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إلفصل الاول
معاير و متطلبات دوةل إلعمل للسفن إلعامنية
إملادة ( ) 1
إلتعريفات
يكون لللكامت وإلعبارإت إلآتية  -يف تطبيـق أحـاكم هـذه إلتعلـاميت إلدإريـة – إملعـ إملبـني قـرين هن ممـا مـا مل
يقتيض س ياق إلنص مع أآخر :
إلوزير  :وزير إلنقل وإلتصالت
إلوزإرة  :وزإرة إلنقل وإلتصالت
إملدير إلعام  :مدير عام إلشؤون إلبحرية
إلسلطة إلبحرية  :إملديرية إلعامة للشؤون إلبحرية.
إملوإئن :هن ميناء جتاري وصناعي وس يايح ومرىس ورصيف يف سلطنة عامن
إلسفينة :هن منشأة عامئة صاحلة للمالحة إلبحرية ذإتية إدلفع تعمل أو معدة للعمل يف إلبحار دون إلنظر إىل
إلهدف من هذه إملالحة ،و تعترب ملحقات إلسفينة إلالزمة لس تغاللها جزء مما.
إلرشكة :إجلهة إليت تتوىل إدإرة و تطقمي وجتهزي إلسفينة أو إدإرة وتشغيل إلسفينة ويقع عىل عاتقها مسؤولية الالزتإم
وتنفيذ هذه تعلاميت إدإرية.
 :IACSإلرإبطة إدلولية لهيئات تصنيف إلسفن .
هيئة إلتصنيف إملعمتدة :إليت مت إعامتدها من قبل إلسلطة إلبحرية من خالل إتفاقية ثنائية لتقوم بأعامل إملعاينات
وإصدإر إلشهادإت نيابة عن إلسلطة إلبحرية .
إلشهادإت إلقانونية :إلشهادة إليت تصدر للسفينة مبوجب إلتفاقيات إدلولية ذإت إلصةل.
إلتفاقية  :إلتفاقية إدلولية لسالمة الاروإح يف إلبحار لعام 1974
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إلسفينة إحلالية :هن منشأة عامئة صاحلة للمالحة إلبحرية ذإتية إدلفع تعمل أو معدة للعمل يف إلبحار دون إلنظر إىل
إلهدف من هذه إملالحة ،و تعترب ملحقات إلسفينة إلالزمة لس تغاللها جزء مما ول تندرج حتت مسمى إلسفينة
إجلديدة.
إلرحةل إدلولية :إلرحةل من إدلوةل إليت تنطبق علية إلتفاقية إىل ميناء دوةل أخرى أو إلعكس.
إلرإكب :أي خشص غري إلرابن وإفرإد إلطامق إو الاشخاص إلعاملني إو إملس تخدمني ابي صفة عىل منت إلسفينة
الامني إلعام :الامني إلعام للمنظمة إلبحرية إدلولية.
سفينة راكب :إلسفينة إليت حتمل إكرث من إثين عرش رإكبا.
سفينة بضائع  :أي سفينة غري سفينة إلراكب.
إلناقةل :سفينة بضائع مبنية إو معدةل لنقل بضائع سائبة ذإت طبيعة قابةل لالش تعال.
سفينة إلصيد :سفينة تس تخدم يف إلصيد إلبحري.
سفينة نووية :سفينة مزودة مبودل طاقة نووية.
إملادة ( ) 2
إلتفاقيات إدلولية إليت إنضمت إلهيا إلسلطنة
تطبق إحاكم و متطلبات إملعاهدإت و إلتفاقيات إدلولية وتعديالهتا إليت إنضمت إلهيا إلسلطنة عىل إلسفن إلعامنية،
والاجنبية إملتوإجدة يف إملياه الاقلميية إلعامنية.
إملادة ( ) 3
هيئات إلتصنيف إملعمتدة
تقوم هيئات تصنيف إلسفن إملفوضة من قبل إلسلطة إلبحرية خبدمات إلشهادإت إلقانونية نيابة عن إلسـلطة إلبحريـة
عىل مجيع إلسفن ومنصات إحلفر إلبحرية إملسجةل حتت إلعمل إلعامين .
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إملادة ( ) 4
الاشرتإطات إخلاصة للسلطة إلبحرية للتعمد هيئات إلتصنيف
جيب عىل هيئات تصنيف إلسفن إملفوضة من قبل إلسلطة إلبحرية إن تلزتم ابلشرتإطات إلتية:
 .1أن يكون دلهيا معاينني حبريني ومدققني حرصيني ومؤهلني ومدربني ومفوضني من قبل إلهيئة.
 .2أن يقوم إملعاينني إلبحريني إحلرصيني بأعامل إملعاينة وإصدإر إلشهادإت إلقانونية لتنفيذ إلوإجبات وإلنشاطات
إملطلوبة من هيئة إلتصنيف يف نطاق مسؤولياهتا .
 .3حيق لهيئة تصنيف معمتدة من قبل إلسلطة إلبحرية إعامتد معاينني حبريني حرصيني لهيئات تصنيف إخرى إعضاء
يف  IACSوبيمام إتفاقية ثنائية.
 .4جيب إن يكون مجيع إملعاينني إلبحريني مؤهلني ومدربني ومفوضني لتنفيذ إلوإجبات وإلنشاطات إملولكة إلهيم حسب
متطلبات وإجرإءإت.IACS
 .5تبقى إلهيئة إملعمتدة من قبل إلسلطة إلبحرية مسؤوةل عن إصدإر إلشهادإت إلقانونية نيابة إلسلطة ،و ميكن لهيئة
إلتصنيف إلتعاقد مع معاينني حبريني غري حرصيني للمعاينة وإصدإر شهادة إلرإديو أو أي من إلورش إلفنية وفقا لحاكم
قرإر رمق ) A.789(19إخلاص ابملعاينة وإصدإر إلشهادإت من قبل هيئات إلتصنيف نيابة عن دوةل إلعمل وإلصادر عن
إملنظمة إلبحرية إدلولية .
إملادة ( ) 5
إلورش إلفنية إملساعدة
جيوز لهيئات إلتصنيف إدلولية إملفوضة من قبل إلسلطة إلبحرية تفويض ورش فنية معمتده دلهيا للمساعدة بأعامل
إلكشف وإصدإر إلشهادإت إلقانونية  ،وذكل حسب متطلبات  IACSإخلاص ابملتطلبات إلعملية ملقديم إخلدمات
عىل إن تكون هذه إلورش حاصةل عىل شهادة إدإرة إجلودة ومعمتدة من قبل هيئة إلتصنيف إملعنية.
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إملادة ( ) 6
معاينة إلسفن عند إلتسجيل وومسها
 .1جيب إتباع إشرتإطات تسجيل إلسفن إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية  ،عىل أن يمت تزويـد إلسـلطة إلبحريـة
بتقرير فين صـادر عـن هيئـة تصـنيف معمتـدة مـن أجـل إملوإفقـة إملبدئيـة عـىل تسـجيل إلسـفينة ومـن م
إلكشف عىل إلسفينة.
 .2جيب ومس إلسفينة ابحلروف إلعربية والاجنلزيية وفقا ملا ييل:
أ .كتابة إمس إلسفينة ابللغة إلعربية والاجنلزيية عىل جانيب مقدم إلسفينة ،كذكل إمس إلسفينة وميناء إلتسجيل عـىل
خلف إلسفينة حبث يكون إرتفاع الاحرف ل يقل عن  100ممل وعرضها ل يقل عن  % 80من الارتفاع.
ب .تثبيت رمق إملنظمة إلبحرية إدلولية ( )IMOعىل إلوجه إملوحض يف إلتفاقية .SOLAS XI-I Reg. 3.4
إملادة ( ) 7
إلبالغ
جيب عىل هيئات تصنيف إلسفن إبالغ إلسلطة إلبحرية يف إحلالت إلتالية :
 .1إلسفينة إلغري صاحلة لالحبار .
أ .عىل هيئة إلتصنيف إملعمتدة إختاذ الاجرإءإت إلتصحيحية وإعالم إلسلطة إلبحرية إستنادإ لحاكم إلتفاقية
( ،)SOLASويف إحلالت إليت يكون وضع إلسفينة أو معدإهتا ل تتوإفق مع متطلبات إلشهادإت إلقانونية ذإت
إلصةل ،أو أن إلسفينة غري مؤههل لالحبار دون تشكيل خطرإ عىل إلسفينة أو إلشخاص إملوجودين عىل متما  ،إو
تشلك هتديدإ غري مقبول للبيئة إلبحرية  ،إو هتديد أمن موإئن وهجة إلحبار إدلول إلساحلية ،تتضمن تكل إحلالت
وجود عيوب خطرية مت رصدها خالل إلتفتيش من قبل إملفتشني إملفوضني وفقا للملحق إملنظمة رمق ( )1لقرإر
إملنظمة ) A.787(19وتعديهل وحاةل عدم إكامل إملعاينة إلقانونية وإلتصنيف.
ب .إذإ مل يمت إختاذ الاجرإءإت إلتصحيحية وفق إلفقرة أ من هذه إملادة فانه جيب حسب إلشهادة إلقانونية ذإت
إلصةل وإبالع إلسلطة إلبحرية فورإ ويف حال وجود إلسفينة يف ميناء دوةل إخرى فانه جيب إعالم رقابة دوةل
