  %86من عس نواع السالحف البحرية ،و %44من عسو نوواع الطسوود البحريوة و %43مون عسو نوواع
الثديسام البحريةحم ويتضمن مدا األثر الوفسام كلتسجة لالبتالع والتجويو واالختلوامل وااللتموا والغورمل والوقووع يف
الشباك.
حي ور امللحوق ا ووامذ لال يفاقسوة الدولسووة مللو التلوووث اللوان موون السوفن لمووادبول الوتخلص موون املووا البالسووتسكسة
يلما كاي يف البحر ويقسد بشدة مملسام يصريف القمامة األخر من السفنحم وملى الرغ من ي مدا الصوع قود
خ حسه التلفسد يف كانوي األول /يسم ، 1988 .فقود كواي مون الصوبب إنفواذ حسوث ي مملسوام التصوريف غوري
املشوورومة مكوون ي حتوودث ملووى ببوود مسووال يف موورض البحوور ،كمووا ي الشوومو ملووى اجلرمووة قلسلوووي ،وموون الصووبب
يبقب اللفايام ا اصة بسفن مبسلة.
ويف حووني ي التثقسووف والتومسووة مفسووداي ،فتلفسوود ن مووة مكافحووة التلوووث مث و امللحووق ا ووامذ موون ايفاقسووة مووادبول
بصرامة ك .جيب ي يكوي نه ام من ي نمد ندي حلماية سطايلا.
سوا كلت ققام نلائسام يف ا لتلووث البحوري مون ذوي ا و.ة و مسوؤوالم حكومسوام ملراقبوة املرافو يقووم بوأول حتقسوق لو
يف االمتثووال اليفاقسووة م ووادبول ،يوووفر موودا ال وودلس كل وهام موون املبلوم ووام املفسوودةحم وحيتوووي مل ووى مبلومووام موون الوالي ووة
البحرية ،ومصطلحام و تصرام ذام الصلة بالسفن ،وشرح اإلطاد التل سمي للمرفق ا امذ من ايفاقسة مادبول،
ويقلسام إنرا املقابالم و سالسب حتقسق خر مفسدة ،وغري ذلعحم
والدلس مو نتسجة اجلمو الدهتوبة اليت يبدهلا جللة البحاد الل سفة التاببة للفريق البام املبين مبكافحة نرائ التلوث
يف اإلنرتبوولحم وجيووب التلويو بشووك خوا بأ مضووا اللجلووة نلسوه كاسووتوي ودوي فوابر وغرييووت نوويذ وكسلووت إ لونوود
وفرانذ غايهلذ وفسلستا نودنسسفا الدين خدوا وقتام طويالم من األوقام املخصصة ل وظائفم السومسة لكتابوة الودلس حم
فمن وهن ما كاي للدلس ي ير اللود.
وإن ووين ش ووجبك مل ووى اس ووتخدام م وود األ اة القسم ووة وك وودلع مش ووادكتما مو و س وولطام التحقس ووق ووك ووال اللساب ووة يف
بال ك  ،و شكرك سلفام ملى نمو ك حلماية سطايلاحم
نوزيف بو
دئسذ الفريق البام املبين مبكافحة نرائ التلوث يف اإلنرتبول
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.1

المقدمة

يتل وواول م وودا ال وودلس التحقس ووق يف التص وريف غ ووري املش ووروع للقمام ووة ويبام و الس ووفن واملراك ووب األص ووغر حجم وام مو و
اللفايامحم واهلديف مل مو يوفري املبلومام ملسامدة ضباط إنفاذ القانوي مون ذوي ا و.ة واملبتودئني الودين يقومووي
بالتحقسقام املتبلقة بالتلوث البحريحم
ومودا الودلس موو يكمسلووي لودلس التحقسوق الودي موود اإلنرتبوول بشوأي التصوريف غووري املشوروع للولفط مون السووفن
ل لس اللفط  ،ويكم القوانني اليت يلف د االيفاقسة الدولسة ملل التلوث اللان من السفن لمادبول حم

1

وحيتووي لسو الولفط ملووى مبلوموام ساسوسة موون الواليوة البحريوة ،والتهاموام اجلمووام األطورايف يف ايفاقسوة مووادبول،
ون حتديد موية السفن ويبقبما ،ومي مفسدة لكافة التحقسقوام املتبلقوة بالسوفن  /املراكوبحم كموا يغطوي يقلسوام
إن ورا املقووابالم ،ومصووطلحام الشووحن ،وإحالووة األ لووة للوودول الوويت يلتمووي إلسمووا موود السووفن الختوواذ اإلن ورا ام
الالزمووة قموواحم يسووامد ك و موون لس و الوولفط و لس و القمامووة يف التحقسووق واملالحقووة القضووائسة لالنتماكووام كمووا يف
نشووطة اإلنفوواذحم وكووال الوودلسلني قوود يكون وا مفسوودين يض وام للموووظفني احلكووومسني املختصووني يف مراقبووة املراف و والوودين
يقوموي بتفتسش السفن لضماي االمتثال ملتطلبام االيفاقسة الدولسة.
ويّشوج عس و البلوداي ملووى اسووتخدام مودين الوودلسلني ،بواالقرتاي م و قووانوي القماموة اللاعووة مون السووفن واملراكووبحم
وجتوودد اإلش و ادة إىل ي مصووطلحي لالقمامووةل و لاللفايووامل مسووتخدماي يف جتربووة
اإلنفوواذ م وود  ،ويف اجلمووو الرامس ووة إىل القسووام بالتحقسق ووام اللانحووة يف مملس وام
التصريف غري املشروع متاشسام م ايفاقسة مادبول.2
يلت السوفن مموموة ضوخمة مون موادي اللفايوام الصولبة والسوائلة ،مبوا يف ذلوع
الولفط املسوتخدم يف غوريف احملركوام واملسووا السوو ا واملسوا الرما يوة واملسوا انسوولة
املتجمبووة يف ق وواع الس ووفن واللفاي ووام اجلافووة و لف ووام الطب ووام واملط وواب وغريم وواحم
وحتتوا كافوة اللفايوام إىل مباجلوة ،يف البدايوة ملووى مون السوفن وببود ذلوع ملووى
الس وواح حم جي ووب ي يس ووم مل ووى الط وواق التبام و مو و اللفاي ووام وفقو وام لجن م ووة
الدولس وة واحمللسووة ،م و إن ورا ام واضووحة لفوورز وفص و اللفايووام و ي يت ووافر حلووول
سووملة االسووتخدام للحوود موون حجممووا ملووى موون السووفنحم وجيووري قوودد كبووري موون
التبل ووس والت وودديب مل ووى م وود اجلوان ووب مل ووى الص ووبسدين ال وودو واحملل ووي ،كج ووه يض وام م وون الت وودديب واالنو ورا ام
امللصو ملسما يف ن إ ادة السالمة ملى من السوفنحم كموا ي مشوغلي املراكوب األصوغر حجموام عضوبوي يضوام
ملتطلبام القوانني يف ما عص مملسام التصريفحم

1

لس حتقسقام اإلنرتبول حول التصريف غري املشروع لللفط من السفن 2007

 2يبين يضام زبالة ،حطام و مممالم
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1.1

مشكلة النفايات العالمية

ا لقمامة اليت يت إغراقما و التخلص ملما يف احملسطام واملسا الساحلسة مي مشكلة بسةسة واقتصا ية وصحسة
وعالسةحم إهنا مشكلة ماملس ة.
يّستخدم مصطلح "احلطام البحري" ملى نطامل واس لوصف القمامة و اللفايام اليت جتد طريقما إىل احملسطوامحم
ويشم احلطوام البحوري ي مووا صولبة ثابتوة ،مصولبة و مموهة الويت يبود ملواك حانوة إلسموا والويت يوت الوتخلص
ملما و إلقاهتما يف البسةوة البحريوة و السواحلسةحم واملوا ة البالسوتسكسة موي املكووي الرئسسوي للحطوام البحوري ويشوك
خطرام ك .بسبب بقائما يف البسةة البحرية ملةام السلنيحم ومكون لتسو ادام احملسطوام ودياحموا ي يلقو القماموة ملوى
مسافام طويلة مما يتسبب يف يراكمما ملى الشواط ويف امللاطق البحرية اللائسة.
وقد ّكتِب الكثري من املشكلة الباملسة املتبلقة باحلطام البحري ومكاي نشأي 3حم وبصفة مامة ،يّصلف املصدد بأن
بري و ريحم ومن املتوق ي يكوي:
 %80من الحطام البحري من المصادر البري ة
 %20منه من المصادر البحريةحم




املكونام الرئسسسة هلد املصا د مي:
برية
•

•

بحرية
•

•

السوساحة واألنشووطة الرتفسمسوة  -اللفايووام الويت يرتكمووا دوا الش وواط مثو األغديووة والتغلسووف والتببةووة
والسجائر واملوا البالستسكسة وغريما
اللفايوام املتبلقووة بالصووريف الصوحي  -اللفايووام اللاجتووة
مو وون يص و وريف األمط و وواد ،ونفايو ووام الش و ووادع ،وفسض و وواي
اجملوادير ،ونريوواي املسووا السوطحي الوودي يص و اىل البحوور
و األهناد ثلا مطول األمطاد الغهيرة
نشووطة صوولامة صووسد األمسوواك :خس ووط الصووسد وشووباك ،
و واين ص ووسد األمس وواك ،و ش وورطة دب ووط ص وولا يق الطب و و ،
ال وويت ي ووت إلقاهتم ووا مرض وسام و ال ووتخلص ملم ووا مم وودام م وون
سفن الصسد التجادية
السووفن واملراك ووب وامللش ووةام البحري وة :نفاي ووام القمام ووة
اليت يت التخلص ملما مرضسام و بشك غري مشروع يف
البحر

مدا وقد ما برنام األم املتحدة للبسةة يف مام  2005الل ر يف يقديرام اللفايام يف سطام البا و فا
 3ان ر موق مستو ع وثائق البسةة التاب لجم املتحدة ملى اإلنرتنت حسث ّ دنت ملشودام تلفة:
= http://wedocs.unep.org/discover?scope=%2F&query=marine+litter&submit
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" ..أن قرابةةة  8ماليةةين قطعةةة مةةن القمامةةة البحري ةة تُلقةةى فةةي المحيطةةات والبحةةار كةةل يةةوم وأن مةةا
يقةةر علةةى  5ماليةةين قطعةةة منهةةا (النفايةةات الصةةلبة) تُلقةةى مةةن علةةى مةةتن السةةفن أو تسةةقط منهةةا.
وعالوة على ذلك يُقدَّر أن ما يربو على  13ألف قطعة مةن النفايةات البالسةتيكية تطفةو حاليةا علةى
4
سطح كل كيلومتر مربع من المحيطات".
قووددم داسووة نريووت يف مووام  2015ي مووا بووني  4,8و 12,7ملسوووي طوون موورتي موون اللفايووام البالسووتسكسة يوودخ
احملسطووام ك و مووام 5حم ويتحل و مب و موود اللفايووام بووبط ويتووأثر بشووك كوو .باملوودخالم املسووتمرة موون املصووا د
لال.ية والبحرية حم ويّبت .يراك احلطام البحري مشكلة يه ا سو ام ،ويتبني ملى اجلمس بودل نموو متضوافرة للحود
من يدمود البسةة البحريةحم وما يسام يف املشكلة بدالم من التخفسف من حد ا مي ونو القصوود يف يلفسود وإنفواذ
االيفاقام الدولسة واإلقلسمسة ذام الصلة بالبسةة واألن مة واملبايري الوطلسة 6حم ومما يسم يضام يف املشكلة مو غسا
بلسة حتتسة برية الستالم اللفايام من السفن ومراكب الصسدحم ويسام يضام يكوالسف يصوريف نفايوام القماموة الويت
يولدما السفن يف مرافق املراف  ،يف مملس ام يصريف القمامة غري املشرومة احملتملة اليت يقوم هبا السفن 7حم
يتوووفر ممومووة واسووبة موون الصووكوك القانونس وة ،ويووت اختوواذ إن ورا ام ملووى الصووبسدين البوواملي واإلقلسموويحم فقوود اختوود
البديد من البلداي يدابري بشأي اللفايام البحريوة مون خوالل التشوريبام وإنفواذ االيفاقوام الدولسوة والتبلوس وبورام
التومسوة البامووة ويوووفري مرافووق اسوتقبال لللفايووام املتولوودة موون السووفن وحتسوني ممادسووام إ ادة اللفايووام ال.ي وة و م و
نشطة يل سف الشواط حم
2.1

آثار القمامة في البيئة البحرية

يشك املوا الثابتة لالبالستسكسة ك .األخطاد ملى البسةة البحريوةحم ومكون ي
يؤ ي يشوابع املووا البالسوتسكسة و ابتالمموا إىل إصوابة الطسوود البحريوة واحلسواة
البحري ة بالضرد و الوفاةحم ويتبرض التلوع البسولوني البحري للتمديد حسث ي
القمام ووة البائم ووة مك و ن ي يلق و األن وواع الغازي ووة ب ووني البح ووادحم ومك وون للقمام ووة
البائموة و املغموودة حتوت سوطح البحور مباشورمة ،ي يتوداخ مو مالحوة السوفن
لتصبح ديدام حلساة وسالمة اإلنسايحم
يلقس املوا البالستسكسة إىل قطو صوغرية يسومى اجلسوسمام البالسوتسكسة وموي
يبق ووى يف البسة ووة البحري ووة ملة ووام الس وولني ويتلاوهل ووا احلسوان ووام البحريو وة والطس ووودحم
ويشك اللفايام ذام الطاب الطيب و الصحي خطرام ملى الصحة ومكن ي
يسوبب إصووابة خطورية لجشووخا املتوانودين ملووى الشوواط و ثلووا السووباحة
4

5

6
7

ان ر يقرير برنام األم املتحدة للبسةة  UNEPلبام " 2005اللفايام البحرية :حملة مامة حتلسلسة":

 http://www.cep.unep.org/publications-and-resources/databases/document-database/unep/marine-litteran-analytical-overview-unep -gpa.pdf/view
ان ر يقرير ،مدخالم اللفايام البالستسكسة من ال .إىل احملسط ل ، 2015الرابطة األمريكسة لللموض بالبلومحم
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768
يقرير برنام األم املتحدة للبسةة  UNEPلبام 2005

الحظ ي مب املراف يف البا يفرض دسومام ملى يصريف اللفايامحم ويدم ببن املراف الرسوم يف املستحقام البامة للمرفأ بسلما يوفر ببن
املراف األخر خدمة استقبال اللفايام مانامحم
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يف البحرحم وقد يؤ ي األضراد اللاعة من القمامة إىل يكبد اللاس يكالسف وخسائر اقتصا ية يف املمتلكام وسوب
البسشحم وبشك مام ،يشو ويدمر يلع القمامة عال البحاد وامللاطق الساحلسة اليت نتمىن عسبام التمت هبا.
ومث يراك كمسام كبرية من اللفايام البالستسكسة البائمة واملغمودة مشكلة ماملسة دئسسسةحم ومدا الورتاك لللفايوام
ملحوظ بشك خوا حسوث يتوانود واموام احملسطوامحم فمود األخورية ّحتودث بشوك طبسبوي واموام مون الريواح
ويس وادام يوودود ب اجتووا مقوواد السووامة يف نصووف الك وورة الشووما ومكووذ اجتووا مقوواد السووامة يف نصووف الك وورة
اجللووي 8حم وحج و مود الوودوامام مبثابوة دسووال مة صووادم مة مونموة اىل البووا بشوأي انثوواد الوخسموة للقمامووة يف البحوورحم
ويتوانوود مخووذ وامووام دئسس وسة يّبتوق ود هنووا حتتوووي ملووى كمس وام مائلووة موون امل ووا البالسووتسكسة وامللوثووام البضوووية
الثابتة يف :احملسط اهللدي ومشال ونلو احملسط اهلا ئ لدقبوة كبورية مون القماموة يف احملوسط اهلوا ئ  ،ومشوال ونلوو
احملسط األطلسي 9حم
ومكوون يوضووسح آثوواد القمامووة يف البسةووة البحري و ة موون خووالل صووود احلطووام البحووري واللفايووام إلظموواد ا فوواض قسمووة
البسةوة اجلمالس وةحم وقوود يّ موور يقووادير يش وريح احلسوواة البحري وة املستوة آثوواد امل ووا البالسووتسكسة الوخسمووة القايلووةحم فمث و موود
الصود وامل بلومام مفسدة إلثبام الضرد البسةي ملد إمدا حاالم انتماكام يل وث القمامة اللان من السفنحم

المصدر :الهيئة األسترالية للسالمة البحرية

مالحظة للمحققين ووكالء النيابة:
من المفيد إدراج المعلومات المتعلقة بآثار الحطام البحري في البيئة البحرية في ملخص األدلة المرفوع
الى المحكمة أو هيئة المحلّفين .ويسهم ذلك في إثبات أو اظهار الضرر البيئي المحتمل أو الفعلي.
وقد تؤثّر هذه المعلومات على درجة العقوبة التي تفرضها المحكمة.

 8ان ر http://www.gyrecleanup.org/what-is-the-gyre/
9

املصدد :مركه وث احملسط اهلا ئ الدو حم ان ر  http://iprc.soest.hawaii.edu/لتقادير البحوث يف مام  2008وغريما من املبلومام.
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.2

االتفاقيات الدولية  -القمامة والنفايات

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




االيفاقسة الدولسة ملل التلوث اللان من السفن لبام  ،1973املبدلة مبونب ال.ويوكوولني لبوامي
و 1997لايفاقسة مادبول ؛
ايفاقسووة مل و التلوووث البحووري اللووان موون قلووب اللفايووام وامل ووا األخوور لبووام  ،1972املبدلووة مبونووب
برويوكول للدي لبام  1996لايفاقسة للدي ؛
األن مة الدولسة بشأي التحك يف نق اللفايام ا طرة والتخلص ملما م .احلدو لايفاقسة بازل حم

1978

وضووبت مل مووام األم و املتحوودة املتخصصووة موود االيفاقسووام ،ويلفوود الوودول األمضووا الوويت مووي ط ورايف يف موود
االيفاقسووام األن مووة ال وواد ة يف ك و ايفاقسووة ،وذلووع مبونووب الق ووانني الوطلسووة واحمللسووة فسموواحم وجتوودد اإلشووادة إىل ي
ايفاقسة األم املتحدة لقانوي البحاد ذام صلة مممة بالوالية البحرية يف ما يتبلق بالتلوث اللان من املراكبحم 10
1.2

اتفاقية ماربول

وضوبت املل موة البحريوة الدولسوة مو مبامودة مللو التلوووث اللوان مون السوفن ،وموي االيفاقسوة الدولسوة مللو التلوووث
اللان من السفن لاملبروفة بايفاقسة مادبول حم
ويلطبق األن مة املتبلقة بالتصريفام يف االيفاقسة ملى السفن واملراكب جبمسو حجامموا ،بسلموا حتود ن موة خور
املبايري لتصمس السفن وبلائما ،واملبدام اليت يلبغي يركسبما ملى من السفن وصسانتما ،فضالم من هنا يضو ن اموام
مللح الشما ام وإنرا التفتسشامحم ويتضمن ايفاقسة مادبول كدلع التهامام ملى مايق البلداي األطرايف بتوأمني مرافوق
االستقبال يف املراف للتخلص من اللفايام املتولدة من السفن ،باإلضافة إىل مد من املتطلبوام احملود ة ملوى مون
السووفن املتبلقووة فووظ السووجالم وخطووط اإل ادة واإلن ورا ام الوويت يلبغووي ملووى البحووادة البوواملني ملووى موون السووفن
ايبامماحم
ويغطووي ايفاقسووة مووادبول كافووة اجلوانووب التقلسووة للتلوووث اللووان موون السووفن يف البملسووام البا يووة للسووفن واملراكووبحم
ويتمث اهلديف الرئسسي اليفاقسة مادبول يف إزالة كام التلوث املتبمد يف البسةوة البحريوة بفبو الهيووم واملووا الضوادة
األخر  ،فضال من احلد من يسر مد املوا من السفنحم 11
م
ويض ايفاقسة مادبول لبام  1973املوا الباموة الويت يتلواول التبواديف ،وااللتهاموام ،واالنتماكوام ،ومولح الشوما ام
والتفت ووسش ،والتب وواوي يف الكش ووف م وون التل وووث ،والتق ووادير م وون احل ووا ثحم ويتل وواول االيفاقس ووة يض وام املس ووائ التقلس ووة
واملتطلبام احملد ة ملل تلف نواع التلوث اللان من السفنحم

 10للمهيد من املبلومام ،دان لس حتقسقام اإلنرتبول حول "التصريف غري املشروع لللفط من السفن"
 11دان موق املل مة البحرية الدولسة
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Pages/Default.aspx
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وير مد األنواع يف ستة مالحق:
اتفاقية ماربول
الملحق األول
الملحق الثاني
الملحق الثالث
الملحق الرابع
الملحق الخامس
الملحق السادس

اتفاقية ماربول لعام  1973بروتوكول عام
البروتوكول الثاني بروتوكول عام 1997
 الزيوت المواد السائلة الضارة السائبة المواد المؤذية المعبّأة المجارير القمامة -الهواء

1978

البروتوكول األول

حيتوووي ك و ملحووق يقووين ملووى ن مووة ويبوواديف خاصووة بلوووع التلوووث املشوومول ،باإلضووافة إىل املتطلبووام التفصووسلسة
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
وامتبادام من  19كانوي الثاين/يلاير ،بايت ايفاقسة مادبول ومالحقما ملى الشك التا :
صكوك المنظمة البحرية الدولية

تاريخ دخول حيز النفاذ عدد البلدان
األعضاء
دوليا

اتفاقية ماربول ( 78/73الملحقان األول
والثاني)
اتفاقية ماربول ( 78/73الملحق الثالث)
اتفاقية ماربول ( 78/73الملحق الرابع)
اتفاقية ماربول ( 78/73الملحق الخامس)

 2تشرين األول/أكتوبر

بروتوكول اتفاقية ماربول لعام
(الملحق السادس)

1997

155

النسبة المئوية من
الشحن البحري
العالمي
99.14

1983
 1تموز/يوليو 1992

 27أيلول/سبتمبر 2003

 31كانون
األول/ديسمبر 1988
 19أيار/مايو 2005

147

98.54

141

96.28

152

98.72

89

96.18

دان موق املل مة البحرية الدولسة

http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspxحم

يتبمد البلداي األطرايف يف ايفاقسة مادبول بإنفاذ حكام االيفاقسة ومالحقماحم ويّشواد إىل ي امللحقوني األول والثواين
مون االيفاقسوة إلهامسوواي ونافودا املفبوول يلقائس وام للبلود الوودي يصوا مل ملوى االيفاقسووة ،بسلموا مكون للبلوود التصوديق ملووى
املالحق الثالث والراب وا امذ والسا س ك ملوى حودةحم ويوت يلفسود ن موة االيفاقسوة مون خوالل القووانني الوطلسوة
واحمللسة للبلداي املصدقة  ،ويلبغي ي متتث ك سفسلة مسجلة يف بلد طريف يف ايفاقسة مادبول لكافوة األن موة الوواد ة
فسماحم
الصفحة
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تعريف السفينة في اتفاقية ماربول
’ مركب من أي نوع كان يعمل في بيئة بحرية وتشمل الق وار الزالقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية
والغواصات والطافيات والمنصات المثبتة أو الطافية‘ .

1.1.2

تاريخ أنظمة ماربول المتعلقة بالتلوث الناتج عن القمامة

حىت مام  ، 1988يكن مثة ن مة ولسة ملل التلوث اللاي من القمامة مون السوفن ،وكانوت لود ببون البلوداي
قوانني ال يلطبق إال يف املسا ا اضبة لواليتماحم
وضوبت البلووداي األمضووا يف املل مووة البحريووة الدولسووة امللحووق ا وامذ اليفاقسووة مووادبول المتمووا ن مووة ماملسووة ملل و
يلووث البحواد اللوواي مون القمامووة مون السوفنحم و خ و مودا امللحووق حسوه اللفواذ ولس وام يف  31كوانوي األول /يسووم.
 ،1988وملوود ذاك السوووم ،ح وور ملحووق مووادبول ا و امذ كافووة مملسووام يص وريف اللوودائن لالبالسووتسع موون السووفن
واملراكووب ،بسلمووا ّمسووح بتص وريف ن وواع خوور موون القمامووة يف البحوور يف ظ و ظوورويف مبسلووة ،ملمووا نوووع القمامووة و ي
يكوي السفسلة ملى مسافة د ة من قر دضحم وقد حد م ن مة امللحق ا امذ وا طوط التونسمسة املريبطوة
هبا نواع القمامة ووصفتماحم ولكن يف حال يت وصف نوع من نواع القمامة و إ دانو يف القائموة ،فقود يكووي
مثة مال للمتممني باديكا االنتماكام ي حيانجوا بأن يّسومح 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
نر إذام يف مام  1993مود مون التبوديالم ملوى ن موة امللحوق ا وامذ ،حسوث بايوت يولص ملوى حسوازة السوفن
لببن الوثائق:




سجالم القمامة ملى السفن لاليت يبلغ محولتما اإلعالسة  400طن فأكثر و احلائهة ملى شما ة يرخص
هلا بلق  15شخصام و كثر و ي ملصة ثابتة و مائمةحم
خطة إ ادة القمامة لستببما فرا الطاق يف السفن لاليت يبلغ محولتموا اإلعالسوة  100طون فوأكثر و احلوائهة
ملى شما ة يرخص هلا بلق  15شخصام و كثر و ي ملصة ثابتة و مائمةحم
الالفتووام يف موواكن تلفووة ملووى السووفن ل 12م ورتام و
كثر بالطول و ي ملصة ثابتة و مائمةحم

ويف الفورتة بووني  2011و ،2012نورم مرانبووة دئسسوسة للملحووق
ا ووامذ م إىل خ ووول امللح ووق ا ووامذ امل وولقح م وون ايفاقس ووة
مادبول حسه اللفواذ ولسوام يف  1كوانوي الثاين/يلواير 2013حم وكواي
التغس ووري األب وورز ب ووني امللح ووق الق وود وامللح ووق اجلدي وود امل وولقح م ووو
احل ور البوام لكافووة مملسوام يصوريف القمامووة يف البحور ،يف مووا
خال ببن االستثلا ام احملدو ةحم موا يبلسو مودا الكوالم موو نو
الصفحة
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ال يلبغي التخلص من القمامة و اللفايام يف البحر بأي شك مون األشوكال موا يولص ن موة امللحوق ا وامذ
ملوى اللوووع الودي جيوووز يص وريف حم وقود ّ دنووت يبريفوام نديوودة يف امللحووق يووفريام للمهيوود مون الوض ووح ،ومت كوودلع
يوسس فةام القمامة هبديف حف ما يف السجالمحم
وقود ّونموت ببوون االنتقوا ام موون األسورة الدولسووة إذ بورزم م ووام إىل ملو كافووة مملسوام التص وريف مون السووفن
واملراكب يف البحر ،بسود ي حتقسوق مود ا طووة يبوين إنورا حتسوسلام ممولوة يف يوأمني مرافوق االسوتقبال يف املرافو ،
ويطوير املبدام املبتكرة إل ادة اللفايام وحتقسق يغسري شام يف سلوك اللاسحم
تسري األنظمة المتعلقة بالتصريف الواردة في الملحق الخامس من اتفاقية ماربول
على السفن والمراكب من أي حجم كانت بما فيها مراكب الصيد وال مراكب الترفيهية والمنصات الثابتة
أو العائمة.
ويل امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول يضام وبشك واضح التبام
مو و اللفاي ووام مل ووى م وون الس ووفن ،وق وود ايفق ووت البل ووداي األمض ووا يف
املل م ووة البحري ووة الدولس ووة مل ووى املب ووايري الدولس ووة كم ووا ح وود م م وواالم
خاضبة ألن مة خاصةحم
ونشووري ملووى احملققووني ب وأي الوودول مبفر مووا و مموم ووام قوود يكوووي هل وا
يضام ن متما ا اصة هبا ،ومن األمثلة ملى ذلع وكالة محايوة البسةوة يف
الوالي و ووام املتح و وودة وجلل و ووة ملس و وولكي واالحت و ووا األودويحم ويف األهنو و وواد
واملل و وواطق الس و وواحلسة ش و ووديدة احلساس و ووسة ،ق و وود يك و وووي س و ووادية املفب و ووول
السساسوام الويت متل و التصوريف بكامو شووكال مبونوب ببون األن مووة
احمللسةحم وباإلضافة إىل األن مة احمللسة والدولسة ،مثة يضام األن مة ا اصة بك مرفأحم
2.2

اتفاقية لندن

خلت ايفاقسة املل مة البحرية الدولسة ملل التلووث البحوري اللوان مون قلوب اللفايوام واملووا األخور لبوام
لايفاقسة للدي حسه اللفاذ يف مام  ،1975بسلما صاد برويوكول ايفاقسة للدي لبام  1996نافودام يف شومر آذاد/موادس
2006حم
1972

ويشووري القلووب إىل الووتخلص املتبموود يف البحوور موون اللفاي ووام وامل ووا األخ ور موون املراكووب والطووائرام وغريمووا م وون
األصلايف ،مبا يف ذلع التخلص من املراكب نفسماحم ويّشرتط احلصول ملى إذي من البلود الطوريف صواحب الواليوة
قبو الشوروع بووأي مملسوة قلوبحم موودا يبوين مموم وام نو يوت خوود كمسوة كبوورية مون اللفايوام إىل البحوور بامتبادموا ملووى
ون التحديد محولة ملى من سفسلة لسّصاد إىل قلبما يف موقو نغورايف ود حم ومبونوب ايفاقسوة للودي ،مكون كودلع
قلب سفسلة يف البحر مىت انتمى ممرما اللاف و يبد من حانة هلوا ،شوريطة إزالوة امللوثوام واهلساكو غوري احملكموة،
ومن مث يوت سوحبما إىل البحور وقلبموا يف مكواي مكون ي يسوتحس فسو ّشوببام مرنانسوة اصوطلامسة و مكانوام للغوو
الرتفسميحم
الصفحة
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وحت وور ايفاقسووة للوودي قلووب اللوودائن غووري القابلووة لال ووالل وامل ووا االصووطلامسة األخوور غووري القابلووة لال ووالل ،مث و
الشباك واحلبال ،اليت قد يطفو و ال يستقر يف نويف البحرحم فاهل ديف الودي يتوخوا ايفاقسوة للودي موو "محايوة البسةوة
البحريووة وصووسانتما موون عس و مصووا د التلوووث ويتخوود التوودابري الفبالووة ملل و وخفوون ،وملوود اإلمكوواي ،إزالووة التلوووث
اللان من قلب و يرمسد اللفايام و املوا األخر يف البحر"حم
ويّتوق مون السوفسلة املبحورة للشوروع يف مملسوة قلوب موافوق ملسموا ي حتووز ملوى دخصوة صوا دة مون احلكوموة املبلسوة
لالطريف يف االيفاقسة و يكوي السلطام املبلسة ملى مل بتادي حدوث مد البملسة ويوقستماحم
3.2

اتفاقية بازل

صوددم ايفاقسوة بوازل بشوأي الوتحك يف نقو اللفا يوام ا طورة والوتخلص ملموا مو .احلودو لاملبروفوة بايفاقسوة بووازل
من األم املتحدة و خلت حسه اللفاذ يف مام 1992حم وقد صسغت مود االيفاقسوة للحود مون نقو اللفايوام ا طورة
بني الدول ،وملل نقلما ملى ون التحديد من البلداي املتقدموة إىل البلوداي األقو ًووامحم وديف االيفاقسوة كودلع إىل
بلوو احلود األ م مون كمسوة ومسسوة اللفايوام املتولودة ،حرص وام ملوى إ اد وا بشوك سولس بسةسوام ويف قور نقطوة ممكلووة
من مصدد يولسدما ،فضالم مون مسوامدة البلوداي األقو ًووام يف إ ادة موا يولود مون اللفايوام ا طورة وغريموا بشوك
سلس بسةسامحم
ويتمث اهلديف الرئسسي الي فاقسة بازل ماية الصحة البشرية والبسةة من انثاد الضادة لللفايام ا طرة ،ومي يغطوي
مروحة واسبة من اللفايام املبرفة بأهنا "نفايام خطرة" باالستلا إىل صلما و /و يكويلما وخصائصوما ،باإلضوافة
إىل نومني آخرين من اللفايوام مبرفوة ب و "اللفايوام األخور " ،ويشوم اللفايوام امللهلسوة والرموا اللاشو مون احلورملحم
وال يشم االيفاقسة نق اللفايام املشبةحم 12
واألمدايف البامة هلد االيفاقسة مي:




احلوود م وون يولس وود اللفايووام ا ط وورة ويبهي ووه إ ادة اللفاي ووام ا طوورة بطريق ووة س وولسمة بسةس وام ،يلم ووا ك وواي مك وواي
التخلص ملما؛
مل نق اللفايام ا طرة م .احلدو ما يّبت .متوافقة م مبا ئ اإل ادة السلسمة بسةسام؛
امتما إطاد يل سمي يطبق ملى احلاالم اليت يكوي فسما اللق م .احلدو مسموحامحم

وختض السفن املستخدمة للق اللفايام رام اليفاقسة بازل ،ويلبغي ملى السفسلة املبحرة للقو اللفايوام ا طورة ي
حتوز ملوى الوثو ائق الالزموة لبسانوام االسوتريا والتصودير مون احلكوموة لالطوريف يف االيفاقسوة مبوا جيسوه مملسوة اللقو حم
ومكن مراقبة الشحلام من قب اجلمام املسؤولة من اجلمادك و محاية البسةةحم

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

قمامة مراكب صيد األسماك

يلبغوي ي يلتووهم مراكووب الصووسد باملتطلبووام
ال و وواد ة يف امللح و ووق ا و ووامذ م و وون ايفاقس و ووة
م و ووادبول حس و ووب االقتضو و ووا  ،ومث و ووة يض و و وام
مبلوم ووام وود ة يتبل ووق مباش وورة بالتبام و
م اللفايام ملى من مراكب الصسدحم
وقو وود يك و وووي للمبامو وودام الدولس و ووة بش و ووأي
مص ووائد األمس وواك  13واملل م ووام اإلقلسمسو ووة
املبلسووة بووإ ادة مص ووائد األمسوواك يريسب ووام و
شوراكام يلطبوق ملووى احملاف وة ملوى امل وواد
الحطام المستخدم في صيد األسماك والمسترجع في عرض البحر
السمكسةحم وقد يفرض مد الصكوك قسو ام
المصدر :الهيئة األسترالية للسالمة البحرية
إضووافسة يتخطووى متطلبووام ايفاقسووة مووادبول
املتبلقو ووة بالتص و وريف ،وملمو ووا قس و ووو و وود ة
لغرض احملاف ة ملى املواد السمكسة ،وقد يكوي مثة متطلبام خور ألغوراض دصود املراكوب وومسموا والتبوريف إلسموا
وإمدا التقادير الالزمةحم
ويتبني ملى مشغلي مراكب الصسد ي يكونوا ملى داية بالتدابري املتبلقة باحلفاظ ملى مصائد األمسواك والوواد ة يف
ايفاقسة مادبول و ي متثلوا هلا ،بسلما يلبغوي ملوى احملققوني ي يكونووا ملوى دايوة بالقضوايا املتبلقوة بصوسد األمسواك قبو
الشروع يف التحقسق يف ي انتماكام من نانوب مركوب الصوسد ،وجيوب يضوام استشوادة املووظفني مون مصولحة صوسد
األمساك يف بلدك حم
وموون األمثلووة ملووى ذلووع ي ايفاقسووة جللووة حفووظ امل وواد البحريووة احلسووة يف نتادكتسكووا ) (CCAMLRيفوورض قس وو ام ملووى
يصريف املصسد غري املرغو فس والفضالم ،كما ي إلقا شباك خسشومسة يف احملسط القطيب اجللوي قد يّبتو .مبثابوة
إلقا موا ضادة بالبسةة يف البحر بشك متبمد و الف للقانويحم
مالحظة للمحققين:
ينبغي أن يكون المحققون ووكالء النيابة على علم باالتفاقيات الدولية والصكوك اإلقليمية المعمول بها في
مجال الوالية البحرية تحت مسؤوليتهم .وقد حددت المنظمة البحرية الدولية بموجب الملحق الخامس
من اتفاقية ماربول مناطق خاصة تخضع فيها تصريفات القمامة لقيود إضافية.

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

.3

يلبغي ي يكوي احملقق ملى إملوام بقووانني بلود الوطلسوة و احمللسوة واالنتماكوام املشواد إلسموا يف امللحوق ا وامذ مون
ايفاقسووة مووادبول ،باإلضووافة إىل االنتماك ووام األخوور امللصووو ملسمووا حس ووب االقتضووا حم يمووديف موودا الفص و إىل
حتديد االنتماكام الشائبة للتصريفام غري املشرومة للقمامة من السفن و املراكبحم
البلداي:

قد يكوي االنتماكام و اجلرائ التالسة متشاهبة يف قوانني مب
 oالتصريف غير المشروع للقمامة
 oال سجالت بالقمامة على متن السفينة
 oال خطة إلدارة القمامة على متن السفينة
 oالالفتات غير معروضة
المدونة زائفة
 oال يتم تدوين المعلومات في سجالت القمامة أو المعلومات ّ
 oالتواطؤ واإلخفاء
 oعدم تصريف القمامة في أحد مرافق االستقبال (حسب االقتضاء أو حسب التوجيهات)
ما التحدي الدي يبرتض احملقق ني ،فمو يف كسفسة كشف االنتماكام ومن مث حتديد األ لة الوانوب عبموا إلثبوام
حصول االنتماكامحم
1.3

الكشف عن االنتهاكات المتعلقة بالقمامة

قود يووؤ ي مشووامدة األشووخا هلود االنتماكووام إىل االيصووال بالسوولطام املبلسوة و إبالغمووا ،وموون علووة حوواالم
املشامدة والشمو احملتملني ندكر:


فر  /ف و و ورا ط و و وواق الس و و ووفسلة ال و و وويت ن و و وور
التص و و و وريف م و و و وون متلم و و و ووا لاملبل و و و ووغ م و و و وون
املخالفام



األش و و ووخا مل و و ووى م و و وون س و و ووفن/مراكب
ال و وودين ش و ووامدوا مملس و ووة التصو و وريف م و وون
سفسلة خر /مركب آخر



املشووامدة اجلوي ووة م وون قب و ط وواق الط ووائرة
لالتجاديوة و الرتفسمسووة للتص وريف اجلووادي
من سفسلة/مركب



مملسوام املراقبووة مون قب و السولطام احلكومسووة لموون
الط و و ووائرام و املراك و و ووب املخصص و و ووة ال و و وويت يرص و و وود
التصريف من سفسلة/مركب



األشخا

تصريف مخلفات شحنات الفحم من مركب
المصدر :الهيئة األسترالية للسالمة البحرية

الدين يبثروي ملى القمامة ملى الشواط و يف املسا لقد حتتوي القمامة ملى اس السفسلة
الصفحة
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التحقق من الصود باألقماد الصلامسة و باألشبة حتت احلمرا



اكتشووايف يص وريف غووري مشووروع ثلووا يفتووسش املرك ووب موون قب و موووظفي املراقبووة التوواببني لوودول املراف و  ،و
مفتشي الصحة  /احلجر الصحي ،و موظفي مسةام املراف



الشع يف حصول انتماك بفض مملسام املراقبة
o



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

2.3

يكوووي اللفاي ووام مرتاكمووة مل ووى سووطح الس ووفسلة وملوودما يص و السووفسلة إىل مرف ووأ التوقووف الت ووا ،
يكووي اللفايوام قوود اختفوت مون سووطح السوفسلة ليف مث و مود احلواالم ،مكوون التحقسوق يف موور
السووفسلة ،املشووتب يف كوهنووا املل ِوثووة  ،يف مرفووأ التوق ووف التووا  ،يف حووني يووت إدسووال املبلومووام قب و
14
وصوهلا حم

يلبغووي إخطوواد السوولطام املبلسووة يف املرفووأ الوودي سووتتوقف فس و السووفسلة يالس وام لكووي جتووري التحقسووق
الالزمحم