إمليناء يف تكل إدلوةل.
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إملادة ( ) 8
إلتعليق أو إهناء إلتصنيف
جيب عىل هيئة إلتصنيف إملفوضة إخطار إلسلطة إلبحرية يف حال تعليق إو إهناء تصنيف سفينة عامنية  .يف حال
إهناء تصنيف سفينة موجوده يف إخلدمة عىل هيئة إلتصنيف ابلزتإمن مع ذكل حسب مجيع إلشهادإت إلقانونية
إلصادرة عما نيابة عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 9
تعديل موإصفات إلسفينة
جيب عىل هيئة تصنيف إلسفن إخطار إلسلطة إلبحرية بأي تغيريإت تؤثر عىل شهادة تسجيل أو شهادة تصنيف
إلسفينة وإليت تشمل إلآيت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تفاصيل إلبناء مثل إعادة بناء سفينة  ،إعادة إلقياس إو إلقيام بتعديل رئييس عىل إلسفينة.
نوع إلسفينة .
إدلفع وتفاصيل إحملراكت مثل قدرة إحملرك أو وسائل إدلفع أو نوع إحملراكت .
أبعاد إلسفينة إلطول ،إلعرض ،إلغاطس.
عدد أفرإد طامق إلسفينة .
محوةل إلسفينة الاجاملية أو إلصافية .
إملعدإت إليت مت إزإلهتا إو إضافهتا وإليت تؤثر عىل وضع إلسفينة إلصيل.
تعديل رمز تصنيف إلسفينة .
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إملادة ( ) 10
إلشهادإت وإلواثئق وإلتقارير
جيب أن تقوم هيئة تصنيف إلسفينة إلعامنية بزتويد إلسلطة إلبحرية ابلواثئق إلتالية:
 .1نسخة من مجيع إلشهادإت إلقانونية وشهادإت الاعفاء وإلمتديد ابلضافة إىل نسخة من تقارير إملعاينة مبا يف
ذكل :
أ .إلشهادة إدلولية لمن إلسفن ( إملؤقتة وإدلإمئة).
ب .شهادة إلدإرة إلآمنة للسفن (إملؤقتة وإدلإمئة) .
ج .نسخ من شهادة وثيقة إلتوإفق ) ) DOCوتقارير إلتدقيق عىل شهادة الادإرة إلآمنة ( (SMCإملتضمنة وجود
عدم توإفق رئييس.
د .أي تقارير أو جسالت يمت طلهبا من قبل إلسلطة إلبحرية.
إملادة ( ) 11
إلسفن إلغري متوإفقة مع إملتطلبات إلقانونية.
 .1الاجرإءإت إخلاصة هبيئات إلتصنيف
أ .عىل هيئات إلتصنيف أو معاينهيا أتباع إلجرإءإت إلوإردة يف إملادتني ()8و ( )9من هذه إلتعلاميت إدإرية يف
إحلالت إليت تكون فهيا سفينة أو أحد معدإهتا ل يتفق إىل حد كبري مع تفاصيل إلشهادإت إلقانونية ذإت إلصةل.
ب .يف حال مت إلقيام ابختاذ تدإبري لتصويب الاوضاع بشلك مؤقت ل حيقق إملتطلبات إلالزمة  ،فعىل هيئات
إلتصنيف أو معاينهيا إن تضع إلتدإبري وإملعدإت إلضافية إملتاحة إليت متكن إلسفينة من إلحبار إىل إمليناء إملالمئ
لجرإء إلصالحات أو إلتعديالت إدلإمئة أو إستبدإل إملعدإت.
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ج .إلعفاءإت إملمنوحة من إلسلطة إلبحرية ابلحبار وإذلي منح ملدة حمددة لسفينة يطبق فقط عىل إلسفينة
إملعنية ،ول ينطبق عىل أي سفينة إخرى ول يتكرر عىل نفس إلسفينة الا ابحلصول عىل موإفقة مس بقة من
إلسلطة إلبحرية .
د .جيب أن يأخذ ابلعتبار ما ورد يف الاعفاء إلصادر عن إلسلطة إلبحرية و ما ورد يف إلتفاقية ذإت إلصةل عند
إصدإر إلشهادإت إلقانونية إملرتبطة ابلعفاء إو إلمتديد وذكل ابلتوإفق مع نظام الاجرإءإت إملعمول به يف هيئة
إلتصنيف إملفوضة.
 .2الاجرإءإت إخلاصة ابملعاينة وإلتفتيش
أ .تقوم إلسلطة إلبحرية بتلكيف معاينهيا للقيام ابملعاينة وإلتفتيش وإلتدقيق عىل أي من إلسفن إليت ترفع إلعمل
إلعامين حبيث يمت إحتساب تاكليف إلسفر وإلقامة وإلجور إليومية ملعاينهيا عىل ماكل إلسفينة أو رشكة إدإرة
إلسفينة وذكل يف إحلالت إلتالية :
 .1يف حال تكرإر إيقاع إملنع من إلسفر نتيجة معاينة رقابة دول إمليناء يمت تعليق أي من إلشهادإت إلقانونية إلصادرة
عن هيئة إلتصنيف إملفوضة من إلسلطة إلبحرية .
 .2يف حال تبني من خالل تقرير جلنة إملعاينة وإلكشف أن منع إلسفينة إلعامنية من إلسفر اكن نتيجة تقصري يف أدإء
معاين هيئة إلتصنيف إملفوضة من قبل إلسلطة ،يمت كذكل خماطبة هيئة إلتصنيف لبيان أس باب هذإ إلتقصري.
ب .يف حال تبني من خالل تقرير جلنة إملعاينة وإلكشف أن منع إلسفينة إلعامنية من إلسفر اكن نتيجة تقصري يف
أدإء رشكة إدإرة إلسفينة حيث يمت كذكل إلتدقيق عىل نظام إدإرة رشكة إلدإرة.
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إملادة ( ) 12
إملتطلبات إلقانونية
 .1جيب الالزتإم جبميع إلتوجهيات و إلقرإرإت و إلتعاممي إلصادرة عن إملنظمة إلبحرية إدلولية و إخذها بعني
الاعتبار.
 .2يف حال عدم وجود توجهيات صادرة عن إلسلطة إلبحرية تعمتد إملعايري إلفنية ذإت إلصةل إلصادرة من هيئات
إلتصنيف وكذكل متطلبات . IACS
إملادة ( ) 13
إملوإفقة وإملصادقة عىل إلواثئق إلقانونية
جيب إن تكون مجيع إلواثئق إلقانونية إملوجودة عىل منت إلسفينة إلعامنية معمتدة من إلسلطة إلبحرية أو من هيئات
إلتصنيف إملعمتدة وفقا للترشيعات وإلنرشإت إلفنية ذإت إلصةل إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 14
إلشهادإت إملتعلقة ابلتفاقيات إليت مل تصادق علهيا إلسلطنة
 .1إذإ مت معاينة سفينة عامنية واكنت متوإفقة مع متطلبات إتفاقية مل تصادق علهيا إلسلطنة أو مل تدخل حزي إلتنفيذ
فميكن إصدإر وثيقة إلزتإم ( )DOCمن هيئة إلتصنيف إملعمتدة ابلنيابة عن إلسلطة إلبحرية  ،حيث ختضع هذه
إلوثيقة للتدقيق إلس نوي وإدلوري كام هو إحلال يف إلشهادإت إلقانونية إلخرى .
 .2إذإ مت إلتوقيع عىل إلتفاقية إملذكورة يف إلبند  1من إملادة  15أودخلت حزي إلتنفيذ فان وثيقة الالزتإم
( )DOCتستبدل ابلشهادة إخلاصة ابلتفاقية بدون إجرإء تدقيق أو كشف ،حبيث يكون اترخي إنهتاهئا ل
يتجاوز اترخي وثيقة الالزتإم.
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إلفصل إلثاين
إلتفاقيات وإملدوانت إدلولية
أول :إلتفاقية ()SOLAS
إملادة ( ) 15
شهادة سفن إلراكب
 .1عىل مجيع سفن إلراكب إلعامنية إن حتمل عىل متما شهادة سفينة إلراكب ( Passenger Safety
 )Certificateحبيث تكون متوإفقة مع إملتطلبات إدلولية وكذكل متطلبات هيئات إلتصنيف إملعمتدة من إلسلطة
إلبحرية طول إلوقت ابلضافة إىل أن محل مجيع إلشهادإت إلقانونية وفقا للمتطلبات إدلولية .عندما تكون سفينة
إلراكب غري قادرة عىل تلبية بعض إملتطلبات إلالزمة لصدإر أي من إلشهادإت إلقانونية ميكن إن يمت إصدإر
إلعفاءإت إو إلمتديدإت بناء عىل توصية من هيئة تصنيف إلسفينة إملعمتدة.
 .2للسلطة إلبحرية إصدإر شهادة سالمة سفن إلبضائع ( ) Cargo Ship Safety Certificateيف حال إحلاجة
لرحةل تسلمي سفينة راكب ومل يمت إس تكامل بعض إملتطلبات إلفنية أو لسفن راكب خارج إخلدمة أو لرحةل ذهاب إىل