التفتيش أو التحقيق

يقوم املفتشوي املبلسوي باملراقبوة يف ولوة املرفوأ يف بلوداي كثورية بوإنرا
مملسوام يفتووسش دويسلسووة للتحقووق موون ي السووفسلة لووديما الش وما ام
وا طوط والسوجالم الالزموة ويتبو اإلنورا ام احملود ة ،و ي الطواق
ملى مل باألن مة الواد ة يف االيفاقسوام الدولسوة لمبوا فسموا موادبول
ومتث هلاحم ومكن إنرا مملسام التفتوسش بصوودة مونموة باالمتموا
ملى املبلومام االستخباديةحم
يت فتح حتقسق الختواذ اإلنورا ام الالزموة بشوأي الفبو اإلنراموي و
الفووة الق ووانني الوويت يلفوود ايفاقسووة مووادبول و غريمووا موون االيفاقسووام
الدولسوةحم ويضووطل ع و األ لووة بأةسووة كبوورية ،مبووا يف ذلووع موون طريووق
إنرا املقابالم م القبطاي و فرا الطاق و استجواهب حم
ومن شأي التباوي بني موظفي املراقبة التاببني لدول املرفأ ،واحملققني
الشرطسني ،وغوريم مون مووظفي نموهة إنفواذ القوانوي ي يسوامد يف
ع و األ ل ووة والتب ووريف إىل األنش ووطة والبملس ووام احلاص وولة مل ووى م وون
المصدر :الشرطة الوطنية الهولندية
الس و ووفسلةحم يّش و وواد إىل ن و و و يف بب و وون البل و ووداي ،جي و وووز لجنم و ووهة إن و و ورا
التحقسقوام اجللائسوة ومملسووام التفتوسش يف ول املرفووأ ،بسلموا يتوووىل نموهة مسووتقلة متاموام مووايني الووظسفتني يف بلووداي
خر حم

 14مكن هلدا الغرض استخدام التقرير ا ا

مبل التلوث الدي مدي موللدا و استمادة اإلنرتبول لإلبال من الرسائ البسةسةحم
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3.3

أدلة إلثبات االنتهاكات

يور يف اجلوودول نووا وصوف هلوود األ لووة املطلوبووة موا مة إلثبووام ملاصوور اجلرموة يف االنتماكووام املتبلقووة بالقمامووة يف
السفن
األدلة المطلوبة (أمثلة)
عنصر الجريمة
االس ةةم الهوي ةةة ن ةةوع الحج ةةم (ش ةةهادة التس ةةجيل ال ةةرقم ف ةةي المنظم ةةة
السفينة أو المركب
البحرية الدولية الرقم الرسمي)
ةيوجه االتهةام بارتكةا الجريمةة هةل
تحديد هوية المسةؤول .إلةى مةن س َ
القبطةةان أم المالةةك أم المةةدير أم أحةةد أف ةراد الطةةاقم الحةةرص علةةى
الشخص
جمع المعلومات لتحديد هوية الشخص.
كيةةف وصةةلت القمامةةة إلةةى البحةةر إفةةادات الشةةهود أو المبلغةةون عةةن
التصريف
المخالفات
نةوع القمامةةة (المحةةدد فةي الملحةةق الخةةامس مةن اتفاقيةةة مةةاربول أو فةةي
القمامة
القوانين المحلية)
موقع السفينة وقت التفريغ في البحر أو فةي ميةاه البلةد .مواقةع السةفينة
مةن السةةجالت بيانةةات النظةةام ا لةةي لتحديةةد الهويةةة موقةةع التفريةةغ إذا
البحر
كةان معروفةا رحلةة السةفينة المخططةة البيانةات المدخلةة فةي سةجالت
القمامة الصور إفادات الشهود.
الوثيقةةة أو المعلومةةات غيةةر الصةةحيحة أو نسةةخة عنهةةا .األدلةةة الداعمةةة
اإلف ةةادات الخاطئة ةةة أو البيانة ةةات
إثباتةةا لعةةدم صةةحتها .وثةةائق السةةفينة التةةي تةةنص علةةى عةةدم حصةةول أي
المدخل ة ة ة ة ة ة ة ةةة أو الس ة ة ة ة ة ة ة ةةجالت أو
تصةريف للنفايةات بهةدق مقارنتهةا بغيرهةا مةن األدلةة التةي تبةيّن بوضةو
المعلومات غير الصحيحة
حصول عملية تصريف غير مشروعة.
الوثةةائق المطلوبةةة ليسةةت علةةى مةةتن السةةفينة والطةةاقم غيةةر مطّلةةع علةةى
سجالت القمامة
الوثائق أو اإلجراءات الالزمة .من الضروري إجراء المقةابالت مةع أفةراد
خطة إدارة القمامة
من الطاقم.
الالفتةةات أو الملصةةقات ليسةةت معلّقةةة كمةةا ينبغةةي أينمةةا كةةان علةةى مةةتن
السفينة .الطاقم والركا ليسةوا علةى علةم بتةدابير منةع تصةريف القمامةة
الالفتات غير معروضة
في البحر.
تواطةةؤ أف ةراد الطةةاقم ومالةةك السةةفينة أو الشةةركة لتةةوفير معلومةةات زائفةةة
التواطؤ
عمدا والشروع في بعض األعمال غير المشروعة.
ع ةةدم تصة ةريف القمام ةةة ف ةةي أح ةةد
إشعار من الهيئة المعنية تطلةب فيةه مةن السةفينة التصةريف – السةفينة /
مرافة ة ة ة ة ةةق االسة ة ة ة ة ةةتقبال (حسة ة ة ة ة ةةب
القبطان ال يمتثل لإلشعار.
االقتضاء أو حسب التوجيهات)
إثبات الضرر أو المعلومات عن ا ثار الضارة المحتملة على البيئة.
الضرر البيئي
الصفحة
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اإلجراءات القانونية الناجحة حيال االنتهاكات المتعلقة بالقمامة

.4

يف مووا يلووي مثلووة موون اإلن ورا ام القانونسووة اللانحووة حسووال االنتماكووام املتبلقووة بالقمامووةحم عتلووف مسووتو وكمسووة
األ لة وإفا ام الشمو الالزمة إلثبام مد اجلرائ باختاليف االختصا وخطودة املخالفامحم
1.4

المثال  :1الواليات المتحدة األمريكية ضد شركة تارغيت شيب مانادجمنت وبراستانا تاوهيم

مو و وور براسو و ووتانا يو و وواومس  ،قبطو و وواي
السوفسلة M/V Gaurav Prem
مس و ووامد األول و ف و و ورا ام آخ و و ورين
من الطاق برمي مةوام األنابسوب
البالسو و ووتسكسة الكب و و وورية املون و و ووو ة
مل و ووى م و وون الس و ووفسلة يف احمل و ووسط،
ويبمد ال يدوي التصريفام غوري
املش وورومة يف سو ووجالم القمامو ووة
ا اصو ووة بالسو ووفسلة كمو ووا يقتض و ووي
ايفاقسووة مووادبولحم كانووت األنابسووب
حتتوووي يف السووابق ملووى مبسوودام
حشو و و و ورية وق و و و وود مت اس و و و ووتخدامما
لتطم و و ووري ش و و ووحلة م و و وون احلب و و ووو
بالبخادحم
قدم القبطاي سجالم القمامة املهودة يف مملسة التفتسش اليت نراما خفر السواح يف ولة املرفأ يف مقاطبة
موباي و يف واليووة البامووا يف الواليووام املتحوودةحم امتّوو .موودا البم و انتماك وام ملدونووة ق ووانني الواليووام املتحوودة،
البا  ،18املا ة  ،1505بسلما امتّ .يهوير السجالم الفة للبا  ،18املا ة 1519حم
وحك ملس بالسجن سلة ويومام واحودام يلتو ثوالث سولوام مون
ين القبطاي ببد اكمة مام مسةة احمللفني ّ
اإلفرا املشروطحم وجتودد اإلشوادة إىل ي السوفسلة والشوركة وبواقي فورا الطواق يلووا يضوام بالتصوريف املتبمود
لللفايام الهيتسة لمدم استخدام مبدام مل التلوث والسجالم الهائفةحم

دان

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

guilty-crimes-related-pollution-cargo-ship
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2.4

المثال  : 2الهيئة األسترالية للسالمة البحرية ضد شركة ديناميك أوشن

يف حهيراي/يونس و و و ووو  ،2003ك و و و وواي
خفر السواح الطوومي األسورتا
جيري ثام من مركب صسد مفقوو
يف البح و و وور قبال و و ووة س و و وواح بل و و وودة
وال وال يف نسوسو و و وواوث ويل و و و ووه يف
سرتالساحم وكانت السفسلة Magic
 Waveمتوقف ووة ب وواجلواد وسو وورماي
م ووا وورم ببس وودامحم مث مث وور مرك ووب
خف و و وور الس و و و وواح مل و و ووى ببو و و وون
القمامو و و و ووة البائم و و و و ووة يف البح و و و و وور،
فاسرتن فرا الطاق قسومام ملموا
ومحلوما ملى من مركبم حم
كانت القمامة مكونة من كساس
بالسووتسكسة كب وورية حتت وووي ملووى بقاي ووا الطب ووام ،وزنانووا م بالس ووتسكسة ،ومل ووب كريونسووة ،ومبلب ووام م وون األمللس وووم،
و ودامل وغريما مون األغوراضحم وقود بسلوت وثوائق السوفسلة الويت مثور ملسموا يف القماموة املرتوكوة هنوا يبوو إىل سوفسلة
 Magic Waveلحاملة سسادام مسجلة يف بلما حم
وورم  Magic Waveخ وواد املس ووا األس ورتالسة ولكلم ووا م ووا م إىل بريسووباي يف يلول/س ووبتم ،2003 .فص ووبد
موظف ووو إنفو وواذ الق ووانوي مو وون اهلسة ووة األس و ورتالسة للس ووالمة البحريو ووة إىل م وون السو ووفسلة يف بريس ووباي و نو ووروا حتقسق و وام
باملخالفام احلاصلة مبونب قانوي محاية البحاد لمل التلووث اللوان مون السوفن لبوام  1983لالولص القوانوين
األسرتا الدي يلفد حكام امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول حم
وقد مت البت يف األمر يف كمة الصلح يف بريسباي لكويلهالند يف يلول/سوبتم ،2005 .حسوث ّ يلوت الشوركة
املالكووة  Dynamic Oceanو ّغرمووت مبلغ وام قوودد  20لووف والد س ورتا  ،و يوون القبطوواي و ّغوورم مبلغ وام قوودد 4
آاليف والد سرتا حم
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المثال  : 3الواليات المتحدة األمريكية ضد رونالد كوك (شركة منتجع وكازينو ديونز مارينا)

اشورتم شوركة ملتجو وكوازيلو يووونه
ماديل ووا ) (DMRCIالس ووفسلة M/V
 Muskegon Clipperهبو و ووديف
حتولسمو و ووا إىل ك و و ووازيلو ملو و ووى ق و و وواد
هنريحم
ديب ووت ش ووركة
قواد M/V Muskegon Clipper
لمبادة قدموة مون سوساي  ،واشولطن
يف الواليوام املتحوودة مو .قلوواة بلمووا
إىل حوض لبلا السوفن يف مقاطبوة
موباي و و و و يف البامو و و ووا ،للشو و و ووروع يف
جتديد السفسلةحم
DMRCI

ي ي ووت قط وور

ّموني دونالود كووك مش ورفام ملوى الطواق املسووتخدم أل ا مموال اهلودم ملووى مون القواد ثلووا قطور  ،مبوا يف ذلووع
الوتخلص موون األسب سوتوس لاحلريوور الصوخري حم وخووالل مملسوة جتديوود القواد  ،موور دونالود كوووك مووظفي الشووركة
برمووي األكس وواس البالس ووتسكسة ال وويت حتت وووي مل ووى األسبس ووتوس يف احمل ووسط ليف ملطق ووة " م ووا البح وواد" م وون الوالي ووة
البحرية حم وقد التقط ببن فرا الطاق صودام لجكساس البالستسكسة اليت مت إلقاهتما يف احملسطحم
وببوود احملاكمووة مووام مسةووة احمللفووني ّ ،يوون كوووك جبوورم التواطووؤ ،ودمووي األكسوواس البالسووتسكسة امللسةووة باألسبسووتوس
فحكو ملسو بالسوجن موودة
بشوك غوري مشوروع ،ومودم يسووجس مود التصوريفام يف سوجالم قماموة السووفسلةحم ّ
 24شمرام يلتما ثالث سلوام من اإلفرا املشروطحم
وحك ملسما بدف غرامة قددما
ما الشركة  ،DMRCIفأقرم باجلرم ّ

دان

250

لف والد مريكيحم

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 موام و يولسود اللفايوام والقمامووة باملواصوفام التشوغسلسة للسووفسلة ،ومود األشوخا ملووى متلموا ،وطووول
الفرتة الهملسوة يف مرافو التوقوف ،ومرافوق اسوتقبال اللفايوام يف املرافو  ،ومسواحة التخوهين املتووفرة ملوى مون السوفسلةحم
فالسوفسلة الويت يبم و ملوى الطوورمل البا يوة ويتوقووف يف املرافو نفسوما قووا دة ملوى إدسووا دويوني للتبام و مو اللفايووام
بسمولة ك .من السفسلة اليت قد يوهود بلودانام ومرافو تلفوة يف كو دحلوة يقريبوامحم واملسوألة ملوا موي نو ملودما يتبلوق
األمر بتفريغ اللفايام والتخلص ملما ،فإي لك بلد وك مرفأ متطلباي ومرافق ومساك التكلسف املختلفةحم
يبرض مدا الفص املبلومام من األنشوطة التشوغسلسة الويت يلطووي ملوى يولسود القماموة واللفايوام ملوى مون السوفن
واملراكبحم واملصطلحام املستخدمة مبرفة يف امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول و يف ا طوط التونسمسوة للمل موة
البحرية الدولسة املتبلقة بامللحق ا امذ لدان يضام امللحق األول حم
1.5

أنواع القمامة المتولدة

يوور يبوواديف القمامووة املتولوودة ملووى موون السووفن ثلووا التشووغس البووا ي للسووفسلة والوويت جيوووز الووتخلص ملمووا بصووودة
متواصلة و ودية يف الل ام األول من ملحق مادبول ا امذحم ويلبغي ملى الطاق وشركام الشحن ي يكوي ملى
مل هبد املصطلحام والتباديف ملبرفة ما مي نواع القمامة اليت جيوز يصريفما يف البحر ويلوع الويت ّملو يصوريفما
يف البحور ،وللمسوامدة يف فوورز القماموة ملووى مون السووفسلة إلموا ة يوودويرما ،ويف التبامو م و اللفايوام لتص وريفما يف
مرافق االستقبال يف املراف حم ويلبغوي ي يكووي احملققووي ملموني بفةوام القماموة حوىت يبرفووا مموا يلبغوي ي يبحثووا يف
الوثائق املطلو االحتفاظ هبا واإلنرا ام البامة الوانب ايبامما من قب طاق السفسلةحم
نوع القمامة بحسب
تصنيف الملحق
الخامس

أ  -اللدائن (المواد
البالستيكية)
التصريف في البحر
محظور

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

’ اللودائن يبووين ي موا ة صوولبة حتتووي ملووى بوولسمر و كثوور كمكووي ساسووي ،ويتشووك
ثلا يصلس البولسمر و التحويو إىل مول هنوائي باسوتخدام احلورادة و /و الكوبذحم للودائن
خوا ما ية يرتاوح من الصولب واملتفتوت إىل اللوني واملوريحم وألغوراض مودا امللحوق ،يبوين
"عس و ن وواع الل وودائن " كافووة اللفايووام ال وويت يتكوووي موون و حتت وووي ملووى البالسووتسع ب ووأي
ش ووك م وون األش ووكال ،مب ووا يف ذل ووع احلب ووال االص ووطلامسة ،وش ووباك الص ووسد االص ووطلامسة،
و كساس القمامة البالستسكسة ،والرما اللاي من يرمسد امللتجام البالستسكسةحم ‘
مثة مثلة كثرية ملى اللفايام اللدائلسة حسث ي ملتجام مديدة حتتوي ملى مكونام
البولسمر ،ومن احملتم ي يت يولسد اللفايام اللدائلسة ملى من سفسلة و مركب يف كافة
امللاطقحم

’ اللفايام الغدائسة يبين ي ما ة غدائسة فاسدة و صاحلة ،ويشم الفواك ،
 النفايات الغذائية وا ضروام ،وملتجام األلباي ،والدوانن ،وملتجام اللحوم ،وفضالم الطبام املتولدةملى من السفسلةحم ‘
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يّبت .اللفايام الغدائسة من املخلفام البامة اليت يلتجما كافة السفن واملراكب بشك
طبسبيحم

’ اللفايام امللهلسة يبين عس نواع اللفايام غري املشمولة يف املالحق األخر واملتولدة
يف حسه اإلقامة ملى من السفسلة ،وال يشم املسا املبتدلةحم ‘
يّبت .يواند اللفايام والقمامة امللهلسة ملوى مون كافوة السوفن واملراكوب مورام طبسبسوام ،فموي
يتول وود م وون األنش ووطة السومس ووة الشخص ووسة مل ووى م وون الس ووفسلة ،وحتدي وودام يف حس ووه املبسش ووة
واإلقامووةحم يش ووم اللفاي ووام امللهلس ووة الهنان ووام ،والبلووب ،وال ووودمل ،وم ووا يببة ووة الطب ووام،
والفخادي و ووام ،والهن و ووا  ،وا و وورمل ،واملصو و ووابسح  /األنابس و ووب الض و وووئسة ،واإللكرتونسو و ووام،
ج  -النفايات المنزلية
والبطاديووام ،والبخاخووام ،وخ وراطسش احلوو .للطاببووام ،واملخلفووام الطبسووة ،واملكونووام
الكمربائسة ،فضالم م ن اللفايام الطبسة لغري البالستسكسة واأل وية ملتمسة الصالحسةحم
ال يش ووم مصو ووطلح "اللفايو ووام امللهلسو ووة" املسو ووا املبتدل ووة املتولو وودة يف حسو ووه اإلقامو ووة بفب و و
االسوتحمام والغسوس  ،ويّشواد إىل ي امللحووق الرابو مون ايفاقسوة مووادبول الودي يلواول مسووا
الصريف الصحي يغطي يصريفام املسا السو ا حم

د  -زيت الطعام

ه  -رماد المرمدات

و  -النفايات
التشغيلية

’ زيت الطبام يبين عس نواع زيوم الطبام و الدموي احلسوانسة املستخدمة و املبدة
الستخدامما يف إمدا الطبام و طمو  ،ولكن من وي ي يشم الطبام نفس الدي
مت إمدا باستخدام مد الهيومحم ‘
’ دما املرمدام يبين الرما و لفام االحرتامل اللاجتة من مرمدام السفن املستخدمة
لرتمسد القمامةحم ‘
ال يّتوق ي يتواند الرما إال حسث يكوي املرمد مركبام ملى من السفسلةحم

’ اللفايووام التش ووغسلسة يب ووين عس و اللفاي ووام الص وولبة لمب ووا فسم ووا احلم ووأة غ ووري املش وومولة يف
املال حوق األخور واملتولودة ملوى مون السووفسلة ثلوا الصوسانة البا يوة و مملسوام السووفسلة،
و يلع املستخدمة يف يستسف البضائ والتبام مبماحم يشوم اللفايوام التشوغسلسة يضوام
موا ومضافام التل سف يف مسا غسس ملابر الشحلام واألسوطح ا ادنسوةحم ولكلموا ال
يشووم املسووا املبتدلووة و املسووا انسوولة و التص وريفام األخوور املماثلووة والضوورودية لتشووغس
السفسلة ،م مراماة ا طوط التونسمسة اليت وضبتما املل مةحم ‘
يتولد اللفايام التشغسلسة ملوى مون كافوة السوفن ،ومون األمثلوة ملوى ذلوع قطو ا شوب،
واحلش ووايا ،واحلب ووال ،وا وورمل الهيتس ووة ،والبطادي ووام ملتمس ووة الص ووالحسة ،وخ و وراطسش احل وو،.
واملركبام املتفجرة لملتمسوة الصوالحسة  ،والطوال  ،والب طاديوام ،وبرامسو املووا الكسمسائسوة،
وغريم ووا م وون اللفاي ووام اإللكرتونس ووة ،وقط و و احلدي وود املس ووتبدلة ،وفالي وور الهي ووت املس ووتبملة
والقدم ووة ،وم ووا إىل ذل ووعحم ويلبغ ووي عو و ي ل وودائن ناجت ووة م وون الص ووسانة البا ي ووة للس ووفسلة
وختهيلما بشك ملفص كلفايام من الفةة حم
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ز  -بقايا الشحنات