إحلوض إجلاف عند إلتقدم مبثل هذإ إلطلب من قبل هيئة تصنيف إلسفينة إملعمتدة و إليت جيب بدورها إن تتحقق
من الايت :
أ .وجود شهادة إلدإرة إلآمنة سارية إلصالحية ونظام تشغيل الادإرة إلآمنة .
ب .وجود شهادة دولية لمن إلسفينة سارية إلصالحية.
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إملادة( ) 16
دخول إحلوض إجلاف وإملعاينات
 .1جيب إلكشف عىل قــاع إلسفــينة وإلجــزإء إملغمـــورة ابمليـــاه يف إحلـــــوض إجلــــاف مرتني خـــالل مدة زمنية ل
تتجاوز مخسة س نوإت وإملعاينة عىل الاجزإء إملغمورة يف إملاء و إليت ل ميكن معاينهتا الا يف إحلـــوض  .و يف هذه
إملعــــاينة يعطي إهامتم كبري للجزإء إليت تتعرض للتأآهن إلشديد أو إلتلف.
 .2حيق للسفينة بعد موإفقة هيئة إلتصنيف إملفوضة من إلسلطة إلبحرية إجرإء إملعاينة و إلسفينة يف إملاء بدل من
إلكشف يف إحلوض مضن إلرشوط إلتالية :
أ .الا تكون إلسفينة سفينة راكب .
ب .الا يتفق ميعاد معاينة إحلوض مع إحد إملعاينات إدلورية إخلاصة .
ج .الا يكون معر إلسفينة عرش س نوإت إو إكرث .
د .أن توفر معاينة إلسفينة يف إملاء نفس إملعلومات إملطلوبة يف حاةل إملعاينة يف إحلوض (مثل تصوير ابلفيديو).
هـ .إن تمت إملعاينة يف إملاء حتت إرشإف مندوب إلهيئة ومعاين من إلسلطة إلبحرية  ،عىل إن تكون رشكة إلغطس
إملتخصصة معمتده من قبل هيئة تصنيف إلسفينة.
إملادة ( ) 17
إملعاينات إدلورية إخلاصة
جيب إن تمت مجيع إملعاينات إدلورية إخلاصة دإخل إحلوض وفقا ملتطلبات هيئة إلتصنيف إملفوضة من قبل إلسلطة
إلبحرية ويه :
 .1إملعاينة إدلورية إخلاصة للسفن إليت يقل معرها عن مخس س نوإت .
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 .2إملعاينة إدلورية إخلاصة للسفن ذإت إلعمر ما بني مخس س نوإت و عرش س نوإت
 .3إملعاينة إدلورية إخلاصة للسفن ذإت إلعمر إكرث من عرش س نوإت و إقل من  15س نة .
 .4إملعاينة إخلاصة الاوىل إليت تمت للسفن ذإت إلعمر  20س نة
 .5إملعاينة إلظرفية إليت تشمل إلكشف عىل الاجزإء إملتوإجدة بأماكن يصعب إلوصول إلهيا إذإ مـا سـ نحت إلفرصـة
ذلكل .
 .6معاينة الاصالح إليت يمت فهيا مجيع الاصالحات إليت حدثت نتيجة حوإدث طارئة.
إملادة ( ) 18
دخول إحلوض إجلاف لسفن إلراكب
جيب إلكشف عىل قاع إلسفينة وإلجزإء إملغمورة ابملياه يف إحلوض إجلاف حبيث يمت إجرإء إلكشف مرتني خالل
مدة زمنية ل تتجاوز مخسة س نوإت وحسب متطلبات إلشهادة إدلولية لتحديد خطوط إلشحن ( .)LL 1966حيق
لسفن إلراكب إليت ل يتجاوز معرها  15عام إجرإء كشف وإحد للجزإء إملغمورة ابملياه إحلوض إجلاف خالل مدة
زمنية ل تتجاوز مخسة س نوإت وعىل أن يمت إلكشف للجزإء إملغمورة ابملياه حبضور معاين حبري من إلسلطة
إلبحرية .
إملادة ( ) 19
إلبناء وبدن إلسفينة وإلتقس اميت دإخل إلسفينة وإتزإهنا و إلآلت وإملنش ئات إلكهرابئية
جيب إلتقيد إلتام مبتطلبات إلفصل إلثاين ،إجلزء الاول من إلتفاقية( )SOLASإملتعلقة ببناء إلسفينة وبدهنا
وإلتقس اميت دإخل إلسفينة وإتزإهنا و إلآلت وإملنش ئات إلكهرابئية .
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إملادة ( ) 20
إلبوإب إملانعة لنفاذ إملياه عىل سفن إلراكب
 .1جيب إلتقيد إلتام مبتطلبات إلفصل إلثاين ،إجلزء الاول من إلتفاقية( )SOLASابلبوإب إملانعة لنفاذ إملياه عىل
سفن إلراكب.
 .2يف حال رضورة ترك عدد حمدد من هذه إلبوإب مفتوح أثناء إلحبار جيب إحلصول عىل موإفقة إلسلطة
إلبحرية بذكل ويمت هذإ بأن تتقدم رشكة إلدإرة بطلب إىل هيئة تصنيف إلسفينة مدمع باكفة إملعلومات وإلواثئق
مع بيان رأهيا وإحاةل إلطلب إىل إلسلطة إلبحرية لختاذ إلقرإر إملناسب.
إملادة ( ) 21
فتح إلبوإب إجلانبية لسفن إلبضائع وإلراكب إثناء إلرسو
لهيئة إلتصنيف مرإجعة وحتديد إماكنية فتح أبوإب جانبية حمددة لس مترإر إلعامل عىل إلسفينة فقط ،مع إلتقيد
إلتام مبتطلبات إلتفاقية إدلولية لسالمة إلروإح إلفصل إلثاين  /إجلزء إلول ( )SOLASما مل يكن ذكل أثناء
مسري إلسفينة أو أثناء تزنيل إلراكب ،وميكن إلتقدم بطلب لصدإر تفويض لهيئات إلتصنيف إملعمتدة من أجل تلبية
متطلبات حمددة لسلطات موإئن دول أخرى .
إملادة ( ) 22
إلتشغيل إملوضعي للبوإب إملزنلقة إملانعة لنفاذ إملياه
من أجل تفادي حدوث إرابك للبحارة يف حال إس تعامل إشاكل وإليات خمتلفة لنظمة إلفتح عىل إلسفن إخملتلفة ومن
إجل تقليل إخملاطر ومنع حصول إصاابت للشخاص كذكل منع إلتشغيل إخلاطئ يف حالت إلطوإرئ فانه جيب
إن تتوإفق إذرع تشغيل إلبوإب إملانعة لنفاذ إملياه مع متطلبات إتفاقية سالمة الاروإح إلفصل إلثاين إجلزء الاول.
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إملادة ( ) 23
عرض معلومات مبناورة إلسفن
جيب تطبيق عرض معلومات إملناورة عىل مجيع إلسفن إلعامنية حسب ما ورد يف إلتفاقية إلفصل إلثاين  /إجلزء
إلول وإملتعلقة بعرض معلومات إملناورة ،قرإر إملنظمة إلبحرية إدلولية رمق ).A.601(15
إملادة ( ) 24
موإصفات صاممات الاانبيب إليت متر من خالل قوإطع إلتصادم .
تعمتد إلسلطة إلبحرية ما ورد يف إتفاقية سالمة الاروإح يف إلبحر ( (SOLASإلفصل إلثاين  /إجلزء إلول /إملادة
 12.5خبصوص تزويد الاانبيب إليت متر عرب قوإطع إلتصادم بصامم كروي ( ) screw-down valveوإذلي
ميكن فتحه وغلقه من عىل إلسطح .كام تعمتد إيضا متطلبات  IACSابس تخدإم صامم إلفرإشة إذلي يعطي نفس
فعالية إلصامم إلكروي.
إملادة ( ) 25
معدإت ماكحفة إحلريق
تعمتد إلنرشإت إلفنية إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية إخلاصة بصيانة وحفص إسطوإانت غاز اثين إكس يد إلكربون
للمحطات إلثابتة لطفاء إحلريق ،وإنظمة إلضغط إملنخفض لغاز اثين إكس يد إلكربون إلسائب ،وإنظمة إلغازإت
إلبديةل إملس تخدمة يف ماكحفة إحلرإئق وطفاايت إحلريق إحملموةل.
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إملادة ( ) 26
متطلبات خاصة ابتفاقية سالمة الاروإح ()SOLAS
تعمتد إملتطلبات إلفنية إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية و هيئات إلتصنيف إملعمتدة إخلاصة خبصوص ما ييل:
 .1حامية خطوط إلضغط إلعايل للوقود.
 .2معدإت تنفس خمارج إلطوإرئ .
 .3معدإت وإنظمة إلسالمة عىل إلسفن.
 .4صيانة معدإت إلسالمة إلقابةل للنفخ.
 .5معدإت إنزإل قوإرب ورمااثت إلنجاة.
 .6بدلت إلغمر عىل إلسفن .
إملادة( ) 27
سالمة قوإرب إلنجاة إثناء مناورة إخالء إلسفينة
لرابن إلسفينة حرية إلترصف يف تأجيل إو تعديل إملناورإت إملقررة يف إتفاقية سالمة الاروإح يف إلبحر
( )SOLASإلفصل إلثالث ،عىل أن تدون مربرإت مثل هذإ إلعمل يف جسل إلسفينة إلرمسي وأن يمت إجرإء إلمترين
إملقرر يف أقرب فرصة ممكنه بعد ذكل للتوإفق إلتام مع متطلبات إلتفاقية.
إملادة ( ) 28
إستبدإل معدإت إنزإل قوإرب إلنجاة
تلزتم إلسلطة إلبحرية مبا حددته إملنظمـة إلبحريـة إدلوليـة ملثـل هـذه الاجـــــرإءإت وفقــــــا للتعمـــــــــــــــمي رمق
 ،MSC.1/Circ.139وسيمت إلتعامل مـع إحلـالت إلـيت ل تتطـابق مـع هـذه إلجـرإءإت مـن خـالل إخملتصـني يف
إلسلطة إلبحرية .
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إملادة ( ) 29
إملعدإت إملاكفئة ملعدإت إلسالمة
ابس تثناء انقالت إلنفط ،عىل سفن إلبضائع إلعامنية ذإت محوةل إجاملية 500طن فاكرث ولكن إقل من  1600طن
محوةل إجاملية  ،إن تكون جمهزه عىل إلنحو إلآيت :
 .1عىل جانب وإحد من إلسفينة :قارب جناه مبحرك إمتثال للمعايري إملطلوبه لقوإرب الانقاذ  ،ومزود مبعدإت إنزإل
معمتدة جاهزة لالس تخدإم إلفوري يف مجيع الاوقات خالل أي رحةل .
 .2عىل إجلانب الاخر من إلسفينة :وجود رماث جناه إو إكرث.
 .3إلسفن إليت يكون فهيا سطح الاخالء يتجاوز  4.5م إو  15قدم عن سطح إلبحر فان رمااثت إلنجاة إملذكورة
يف إلبند ب من هذه إملادة جيب إن تزود مبعدإت إنزإل عىل هن جانب ومبعدل معدة إنزإل للك رماثني جناه  ،عىل
إن تكون معدإت إلنزإل قادرة عىل إنزإل إلرماث باكمل محولته من إلشخاص وإملعدإت .
 .4جيب ختزين مجيع إلرمااثت بطريقة تكون فهيا قادره إن تطفو حبريه ،عىل أن يكون قارب ورمااثت إلنجاة ذإت
سعة اكفية متساوية فامي بيما لتحميل مجيع الاشخاص إملوجودين عىل إلسفينة.
 .5وجود قارب إنقاذ عىل إلسفن إليت تتوإفق مع متطلبات نرشة إملنظمة إلبحرية إدلولية .IMO SLS 14/22
إملادة ( ) 30
إختبار قوإرب إلنجاة
يمت إجرإء الاختبار وفقا ملتطلبات مدونه معدإت إنقاذ الاروإح ( )LSA Codeعىل سفينة ما ،وعىل إلسفن
إملتشاهبة إذإ اكنت متطابقة مبوإصفات معدإت إلسالمة ومعدإت إنزإلها  ،إذإ اكن الاختبار إذلي مت عىل إلسفينة
الاوىل مرضيا .
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إملادة ( ) 31
الاعفاء من محل حصص إلغذإء ومعدإت صيد الاسامك عىل قوإرب إلنجاة
 .1إلسفن إليت تعمل يف مالحة ساحلية ميكن إعفاهئا من وجود حصص الاعاشة ومعدإت صيد الاسامك يف
رمااثت إلنجاة من وفقا لحاكم مدونه معدإت إنقاذ الاروإح (.)4.4.8.32
 .2تقدم طلبات الاعفاء أو الاس تثناء للسلطة إلبحرية من قبل هيئة تصنيف إلسفينة.
 .3يمت إلنظر يف إلطلبات إملتعلقة ابملنصات إلبحرية إليت تعمل يف نطاق إبعد من  200ميل حبري ورحالت
إلزتويد والامدإد عىل سبيل إخلدمات إليت تصل إىل إبعد من  200ميل حبري هن حاهل عىل حده .
إملادة ( ) 32
وس يةل الانزإل وإلتحمك بعامئات إلنجاة
وفقا لتفاقية سالمة الاروإح ( )SOLASإجلزء إلثالث إلقاعدتني  11.7و  31.1.4يسمح ابس تخدإم وسائل
ميكن إلتحمك هبا لالخالء ابنزإل رمااثت إلنجاة إىل إملياه مثل إملزنلقات وسالمل إحلبال وإحلبال .
إملادة ( ) 33
سعة محوةل عامئات إلنجاة
 .1جيب أن يمت إعامتد متوسط وزن إلراكب  82.5كغم بدل من  75كغم مجليع رمااثت إلنجاة إلصلبة وإلقابةل للنفخ
وذكل حسب متطلبات إجلزء إلرإبع من مدونة معدإت إنقاذ الاروإح .
 .2جيب عىل مجيع إلسفن إليت مت بناهئا يف إو بعد  1اكنون إلثاين  2012إن تزود برمااثت جناه معمتدة حسب ما
ورد يف إلبند  1من إملادة  ، 32كذكل وزن إلتحميل الامن لذرع معدإت الانزإل إملس تخدمة لنزإل هذه
إلرمااثت اكفية يف حال مت حتميل إلرمااثت ابلعدد إللكي .
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 .3مجيع إلسفن إليت مت بناهئا قبل  1اكنون إلثاين  2012يس متر إس تخدإم رمااثت إلنجاه إليت مت بناهئا عىل إساس
متوسط وزن إلرإكب  75كغم .عىل إن يمت إستبدإلها وحسب موإعيد صيانهتا إلس نوية برمااثت حمسوبه عىل إساس
 82.5كغم .
إملادة ( ) 34
مشغل عام نظام الاس تغاثة عىل إلسفينة
جيب إن يكون عىل إلسفينة إلعامنية عدد من ضباط إلسطح حاصلني عىل شهادة مشغل عام نظام الاس تغاثة
صادرة عن إلسلطة إلبحرية  ،حسب وثيقة إحلد الادىن للتطقمي إلآمن للسفينة .
إملادة ( ) 35
أهجزة حتيد إملوإقع يف حالت إلطوإرئ ()EPIRB
 .1جيب أن تمت برجمة أهجزة حتيد إملوإقع يف حالت إلطوإرئ ( )EPIRPإلعامةل عىل  406ميغاهريتز برمق تعريف
إخلدمة للهجزة إلبحرية إملتنقةل MMSI No.إلصادر عن هيئة تنظمي إلتصالت إلعامنية.
 .2للسلطة إلبحرية إعطاء س ند تسجيل مبده مؤقته ل تتجاوز شهرين لربجمة إجلهاز إو إستبدإهل جبهاز إخر
مربمج.
إملادة ( ) 36
هجاز إتصال لسليك خاص ابلطائرإت عىل منت سفن إلراكب
جيب وجود هجاز إتصال لسليك يعمل عىل موجة إلطريإن عىل منت سفن إلراكب معمتد من قبل إلسلطة إلبحرية
وفقا ملتطلبات إلتفاقية إدلولية لسالمة الاروإح إلفصل إلرإبع إلقاعدة .14
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إملادة ( ) 37
إلتطقمي إلآمن للسفن
 .1عىل مجيع إلسفن إلعامنية إن تتوإفق يف هن الاوقات مع متطلبات لحئة إلتطقمي الامن للسفن إلعامنية إلصادرة
عن إلسلطة إلبحرية ويف حال وجود عدم توإفق مع إملتطلبات أعاله تعترب إلسفينة خمالفة وحاةل عدم مطابقة
رئيس ية مع متطلبات مدونة الادإرة إلآمنة.
 .2يف حال حدوث وجود حالت عدم مطابقة جيب إبالغ إلسلطة إلبحرية فورإ.
 .3جيب عىل مجيع هيئات إلتصنيف إملفوضة أن تتأكد من ما ييل:
أ .أن مجيع إلضباط و إلطامق حيملون شهادإت إلهلية إملناس بة.
ب .أن يمت إدرإج إسامء مجيع الاخشــــــــاص إلــذين مت تعينــــــــهم يف حـــــالت إلطــــوإرئ يف قامئة إلطـــــــوإرئ
( .)MUSTER LIST
ج .أن يرشف عىل معدإت إلنجاة إشخاص مؤهلني من أفرإد إلطامق.
 أن يكون طامق إلسفينة إلعامنية مؤهال وفقا ملتطلبات إلتفاقية إدلولية ملس توايت إلتعلمي وإلتدريب ومنح
إلشهادإت للعاملني يف إلبحر ،حبيث يمت إلتحقق من الادإرة إلآمنة للسفينة من خالل إلسجل إلرمسي إذلي
يبني ساعات إلعمل و إلرإحة .
إملادة ( ) 38
إللغة إملعمتدة عىل إلسفينة
تعمتد إللغتني إلعربية والاجنلزيية عىل إلسفن إلعامنية وذلكل من إلرضوري وجود مجيع إخملططات وإلسجالت
وإلواثئق إلرمسية ذإت إلصةل عىل منت إلسفينة ابحدى إللغتني .
23