’ بقاي ووا الش ووحلام يب ووين بقاي ووا ي ش ووحلة غ ووري مش وومولة يف املالح ووق األخ وور م وون م وود
االيفاقسة واليت ي مونوو ة ملوى سوطح السوفسلة و يف البلوابر ببود التحمسو و التفريوغ،
مبا يف ذلع حتمس الفائن و املرامل ويفريغ  ،سوا كانت البقايا دطبة و نافوة و مورودة
مبسا الغسوس  ،مون وي ي يشوم ّ غبواد الشوحلام ملوى سوطح السوفسلة ببود الكولذ ،و
الغباد ملى األسطح ا ادنسة للسفسلةحم ‘
م وون املف وورتض ي يك وووي بقاي ووا الش ووحلام فق ووط مل ووى م وون الس ووفن واملراك ووب ال وويت حتمو و
الشحلام الصلبة السائبة اليت يّبد موا نافةحم

 -جيف الحيوانات

ط  -معدات الصيد

’ نسوف احلسوانوام يبوين نثوث احلسوانوام احملمولوة ملوى مون السوفسلة كشوحلة والويت يلفووق
و يّقت قتالم دحسمام ثلا الرحلةحم ‘
يلطبق مد الفةة يف الغالب ملى سفن املاشسة و سوفن الشوحن الباموة الويت حتتووي ملوى
ملاطق خاصة باملاشسةحم

’ مب وودام الص ووسد يب ووين ي نم وواز م ووا ي و ن ووه ملو و و مموم ووة م وون األ وام مك وون
وضبما يف املسا و ملى سطحما و يف قاع البحر والغرض املقصو ملما سر الكائلوام
البحرية و كائلام املسا البدبة ،و السسطرة ملسما ألسرما و انتلائما الحقامحم ‘

يكوووي الكثووري موون مبوودام الص وسد مصوولبام موون امل ووا االصووطلامسة الوويت يّبتوو .بالسووتسكسة،
باإلضافة إىل مراكب الصسد ومراكب جتمسه األمساك والسفن الرئسسسةحم

يّشواد إىل نو ملودما يكووي القماموة ممهونوة مبووا ملوثوة و غريموا مون املووا احمل وود يصوريفما و ا اضوبة ملتطلبووام
يصريف تلفة ،فإي من الوانب يطبسق متطلبوام التصوريف األكثور صورامة لدانو الل امواي  4.3و 6.4مون امللحوق
ا امذ من ايفاقسة مادبول حم
مالحظة للمحققين
ينبغي أن يكون المحققون على علم بفئات القمامة بحسب اتفاقية ماربول حتى يتمكنوا من مراجعة
البيانات المدخلة في الوثائق التي يجب على السفينة االحتفاظ بها واإلجراءات التي يجب على الطاقم
اتباعها (في سجالت القمامة وخطة إدارة القمامة).
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ير متطلبام التصريف كما حد ما امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول يف األن مة  3و 4و5حم
يوضح مدا اجلدول متطلبام التصريفحم
المنصات البحرية
وكافة السفن الموجودة
السفن داخل المناطق
السفن خارج المناطق
نوع القمامة
في حدود  500متر
الخاصة
الخاصة
منها
التصريف مسمو
التصريف مسمو
التصريف مسمو
ال
مس
12
من
ر
بأكث
من
ا
ي
ر
ال
مس
12
من
بأكثر
م م
م
اللفايام الغدائسة اجملروشة بأكثر من  3مسال رية
ريام من قر دض
قر دض و ثلا اإل اد
من قر دض و ثلا
و املطحونة

و ثلا اإل اد

اإل اد

التصريف مسمو
اللفايو و و ووام الغدائسو و و ووة غ و و و ووري بأكثر من  12مسالم ريام
اجملروشة و غري املطحونة من قر دض و ثلا

اإل اد

بقايو و و ووا الش و و و ووحلام1
الغسس غ و و و ووري التصريف مسمو
الواد ة يف مسا

التصريف مسمو
بقايو ووا الش و ووحلام 1ال و وواد ة بأكثر من  12مسالم ريام
من قر دض و ثلا
يف مسا الغسس

اإل اد

سووف1

م ووا ومضووافام التل
ال و و و وواد ة يف مسو و و ووا غسو و و ووس
ملابر الشحلام

سووف1

م ووا ومضووافام التل
ال و و و وواد ة يف مسو و و ووا غسو و و ووس
سو ووطح السو ووفسلة واألسو ووطح
ا ادنسة
نس و ووف احلسوان و ووام امللقول و ووة
ملووى موون السووفسلة كشووحلة
واليت نفقت ثلا الرحلة
س و و و و ووائر ن و و و و و وواع القمام و و و و ووة
األخ و و و وور  ،مب و و و ووا يف ذل و و و ووع
اللدائن ،واللفايوام امللهلسوة،
وزي و و و ووت الطب و و و ووام ،ودم و و و ووا
املرم و و و و و وودام ،واللفاي و و و و و و وام
التشغسلسة ومبدام الصسد
القمامة املمهونة

التصريف مسمو

التصريف محظور

التصريف محظور

التصريف محظور

التصريف محظور

التصريف مسمو به فقط
في ظروق محددة 2
وبأكثر من  12مسالم ريام من
قر دض و ثلا اإل اد
التصريف مسمو به فقط
في ظروق محددة 2
وبأكثر من  12مسالم ريام من
قر دض و ثلا اإل اد

التصريف محظور

التصريف محظور

التصريف مسمو

التصريف محظور

التصريف مسمو
ملى ببد مسافة ممكلة من التصريف محظور
قر دض و ثلا اإل اد

التصريف محظور

التصريف محظور

التصريف محظور

التصريف محظور

ملدما يكوي القمامة ممهونة مبوا ملوثة و غريما من املوا احمل ود يصريفما و ا اضبة
ملتطلبام يصريف تلفة ،فإي من الوانب يطبسق متطلبام التصريف األكثر صرامة
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 1جيب ال يكوي مد املوا ضادة بالبسةة البحرية
 2وفقام للل ام  6.1.2من امللحق ا وامذ مون ايفاقسوة موادبول ،ال يّسومح بالتصوريف إال يف احلواالم انيسوة :ل يقو
ك و موون مرفووأ املغووا دة ومرفووأ الوصووول التووا ضوومن امللطقووة ا اصووة ولوون يبوو .السووفسلة مبرفووأ ثالووث خوواد امللطقووة
ا اصووة بووني موودين املرفووأين لالل ووام  6.1.2.2؛ ول ال يونوود مرافووق اسووتقبال مالئمووة يف يلووع املراف و لالل ووام
 6.1.2.3حم
2.5

القمامة المتولدة على السفن

مكون للسوفن وشوركام الشوحن التخطوسط لالسوتفا ة موون الول احلديثوة إل ادة اللفايوام الويت يضو مبودام اجلوور
والكبذ والتقطس حم ويتطلب استخدام مد الل ي يتب الطاق اإلنرا ام للفرز بني نواع القمامة ،كموا ويسومح
للسفسلة بإما ة يدوير اللفايام املفسدة وامتما اسرتايسجسام التقلس وحتقسوق احلود األ م مون التكوالسفحم فمون شوأي
ذلع ي يسامد يف احلد من يكالسف نق اللفايام والتخلص ملما ،حسث سوست حتسوني التبامو مو اللفايوام مون
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
ويشم اللفايام املتولدة ملى من عس السفن ،بغن الل ر من نومما و /و حجمما ،اللفايام اللاجتة من يوفري
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
يف مطبخماحم ويريبط كدلع نواع و فةام خر من القمامة بأنواع مبسلة من السفنحم
1.2.5

القمامة المتولدة على متن السفن من أنواع معيّنة وحجم مختلف

يلت السفن بكافة نوامما القمامة اللاعة من املطب  /إمودا الطبوام ومون نفايوام اإلقاموة يف السوفسلة وصوسانتما،
ويلت ببن نواع السفن يف إطاد مملسام د ة نوامام خر من القمامةحم
السفن الكبيرة
(السفن التجارية
الدولية)



اللفايام الغدائسة وموا يببةة امللتجام الغدائسة؛
اللفايام امللهلسة والتشغسلسة؛
اللدائن وزيت الطبام واحلشايا والبطانام وموا التببةة؛
دما املرمدام ليف حال مثة مرمد مركب حم




يلت كمسام كبرية من مادي اللفايام الصلبة والسائلة؛
كمسام كبرية من اللفايام الغدائسة ،والتغلسف من امللتجام الغدائسة السائبة؛
اللفايام امللهلسة والتشغسلسة ،فضالم من إنتا كمسام كبرية نسبسام من زيت الطبام
والهنا والهنانام والبلب والفخاديام؛
القمامة املكبوسة؛
دما املرمدام ليف حال مثة مرمد مركب حم







سفن الركا




مالح ووة :ختتل ووف اللفايووام كم وام ونوم وام بوواختاليف املواص ووفام التشووغسلسة للس ووفسلة ،وم وود
األشخا ملى متلما ،ومد مراف التوقف ،ومساحة التخوهين املتاحوة؛ ويتووفر يف مراكوب
كثوورية ن و متكاملووة ملباجلووة اللفايووام وضووماي احلوود موون وواطر انوودالع احلرائووق واملخوواطر
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املمد ة للسالمةحم
مراكب الركا
الصغيرة والعبّارات
(الرحالت
الداخلية)




الودمل واللفايام الغدائسة
مساحة ختهين اللفايام دو ة ملى من مد املراكب ،لكن التوقف ملد املراف
يكوي متكردام مبا يسم يفريغ اللفايام الغدائسة وغريماحم



اللفاي وام الغدائس ووة وامللهلس ووة والتش ووغسلسة؛ يل ووت املهيوود م وون الل وودائن ،وم ووا التببة ووة،
ودما املرمدام ،واحلشايا املستخدمة لتأمني الشحلام ملى سطح السفسلةحم



اللفاي ووام الغدائس ووة وامللهلس ووة والتش ووغسلسة؛ يل ووت ك وودلع الكث ووري م وون الل وودائن ودم ووا
املرمدام ليف حال مثة مرمد مركب
بقايا الشحلام اللاجتة من التحمس و يفريغ احلمولة لمثالم دكاز احلديد والفح
واألمسدة والرم والكواديه حم



اللفايام الغدائسة وامللهلسة والتشغسلسة
وحي ر يصريف
مبدام الصسد واللفايام البالستسكسة اللاجتة من نشطة الصسدحم ّ
مبدام ال صسد يف البحر ،وبالتا جيب ي يبقى األنها األخر من املبدام،
مبا فسما الشباك ،ملى من السفسلة لسّصاد إىل يصريفما يف املرافق ملى الشاط حم
ويطرح ك فقداي مرضي و يصريف ملبدام الصسد ديدامكبريام للبسةة البحرية،
ويلبغي إبال ولة البل و الدولة الساحلسة اليت وقبت حا ثة فقداي مبدام
الصسد يف واليتماحم



اللفايام الغدائسة وامللهلسة بكمسام صغرية



اللفايام الغدائسة وامللهلسة بكمسام تلفة
يّفوورتض مبووالكي السخوووم الكبوورية ومسووتأنريما ي يتبوواملوا م و اللفايووام بطريقووة
غري ظامرة للبساي وصحسة ومن وي دوائح ،ويّفرتض ي يكووي مثوة مبودام ملوى
من السفسلة للتبام م اللفايامحم

مراكب المساندة
في عمليات
التنقيب




المنصات الثابتة
والعائمة




اللفايام الغدائسة وامللهلسة والتشغسلسة
مكوون ي حتم و اللفايووام و يتبام و مبم ووا موون ملص ووة و ملشووأة لل ووتخلص م وون
اللفايام برام
اللفايام الغدائسة وامللهلسة والتشغسلسة
ختتلف ا دمام اللونستسة املريبطة بالتبام م اللفايام باختاليف امللاطق

سفن الشحن
سفن الشحنات
السائبة الجافة





مراكب الصيد

سفن االستجمام
والترفيه
اليخوت الكبيرة



مالحظة للمحققين:
عما يعرفونه عن إجراءات التعامل مع القمامة
عند إجراء مقابلة مع أفراد الطاقم على المحقق أن يسألهم ّ
على متن السفينة.

هل يستطيع أفراد الطاقم أن يشرحوا بوضو كيفية فرز مختلف أنواع القمامة وأن يبيّنوا وعيهم بمتطلبات
التصريف الواردة في اتفاقية ماربول
الصفحة
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الملحق الخامس من أنظمة ماربول المتعلقة بالتصريف في البحر

.6

ما نواع القمامة املسموح بتصريفما يف البحر مبونب امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول؟
لكي نكوي حملة مامة واضحة من احلاالم اليت يّسمح هبا بتصريف القمامة ،يلبغي الل ر إىل:
1حم
2حم
3حم
4حم
1.6

امللاطق البحرية ل ي اليت لسست ملاطق خاصة
امللاطق ا اصة
امللصام الثابتة و البائمة
اللفايام املمهونة
المنطقة البحرية – خارج المنطقة الخاصة

إي املتطلبام مبونب الل ام  ، 4املتبلق بتصريف القمامة خاد امللاطق ا اصة ،جتسه يصريف انيت يف البحر:
1.1.6

النفايات الغذائية

يّسمح بتصريف اللفايام الغدائسة يف حال يوافر الشروط التالسة:


أثناء اإلبحار ،ي ثلا حترك السفسلة و يف خالل دحلتما؛



باللسبة لللفايوام الغدائسوة الويت مت إمرادموا يف نمواز للجور و الطحون لقابلوة لللفواذ مون خوالل غربوال ال
يهيود قطور فتحايو مون  25ملسمورتام  ،جيووز التص وريف إذا كانوت املسوافة مون قور دض كثور مون  3أميةةال
بحرية؛



و الطحوون ،جيوووز التص وريف إذا كانووت

باللسووبة لللفايووام الغدائسووة الوويت يووت إمرادمووا يف نموواز للجوور
املسافة من قر دض كثر من  12ميال بحرياحم

ال يلطبق شرط يصريف اللفايام الغدائسة أثناء اإلبحار مىت كاي واضوحام ي إبقا موا ملوى مون السوفسلة مثو خطورام
صحسام حتمسام ملى األشخا يف السفسلةحم وملا يّسمح للسفسلة ي يكوي متوقفة يف مرسى لفرتة من الهمنحم
وال يّبتوو .إطووال مل كمسووام صووغرية موون الطبووام يف البحوور لغوورض وود مووو إطبووام األمسوواك ،يف إشووادة إىل الصووسد و
األنشطة السساحسة ،يصريفام للقمامة يف سسامل امللحق ا امذحم
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2.1.6

بقايا الشحنات

ي وريبط بقاي ووا الش ووحلام بتحمس و ويفري ووغ ش ووحلام امل ووا الس ووائبة
اجلافووة ال وويت حتملم ووا ن وواقالم الس ووائبحم ويّس ومح بتص وريف "بقايةةا
الشة ة ةةحنات التة ة ةةي ال يمكة ة ةةن اسة ة ةةترجاعها باسة ة ةةتخدام الطة ة ةةر
الشائعة المتوفرة للتفريغ" يف البحر ،شريطة:
 ي يكوي التصريف ملى مسوافة كثور مون  12موسالم ريوام
من قر دض؛
 ال حيتوي التصريف ملى ي مووا ضوادة بالبسةوة البحريوة،
م مراماة ا طوط التونسمسة اليت وضبتما املل مةحم

فائض بقايا الشحنات يغطي سطح السفينة.
المصدر :الشرطة الهولندية

ملوى السوفسلة ي يسوبى بكامو نمودما لتضومن ي يوت يفريوغ احلود األقصوى مون الشوحلام يف املرفوأحم ملودما يقوووم
املراكوب بتحمسو و يفريوغ شوحلام السووائب الصولبة ،فقود يتلووث سوطح السوفسلة بفبو بقايوا الشوحلامحم قبو ي
يغوا د السووفسلة املرفووأ ،يلبغوي كوولذ سووطح السووفسلة ويل سفو  ،لسّصوواد إىل ع و البقايووا وختهيلموا بأموواي يف السووفسلة قب و
يسلسمما إىل مرفق االستقبال يف املرفأحم
ببوود يفريووغ شووحلام الس ووائب الصوولبة ،يلبغووي يفريووغ البلووابر وكلسووما؛ مووا بقايووا الشووحلام الوويت ال مكوون يفريغمووا،
فتبقوى ملوى مون السوفسلة إىل حوني يسوولسمما إىل مرافوق االسوتقبال بورامحم ويوت مووا ة عو بقايوا الشوحلام اللاجتوة موون
يل سوف البلوابر وسووطح السوفسلة ،ومون مث ختهيلمووا يف حاويوام صصووة لال.امسو املصولومة موون الفووالذ يف البلووابر،
كما ومكن استخدام األكساس هلدا الغرضحم
ي و ووت يبري و ووف مص و ووطلح "ض ة ةةار بالبيئ ة ةةة البحري ة ةةة"
) (HMEيف امللحووق ا ووامذ ،ولكوون مت إيضوواح مامسووة
امل ووا ة الض ووادة بالبسة ووة البحري ووة يف ا ط وووط التونسمس ووة
للملح و و ووق ا و و ووامذحم وم و و ووي ي و و وولص مل و و ووى ي بقاي و و ووا
الشوحلام ضوادة إذا كانووت مووا سووائبة صولبة يسووتويف
املبووايري الس ووببة للضوورد بالبسة ووة البحريووة لدان و القس و
 3حم ويسوتلد موود املبووايري إىل الطببوة السوواببة امللقحووة
مون ن وام األمو املتحوودة امللسوق ماملسوام لتصولسف امل ووا
الكسمسائسة وومسما ) (GHSلبام 2017حم
وقود يسوتدمي بقايووا الشوحلام الضووادة بالبسةوة البحريووة
التبامو و مبم ووا بش ووك خ ووا ال ي وووفر م ووا ة مراف ووق
االس ووتقبال ،ويلبغ ووي ي يك وووي املراف و و واملراس ووي ال وويت
يس و ووتقب م و وود الش و ووحلام م و ووهو ة مبراف و ووق االس و ووتقبال
املالئمة للبقايا اليت يصلما ،مبوا يف ذلوع ملودما يكووي
يف مسا الغسس حم
الصفحة
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يلبغ و و ووي يص و و وولسف ش و و ووحلام السو و و ووائب الص و و وولبة
والتصريح ملما من قب اجلموة الشواحلة ود مة موا
إذا كان و ووت ض و ووادة بالبسة و ووة البحري و ووة و الحم وجي و ووب
إ دا م وودا التصو وريح يف مبلوم ووام الش ووحن ال وويت
يقودمما اجلمووة الشوواحلة ،حسووبما يقتضووي املدونووة
الدولس و ووة املتبلقو و ووة بالشو و ووحلام الصو و وولبة السو و ووائبة
لمدونو ووة  IMSBCالب و ووا  4.20حم ويّش و وواد إىل ي
يب و و ووديالم مامو و و ووة نري و و ووت ملو و و ووى املدونو و و ووة إل دا
متطلبوام امللحوق ا وامذ موون ايفاقسوة موادبول يف مووا
يتبلق بإ ادة بقايا الشحلام الصلبة السائبةحم و خو
التبوودي الثالووث حسووه اللفوواذ يف  1كووانوي الثاين/يلوواير  ،2017ملهم وام اجلمووة الشوواحلة ي يبلوون ص وراحة مووا إذا كانووت
احلمولة ضادة بالبسةة البحرية وذلع يف "استمادة املبلومام من احلمولة للشحلام الصلبة السائبة" لالفقرة 4.2.3
لدان الصود املرفقة حم
أمثلة على البا  4.2من استمارة المعلومات عن الحمولة في مدونة
 .IMSBCالمصدر :اإلدارة البحرية البلغارية

ال يلبغي مباملة موا الشحلام يف املسا انسلة املستخدمة ل تل سف البلابر مباملة بقايا الشحلام إذا كانوت مووا
احلمولة غري ضادة بالبسةة البحريوة واملسوا انسولة مت يصوريفما مون ملو .مو مو .ن وام يصوريف املسوا انسولة املؤلوف
من نابسب ثابتة ليريبط مدا اللوع من التصريف مبسألة من مسائ السالمة املتبلقة باستقراد السفسلة حم
3.1.6

مواد أو مضافات التنظيف

مكن يصريف موا و مضافام التل سف املضملة يف مسا غسس ملابر الشوحلام والسوطح واألسوطح ا ادنسوة يف
البحر ،ولكن فقط يف حال كانت مود املووا غوري ضوادة بالبسةوة البحريوةحم فبلوى الورغ ي مووا ومضوافام التل سوف
املضملة يف مسا غسس البلابر والسطح واألسطح ا ادنسة يّبتو" .نفايوام ملهلسوة" لقماموة مون الفةوة و  ،فإنو مكون
يصريفما يف البحر طاملا هنا لسست ضادة بالبسةة البحريةحم
وال يّبت .ما ة و مضايف التل سف ضادة بالبسةة البحرية إذا:


4.1.6

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

ال حتتوي ملى ي مكونام مبروفة بأهنا مسرطلة و مطفرة و سامة للتكاثرحم
جيف الحيوانات

نسوف احلسوانووام موي نسووام احلسوانوام احملمولووة ملوى موون السووفسلة كشوحلة والوويت يلفوق و يّقت و قوتالم دحسم وام ثلووا
الرحلةحم ويّبىن مب مراكب نق املاشسة هلدا الغرض خصسصام ،ولكن مثة يضام ببن سفن الشحن الباموة الويت قود
حتم و املاشووسة يف دحووالم قصووريةحم وجي و وز يص وريف نسووف احلسوانووام لقمامووة موون الفةووة ح يف البحوور ،ولكوون سووث
يغورمل اجلسووف ،ويكووي التص وريف ملوى ببوود مسوافة ممكلووة مون قوور دض لالل وام  4.1.4موون امللحوق ا ووامذ موون
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مووادبول حم ويّلص وح بالتص وريف يف البحوور ملووى مسووافة كوو .موون  100مس و
ممكن للمسا حم

ووري موون قوور

دض ويف قصووى ممووق

قد يكوي مثة حاالم يتبدد فسموا يلبسوة مبسواد املسوافةحم مودا ،مبطوفوام ملوى دنوام احلورادة املريفبوة والرطوبوة البالسوة،
قد جيب من إبقوا اجلسوف خطورام يتمود صوحة اإلنسواي وسوالمت و حسواة بواقي احلسوانوام لدانو البوا  2.12مون
ا طوط التونسمسة للملحق ا امذ حم وإذا امت .قبطاي السفسلة ي مث مود التمديودام بالصوحة والسوالمة قائموة
بالفب و  ،فموون املستحسوون ي يكوووي التص وريف ملووى مسووافة كثوور موون  12مووسالم ري وام موون قوور دض ،ويلبغووي ي
يتضمن املدخالم يف سجال م القمامة مالح ة حول مد ال رويفحم
مون الضوورودي يقطس و نسووف احلسوانوام و مباجلتمووا قب و يص وريفما يف البحوور مبوا يسووم إغراقمووا ويفريقمووا ،ويشووتم
مباجلة اجلسفة ملى:
1حم
2حم

حه اجلسفة و يقطسبما يدويام حد فتح التجاويف البطلسة والصددية؛ و
إمراد اجلسفة يف آلة مث نماز للطحن و اجلر

و التقطس و الفرمحم

وإذا كانووت السووفسلة الوويت حتم و املاشووسة يبم و يف ملطقووة خاصووة ألسووبومني و كثوور ،فقوود يكوووي ضووروديام التفوواوض
ملوى حو مؤقوت م و سولطام ولوة البلو والوودول السواحلسة ،و جيووز التصوريف يف حالووة الطووادئ مبونوب الل ووام
 7.1.1من امللحق ا امذ من مادبولحم
2.6

تصريفات المناطق الخاصة

حود م ايفاقسووة موادبول ببوون امللواطق البحريووة بامتبادموا "منةةاطق خاصةة" هلووا ظروفموا األوقسانوغرافسووة واإليكولونسووة
والطاب ا ا حلركة املالحة فسما ،مبوا يسوتونب يطبسوق متطلبوام التصوريف األكثور صورامةحم ويسوتفسد مود امللواطق
ا اصة من احلماية مبستو ملى من امللاطق البحرية األخر حم
امللاطق ا اصة كما حد ما امللحق ا امذ  15من ايفاقسة مادبول
ملطقة ا لجاي
ملطقة ر الشمال
ملطقة القطب اجللوي
إقلس الكادييب األوس

ملطقة البحر األبسن املتوسط
ملطقة ر البلطسق
ملطقة البحر األسو لغري سادية املفبول
ملطقة البحر األمحر

وجتدد اإلشادة إىل ي املل مة البحرية الدولسة امتمودم يف موام  2014املدونوة اإللهامسوة للسوفن الويت يبمو يف املسوا
القطبسة لاملدونة القطبسة  ،متبومة باألحكام البسةسة والتبديالم ملى ايفاقسة مادبول املبتمدة يف 2015حم وحتد مد
املدون ووة الدولس ووة اجلدي وودة متطلب ووام كث وور صو ورامة للتص وريف خل ووت حس ووه اللف وواذ يف األول م وون ك ووانوي الثاين/يل وواير
2017حم ويشرتط املدونة القطبسة ملوى السوفن الباملوة يف املسوا القطبسوة يف القطبوني الشوما واجللووي التقودم بطلوب
للحصول ملى شما ة السفسلة القطبسةحم 16
 15الل ام  1.14من امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول
 16دان http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/polar/pages/default.aspx

الصفحة
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ويور نووا املتطلبوام ال وواد ة يف الل ووام  6مون امللحووق ا ووامذ مون مووادبول والويت حتوود مووىت جيووز يص وريف القمامووة
اخ امللاطق ا اصةحم
1.2.6

النفايات الغذائية

يّسمح بتصريف اللفايام الغدائسة يف حال يوافر الشروط التالسة:


أثناء اإلبحار ،ي ثلا حترك السفسلة و يف خالل دحلتما؛



ي يكوي التصريف ملى مسافة كثر من  12ميال بحريا من قر



اللفايووام الغدائسووة مت إمرادمووا يف نم وواز للجوور و الطحوون وقابل ووة لللفوواذ موون خ ووالل غربووال ال يهيوود قط وور
فتحاي من  25ملسمرتام لباستخدام املبدام ملى من السفسلة ؛



دض و نريف نلسدي؛

يف حووال يلوووث اللفايووام بووأي نوووع آخوور موون القمامووة ،فووإي موون الوانووب يطبسووق املتطلبووام األكثوور ص ورامة
لتصريف القمامة امللوثةحم

المدخلةة بمةا فةي ذلةك الةدواجن أو أجةزاء منهةا
يُحظّر في منطقة القطب الجنوبي تصريف منتجات الطيةور ُ
مةا لةم يةةتم تعقيمهةا .وال يلطبووق شورط يص وريف اللفايوام الغدائسوة أثنةةاء اإلبحةار مووىت كواي واضووحام ي إبقا موا ملووى
م وون الس ووفسلة مث و و خطو ورام ص ووحسام حتمس و وام مل ووى
األشخا يف السفسلةحم
 2.2.6بقاية ةةا الشة ةةحنات الة ة ةواردة فة ةةي مي ة ةةاه
غسيل العنابر
يّس و وومح بتص و و وريف بقاي ة ةةا الشة ة ةةحنات التة ة ةةي ال
يمكن استرجاعها يف البحور باسةتخدام الطةر
الشائعة المتوفرة للتفريغ ،شريطة:


ال حتتو و وووي بقاي و و ووا الش و و ووحلام وم و و ووا
التل سووف و ا ملضووافام يف مسووا غسووس
البلابر ملى ي موا مصلفة ملى هنا ضادة بالبسةة البحرية؛



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



ال يوند مرافق استقبال مالئمة يف املرفأين؛



ي يكوي يصريف مسا غسس ملابر الشحلام اليت
حتتوي ملى البقايا ملى ببد مسافة ممكلة مملسام من قر
مسالم ريامحم

الصفحة
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ملودما حيود القبطوواي ي ال مرافوق اسوتقبال مالئمووة يف مرفوأي املغووا دة والوصوول يف حوال ونووو كلسمموا يف امللطقووة
ا اصووة نفس ووما ،يّبت وو .ن و مت اس ووتسفا الش وورط ال وواد يف الل ووام  3.2.1.6م وون امللح ووق ا ووامذ م وون م ووادبولحم وي ووت
احلصول ملى املبلومام من مرافق االستقبال يف املراف إما مون طريوق السولطام املبلسوة يف املرفوأ ،و /و مون الل وام
الباملي املتكام للمبلومام من اللق البحري الدي وض بت املل مة البحرية الدولسةحم 17
يلطبووق حكووام الل ووام  2.1.6موون امللحووق ا ووامذ يض وام ملوودما يكوووي "مرفووأ املغووا دة" و"مرفووأ الوصووول التووا " مووو
نفس حم ولتصريف مسا غسس ملابر الشحلام يف مود احلالوة ،يّشورتط ي يوت ذلوع ثلوا إ واد السوفسلة و ي يكووي
ملى مسافة كثر من  12مسالم ريام من قر دضحم
3.2.6

مواد أو مضافات التنظيف

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

3.6

المنصات الثابتة أو العائمة  -عمليات التصريف

يقوم الصلامام القريبوة مون الشوواط بتشوغس امللصوام وامللشولم لبملسوام احلفور واإلنتوا ويوأمني اإلقاموةحم ببون
مود امللصووام ثابووت وببضوما انخوور متحوورك ويرافقموا سووطول موون املراكوب املسوواندة وا اصووة الويت يقوووم بوورحالم
قصرية للغاية من وإىل امللشلم و متضي شمرام مدة جتري البحوثحم
يبريف ايفاقسة موادبول امللصوام الثابتوة و البائموة الويت جتوري مملسوام استكشوايف املوواد املبدنسوة يف قواع البحواد و
استغالهلا و مملسام املباجلة البحرية املريبطة بودلع ،وموي يشوم امللشولم اللفطسوة وملصوام إنتوا اللفط/الغوازحم
ومبونوب الل وام  5مون امللحوق ا وامذ مون موادبولّ ،حي ور يصوريف القماموة بكافوة نوامموا مون امللصوام الثابتووة و
البائمة ،ومن عس السفن األخر املونو ة جبانب مد امللصام و يف حدو  500مرت ملماحم
1.3.6

النفايات الغذائية

ملودما يكوووي امللصووة ملووى مسووافة كثوور موون  12مةيال بحريةةا موون قوور
حال:

 17دان https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx
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مت إمرادما يف نماز للجر
ملسمرتام؛

و الطحن وكانت قابلوة لللفواذ مون خوالل غربوال ال يهيود قطور فتحايو مون

25

يووت مووا ة ع و اللفايووام الغدائسووة ونرشووما حسووث مت إنتانمووا ،وموودا يبووين مم والم ق و ألف ورا الطوواق وحفاظ وام ملووى
الل افة الصحسة كما يلبغي يف املطب حم موا اللفايوام الغدائسوة الويت ال مكون نرشوما ،فسلبغوي نقلموا إىل السابسوة ،ويف
امل لاطق حسث يلبدم سساسام التصريف ،مكن ع اللفايام الغدائسة يف حاوية للتخهينحم
وختتلف اجلمة املسؤولة من اللونستسام املتبلقة بتجمسه اللفايام باختاليف امللاطق ،ولكن ما ة ما يتوىل اجلمام
املالكوة و املشوغلة مود املسووؤولسةحم وختضو الصولامام القريبووة مون الشوواط ألن موة وطلسووة يتبلوق بالسوالمة والبسةووة
ويشوم إ ادة اللفايووامحم وموون امللواطق الوويت يلطبووق فسمووا مود األن مووة ا اصووة ،نوودكر ملطقوة وور الشوومال ،وخلووس
املكسووسع لالواليووام املتح وودة واملكسووسع وغريةووا م وون الوودول  ،و س ورتالسا ،وال.ازي و  ،و السووكا ،وحق و ش ووتوكماي
لدوسوسا حم ويف امللصوام الثابتوة ،و نموهة احلفور البحريوة املرفوموة ،وامللصوام شوب املغموودة ،وسوفن احلفور ،وامللصووام
ذام دن و الشوود ،وملشوولم اإلنتووا والتخ وهين والتفريووغ البائمووة ،وامللصووام البائمووة ،يّقس و اللفايووام إىل ثووالث
فةام  :اللفايام اللاعة من مملسام احلفر لملشلم احلفر فقط  ،واللفايام املتولدة يف مملسة اإلنتا  ،واللفايوام
املتولدة من ماكن اإلقامةحم
يت ما ختهين اللفايام يف حاويام الكبذ اليت يت نقلما من امللشأة ملدما متتل لتفريغمواحم موا ملوى مون امللشوأة
و امللصووة ،فووسمكن فوورز اللفايووام مبووا يتووسح إمووا ة يوودويرما ويقلووص حجممووا موو .يقطسبمووا وكبس وماحم ومكوون حتقس وق
املسوتو األمثو مون نق و اللفايوام مون السفسلة/امللشووأة إىل املرفأ /طوة اللفايوام باسووتخدام األكسواس الكبورية للق و
نواع تلف القمامةحم
4.6

النفايات المختلطة

ملدما يكوي القمامة ممهونة مبوا ملوثة و غريما من املوا احمل ود يصريفما و ا اضبة ملتطلبوام يصوريف تلفوة،
فإي من الوانب يطبسق متطلبام التصريف األكثر صرامة لدان الل اماي  3.4و 4.6حم
5.6

االستثناءات العامة للملحق الخامس من اتفاقية ماربول

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


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



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



الفقوود البرضووي ملبوودام الص ووسد لش وريطة ي يكوووي عس و االحتساطووام املبقولووة ق وود اختوودم لتجلووب م وودا
الفقد  ،و



يمديف يصريف مبدام الصسد إىل محاية البسةة البحرية و سالمة السفسلة و طاقمماحم
الصفحة
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مالحظة للمحققين:
يقع على عاتق السفينة (القبطان أو المالك) أن تثبت أن االستثناء ينطبق على االنتهاك الذي يمثله
التصريف غير المشروع قيد التحقيق .ويجب أن تكون المعلومات المتعلقة باالستثناء الحاصل متاحة
على متن السفينة إذ يُفترض أن تكون قد ُد ّونت في السجالت الرسمية أو غيرها من السجالت لدى
حصول االنتهاك المحتمل

الصفحة
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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:
سجالت القمامة
خطة إدارة القمامة
الالفتات لامللصقام
1.7

سجل القمامة وفئات القمامة:

ك سفسلة يبلغ محولتموا اإلعالسوة  400طون فوأكثر و حوائهة ملوى شوما ة
يرخص هلا بلق  15شخصام و كثر وك ملصة ثابتة و مائمة
ك سفسلة يبلغ محولتموا اإلعالسوة  100طون فوأكثر و حوائهة ملوى شوما ة
يرخص هلا بلق  15شخصام و كثر وك ملصة ثابتة و مائمة
ك سفسلة يبلغ طوهلا بالكام  12مرتام فأكثر وك ملصة ثابتة و مائمة
18

يّسوتخدم سووج القمامووة لتسوجس يص وريفام القمامووة ليف البحور ويف مرافووق االسووتقبال ويلبغوي ي يكوووي مونووو ام
ملى من ك مركب يبلغ محولت اإلعالسة  400طن فأكثر و قا د ملوى نقو  15شخصوام و كثورحم ويلبغوي يودوين
البسانام املدخلة يف سج القمامة باستخدام دمه الفةة املالئ وحتديد موق التصريف يف مرفق االستقبال و موق
التصريف املسموح ب يف البحرحم وجيب ي يكوي عس التصريفام يف مرافق االستقبال مدمومة بالوصووالم املرفقوة
بسج القمامة ،بسلما يلبغي حتديد اإلحداثسام اجلغرافسة ملوق ي يصريف يف البحرحم
يّشاد إىل ي سج القمامة وثسقة دمسسة مكن للمحققني استخدامما كدلس حم

 18جتدد اإلشادة إىل ي اللجلة الفرمسة التاببة للمل مة البحرية الدولسة املبلسة مبل التلوث والتصدي ل قد وضبت مسو ة إدشا ام الستخدام السجالم اإللكرتونسة
يف إطاد ايفاقسة مادبول يف يشرين الثاين/نوفم 2016 .حم وكاي اهلديف ملما "يوفري املبلومام املوحدة بشأي املوافقة ملى السجالم اإللكرتونسة" ،حسث ي
"الشركام ومالكي السفن بايوا يركهوي بشك متهايد ملى سب البم بطريقة مسؤولة بسةسام ،ويسبوي إىل التخفسف من البب الثقس الدي مثل البم الودقي،
وذلع من خالل االمتما ملى الوسائ اإللكرتونسة"حم دان اللسخة من القراد م .مدا ال رابط حم
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ير نا املتطلبام ذام الصلة:
 جيب ي يسج ي مملسة يصريف و ي يرمسد ملد إمتام سوا يف البحر و يف مرفق االستقبال؛
 جيوب ي يشوم كو قسود التوادي والسوامة ،وموقو السوفسلة ،وفةوة القماموة ،ويقوديرام لكمسوة القماموة الوويت مت
يرمسدما و يصريفما ،وجيوب ي يوقو الشوخص املسوؤول ملوى مودا التسوجس يف يوادي ذلوع التصوريف و
الرتمسد؛
 جيب ي يوق قبطاي السفسلة ملى ك صفحة اكتم م البسانام فسما؛
 جيب ي يدوي البسانوام املددنوة يف سوج القماموة باإلنكلسهيوة و الفرنسوسة و اإلسوبانسة ملوى األقو حم وإذا
ّ
ّ دنت البسانام يضام بلغة دمسسة للدولة اليت حيوق للسوفسلة دفو ملمموا ،فوإي مود البسانوام موي الويت يّبتود
هبا يف حالة حدوث نهاع و يباين؛
ّ حيفوظ سوج القم اموة ملوى مون السوفسلة و امللصوة الثابتوة و البائموة يف مكواي يتوسح التفتوسش ملسو خووالل
وقت مبقول؛
 جيب االحتفاظ بسج القمامة لفرتة مامني ببد يادي إ دا آخر قسد فس ؛
 يف حال حدوث ي مملسة يصريف و فقد مرضي لدانو الل وام  ، 7يّودد قسود يبوني موقو التصوريف و
الفقد ،وظروف  ،و سوباب  ،ويفاصوس املووا الويت مت يصوريفما و فقودما ،واالحتساطوام املبقولوة املتخودة مللو
م وودا التص وريف و الفق وود البرض ووي و التخفس ووف مل و إىل قص ووى ح وود ،وذل ووع يف س ووج القمام ووة ،و يف
السج الرمسي لك سفسلة يبلغ محولتما اإلعالسة  400طن فأكثرحم
ير نا فةام القمامة كما يلبغي يسجسلما يف سج القمامة:
 -زيت الطبام

ز  -بقايا الشحلام

 اللدائن -اللفايام الغدائسة

ه  -دما املرمدام

ح  -نسف احلسوانام

 -اللفايام امللهلسة

و  -اللفايام التشغسلسة

ط  -مبدام الصسد

مثة ببن االستثلا ام الواد ة يف امللحق ا امذ من ايفاقسة
مادبول سث هنا ال يّبت .قمامة:


امل و و ووا األخ و و وور املبرفو و ووة و املددن و و ووة يف املالح و و ووق
األخر اليفاقسة مادبول؛



األمس وواك الطازن ووة و نهاهتم ووا ،املتول وودة م وون نش ووطة
الص ووسد ثل ووا الرحل ووة و نتسج ووة ألنش ووطة االس ووتهداع
املائي ،اليت يش م نقو األمسواك مبوا فسموا احملاديوام
لوضوبما يف مووهادع يربسووة األحسوا املائسووة ،فض والم موون
نق و األمسوواك املصووسدة مبووا فسمووا احملاديووام موون موود
املهادع إىل السابسة لتجمسهماحم
الصفحة
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1.1.7

خطة إدارة القمامة

ملووى ك و سووفسلة يبلووغ محولتمووا اإلعالسووة  100طوون فووأكثر ،وك و سووفسلة حووائهة ملووى شووما ة يوورخص هلووا بلق و
شخص وام و كثوور ،وك و ملصووة ثاب تووة و مائمووة ي حتم و ملووى متلمووا خطووة إل ادة القمامووةحم وقوود وضووبت املل م ووة
البحريوة الدولسووة ا طووط التونسمسووة  19ملوا يلبغووي إ دانو يف ا طووة ،مبوا يف ذلووع اإلنورا ام الوويت يتبوني ملووى الطوواق
ايباممووا وسووب إ ادة السووفسلة لللفايووام ملووى متلموواحم وملووى اإلن ورا ام املكتوبووة ي يكوووي وود ة للسووفسلة ويتلوواول
مسائ التخفسف من القمامة إىل قصى حد ،وعبما ،وختهيلما ،ومباجلتما ،والت خلص ملما ،مبا يف ذلع استخدام
املبدام املتلسةحم