إملادة ( ) 39
برج إلقيادة
 .1أن تكون إلرؤية من خالل برج إملرإقبة عىل إلسفن إليت بنيت قبل  1يوليو  1998وإليت س تخضع لتعديالت
وإصالحات رئيس ية متوإفقة مع متطلبات إلفصل إخلامس من إلتفاقية.
 .2أن ل يقل إرتفاع برج إلقيادة عن  1800ممل وفقا ملتطلبات إلفصل إخلامس من إلتفاقية.
إملادة ( ) 40
إختبارإت وتفقد نظام توجيه إدلفة
جيب إجرإء إلامترين والاختبارإت وتفقد نظام توجيه إدلفة بشلك أس بوعي للسفن إليت تعمل يف رحالت دولية
قصرية وحسب متطلبات إلفصل إخلامس من إلتفاقية.
إملادة ( ) 41
إلرإدإر
وجود رإدإرين ابلرتددإت 3 GHZو  9 GHZقادرة عىل إعطاء بياانت شامةل يف خمتلف إحلالت وإلظروف
وذكل وفقا ملتطلبات إلفصل إخلامس من إلتفاقية.
إملادة ( ) 42
نظام إلتعرف وإلتتبع عن بعد ()LRIT
جيب إلتوإفق إلتام مع متطلبات إلتفاقية ،كذكل إلتعاممي إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية خبصوص تطبيق هذإ إلنظام
عىل إلسفن إلعامنية .
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إملادة ( ) 43
نظام إنذإر إلنوبة إملالحية يف غرفة إلقيادة ()BNWAS
جيب تثبيت نظام إنذإر إلنوبة إملالحية يف غرفة إلقيادة ( )BNWASيف برج إملرإقبة عىل إلسفينة إلعامنية وذكل
للتوإفق مع متطلبات إملادة  19.2.2.4من إلفصل إخلامس من إلتفاقية حبيث يغطي إلآيت :
 .1وجود مفتاح حتويل إلنظام يدواي عىل أن يكون محميا بوس يةل حامية مثل لكمة مرور أو أية وس يةل حامية إخرى.
 .2أن يبقى إلنظام غري فعال ملدة ترتإوح بني  3و  12دقيقة عند بدإية إلتشغيل.
 .3أن حيتوي عىل إنذإر مريئ و مسموع يف غرفة إلقيادة عند هناية إلفرتة إلزمنية إحملددة للنظام  ،حبيث يصدر
الانذإر إملريئ قبل إلنظام إملسموع مبده زمنيه قدرها ( )15اثنية .
 .4أن يمت حتويل الانذإر إىل ضابط إلنوبة إلتالية و  /إو إىل إلرابن يف حال عدم إجابة ضابط إلنوبة إلتالية خالل
 30اثنية .
 .5أن يمت إطالق الانذإر يف الاماكن إلعامة عىل إلسفينة يف حال عدم الاجابة خالل فرتة زمنية ( )90-30اثنية
من إطالق الانذإر إملريئ يف غرفة إلقيادة ( ميكن متديد إلفرتة إلزمنية ملدة ثالث دقائق يف إلسفن إلكبرية) .
 .6أن يوجد يف غرفة إلقيادة مفتاح إعادة ضبط وتشغيل وفقا للمعايري إدلولية.
إملادة ( ) 44
إلبضائع إخلطرة
يمت نقل ومناوةل إلبضائع إخلطرة وفقا لالحئة نقل إلبضائع إخلطرة إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 45
مدونة الادإرة إلآمنة
 .1تطبق لحئة الادإرة إلآمنة إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية عىل إلسفن إلعامنية.
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.2عدم إلقيام ابلمور إملبينة أدانه يعترب حاةل عدم مطابقة وتعترب فشل يف تشغيل إلسفينة:
أ .إلصيانة إملطلوبة إخلاصة بسالمة قوإرب إلنجاة إثناء إخالء إلسفينة أو إلامترين وتوثيق مجيع الانشطة إملطلوبة يف
تعاممي إملنظمة إلبحرية إدلولية ذإت إلصةل.
ب .إجرإء متارين غرق إلسفينة وتوثيقها يف إلسجل إلرمسي للسفينة .
إملادة ( ) 46
ملف متطلبات دوةل إلعمل
جيب إن يكون عىل منت إلسفينة إلعامنية ملف متطلبات دوةل إلعمل ورقيا أو إلكرتونيا حبيث حيتوي عىل إخر
إلقرإرإت وإلنرشإت وإلقوإنني و إلنظمة وإملتطلبات إلوطنية إلنافذة إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة () 47
تفتيش إلسالمة إلس نوي دلوةل إلعمل
 .1تقوم إلسلطة إلبحرية ابجرإء تفتيش إلسالمة إلس نوي عىل مجيع إلسفن إلعامنية هبدف إلتحقق من توإفق إلسفن
مع إملتطلبات إدلولية ذإت إلصةل وكذكل للتحقق من قيام هيئات إلتصنيف إدلولية إملفوضة ابجرإء إملعاينات
وإصدإر إلشهادإت إلقانونية للسفن إلعامنية حسب إملتطلبات إدلولية وهبذإ يمت إلرقابة عىل إدإء هيئات إلتصنيف
إملفوضة.
 .2عىل رابن إلسفينة متابعة الاجرإءإت إلالزمة لتصحيح أي قصور عرث علية إثناء معلية تفتيش إلسالمة إلس نوي
دلوةل إلعمل وإبالغ إلسلطة إلبحرية .
 .3يمت إلتفتيش وإلبالغ وفق ًا للنرشإت إلفنية إلصادرة من إلسلطة إلبحرية .
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إملادة () 48
تقارير هيئات إلتصنيف
 .1عىل هيئات إلتصنيف إملعمتدة إرسال نسخة إلكرتونيا من إلتقارير إملتعلقة مبخالفات نظام الادإرة إلآمنة إىل
إلسلطة إلبحرية .
 .2عىل هيئات إلتصنيف إملفوضة إرسال نسخ من تقارير إلتدقيق إخلاص بوثيقة الامتثال وشهادة إلدإرة يف حال
وجود عدم مطابقة مع متطلبات مدونة إلدإرة إلآمنة للسلطة إلبحرية بوإسطة إلربيد إللكرتوين عىل أن يمت ذكل
خالل  3إايم معل.
 .3عىل هيئات إلتصنيف إملعمتدة إلتقيد ابلتعلاميت وإلنرشإت إلفنية إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 49
تعزيز إلسالمة إلبحرية عىل إلسفن ذإت إلرسعات إلعالية
عىل هيئات إلتصنيف إدلولية إملفوضة إجرإء إملعاينات وإلتدقيق وإصدإر إلشهادإت للسفن إلعامنية ذإت إلرسعات
إلعالية وعىل إلنحو إلتايل:
.1وفقا للمدونة إدلولية لسالمة إلقوإرب إدليناميكية (  ) DSC CODEوتعديالهتا.
 .2وفقا ملدونة إلسفن ذإت إلرسعات إلعالية ) )HSC 1994 CODEومدونة إلسفن ذإت إلرسعات إلعالية
( )HSC 2000 CODEوتعديالهتام.
إملادة ( ) 50
رمق إملنظمة إلبحرية إدلولية
جيب أن متتكل إلسفن إليت يرغب مالكها بتسجيلها حتت إلعمل إلعامين عىل رمق إملنظمة إلبحرية إدلولية قبل معلية
إلتسجيل وحسب رشوط وإجرإءإت إلتسجيل وإلنرشإت إلفنية إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية .
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إملادة () 51
تدإبري لتحسني الامن إلبحري
 .1عىل إلسفن إلعامنية إلتوإفق إلتام مع متطلبات إملدونة إلمنية ولحئة أمن إلسفن وإملوإئن إلصادرة عن إلسلطة
إلبحرية .
 .2عىل مجيع إلسفن إلعامنية إليت تنطبق علهيا مدونة إلمن إلبحرية أن حتمل عىل متما إلسجل إملوجز إملس تدإم
( )CSRإلصادر عن إلسلطة إلبحرية يف مجيع الاوقات.
إملادة ( ) 52
إلتدإبري الاضافية لتحسني إلسالمة لناقالت إلبضائع إلسائبة
عىل إلسفن إلعامنية إلتوإفق إلتام مع متطلبات إلفصل إلثاين عرش من إلتفاقية.
اثنيا :إلتفاقية إدلولية ملنع إلتلوث من إلسفن ()MARPOL
إمللحق الاول  :منع إلتلوث ابلزيت
إملادة ( ) 53
نقل إلنفط
تعرف إملادة  1.5من إملرفق الاول لالتفاقية إدلولية ملنع إلتلوث من إلسفن انقةل إلنفط ابهنا لسفينة إليت بنيت
ابملقام الاول لنقل إلنفط إلسائب يف خزإانت إلبضائع ،ذلكل فان إلسفينة تصنف كناقةل نفط إذإ اكنت إلمكيات
إحملموةل إكرب من  %50من إمحلوةل إلساكنة  ،ويطبق علهيا متطلبات انقالت إلنفط .

28

إملادة ( ) 54
إلتخلص إلتدرجيي ( إجملدول ) من انقالت إلنفط ذإت إلبدن إلوإحد
 .1ل يسمح بتسجيل انقالت إلنفط ذإت إلبدن إلوإحد إلوإردة يف إملادة  20إمللحق إلول من إلتفاقية إدلولية
ملنع إلتلوث من إلسفن حتت إلعمل إلعامين .
 .2مينع دخول انقالت إلنفط ذإت إلبدن إلوإحد إلوإردة يف إملادة  20إمللحق إلول من إلتفاقية إدلولية ملنع
إلتلوث من إلسفن إملوإئن إلعامنية .
إملادة ( ) 55
برانمج معاينة إهلية حاةل إلبدن لناقالت إلنفط
تؤكد إلسلطة إلبحرية عىل رضورة تزويدها خبطة معمتدة من قبل هيئة تصنيف معمتدة ملعاينة أهلية حاةل بدن
انقالت إلبرتول إملسجةل حتت إلعمل إلعامين  ،حبيث تتوإفق مع إملتطلبات إدلولية إلصادرة عن إملنظمة إلبحرية
إدلولية .
إملادة ( ) 56
وحدإت ختزين ومناوةل إلوقود ومنتجاته
تعمتـــد إلســـلطة إلبحريـــة قـــرإر إملنظمـــة إلبحريـــة إدلوليـــة للجنـــة إحملــــــــافظة عـــىل إلبيئـــة إلبحـــــرية رقـــــم
) )MEPC.139(53خبصــــوص إدلليــــل الاجــــرإيئ لتطبيــــق إملتطلبــــات إملنقحــــة للملحــــق إلول إلتفاقيــــة
إدلوليــة ملنــع إلتلــوث مــن إلســفن لتخ ـزين وتفريــغ منتجــات إلــنفط عــىل إملنش ـ ئات إلعامئــة  ،ووحــدإت إلتخ ـزين
إلعامئة .
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إملادة ( ) 57
خطة إلطوإرئ للتلوث ابلزيت عىل إلسفن
جيب أن يمت تدقيق ومرإجعة خطة إلطوإرئ للتلوث ابلزيت للسفينة إلعامنية وإعامتدها من إلسلطة إلبحرية عند
تسجيل إلسفينة حتت إلعمل إلعامين.
ل تعمتد أية مصادقة عىل خطة إلطوإرئ للتلوث ابلزيت للسفينة إلعامنية من قبل هيئات تصنيف مفوضة أو
إدإرإت حبرية أخرى .
إملادة ( ) 58
جسل إلزيوت
 .1جيب أن حتمل إلسفينة إلعامنية ذإت محوةل  400GRTو انقةل إلبرتول ذإت محوةل  150 GRTجسل زيوت
( )Part Iخاص ابحملراكت صادر ومعمتد من إلسلطة إلبحرية حبيث يمت تعبئته ابلبياانت وفقا للمتطلبات إدلولية
إلصادرة عن إملنظمة إلبحرية إدلولية.
 .2جيب أن حتمل انقةل إلبرتول إلعامنية ذإت محوةل  GRT 150جسل زيوت ( ) Part IIخاص خبزإانت إلبضاعة
و معليات إتزإن إلناقةل صادر ومعمتد من إلسلطة إلبحرية حبيث يمت تعبئته ابلبياانت وفقا للمتطلبات إدلولية
إلصادرة عن إملنظمة إلبحرية إدلولية.
 .3تعمتد إلنرشإت إلفنية إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية لتنفيذ نص إملادتني ( . ) 2 ، 1
إملادة ( ) 59
خطوط تفريغ خزإن إلزيت إلعادم
عىل مجيع إلسفن إلعامنية إليت بنيت يف إلول من اكنون اثين لعام  2014إلتوإفق مع إملادة  12.2.2من إمللحق
الاول لالتفاقية إدلولية ملنع إلتلوث من إلسفن وذكل وفقا للنرشة  MEPC.1/Circ.753إلصادرة عن جلنة حامية
إلبيئة إلبحرية .
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إملادة ( ) 60
خطة معليات إلنقل ()STS
عىل انقالت إلنفط  150 GRTوأكرث وإليت تعمل عىل نقل حشنات نفطية من انقةل إىل أخرى يف عرض إلبحر
( ،)STSأن حتمل عىل متما خطة معليات إلنقل ( )STSمعمتدة من إلسلطة إلبحرية أو هيئة إلتصنيف إملفوضة.
إمللحق إلثاين
إلتحمك ابلتلوث إلناجت عن إملوإد إلسائةل إلضارة إلسائبة
إملادة ( ) 61
حتميل إلزيوت إلنباتية
يمت وفقا للمتطلبات والارشادإت إدلولية وأية نرشإت تصدر عن إلسلطة إلبحرية ابخلصوص .
إملادة ( ) 62
شهادة إملالمئة إلثنائية
 .1للسلطة إلبحرية إحلق ابصدإر شهادة موإمئة وإهليه ثنائية للنوع إلثاين من انقالت إملوإد إلكمييائية إليت تتوإمئ
مع متطلبات إلنوع إلثالث للسفن إليت حتمل إلزيوت إلنباتية .
 .2ميكن أن يمت إصدإر شهادة إملوإمئة إلثنائية الاهليه لسفينة مبارشه عىل إن يمت إعالم إلسلطة إلبحرية يف مثل
هذه إحلالت .
 .3يف حال صدرت شهادة موإمئة وإهليه ثنائية لسفينة ،فان إلشهادة غري إملس تخدمة جيب إن حتفظ يف واثئق
إلسفينة .
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 .4يف حال عدم وجود إية تغيريإت أو ترتيبات مادية عىل منت إلسفينة تتعلق بشهادة إملوإمئة والاهلية فيجب
إتباع الاجرإءإت إلتالية :
أ .إثبات إلتغيري يف شهادة إملوإمئة وإلهلية ووصفها يف نظام إلدإرة إلآمنة وإلشهادإت إلصادرة وفقا لنظام إلدإرة
إلآمنة.
ب .تقوم رشكة إلدإرة اببالغ هيئة إلتصنيف إملعمتدة يف هن مرة يمت هبا تغيري شهادة إملوإمئة وإلهلية.
ج .جيب إن تتوإفق إلسفينة متاما مع مجيع إملتطلبات إلالزمة لنوع إلسفينة إملذكورة يف شهادة إملوإمئة وإلهلية ،