15

جيووب ي يكوووي خطووة إ ادة القمام ووة مكتوبووة بلغووة مم و
الطوواق الوودي يتونووب ملس و ي يكوووي ملووى إملووام هبووا لال
يّشو وورتط موافق و ووة س و وولطام ولو ووة البل و و مل و ووى ا ط و ووط ،
ويلبغ ووي يبس ووني ح وود ف ورا الط وواق لسك وووي مكلف وام بتلفس وود
اإلن ورا ام ال وواد ة يف ا ط ووة ،ومك وون ي يس ووامد فو ورا
آخووروي موون الطوواق للتأكوود موون ي مملسووة ع و القمامووة
وفرزم ووا ومباجلتم ووا ي ووت مل ووى ووو فب ووال يف عسو و دن ووا
السوفسلة ،و ي اإلن ورا ام املبمووول هبووا ملووى موون السووفسلة
ي ووت وفق وام ط ووة إ ادة اللفاي ووامحم وغالب وام م ووا يك وووي كب ووري
املووظفني موو املكلوف املسوؤول مون األنشوطة البسةسوة ملووى
من السفسلةحم
والتبام و م و القمامووة ملووى موون السووفسلة إًووا ي بووين ع و القمامووة ،و مباجلتمووا ،و ختهيلمووا ،و يص وريفما يف مرافووق
االستقبال يف املراف  ،و التخلص ملما يف البحرحم
وجيب ي يغطي خطة إ ادة القمامة البلاصر انيسة:
 احلاويوام املالئمووة جلم و القماموة وفرزمووا ،ويّبتوو .الفوورز نوه ام موون مملسووة اجلم و  ،ومكون ي يووت الفوورز موون
املصدد و يف طة خر د ة هلدا الغرض؛
 حتديد مواق احلاويام و طام اجلم والفرز؛
 وصف مملسة نق القمامة من مصدد يولدما إىل طام اجلم والفرز؛
 مبدام التجمسه املتلسة ويشم املرمدام وآالم الكبذ و نمهة اجلر و غريما من األنمهة املشاهبة؛

 19قراد املل مة ) MEPC.220(63ا طوط التونسمسة لبام  2012بشأي وض خطة إ ادة القمامة ،دان

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revisio
n/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Ma
nagement%20Plans.pdf

كما نقدم شركة لويدز دجيسرت – القطاع البحري مبلومام مفسدة يسامد يف وض ا طط والقوائ املرنبسة ملرانبة ا طط واألسةلة املتكردة من
امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول ،دان http://www.lr.org/en/marine/

الصفحة
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وصف مملسة التبام م القمامة يف طام اجلم والفرز األولسة والطرمل األخر للتبام مو اللفايوام،
وذلع باإلشادة إىل:
 .1احتسانام مرافق االستقبال ،م مراماة الرتيسبام املمكلة إلما ة التدوير لسام؛
 .2مباجلة اللفايام ملى من السفسلة وإمكانسة إما ة استخدامما ملى متلما؛
 .3التخهين؛
 .4التصريف يف البحر يف احلاالم املبدو ة اليت يّسمح فسما بدلعحم
وصووف ب ورام التوودديب و التأمس و لتسسووري ع و ا لقمامووة وفوورز امل ووا القابلووة إلمووا ة االسووتخدام و إمووا ة
التدويرحم

ويلبغي ي يأخد إنرا ام ع القماموة املتولودة ملوى مون السوفسلة باالمتبواد التصوريفام املسوموح هبوا واحمل وودة يف
البحر ثلا اإل اد ،وما إذا مكن يصريف نوع مبني من القمامة يف مرافوق االسوتقبال لسّصواد إىل إموا ة يودويرما و
استخدامماحم وهبديف احلد من احلانة إىل الفرز ببد اجلم و يفا يموا مون األسواس ،يلبغوي يووفري حاويوام القماموة
اليت حتم امللصقام الواضحة ملى تلف الفةام وذلع لفرز القمامة فسما فود يولدماحم
ويمكن مثال تخصيص الحاويات المنفصلة أو سالل التخزين على متن السفن لة:


اللدائن



زيت الطعام



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



الور



رماد المرمدات



النفايات الغذائية
النفايةات المنزليةة ،واللفايووام التشوغسلسة وامل ووا
القابل ووة إلم ووا ة الت وودوير و إم ووا ة االس ووتخدامحم
ومكن ختصسص حاويوة تلفوة لكو موا ة مكون
إما ة يدويرما وإما ة استخدامما



الزجاج والزجاجات



علب األلمنيوم
النفاية ة ةةات اإللكترونية ة ةةة املتول و و وودة مل و و ووى م و و وون
السفسلة لمث البطاقام اإللكرتونسة ،واألنموهة،
واأل وام ،واملب وودام ،واحلواس ووسب ،وخو وراطسش
احل .للطاببام ،وما إىل ذلع
البطاريات









جيوب يسولس القماموة الويت مت عبمووا مون كافوة دنوا السوفسلة إىل مواق و 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
الالزمة لتصريفما ملوى السابسوة مون نو مباجلتموا بالشوك املالئو حم ويف كو األحووال ،جيوب ختوهين القماموة بطريقوة
جتلبلا 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
مادبول ،إال ن يلبغي إيال يصريف القمامة يف مرفق االستقبال االمتباد األولحم
الصفحة
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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
1.1.1.7

معدات السفن (المرمد جهاز الجرش آلة الكبس)

جت وودد اإلش ووادة إىل م وودم ون ووو ي متطلب ووام يل ووهم الس ووفسلة باملرم وودام و ي مب وودام خ وور مل ووى متلم ووا ملباجل ووة
اللفايوام ،ولكون مكون يهويود السوفن مببودام مباجلوة القماموة ملوى متلموا لسّصواد إىل اسوتخدامما ختفسفوام مون كمسووة
ببن نواع اللفايام ،ومن مد املبدام ندكر املرمدام وآالم الكبذ و نمهة اجلر والطحن وغريماحم
جيب ي يفي كو مرمود مت يركسبو ملوى مون سوفسلة يف  1كوانوي الثاين/يلواير  2000و ببود ذلوع التوادي باملتطلبوام
الواد ة يف الل ام  16.6من امللحق السا س اليفاقسة مادبولحم وجيب ي يكوي املرمد من النوع المعتمد وفقام للقراد
ذ ي الصولة الصووا د مون املل مووة البحريوة الدولسووة ،وذلوع بووالرنوع إىل يوادي يركسب و ملوى موون السوفسلةحم  20وجيووب ي
حيمو ك و مركوب مووهو هبود املب ودام ملووى متلو شووما ة امتموا اللوووع الالزمووة ،وملوى الطوواق ي يكووي ملووى إملووام
بتشووغس موود املبوودام مبووا فسمووا احلوور ملووى بلووو دنووام احل ورادة املوودكودة لضووماي يرمسوود اللفايووام سووب فةتمووا
يرمسدام كامالمحم

 20قراد املل مة ) MEPC.244 (66املواصفام القساسسة للمرمدام املتلسة لبام  ،2014القراد الدي حي
بالقراد MEPC.96ل 45حم
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ولود ببون البلوداي يض وام قووانني لسوة متلو الرتمسوود ملوى مون السوفن ثلووا يوانودما يف املسوا اإلقلسمسوة و امللطقووة
21
االقتصا ية ا الصة هلدا البلدحم
وجتدد اإلشادة إىل ن قلما جيري جتمسه التصمسمام اجلديدة للسفن باملرمدام ،ومدا مر إىل ي اللفايام يرتاك
بسوورمة وال يلفووع يووه ا مملس ووة الرتمسوود يل سم وامحم وال يّب وود احلاويووام و ال.امس و املبدنسووة حل وورمل اللفايووام ملووى م وون
السفن نومام مبتمدام من املرمدام ،وال يلبغي إذام استخدامماحم
المصدر :الهيئة األسترالية للسالمة البحرية

ال يُعتبر البرميل أدناه مرمدا من النوع المعتمد وال ينبغي إذا استخدامه.
2.1.1.7

معدات الكبس أو الجرش

جيب إ دا ي مبودام متلسوة مسوتخدمة ملباجلوة اللفايوام يف خطوة إ ادة القماموة إىل نانوب إنورا ام االسوتخدام
ذام الصلة  ،وملى الطاق ي يكوي ملى إملام باملبدام وملى داية بكسفسة استخدامما وصسانتماحم
ولد فتح حتقسق  ،من املم طرح األسةلة من مدا املوضوع ملد إنرا املقابالم م فرا الطاق حم
مثة مد من السفن املهو ة بأنمهة جلر /طحن اللفايام الغدائسة ،وال يلبغي استخدام مد يف امللاطق املرفةسة ومن
مث يص و وريف اللفاي ووام فسم ووا ،إذ إي امللح ووق ا ووامذ م وون ايفاقس ووة م ووادبول ال يس وومح بتص و وريف اللفاي ووام الغدائسو ووة
اجملروشوة/املطحونة إال ملوى مسووافة  3مسوال ريوة فووأكثر خواد امللواطق ا اصووة وملوى مسوافة  12مووسالم ريوام فووأكثر
اخلما ثلا إ اد السفسلةحم ويلبغي التحقق مما إذا كانوت مود املبودام فوظوة بصوودة آملوة جتلبوام السوتخدامما يف
امللاطق املرفةسة لمكن مثالم قفلما و /و ختمما وإضافة ملصق ملسما للتلبس ي استخدامما ود يف املرفأ حم

 21السويد مثالم – مرسوم من اإل ادة البحرية السويدية يتضمن األن مة املتبلقة
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المصدر :اإلدارة البحرية لبلغاريا
2.1.7

الالفتات

يوفر الالفتام املبلومام من احل ر والقسو
املفروضوة ملوى يصوريف القماموة مون السوفن
مبونوب امللحوق ا وامذ مون ايفاقسوة مووادبول
والبقوبوام احملتملوة يف حوال مودم االمتثوالحم
وملووى ك و سووفسلة يبلووغ طوهلووا بالكام و 12
مورتام فوأكثر وملوى كو ملصوة ثابتوة و مائموة
ي يبلووق مل ووى متلم ووا الفت ووام يب ووني للط وواق
والرك و ووا متطلب و ووام التص و و وريف ال و و وواد ة يف
امللح و و وق ا و و ووامذ م و و وون م و و ووادبولحم يّكت و و ووب
الالفت ووام بلغ ووة ممو و الب وواملني يف الس ووفسلة
ومكوون يض وام ي يكوووي باللغووام اإلنكلسهيووة
و الفرنسسة و اإلسبانسةحم
وجي و ووب ي يك و وووي الالفت و ووام موض و ووومة يف
م و وواكن واض و ووحة حس و ووث س و ووسبم الط و وواق
ويب و ووسش ،وحس و ووث يوض و و و الس و ووالل جلم و و و
القمام و و ووة ،مب و و ووا يف ذل و و ووع املط و و ووب  ،وغرف و و ووة
ل غ و و و ووريف الطبو و و و ووام ،وغرفو و و و ووة االس و و و و ورتاحة،
ومقصو ووودة قسو ووا ة السو ووفسلة ،وحسو ووه اإلقامو ووة،
والسو و ووطح الرئسسو و ووي وملو و وواطق خو و وور مو و وون
السووفسلة حس ووب االقتضووا حم م ووا سووفن نق و
الالفتة والمواد التثقيفية اإلضافية على متن سفن لنقل الركا
الركو و ووا و الببو و ووادام ،فسجو و ووب ي يك و و وووي
المصدر :الهيئة األسترالية للسالمة البحرية
الالفتووام ملسم ووا واض ووحة جلمس و الرك ووا يف
احلجرام ،وملاطق االستجمام ملى السطح ،وامللاطق املفتوحة للمسافرينحم
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مالحظة للمحققين:
يتم التحقق عن كثب من الوصوالت بالقمامة التي استلمتها مرافق االستقبال في المرافئ للتأكد من أنها
غير مزيفة أو مزورة .وينبغي أن يكون المحقق ملما باإلحداثيات الجغرافية للمناطق البحرية التي يجوز فيها
التصريف أو يُحظر ومن المستحسن استخدام األدوات الحاسوبية لتحديد المواقع.

.8

التحقيق على متن السفينة

لد فتح حتقسوق باالمتثوال للمتطلبوام الوواد ة يف امللحوق ا وامذ مون ايفاقسوة موادبول ،جيوب يلواول املسوائ الوواد ة
نا حم
للمهيود موون املبلومووام املتبلقووة بووالتحقسق ملوى موون السووفسلة ،دان و الفص و السوا س موون لس و حتقسقووام اإلنرتبووول
حول التصريف غري املشروع لللفط من السفنحم
1.8

ما قبل التحقيق

قب و الص ووبو إىل م وون السووفسلة للتحقس ووق يف انتم وواك يف التبام و م و القمام ووة ،م وون األةسووة مبك وواي ي جتم و بب وون
املبلومام ويبد مسبقام خطة لفريق التحقسق حىت يتأكد من ي كافة األ لة ذام الصلة مكن عبماحم
ولد اإلمدا لفتح حتقسق ملى من السفسلة ،يلبغي التفكر يف االمتبادام انيسة:
 .1م ا ملركب مشتب يف يصريف القمامة بشك غري مشروع؟
 .2م مثة ي مبلومام لنلائسة حول يبام السفسلة م القمامة املتولدة لالبمو الشورطي املسوتلد إىل
بسانام االستخباد ؟
 .3م سسجري يفتسش السفسلة من قب نمهة خر ؟
 .4م نر يفتسش السفسلة و التحقسق بأمرما مؤخرام؟
قب الشروع يف التحقسق ،قد يرغب يف إبوال قبطواي السوفسلة بوالغرض مون التحقسوق ،ويطلوب ملو يهويودك بالوثوائق
املطلوبوة ،ويبطسو قائمووة بالوثوائق املطلوو يقوود نسوخة ملمواحم ولكوون إبوال القبطواي إًووا يبوين نو قوود يوت إيوواليف
األ لة وقد يه ا فر التواطؤ بني فرا الطاق حم
2.8

القائمة المرجعية للتحقيق

للتحقسووق يف االنتماكووام يف التبام و م و القمامووة ،قوود يسووامد القائمووة املرنبسووة املرفقووة يف امللحووق  3.13يف إن ورا
حتقسق طط ل حم

الصفحة
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وملى احملقق ي:
1حم يفتش الوثائق ذام الصلة ويلسخما
2حم يفتش ملاطق السفسلة حسث يتولد القمامة وحسث يت إ اد ا
3حم جيري املقابالم م فرا الطاق املبلسنيحم
3.8

التفاصيل الخاصة بالسفينة

يتمثو ا طووة األوىل يف التحقسوق يف عو املبلومووام املفصولة مون السوفسلة ،وموون املستحسون طلوب وثسقوة تفاصةةيل
السةةفينة ونس و موود الوثسقووة حم وموون املبلومووام الوويت جي ووب عبمووا نوودكر اس و السووفسلة ،وال ورق يف املل مووة البحري ووة
الدولسة ،والبل  ،ونوع السفسلة ،ومحولتما اإلعالسة ،وطوهلا بالكام  ،والشما ة اليت حتد مد األشخا املسموح
ب ملى متلما ،ومد الركا لإذا كانت مبادة و سفسلة للق الركا حم
4.8

شهادة السفينة  /بيان االمتثال

ملى الرغ من ي امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول ال يشرتط حسازة شما ة ،يقووم مود مون البلوداي األطورايف يف
االيفاقسة بإصداد وثسقة االمتثال اليت يثبت ي السوفسلة يلتوهم بوامللحق ا وامذ يف موا يتبلوق مببودام مباجلوة القماموة
وسووبة ختهيلمووا ملووى موون السووفسلةحم ويّشوواد إىل ن و يلبغووي طلووب موود الوثسقووة موون القبطوواي يف حووال كانووت السووفسلة
حائهة ملسما ،كما وجيب نسخما و ي يقر القبطاي لبتوقسب وإضافة خت السفسلة بأهنا نسخة طبوق األصو حم وجيوب
ي يتض وومن خط ووة إ ادة القمام ووة امل بلوم ووام خاص ووة بالس ووفسلة ح ووول عس و املب وودام ملباجل وة القمام ووة مل ووى متلم ووا،
ومساحام ختهين القمامة والسبة املتاحة لدلعحم
5.8
1حم
2حم
3حم
4حم
5حم
6حم
7حم
6.8

خطة إدارة القمامة
م مثة خطة إل ادة القمامة ملى من السفسلة؟
م الطاق ملى إملام اطة إ ادة القمامة واإلنرا ام املتببة؟
م ا طة مكتوبة بلغة مم الطاق ؟
م و يتض وومن اإلن ورا ام اهلا ف ووة إىل التخ فسووف م وون القمام ووة إىل قص ووى حوود وعبم ووا وختهيلم ووا ومباجلتم ووا
والتخلص ملما؟
م يبد املبدام املتلسة ملباجلة اللفايام؟
م يدكر اس الشخص لاألشخا املكلفني بتلفسد ا طة؟
م يدكر ما يلقا الطاق من يدديب ويأمس ؟
سجل القمامة

جيب التحقق من سج القمامة ملرانبة نش طة السفسلة يف ما يتبلق بإ ادة القماموة ،وإذا كانوت السوفسلة مبحورة يف
دحلة يقوم هبا ما ة ،فقد يتب ًطام ملت مام يف مملسام التصريفحم
1حم
2حم

م سج القمامة ملى من السفسلة وفس آخر التحديثام؟
م مت إ خال البسانام املتبلقة ببملسام التصريف يف البحر ويف مرافق االستقبال؟
الصفحة
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3حم
4حم
5حم

6حم
7حم
8حم
7.8

إ ذا كاي مثة مرمد ملى من السفسلة ،م نر إ خال البسانام املتبلقة بالرتمسد؟
مو مثوة وصووالم مرفقوة مون مرافوق االسوتقبال؟ مو مووي صوا دة مون مسةوة مبروفوة هلوا مسبتموا م هنوا يبوودو
زائفة؟ م يتال م والقسو املدخلة يف سج القمامة؟
م مثة سجالم ببملسام التصريف غري املشروع للقمامة؟ لمثالم القسوو املدخلوة بشوأي يصوريف اللفايوام
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؟
م وق قبطاي السفسلة ملى ك صفحة اكتم م البسانام فسما؟
م ّ ونت عس القسو املدخلة وفقام لجن مة الواد ة يف امللحق ا امذ من ايفاقسة مادبول؟
الالفتات

حتقق من امللاطق يف السفسلة حسث يلبغي ي يكوي الالفتام مبلقة
1حم
2حم
3حم
1.7.8

م الالفتام مكتوبة بلغة مم الطاق ؟
م يوضح الالفتام املبلومام املممة بشأي احل ر والقسو املفروضة ملى يصريف القمامة من السفن؟
م الالفتام مبلقة يف امللاطق املالئمة؟
محطة القمامة  /سطح السفينة

قد يكوي مثة ماكن مدة ملى من السفسلة يت فسما فرز القمامة وختهيلموا ،ويّسومى ب و " طوام القماموة" ،و مكون
ي يكوووي مثووة غرفووة آملووة يف ا لسووفسلة و ملووى سووطحما و يف مؤخر وواحم وجيووب فص و القمامووة إىل فةووام مبووا يتوافووق
واإلنرا ام الواد ة يف خطة إ ادة اللفايام لسّصاد إىل ختهيلما يف املستومبام املالئمة و احلاويام املماثلة ،ومكون
اس ووتخدام الس ووالل و ال.امس و و املبدنسة/البالس ووتسكسة هل وودا الغ وورضحم وم وون املم و و ي حتم و و املسو ووتومبام/احلاويام
الالفتام وامللصقام بشك واضح لإلشادة إىل نوع القماموة املخصصوة هلوا ،و ي يكووي باإلمكواي إغوالمل األغطسوة
بإحكام لتجلب وقومما وانسكا اللفايامحم
ويكوي الفص بني اللفايام ملوى مون سوفن مديودة وفقوام للفةوام احملود ة يف امللحوق ا وامذ مون ايفاقسوة موادبول،
بسلموا يقوووم ببوون السووفن بالفص و بوني امل ووا القابلووة إلمووا ة التوودوير كوالودمل والهنووا واملبووا ي ،وامل ووا غووري القابلووة
إلما ة التدويرحم كما يت ما ة ع املوا ا اصة املصولفة كلفايوام يشوغسلسة وختهيلموا يف حاويوام ملفصولة ووضوبما
يف ماكن آملة مالئمة ملى من السفسلة ل ي مكن مثالم ختصسص مستومب يف طة القماموة ملوى سوطح السوفسلة
للفةة وحم ومكن يضام وض ببن املوا كالبطاديام وخراطسش احل .واملصابسح يف حاويام صوغر وختهيلموا يف غرفوة
آملة للقمامة و يف مكاي مالئ آخر ملى من السفسلة حم
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أمثلة:

المصدر :الشرطة البحرية الهولندية  /شرطة مرفأ روتردام هولندا

ثلا التحقسق ،ملسع كمحق ق ي يدقق يف كمسوام اللفايوام املخهنوة ملوى مون السوفسلة ،ومون مث قادهنوا بالكمسوام
املدكودة يف ي من الوثائق ،كاالستمادة قب الوصول/املفصلة لإلخطاد باللفايام املتلسة ،ومي الوثسقة الويت يقودمما
السفسلة للمرفأحم وخد باالمتباد آخر مملسام إ ادة القمامة اليت نرم قب صوبو ك إىل مون السوفسلة ل ي مملسوام
التصريف يف البحر و يف مرفق االستقبال و مملسام الرتمسد – حتقق من البسانام املدخلة يف سج القمامةحم
حتقق من املواق األخر ملى سطح السفسلة و يف البلابر ثام مون ي بقايوا مون الشوحلام و /و ي نوواع خور
من القمامة امللسكبة ليف كثري من األحساي مثالم مكن ي يبثر ملى ببن املخلفام من مملسام ع القمامة حم
التقط صودام ملا شامدي وق بإمدا التقرير ا ا
االقتضا حم

مبل التلوث لامللحق  4.9حم إلدسال إىل مرفأ التوقوف التوا ملود

مثلة:

المصدر :شرطة مرفأ روتردام هولندا
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8.8

التحقيق في استخدام المرمد والمعدات األخرى

1حم

م يت استخدام املرمد بشك ملت ؟

2حم

ش ووما ة الش ووركة املص وولبة ب ووأي املرم وود م وون الل وووع
املبتمود ،فض والم موون لوحووة و لس و التبلسمووام -
حتقو ووق ممو ووا إذا كو وواي باإلمكو وواي يرمسو وود اللفاي و ووام
ا لص وولبة ،ومو ووا مو ووو ن وووع املرمو وود وسو ووبت يف مو وودا
الصد ؛

3حم

م استخدم املرمد حلرمل القمامة؟ موىت؟ موا نووع
القماموة الويت مت يرمسودما؟ مو حصو ذلوع وفقوام
لتبلسمام الشركة املصلبة؟
غرفة القمامة وآلة الكبس .المصدر :الهيئة األسترالية للسالمة البحرية

4حم

م متت إزالة الرما من املرمد؟

5حم

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

9.8

اإلدارة الدولية لضمان السالمة

جتودد اإلشووادة إىل ي السووفن الوويت يبلووغ محولتمووا اإلعالسووة  500طون فووأكثر ختض و لووإل ادة الدولسووة لضووماي السووالمة
مبونب األن مة الواد ة يف االيفاقسوة الدولسوة لسوالمة األدواح يف البحواد لايفاقسوة سووالس حم مودا يسوتونب ي يكووي
السووفسلة حووائهة ملووى وثسقووة امت ثووال يتوووىل مرمووا مسووؤولو اإل ادة الدولسووة لضووماي السووالمةحم ويف موود الوثسقووة ،يتبموود
مسووؤول اإل ادة الدولس ووة لضووماي الس ووالمة ،املوودكود م وون خووالل اس و الشووركة وملواهن ووا ،بايبوواع عس و القواموود ص ووونام
للسوالمة والبسةووةحم ويكوووي متاح وام ملوى موون السووفسلة لس و ن ووام اإل ادة الدولسوة لضووماي السووالمة ،وجيووب ي يشووتم
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
ملى ونو التدقسق يف ن ام اإل ادة الدولسة لضماي السالمة بشك وديحم
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ما بعد التحقيق

يتوقوف الق وراد مبقاضواة املالع/الشووركة و حود األف ورا ملووى التصوريف غووري املشوروع للقمامووة ملوى املل ومووة القانونسووة
اجللائسة واألنمهة فسما وممادسام إنفاذ القانوي املتببةحم ومكن االطالع ملى املهيد مون املبلوموام بشوأي مورحليت موا
ببود التحقسووق وع و األ لووة بووالبو ة إىل الفص و السوواب مون لس و حتقسقووام اإلنرتبووول حووول التص وريف غووري املشووروع
لللفط من السفنحم
مالك السفينة:
يكووي مالوع السووفسلة موا ة صواحب املركووب ويقووم برتيسبوام التووأمني الالزموة ،وال يكووي املالووع يف مب و األوقووام
املشغ ا لفبلي للمركب ،لدا ملسع ي حتر ملى احلصول ملى الوثائق املمموة الويت يبوني مويوة مشوغ السوفسلة و
مستأنرماحم وطاملا ي املالع مو نفس املشغ  ،فإن يتحم مسؤولسة التصريف غري املشروع للقمامةحم
قبطان السفينة:
يكوووي قبطوواي السووفسلة مسووؤوالم موون عس و اجلوانووب املتبلقووة باألنشووطة التشووغسلسة ملووى موون السووفسلة وممث و الش ووركة،
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
داضني من حوال البم ملى من السفس لة ،ومن املمكن ي يكوي ببضم قد طلب من فرا آخرين القسام ببم
مبوني ،و دمبوا عشووى حودم ي عسور وظسفت و حم ال بود إذام مون التفكوور هبود االمتبوادام لوود إنورا املقوابالم م و
فرا الطاق و لد اكتشايف لة اممة خر قد ختفسما الشركة/اجلمة املشغلةحم
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اإلبالغ عن النفايات

1.10

الوثائق المتعلقة بمرافق االستقبال في المرافئ

 1.1.10مرافق االستقبال في المرافئ

)(PRF

)(PRF

– المبدأ التوجيهي

دك مضا املل مة البحرية الدولسة ي يوفري مرافوق االسوتقبال مور بوالغ األةسوة لتلفسود ايفاقسوة موادبول يلفسودام فبواالم
ومحايوة البسةووة البحريووة موون املخوواطر الويت يطرحمووا القمامووةحم وقوود مت يشووجس عسو األط ورايف يف ايفاقسووة مووادبول بشوودة
ملوى الوفووا بالتهاما وا اللاشووةة موون املبامودة يف مووا يتبلوق بتوووفري مرافووق االسوتقبال املالئمووةحم فالسوبس الوحسوود إلنفوواذ
سساسة "مدم التسامح املطلق م التصريف غري املشروع من السوفن" إنفواذام صوادمام موو مو .يووفري مرافوق االسوتقبال
املالئمة يف املراف حم
وملس ووامدة الس ووفن ،يت ووافر قام وودة البسان ووام ا اص ووة مبرف ووق االس ووتقبال يف املرف ووأ كوح وودة ًوذنس ووة يف الل ووام الب وواملي
املتكام للمبلومام من اللق البحري الدي وضبت املل مة البحرية الدولسةحم 22
ويّشج السوفن ملوى اإل بوال مون ي مشوكلة يبرتضوما ملود اولوة يفريوغ القماموة يف مرافوق االسوتقبال يف املرافو ،
و إذا يبوودد ملسمووا يص وريف اللفايووام يف املرفووأحم ومثووة اسووتمادة لإلبووال موون ون و القصووود يف مرافووق االسووتقبال يف
املراف لدان الرسالة الدودية  – MEPC.1/Circ.834امللحق األول  ،ويلتوهم الد ولوة الويت يلقوت التقريور باالسوتجابة
للسفسلة و ولة البل  ،ومن مث حتسط املل مة ملمام باللتائ ذام الصلةحم
وهبديف يقد مسامدة إضافسة للسفن ،وضبت املل مة الدولسة البحرية نسقام موحدام السوتمادة اإلخطواد التفصوسلسة
لدانو الرسوالة الدوديوة  – MEPC.1/Circ.834امللحوق الثواين  ،ونسوقام موحودام لوصووالم اسوتالم اللفايوام لدان و
الرسالة الدودية  – MEPC.1/Circ.834امللحق الثالث حم
وي وووفر ا ط وووط التونسمس ووة املوح وودة للم ووهو ين واملس ووتخدمني بش ووأي مراف ووق االس ووتقبال يف املرافو و لالرس ووالة الدودي ووة
 MEPC.1/Circ. 834اإلدشا ام واملرنبسام السملة إىل املمادسا م اجلسدة يف استخدام ويووفري مرافوق االسوتقبال
يف املراف  ،باإلضافة إىل قائمة باألن مة وا طوط التونسمسة املبمول هباحم
ويّفورتض ي يفضوي يشوادك اللسووق وا طووط التونسمسوة واسوتخدامما إىل يسسووري البمو يف مرافوق االسوتقبال بشووك
ك.حم
 2.1.10استمارات اإلبالغ عن النفايات
يّل و ِهم ببوون املراف و السووفن بإخطادمووا بلق و اللفايووام قب و الوصووول إىل املرفووأ ،وقوود موودم املل مووة البحريووة الدولسووة
استمادة مبدئسة مكن ي يستخدمما السفن هلدا الغرض لدان القس السابق حم
وق وود م وود االحت ووا األودوي ب وودود "اس ووتمادة لإلب ووال م وون اللفاي ووام" يتون ووب مل ووى الس ووفن اس ووتخدامما مم و والم
بتونسمام االحتا األودوي EC/59/2000حم
وجيوب إبوال السولطام املبلسوة يف املرفوأ بالكمسوة املقود دة مون القماموة ملوى مون السوفسلة قبو ي يرسوو يف املرفوأ قبو
 24سامة ملى األق حم ومكن التحقق من كمسام تلف فةوام القماموة ملوى مون السوفسلة قبو يصوريفما يف مرافوق
االستقبال يف املراف  ،ولكن يلب إىل احتمال ي يكوي مثة ببن اإلمفا ام اللافدة مبونب القوانني احمللسةحم
 22دان https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx
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معلومات إضافية

.11
1.11

الرسالة البيئية

الرسوالة البسةسووة اسووتمادة بسووسطة لتودوين يفاصووس نرمووة مبسلووة كاجلرمووة البسةسوة وإدسوواهلا إىل اإلنرتبووول ،وملوودما يتلقووى
املل مة التقادير باجلرائ البسةسة من طريق الرسالة البسةسة ،فإي الشك املوحد للتواص يسمح مبا يلي:
1حم
2حم
3حم

إ خال يفاصس التقرير بأسلو سري وملمجي يف نسق متوافق م قامدة بسانام اإلنرتبول؛
إحالة البسانام ملى و متقاط م باقي القسو املدخلة يف قامدة البسانام احلاسوبسة بشك فبال؛
اسوتخرا البسانووام بطريقووة مل مووة وما فووة بطريقووة يسوم اسووتخدامما يف التطبسقووام مث و حتلس و بسانووام
االستخباد اجللائسةحم

ويتوىل املكايب املركهية الوطلسة مسؤولسة إدسال يفاصس الرسالة البسةسة إىل األمانة البامة لإلنرتبوول الويت يقووم بوإ دا
املبلومام فسما يف قامدة بسانام اإلنرتبول احلاسوبسة ،وهلد البملسة فوائد عة ةما:
1حم
2حم
3حم

يت التحقق من املبلومام ملى الفود م .مقادنتما جبمس البسانام األخر يف حاسو اإلنرتبول؛
يسمح استمادة الرسالة البسةسة للبلد املبلِغ بطرح األسةلة ،ويوفر آلسة للتباوي الدو ؛
يستطس خ.ا التحلس اجللائي يف اإلنرتبول الوصول إىل البسانام اليت مت عبماحم

مكن االطوالع ملوى التبلسموام بشوأي اسوتخدام الرسوائ البسةسوة ملوى املوقو اإللكورتوين لإلنرتبوول ،وجتود مرفقوام طوي
مدا الدلس استمادة الرسالة البسةسة يف امللحق 5.13حم

.12

الخالصة

يمديف مدا الدلس إىل يهويد احملققني با ملبلومام اليت يلهمم ومسامد

يف يطبسقما يف مسداي البم حم

يّبود التحقسووق يف اجل ورائ البسةسووة شووكالم متخصص وام موون شووكال إنفواذ القووانوي ،ومووو مموم وام لووسذ سووو غووسن موون
فسن اجلمو الشاملة اليت يبدهلا نمهة إنفاذ القانوي يف البلد ،ولكن الكثري مون زمالئلوا جيوروي التحقسقوام نفسوما
يف عس ا البا حم ومون خوالل الفريوق البامو املبوين مبكافحوة نورائ التلووث ،يوت يووفري املسوامدة و املشوودة و
املبلوموام الالزموة حوول مشوواك التلووث اللوان موون القماموة و ي شوك آخور موون شوكال التحقسوق يف اجل ورائ
البسةسة ،وذلع هبديف اإلنابة من االستفسادام ويبا ل ا و.ام ملوى الصوبسد البوامليحم ال تتةردد إذا فةي االتصةال
ببرنامج اإلنتربول لألمن البيئي.

الصفحة
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المالحق

.13
1حم

املصطلحام واالختصادام والوثائق
طط بساين ملباجلة القمامة ويصريفما ملى من السفن

2حم
3حم

مثال من القائمة املرنبسة التشغسلسة املتبلقة بامللحق ا امذ

4حم

مثال من التقرير املرس إىل املرفأ التا – يقرير خا

5حم

استمادة اإلنرتبول لإلبال من الرسائ البسةسة

6حم

دوابط مفسدة

1.13

مبل التلوث

المصطلحات والمختصرات

اإل ادة

حكومة الدولة اليت يبم السفسلة يف ظ سلطتما

اللفايام الطبسة البسولونسة

اللفايام السريرية
حوودث يتضوومن التص وريف ا لفبلووي و احملتم و ملووا ة ضووادة و فووق حيتوووي ملووى موود
املا ة يف البحر لالتبريف كما ير يف ايفاقسة مادبول
الركام ،واألنقاض ،واألطالل ،والهبالة والقمامة/الفضالم/القاذودام ،والبقايا املتلاثرة
موون شووي مت يوودمري و الووتخلص مل و  ،و كمووا يف اجلسولونسووا ،مووو ش و ايا الصووخود
الكبرية اليت خلفما ذوباي اللمر اجللسدي ،إخلحم
ي إطالمل كاي ملوا من سفسلة مبا يف ذلع إفالم مد املوا  ،و التخلص ملما ،و
إداقتموا ،و يسورهبا ،و ضوخما ،و انبباثموا ،و إفراغموا لالتبريوف كموا يور يف ايفاقسووة
مادبول
اللفايام الصلامسة
مي ي ما ة مكن ي يسفر إ خاهلا إىل البحر من يبورين صوحة اإلنسواي للخطور،
و اإلض وراد بوواملواد احلسووة واحلسوواة البحريووة ،و إيوواليف املرافووق االسووتجمامسة و مرقل ووة
االس ووتخدامام املش وورومة األخ وور للبح وور ،وم ووي يش ووم ي م ووا ة خاض ووبة للمراقب ووة
مبقتضى االيفاقسة احلالسة لالتبريف كما ير يف ايفاقسة مادبول
اللفايام امللهلسة ،واللفايام التجادية ،واللفايام اللاعة من اهلدم
االيفاقس ووة الدولس ووة مللو و التل وووث الل ووان م وون الس ووفن لب ووام  ،1973بص ووسغتما املبدل ووة
ب.ويوكول مام  1978وبرويوكول مام 1997

احلا ثة
احلطام

التصريف
اللفايام ا طرة
املا ة الضادة
اللفايام احلضرية
ايفاقسة مادبول

الصفحة
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احلطام البحري
IMO

و املل مة

MEPC
GISIS
PRF
HME
CMR
GHS

اللفايام

اللفاي ووام املتول وودة م وون اإلنس وواي ال وويت مت إطالقم ووا مم وودام و مرض ووسام يف البحو وريام و
البحاد و احملسطاي و املمرام املائسةحم مس احلطام البحري البائ إىل الرتاك يف قلب
الدوامام احملسطسة وملى ا طوط الساحلسةحم يّبريف يضام باس القمامة البحرية
املل مة البحرية الدولسة
جللة محاية البسةة البحرية التاببة للمل مة البحرية الدولسة
الل ام الباملي املتكام للمبلومام من اللق البحري
مرافق االستقبال يف املراف
ضاد بالبسةة البحرية
مسرطلة و مطفرة و سامة للتكاثر
الل ام امللسق ماملسام لتصلسف املوا الكسمسائسة وومسما
املوا و األغراض الويت مت الوتخلص ملموا ،و مون املهمو الوتخلص ملموا ،و املطلوو
التخلص ملما مبونب حكام القوانني الوطلسة

اللفايام ا طرة ا اصة

اللفايام املشبة ،واللفايام املتفجرة ،واللفايام اإللكرتونسة

السفسلة

مركووب موون ي ن وووع كوواي يبم و يف بسةووة ري ووة ،ويشووم الق وواد الهالقووة ،واملركب ووام
ذام الوسائد اهلوائسة ،والغواصام ،والطافسام ،وامللصام املثبتة و الطافسة

ايفاقسة سوالس

االيفاقسة الدولسة لسالمة األدواح يف البحاد

الوثائق والمعلومات:
www.imo.org

املوق اإللكرتوين للمل مة
البحرية الدولسة

يمكةةن الوصةةول إلةةى "فهةةرس ق ةرارات المنظمةةة البحريةةة الدوليةةة" عبةةر الموقةةع
اإللكتروني للمنظمة.
راجع
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResoluti
ons/Pages/Default.aspx

مدونة IMSBC
القراد )MEPC.201(62

لوالقراد )MEPC201.(62

تتةةوفر معلومةةات أخةةرى للجمهةةور بيةةد أن بعةةض المعلومةةات متةةا علةةى موقةةع
مأمون يمكن الولوج إليه بواسطة كلمة السر من خالل اإلدارة البحرية.
املدونة الدولسة املتبلقة بالشحلام الصلبة السائبة لامللهمة مبونوب الفصو السوا س
من ايفاقسة سوالس
امللح ووق ا ووامذ امل وولقح م وون ايفاقس ووة م ووادبول لامللح ووق ا ووامذ احل ووا م وون ايفاقس ووة
مادبول
الصفحة
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التصويبحم1

القراد
مبدالم بالقراد

)MEPC.219(63
MEPC.