شهادة وإحدة للموإمئة وإلهلية تكون قيد الاس تخدإم يف أي وقت .
د .جيب أن يقوم رابن إلسفينة ابثبات حاةل إملوإمئة وإلهلية يف جسل إلسفينة يف هن مرة يمت تغيري شهادة إملوإمئة
وإلهلية.
 .5خطة إلطوإرئ للتلوث ابملوإد إلسائةل إلضارة إلسائبة عىل إلسفن .
جيب أن حتمل إلسفينة إلعامنية خطة إلطوإرئ للتلوث ابملوإد إلسائةل إلضارة إلسائبة معمتدة من قبل إلسلطة
إلبحرية أو هيئة إلتصنيف إملعمتدة .
إمللحق إلثالث
منع إلتلوث ابملوإد إلضارة إملكيسة.
إملادة ( ) 63
إلتعامل مع إملوإد إلضارة إملكيسة وإملنقوةل عىل إلسفن إلعامنية
يمت إلتعامل مع إملوإد إلضارة إملكيسة وإملنقوةل عىل إلسفن إلعامنية وفقا لالحئة نقل إلبضائع إخلطرة إلصادرة عن
إلسلطة إلبحرية وإملدونة إدلولية للبضائع إخلطرة .
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إمللحق إلرإبع
منع إلتلوث ابملياه إلعادمة من إلسفن .
إملادة ( ) 64
تعمتد هيئات إلتصنيف إملعمتدة من قبل إلسلطة إلبحرية جبميع إملعاينات إخلاصة ابمللحق إلرإبع وفقا ملتطلبات
إلتفاقية إدلولية ملنع إلتلوث من إلسفن.
إمللحق إخلامس
منع إلتلوث ابلنفاايت من إلسفن
إملادة ( ) 65
تطبيق وإنفاذ إلتفاقية
تعمتد هيئات إلتصنيف إملعمتدة من قبل إلسلطة إلبحرية جبميع إملعاينات إخلاصة ابمللحق إلرإبع وفقا ملتطلبات
إلتفاقية إدلولية ملنع إلتلوث من إلسفن.
إمللحق إلسادس
منع تلوث إلهوإء من إلسفن
إملادة ( ) 66
تطبيق وإنفاذ إلتفاقية
تعمتد هيئات إلتصنيف إملعمتدة من قبل إلسلطة إلبحرية جبميع إملعاينات إخلاصة ابمللحق إلرإبع وفقا ملتطلبات
إلتفاقية إدلولية ملنع إلتلوث من إلسفن.
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اثلثا  :إلتفاقية إدلولية لقوإنني منع إلتصادم يف إلبحر 1974وتعديالهتا
إملادة ( ) 67
تطبيق وإنفاذ إلتفاقية
تعترب إلسلطة إلبحرية مجيع الاحاكم إلوإردة ابلتفاقية أعاله و إي تعديالت علهيا انفذة وس تقوم ابختاذ إلتدإبري
إلرضورية لتنفيذ بنود هذه إلتفاقية.
رإبعا :إلتفاقية إدلولية للتحمك وإدإرة مياه توإزن وروإسب إلسفن .
إملادة ( ) 68
تطبيق وإنفاذ إلتفاقية
.1جيب عىل إلسفن إلعامنية إلتوإفق إلتام مع متطلبات إلتفاقية إدلولية للتحمك وإدإرة مياه توإزن إلسفن بعد دخولها
حزي إلنفاذ .
.2يسمح لهيئات إلتصنيف إملعمتدة ابلقيام ابملعاينات وإصدإر إلشهادإت مبا فهيا إملصادقة عىل خمطط مياه الاتزإن
للسفينة إلعامنية وفقا ملتطلبات إلتفاقية إدلولية للتحمك وإدإرة مياه توإزن وروإسب إلسفن.
 .3إلسفن إملمتثةل طوعا ملتطلبات إلتفاقية قبل دخولها حزي إلتنفيذ يصدر لها وثيقة إمتثال من هيئة إلتصنيف
إملعمتدة ،حبيث ختضع لعملية معاينة س نوية وبينية وجتديدية.
 .4جيب أن حتمل هن سفينة عامنية عىل متما خطة إدإرة مياه الاتزإن مصادق علهيا من قبل هيئة إلتصنيف
إملعمتدة.
 .5إلتفاقية إدلولية للتحمك بأنظمة منع تكون إحلشف إلضار عىل إلسفن .
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إملادة ( ) 69
نقل إلغازإت إملساةل إلسائبة
تطبق إملتطلبات إدلولية إلوإردة يف إلتفاقيات وإملدوانت ذإت إلصةل وأية متطلبات تصدر عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 70
إملدونة إلبحرية إدلولية لنقل إلبضائع إلصلبة إلسائبة
تطبق إملتطلبات إدلولية إلوإردة يف إلتفاقيات وإملدوانت ذإت إلصةل وأية متطلبات تصدر عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 71
إملدونة إدلولية لالتزإن إلسلمي
تطبق إملتطلبات إدلولية إلوإردة يف إلتفاقيات وإملدوانت ذإت إلصةل وأية متطلبات تصدر عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 72
إملدونة إدلولية لنقل إحلبوب
تطبق إملتطلبات إدلولية إلوإردة يف إلتفاقيات وإملدوانت ذإت إلصةل وأية متطلبات تصدر عن إلسلطة إلبحرية .
إملادة ( ) 73
مدونة إملامرسة إلمنه لنقل إلبضائع والاشخاص من سفن إملساندة إلبحرية
( مدونة سفن إملساندة إلبحرية)
يسمح بنقل نقل مكيات حمدودة من إملوإد إخلطرة وإلسوإئل إلضارة عىل سفن إملساندة إلبحرية لنقلها للمنصات
وإملنش ئات إلبحرية وفقا لقرإر إملنظمة إلبحرية إدلولية رمق() ) A.673 (16حبيث ل تتجاوز  800مرت مكعب إو
جحم ابملرت إملكعب يساوي إو ل تتجاوز  %40إمحلوةل إلساكنة عىل حتسب كثافة إلبضاعة  1.0إهيام إقل .إلمكيات
إليت تتجاوز إلمكيات إحملددة أعاله تدرس من قبل إلسلطة إلبحرية يف حينه .
35