ا طوط التونسمسة لبام  2012بشأي يلفسد امللحق ا امذ

)239(65

القراد
الرسالة الدودية

)MEPC.220(63

MEPC.1/Circ.834

الرسالة الدودية

- MEPC.1/Circ.834
امللحق األول
الرسالة الدودية
- MEPC.1/Circ.834
امللحق الثاين
الرسالة الدودية
- MEPC.1/Circ.834
امللحق الثالث
القراد )MEPC.244(66

يونسمام االحتا األودوي
2000/59/EC

ا طوط التونسمسة لبام  2012بشأي وض خطة إ ادة القمامة
مبلومام مفسدة من مرافق االستقبال يف املراف
استمادة اإلبال من ون القصود يف مرافق االستقبال يف املراف
استمادة اإلخطاد بلفايام السفسلة لاملل مة البحرية الدولسة
وصوالم استالم اللفايام
املواصووفام القساسووسة للمرم و دام ملووى موون السووفن لبووام  ،2014الق وراد الوودي حي و
القراد ) MEPC.76(40بصسغت املبدلة بالقراد )MEPC.96(45
استمادة اإلخطاد بلفايام السفسلة لاملفوضسة األودوبسة

الصفحة
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الصفحة
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2.13

مخطط بياني لمعالجة القمامة وتصريفها على متن السفن

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن
3.13

مثال عن القائمة المرجعية التشغيلية للتحقيق في االنتهاكات واالمتثال للملحق الخامس التفاقية
ماربول

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

الشرطة البحرية

استمارة التفتيش  /التحقيق الموحدة – الملحق الخامس من اتفاقية ماربول
التادي :

مركب الشرطة:

السامة:

دق السج :

املوق :
 .1تفاصيل السفينة
االس :

مربط السفسلة:

دمه اللدا :

احلمولة اإلعالسة املسجلة:
ال

طريف يف ايفاقسة مادبول نب

البل :
مد الصالب:

الرق يف املل مة:
املالع/املشغ /الوكس :

طول السفسلة :كثر من  12مرتام
مد األشخا ملى متلما:
لغة البم :
 .2خطة إدارة النفايات

خطة د ة إل ادة القمامة حسب ا طوط التونسمسة للمل مة البحرية الدولسة
املبدام للتجمسه لاملباجلة  /مساحام اجلم والفرز واد ة يف ا طة لاللوع ،السبة ،املوق

نب
نب

ال
ال

الشخص املكلف مشاد إلس بوضوح:

نب

ال

الوصف :ال.ام التدديبسة و التأمسلسة للطاق

نب

ال

م مي لغة مم :

اللغة املستخدمة يف ا طة:

 .3المعدات  /األجهزة المعالِجة
املرمد :الشركة املصلبة  /اللوع
وفقام لللوع املبتمد يف

السبة:

القرادام )MEPC.59(33) / MEPC.76(40)/MEPC.244(66

املبدام األخر للحد من القمامة لمثالم آلة الكبذ و القطامة
الطراز  /الشركة املصلبة  /اللوع:

الطراز  /الشركة املصلبة  /اللوع:
الصفحة
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[لرت/سامة]
نب

ال

السبة:

[م/3سامة]

السبة:

[م/3سامة]

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن

 .4الالفتات  /سجل القمامة
 الالفتام مبروضة:سج القمامة ملى من السفسلة :لما مدا االستثلاالقسو املدخلة مكتملة:

سب الل ام

9.4

املوق  ،التادي  ،السامة:

القسو املدخلة مفمومة:
ملى ك قسد مدخ من قب املوظف املسؤول:

اإلمضا :

ملى ك صفحة مكتملة من قب القبطاي:
 -سج القمامة يبو لفرتة مامني ملى من السفسلة

نب

ال

نب

ال

نب

ال

نب

ال

نب

ال

نب

ال

نب

ال

 .5التخلص من القمامة
التصريف يف مرافق االستقبال:

الكمسة:

فةة القمامة:
يصريف الرما اللاي من الرتمسد

نب

ال

وصوالم القمامة:

نب

ال

 الوصوالم والقسو املدخلة متطابقة من حسث البد

نب

ال

التصريف املشروع يف البحر مدوي يف سج القمامة:
في منطقة خاصة من
االلتهام باملسافام من قر دض:

 12مسالم ريام للللفايام الغدائسة فقط

خارج امللاطق ا اصة :من
 12مسالم ريام لللقمامة غري البائمة فقط
3

مسال رية لللقمامة اجملروشة وغري البائمة

 25مسالم ريام لللقمامة البائمة يضام
االلتهام باملسافام من قر دض:
االلتهام بأن مة التصريف لاللدائن ،املوا السمسة ،املبا ي الثقسلة :
الرتمسد

نب

ال

فةة القمامة:

نب
نب

ال
ال

الكمسة:

يرمسد اللدائن :الرما فوظ ملى من السفسلة
يف املسا اإلقلسمسة لبحر البلطسق :االلتهام باالمتلاع من الرتمسد لجللة
ملسلكي

نب

ال

نب

ال

 .6جمع  /فرز النفايات على متن السفينة
نب

 الفرز يف حاويام  /ساللالصفحة
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ال

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن

نب

ال

ليّطبق ن مة يصريف كثر صرامة!

الفةام املخهنة تلطة

 -موق احلاويام  /السالل وفقام طة إ ادة اللفايام:

نب

ال

 -احلاويام  /السالل مغطاة ومقفلة

نب

ال

 .7القمامة الخطرة  /بقايا الشحنات
 -مت ع البطاديام والبخاخام:

نب

ال

التصريف برام

نب

ال

 -مت ع املوا ا طرة األخر

نب

ال

التصريف برام

نب

ال

نب

ال

التصريف برام

نب

ال

يولد بقايا الشحلام لالفةة

4

وز

إذا يت يصريفما برام:

الكمسة ،اللوع:

التصريح من مدونة  IMSBCمتوفر

نب

ال

ضاد بالبسةة

التخهين ملى من السفسلة

نب

ال

املوق :

نب

ال

التصريف اخ امللطقة ا اصة:

نب

ال

يصريف بقايا الشحلام مسموح ب

نب

ال

 .8التدابير المتخذة
التدابري

نب

ال

دقام التسجس األخر :

مالح ام خر :

__________________________

اإلمضا

كاي حاضرام:

الصفحة
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4.13

المرسل إلى المرفأ التالي  -تقرير خاص بمنع التلوث
مثال عن التقرير َ
المرسل إلى مرفأ التوقف التالي
التقرير َ

إذا كانوت السوفسلة يف مرفوأ و يف طوة ريوة لبلود آخور طووريف يف االيفاقسوة ،فإهنوا ختضو للتفتوسش مون قبو املوووظفني
املبتمودين حسوب األصوول مون نانوب البلود الطوريف للتحقوق مون ا لتوهام السوفسلة باملتطلبوام التشوغسلسة مبونوب موودا
امللحووق ،يف حوواول ون ووو سووبا واض ووحة حتم و مل ووى االمتقووا ب ووأي القبطوواي و ف ورا الطوواق لسس ووا ملووى داي ووة
باإلنرا ام املتلسة األساسسة املتبلقة مبل التلوث اللان من القمامة لالل ام  9من امللحق ا امذ حم
مالح ة :يرنى الرنوع إىل إنورا ام املراقبوة مون قبو ولوة املرفوأ كموا امتمود ا املل موة مبونوب القوراد
بصسغت املبدلة بالقراد )A.882(21؛ دان امللشود املخصص للبس IA650Eحم

)A.787(19

البديل هو إبالغ مرفأ التوقف التالي باستخدام االستمارة أدناه المماثلة للتقرير:
التقرير الخاص بمنع التلوث:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إىل

:

الفاكذ
ال.يد اإللكرتوين
 .1الجهة المبلِغة :الدولة املبلِغة
.1

.2
.3

:
:
:

املراقب  -اس املل مة
:
ملواي املل مة
دق اهلايف  +الفاكذ  +ال.يد اإللكرتوين :
:
اس ل مسا مائلة املراقب
:
ال.يد اإللكرتوين للمراقب
:

 .2معلومات عامة عن المراقبة:
.1
.2
.3
.4

6حم
7حم
8حم
9حم

يادي املراقبة
:
السامة بالتوقست الباملي امللسق
:
بلد املراقبة
:
حالة املشامدة البلدية
:
قوة الرياح ملى سل بوفودم
:
اجتا الرياح
موق السفسلة لخط البرض/خط الطول  /املرفأ لاالس :
]:
املسا اإلقلسمسة
:

الصفحة
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[

اخلما

]

[خادنما

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن

 .3تفاصيل السفينة المعنية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االس
ولة البل
الرق يف املل مة البحرية الدولسة
دمه اللدا
مربط السفسلة
املساد
السرمة لبالبقدة

:
:
:
:
:
:
:

 .4تفاصيل وجهة السفينة:
.1
.2
.3
.4

الدولة
املسلا /املرسى
الوقت التقرييب للوصول إىل املقصد لالتادي والسامة
الوكس احمللي للسفسلة يف املقصد

:
:
:
:

5حم تفصيل المواد الواردة في اتفاقية ماربول التي جرت معاينتها
] [

] [

] [

] [

] [

الملحق األول لبقايا الهيوم/املسا الهيتسة
املا ة لاملوا
الكمسة باملرت املكبب
مكاي إبقائما ملى من السفسلة
الملحق الثاني لالسوائ الكسمسائسة السائبة
املا ة لاملوا /الفةة/دق األم املتحدة
الكمسة باملرت املكبب
مكاي إبقائما ملى من السفسلة
الملحق الثالث لاملوا املؤذية املببأة
املا ة لاملوا /دق األم املتحدة
مكاي إبقائما ملى من السفسلة
الملحق الخامس لالقمامة
نوع املا ة لاملوا
الكمسة باملرت املكبب
مكاي إبقائما ملى من السفسلة
الملحق السادس لاالنبباثام
املا ة لاملوا
اللوي
الصفحة
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:
:
:
:
:
:
:
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 :الدخاي الكثسف
] [  :صفر

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن
] [
] [
] [

بين
صفر وبين

مت نصح القبطاي بتصريف املوا املدكودة يف مرفق االستقبال يف املرفأ

 .6االحتياطات المتخذة في التحقيقات
1.
2.
3.
4.

مت التقاط الصود/يسجس الفسديو
:
بسانام نماز  FLIRللتصوير احلرادي
:
م يلاول التقرير الرمسي احلالة املشامدة؟
إذا كانت اإلنابة نب  ،الرق ................................................................
:
نوايا القبطاي يف التبام م املوا
:

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

 .8طلب إجراء المزيد من التحقيقات:
 .1التحقسق يف مل التصريف غري املشروع من السفن باالستلا إىل األن مة الواد ة يف املالحق  Iإىل  Vمن
] [
ايفاقسة مادبول
 .2التحقسق يف ما إذا كانت نسبة الك.يت من الوقو املست خدم مطابق للملحق السا س من ايفاقسة
] [
مادبول

وفقةةا للمةةادة  6مةةن اتفاقيةةة مةةاربول

78/73

نطلةةب منةةك الشةةروع فةةي إج ةراء تحقيةةق باسةةتخدام اإلج ةراءات

الخاصةة بالمراقبةة مةن قبةل دولةة المرفةأ بموجةب قةرار المنظمةة البحريةة الدوليةة
التقرير إلى:
اس املل مة
البلواي
البلد
ال.يد اإللكرتوين

:
:
:
:

الصفحة
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 .A.787الرجةاء إرسةال

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن
5.13

رسالة بيئية

استمارة اإلنتربول لإلبالغ عن الرسائل البيئية

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

ملء الفقرات المكتوبة باألحمر إلزامي

يرنى إدفامل نس ي مستلدام و صود ثبويسة

إلدراجها في منظومة اإلنتربول للمعلومات الجنائية
 .1الموضوع
 1.1وصف موجز للجريمة
 2.1رمز/اسةةم العمليةةة أو الةةرقم المرجع ةةي كم ووا وض ووبت الس وولطة
املبلسة يف بلدك
 3.1الوصةةف القةةانوني للجريمةةة :اذكوور التش وريبام الوويت انتّمكووت
والبقوبام القانونسة املمكلة
 4.1جهةةاز إنف ةةاذ القةةانون ال وودي يتحمو و املس ووؤولسة الرئسس ووسة م وون
القضسةحم اذكر امس وملوان ويفاصس االيصال ب
2حم
1حم2

2.2
3.2
4.2

مكان وأسلو اكتشاق الجريمة
المك ةةان ال ةةذي اكتش ةةفت في ةةه الجريم ةةة .إذا ك وواي ذل ووع يف
البحر و يف ملطقة ديفسة خالسوة ،يرنوى حتديود املسوافة واالجتوا
بني مدا املكاي ومكاي مرنبي مبرويف
المدينة أو البلد أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر
خط الطول وخط العرض
كيةةف اكتُش ةةفت الجريم ةةة لم ووثال يفت ووسش عرك ووي ،مبلوم ووام
واد ة من ّ  ،.ودية ،وغري ذلع

 .3التاريخ والوقت
 1.3تاريخ ووقت اكتشاق الجريمة
 2.3تاريخ ووقت ارتكا الجريمة لإذا كانا تلفني من 1.3
.4
1.4

2.4
3.4

ضبطت
السلع التي ُ
ضة ةةبطت :م و ووثال ان و وها احلسوان و ووام
مواصة ةةفات السة ةةلع التة ةةي ُ
لنومما وحالتموا  ,وا شوب ,والفلووس ,واألسولحة ,والودخرية,
واللفايام ا طرة ,وغري ذلعحم
الكمية :حتديد/يقدير حجمما ووحدام قساسما
القيمة :حتديد/يقدير قسمتما ومملة التداول هبا
الصفحة
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 .1الموضوع
1.1
2.1
3.1
4.1

2حم مكان وأسلو اكتشاق الجريمة
1.2

2.2
3.2
4.2

3حم التاريخ والوقت
1.3
2.3
.4
1.4

2.4
3.4

المهربة
المنتجات ّ

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن

 .5هوية الشخص أو األشخاص المتورطين
مالح ة :يتبني م البلد  5لك شخص متودط ملى حدة
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
15.5
16.5

تاريخ التوقيف
االسم العائلي لواالس البائلي قب الهوا
االسم الشخصي لاألمسا الشخصسة
الجنس
األسماء األخرى
تاريخ الوالدة
مكان الوالدة
الجنسية
العنوان
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
المعلوم ةةات الة ةواردة ف ةةي جة ةواز الس ةةفر أو بطاق ةةة الهوي ةةة
الوطني ةةة – مب ووا يف ذل ووع الو ورق  ،ومك وواي وي ووادي اإلص ووداد،
ومدة الصالحسة
اململة
الحسابات البنكية وأرقام البطاقات البنكية
أي مةن الشةركات املشواد إلسموا
الدور الذي اضةطلع بةه فةي ّ
يف البلد 6
معلومةةات إضةةافية عةةن الشةةخص كصووالي مبجوورمني آخ ورين
و نشطة إنرامسة خر

 .6الشركات المتورط ة
مالح ة :يتبني م البلد  6لك شركة متودطة ملى حدة
1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6

نوع الشركة :الشك القانوين للشركة
االسم :االس القانوين و ي مسا جتادية
األنشطة
العنوان وتفاصيل االتصال باملقر
رقم التسجيل
العنوان ورقم الهاتف والفاكس – إذا كانت تلفة من 4.6
الصفحة
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 .5هوية الشخص أو األشخاص المتورطين
مالح ة :يتبني م البلد  5لك
شخص متودط ملى حدة
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

6حم الشركات المتورطة
مالح ة :يتبني م القس
متودطة ملى حدة
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

 6لك شركة

التصريف غري املشروع للقمامة من السفن

 7.6الحسابات البنكية وأرقام البطاقات البنكية
 8.6معلومات إضافية عن الشركة مثال ِ
صالتها بالمجرمين أو
الجرائم
 .7وسائل النقل
 1.7نوع وسيلة النقل املستخدمة يف اديكا اجلرمةحم يرنى
ضبطت
إ دانما إذا ّ
 .8السفينة
 1.8نوع السةفينة ،يادعموا ،موالم الودول الويت دفبتموا موؤخرا ويف
السابق
أي قائمةةة سةةوداء إذا
 2.8هةةل سةةبق أن أدرجةةت السةةفينة فةةي ّ
ك وواي اجل ووا نب و  ،م ووىت ك وواي ذل ووع ويف قائم ووة ي مل م ووة
إقلسمسة إل ادة مصائد األمساك ّ دنت؟
 3.8رقم التسجيل في المنظمة البحرية الدولية
 4.8الرقم التعريفي للخدمة البحرية المتنقلة
 5.8رقم تعريف هيكل السفينة
 6.8معلومة ةةات عة ةةن مالة ةةك السة ةةفينة وال س و ووسما امس و و وملوان و و
ونلسست
 7.8دولة العلم – وثسقة و دق التسجس
 8.8رقم سجل ِ
المصيد
 9.8بيان الشحن أو بوليصة الشحن
 10.8هل يوجد سجل لالتصاالت الراديوية
 11.8هل يوجد سجل للمحرك
أي تةراخيص وطنيةةة للصةةيد يف امللطقووة
 12.8هةةل لةةدى السةةفينة ّ
االقتصا ية ا الصة؟
 13.8هةةل ُح ةدتدت للسةةفينة حصةةص لصةةيد أصةةناق معينةةة مةةن
األسماك يف امللطقة االقتصا ية ا الصة؟
.9
1.9
2.9
3.9
4.9

المواقع والمسالك
البلد المنشأ ومدينة/ميناء المنشأ
البلد المصدر :البلد الدي نريت فس آخر مملسة إما ة
يصدير
البلد/البلدان العبور
البلد وعنوان المكان المقصود :الونمة املصرح هبا يف
مستلدام اللق والونمة احلقسقسة لو مي كانت ونمة تلفة
الصفحة
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6.7
8.6

 .7وسائل النقل
1.7

 .8السفينة
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

.9
1.9
2.9
3.9
4.9

المواقع والمسالك
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 .10األسلو اإلجرامي
 1.10وصة ة ةةف الطريق ة ة ةةة المسة ة ةةتخدمة لالرتك ة ة ةةا الجريمة ة ةةة :م و و ووثال
س و وولو اإلخف و ووا  ،واس و ووتخدام األس و وولحة ,واس و ووتخدام الوث و ووائق
املووهودة ،واملبوودام املس ووتخدمة ,واالم ووالحم يرنووى اإلش ووادة إىل ي
صالم بقضايا خر
 .11تحديد الوثائق المستخدمة
 1.11ن ة ةةوع الوثة ة ةةائق :الرتاخو و ووسص ،مس و ووتلدام اللق و و و  ،الف و و ووايري،
وغريماحم يرنى حتديد ما إذا كانت ودة و مهودة
 .12معلومات إضافية
 1.12مبلومام مامة خر

ير يف ي موض آخر

 2.14م املبلومام:
) (1مؤكدة وي ي
حتفظ

لبا موثومل ب
يف غلب األحساي
) (2يبرفما املصدد
شخصسا ولكن ال
يبرفما الشخص
الدي بلغ هبا

1.10

 .11تحديد الوثائق المستخدمة
1.11

 .12معلومات إضافية
1.12

 .13التي تحتاج الى الدعم من االنتربول
 1.13م و حتت ووا إىل مبلوم ووام م وون ال ووبال األنلبس ووة لم ووثال يو وري
انتماك ووام ألي ش ووركة او ال وودم التش ووغسلي م وون االنرتب ووول
ملسامدة االستفسادام؟
14حم تقييم
 1.14م مصدد املبلومام:
ل لف موثومل ب ائما

 .10األسلو اإلجرامي

 .13معلومات مطلوبة
1.13

14حم تقييم
 1.14ض البالمة ’ ‘xيف ا انة امللاسبة
ل ال ّعت.
لنس غري موثومل ب
 2.14ض البالمة ’ ‘xيف ا انة امللاسبة
ل 4ال يبرفما املصدد شخصسا
) (3ال يبرفما املصدد
وال مكن يأكدم من مصا د
شخصسا لكن يأكدم
اخر
من مصا د خر

الصفحة
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التصريف غري املشروع للقمامة من السفن
6.13

روابط مفيدة

اإلجرام البيئي  -اإلنتربول
http://www.INTERPOL.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime

المنظمة البحرية الدولية
الحسا اإللكتروني في المنظمة البحرية الدولية – وثائق المنظمة البحرية الدولية

http://www.imo.org/

https://webaccounts.imo.org/Common/WebLogin.aspx

اتفا بون
منظمة أكوابول
شركة لويدز ريجستر  -القطاع البحري

http://www.bonnagreement .org/
https://www.aquapol-police.com/
http://www.lr.org/en/marine/

مذكرات التفاهم بشأن المراقبة من قبل دول المرافئ وقاعدة البيانات

نظام معلومات
مذكرة تفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في البحر األسود
مذكرة تفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في البحر الكاريبي
مذكرة تفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في المحيط الهندي
اتفا أميركا الالتينية بشأن مراقبة الميناء للسفن
EQAUSIS

http://www.equasis.org/
http://www.bsmou.org/
http://www.caribbeanmou.org/
http://www.iomou.org/

www.marine-centre.org/Docs/MOU/LATIN_AMERICA_MOU.pdf

مذكرة تفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في البحر األبيض المتوسط
http://www.medmou.org/

مذكرة تفاهم باريس بشأن رقابة دولة الميناء
مذكرة تفاهم طوكيو بشأن رقابة دولة الميناء

http://www.tokyo-mou.org/

خفر السواحل األميركي

https://cgmix.uscg.mil/psix/

سجالت السفن
سجل Lloyd’s Register Fairplay

http://www.parismou.org

https://ihsmarkit.com/products/maritime -

ships-register.html

خدمة

Lloyds List Intelligence
http://www.lloydslistintelligence.com/

سجل Internet Ships Register

http://www.ships-register.com/

سجل Sea-Web

http://www.sea-web.com/

الصفحة

68/67
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المعلومات األوروبية
الوكالة األوروبية للسالمة البحرية
نظام معلومات شبكة البحار ا منة SafeSeaNet

http://www.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/ssnmain.html

خدمة شبكة البحار النظيفة

CleanSeaNet
https://portal.emsa.europa.eu/web/csn

تشريعات االتحاد األوروبي

http://eur-lex.europa.eu/

غير ذلك
النظام العالمي المتكامل للمعلومات عن النقل البحري GISIS
https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx

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

الصفحة
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