إملادة ( ) 74
مدونة إلسالمة للسفن ذإت الاغرإض إخلاصة
 .1إملتطلبات إلعامة
عىل هيئات إلتصنيف إدلولية إملعمتدة إصدإر وثيقة توإفق مع مدونة إلسفن ذإت الاغرإض إخلاصة يف حال مت
طلب ذكل من قبل مالك هذإ إلنوع من إلسفن .
 .2إس تعامل قوإرب إلنجاة ذإت إلسقوط إحلر
يسمح ابس تعامل قوإرب إلنجاة ذإت إلسقوط إحلر عوضا عن قوإرب إلنجاة إليت يمت إنزإلها ابلونشات وحسب
إلرشوط إلتالية :
أ .إضافة إىل وجود قوإرب جناة إلسقوط إحلر  ،وجود رمااثت جناة صلبة إو قابةل للنفخ وبسعة حتميل تصل إىل
نس بة  %50من إجاميل عدد الاشخاص عىل منت إلسفينة وعىل الك إجلانبيني .
ب .توزيع رمااثت إلنجاة وابلتساوي عىل مجموعتني عىل الاقل عىل هن جانب من إلسفينة مع الاخذ بعني الاعتبار
إلشلك إخلاريج للسفينة .
ج .إن ل يمت تستيف إلرمااثت بشلك يعيق إس تخدإم قوإرب جناة إلسقوط إحلر .
إملادة ( ) 75
مدونة بناء ومعدإت إملنصات إلبحرية ووحدإت إحلفر
 .1وحدإت إحلفر
أ .تطبق إملتطلبات إدلولية إلوإردة يف إلتفاقيات وإملدوانت ذإت إلصةل وأية متطلبات تصدر عن إلسلطة إلبحرية ،
عىل هيئات إلتصنيف إملعمتدة إصدإر شهادإت إلسالمة وفقا ملتطلبات مدونة إملنصات إلبحرية ووحدإت إحلفر
.ابلضافة إىل مجيع إلشهادإت إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية للمنش ئات وإحلفارإت إلبحرية.
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ب .تطبق مدونة إملنصات إلبحرية ووحدإت إحلفر عىل إملنش ئات إلبحرية إملساعدة  -غري إحلفارإت مكوإعني
إلعاشة وموإعني إنزإل الاانبيب وإملنش ئات إلبحرية الاخرى لتشاهبها يف إلعديد من إلنوإيح ملدونة.
 .2متطلبات إملنصات وإملنش ئات إلبحرية
أ .تطبق لحئة إلتطقمي الامن إلصادرة عن إلسلطة إلبحرية عىل هذه إملنش ئات.
ب .يمت منح إلرتخيص إملاليح بعد معاينة إلقطع إلبحرية إملزودة بنظام دفع وإخلاضعة للمعاينة حسب مدونة
إملنصات إلبحرية ووحدإت إحلفر وفقا ملتطلبات إلفصل إخلامس من إلتفاقية إدلولية لسالمة الاروإح يف إلبحر .
ج .ميكن للسلطة إلبحرية إصدإر إية إعفاءإت وفقا لالحئة رمق 3من إلفصل إخلامس من إلتفاقية إدلولية لسالمة
الاروإح يف إلبحر عىل أن تقدم طلبات الاعفاءإت من قبل هيئات إلتصنيف إملعمتدة .
د .يمت إختبار قوإرب إلنجاة وفقا ملتطلبات إملنظمة إلبحرية إدلولية إلوإردة يف إلقرإرين & )MSC.81(70
) A.689(17مجليع إنوإع قوإرب إلنجاة إجلديدة  ،بغض إلنظر عن إلونشات إملس تخدمة يف معلية إنزإلها .
كام تطبق قاعدة إلسفن إملتشاهبة عىل إختبار حسب متطلبات مدونة إنقاذ الاروإح ( ، )LSAعلية فان إجرإء
إختبار قوإرب إلنجاة رضوري للسفينة الاوىل لعدة سفن متشاهبة من حيث إلتكوين وكذكل معدإت إنزإل هذه
إلقوإرب .
هـ .تقرر إلسلطة إلبحرية حسب إحلاةل إعفاء قوإرب إلنجاة من محل إلطعام ومعدإت إلصيد للوحدإت إلبحرية
إليت تعمل خارج نطاق  200ميل حبري.
و .للسلطة إلبحرية بناء عىل طلب هيئات إلتصنيف إملعمتدة منح إعفاء حمدد من متطلبات نظام الاس تغاثة(
 )GMDSSللقوإعد إلثابتة و سفن و وحدإت ختزين إلوقود بعد إمتام إملتطلبات إلتشغيلية إلوإردة يف إلفصل إلرإبع
من إلتفاقية .
ن .جيب أن تتوإفق إماكن إلعاشة للطوإمق عىل إملنصات وإلوحدإت إلبحرية مع إلترشيعات إلعامنية كام ميكن
للسلطة إلبحرية منح إعفاءإت فردية بناء عىل طلب يقدم من هيئات إلتصنيف إملعمتدة.
ي .يمت إختبار الاوانش حسب مدونة إملنصات إلبحرية ووحدإت إحلفر  MODU 2009كام جيب عىل إلسفن
إليت ينطبق علهيا رشوط حتقيق متطلبات إلفصل 12من إملدونة إلقيام ابجرإء معاينة تركيب أولية ابلضافة إىل
إجرإء إختبار تشغييل للحامل حبضور معاين حرصي لهيئة إلتصنيف إملعمتدة .
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إذإ مل يمت إلشارة يف إملدونة إىل إجرإء معاينات س نوية عىل هذه إملعدإت من قبل إلسلطة إلبحرية إو هيئة تصنيف
معمتدة ،للسلطة إلبحرية إخضاع عنابر إلبضاعة ومعدإت إلرفع ملعاينة س نوية عىل أن تمت من قبل خشص مؤهل
دليه إلقدرة إلعملية للقيام هبذه إملعاينة حتت إرشإف حرصي ملعايين هيئات تصنيف معمتدة.
إملادة ( ) 76
إلسفن إلخرى ذإت همام خاصة
 .1متطلبات عامة لوحدإت عامئة لتخزين وتفريغ مش تقات إلنفط  /وحدإت ختزين عامئة .
 .2يمت معاينة أي بناء لوحدإت جديده إو إي تعديل رئييس لوحده ختزين عامئة وإلكشف علهيا وفقا ملتطلبات مدونة
إملنصات إلبحرية ووحدإت إحلفر لعام ( MODU )2009وتعديالهتا .
 .3إلسفن إملزودة بنظام حتديد إملوإقع إدلينامييك للهيئة بناء عىل طلب مدمع ابلواثئق تتقدم به هيئة إلتصنيف إملعمتدة
إصدإر وثيقة دوةل إلعمل للتحقق وقبول إنظمة حتديد إملوإقع إدلينامييك إملطلوبة وذكل يف حال اكن هناك متطلب
لدلوةل إلساحلية لصدإر تكل إلوثيقة كام ورد ذكرها يف تعممي جلنة إلسالمة إلبحرية . MSC/Circ. 645
 .4إلسفن إملزودة مبهبط طائرإت هيلوكوبرت  ،ابس تثناء ، MODUيتعني وضع إلعالمات وإضاءة سطح طائرة
إلهيلوكوبرت مبا يتوإفق مع معايري هيئة إلطريإن إملدين إدلولية  ،كام للسلطة إلبحرية إختاذ إلجرإء إملناسب خبصوص
حالت خرق أي من معايري منظمة إلطريإن إملدين إدلولية .
إملادة ( ) 77
أحاكم أخرى
 .1للسلطة إلبحرية مطابقة إية معدإت وإملوإفقة عىل إس تخدإهما عىل منت إلسفن إليت ترفع إلعمل إلعامين بناء عىل
إلقرإرإت وإلتعاممي وإلتعلاميت إليت تصدر عما .
 .2إملوإفقة عىل ترخيص حمطات صيانة إنظمة ومعدإت إلسالمة وماكحفة إحلرإئق عىل إلسفن وفقا للقرإر إلوزإري رمق
. 2016/189
 .3ترسي إحاكم إلتفاقيات إدلولية إليت إنضمت إلهيا إلسلطنة عىل هن ما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذه إلتعلاميت.
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ملحق (  ) 1كشف يوحض هيئات إلتصنيف والارشإف عىل إلسفن إملفوضة من قبل وزإرة إلنقل وإلتصالت
م

الهيئة

Classification Society

No

1

هيئة تصنيف السفن اليابانية

ClassNk

1

2

هيئة تصنيف السفن اإليطالية

RINA

3

هيئة تصنيف السفن البريطانية

Lloyds Register of
)shipping (LR

2
3

4

هيئة تصنيف السفن الكورية

)Korean Register (KR

4

5

هيئة تصنيف السفن الفرنسية

)Bureau Veritas (BV

5

6

هيئة تصنيف السفن األمريكية

7

هيئة تصنيف السفن األلمانية النرويجية

8

هيئة تصنيف السفن الهندية

9

هيئة االمارات للتصنيف

American Bureau of
)Shipping (ABS
DNV GL AS
Indian Register of
)Shipping (IRS

6
7
8

Emirates
Classification Society
)(TASNEEF
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