اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/5
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية المقاومة
اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار الم�ؤذية لعام 2001
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية الدولي ــة ب�شـ ـ�أن �ضب ــط النظ ــم ال�سفـين ــية املقاوم ــة اللت ــ�صاق ال�شوائ ــب
وذات الآثار امل�ؤذية لعام , 2001
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية
املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية لعام  ، 2001وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
المــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

االتفاقيةالدولية
ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة
اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية لعام 2001
�إن الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ حتيط علما ب�أن الدرا�سات واال�ستق�صاءات العلمية التي �أجرتها احلكومات واملنظمات
الدولية املخت�صة قد بينت �أن بع�ض النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدمة على
ال�سفن ت�شكل خطرا كبريا على كائنات ع�ضوية بحرية هامة من الناحيتني الإيكولوجية
واالقت�صادية  ،وذلك بحكم �سميتها وبحكم �آثارها املزمنة الأخرى  ،وب�أن هذه النظم قد
تلحق ال�ضرر �أي�ضا ب�صحة الإن�سان �إذا تناول �أغذية بحرية ملوثة بها ،
و�إذ حتيط علما على وجه اخل�صو�ص بالقلق احلقيقي الذي تثريه النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائ ــب الت ــي ت�ستخــدم مركــبات ع�ضويــة ق�صديرية كمبيدات حيوية  ،واقتناعا منها
بوجوب االمتناع تدريجيا عن �إدخال هذه املركبات �إلى البيئة البحرية ،
و�إذ ت�ستذكر �أن الف�صل  17من جدول �أعمال القرن  ، 21الذي اعتمده م�ؤمتر الأمم املتحدة
املعني بالبيئة والتنمية لعام  ، 1992يطالب الدول باتخاذ تدابري للحد من التلوث الناجم
عن املركبات الع�ضوية الق�صديرية امل�ستخدمة فـي النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
و�إذ ت�ستذكر �أي�ضا �أن القرار ( ، A.895 )21الذي اعتمدته جمعية املنظمة البحرية الدولية
فـي  25ت�شرين الثاين  /نوفمرب  ، 1999يحث جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة
على �أن تبادر على وجه ال�سرعة �إلى �صياغة �صك عاملي ملزم قانونا يعالج على �سبيل
اال�ستعجال الآثار امل�ؤذية للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها النهج التحوطي املن�صو�ص عليه فـي املبد�أ  15من �إعالن ريو ب�ش�أن
البيئة والتنمية  ،وامل�شار �إليه فـي القرار ( MEPC.67 )37ال ــذي اعتمدت ــه جلــنة حماية
البيئة البحرية فـي � 15أيلول � /سبتمرب ، 1995
و�إذ تعرتف ب�أهمية حماية البيئة البحرية من الآثار ال�ضارة للنظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب ،
و�إذ تعرتف �أي�ضا ب�أن ا�ستخدام النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب جتنبا لرتاكم الكائنات
الع�ضوية على �سطح ال�سفن يت�سم ب�أهمية حا�سمة لكفاءة التجارة والنقل البحري  ،ولتجنب
انت�شار الكائنات الع�ضوية والكائنات املمر�ضة املائية امل�ؤذية ،
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و�إذ تعرتف كذلك ب�ضرورة امل�ضي فـي ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب تت�سم
بالفعالية وتكون �آمنة من الناحية البيئية  ،والت�شجيع على اال�ستعا�ضة عن النظم امل�ؤذية
بنظم �أقل �إيذاء �أو  ،كخيار �أف�ضل  ،اال�ستعا�ضة عنها بنظم غري م�ؤذية ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
التزامـــات عامــــة
 - 1يتعهد كل طرف فـي هذه االتفاقية ب�أن ي�ضع �أحكام هذه االتفاقية مو�ضع النفاذ التام
والكامل من �أجل تقليل �أو �إزالة ما للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب من �آثار �ضارة
على البيئة البحرية و�صحة الإن�سان .
 - 2ت�شكل املرافق جزءا ال يتجز أ� من هذه االتفاقية  .و�أي �إ�شارة �إلى هذه االتفاقية ت�شكل
فـي الوقت نف�سه �إ�شارة �إلى مرافقها  ،ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك .
 - 3يجب �أال يف�سر �أي حكم من �أحكام هذه االتفاقية على �أنه مينع �أي دولة من �أن تتخذ  ،منفردة
�أو باال�شرتاك مع غريها  ،ومبا يتفق مع القانون الدويل  ،تدابري �أكرث �صرامة من
�أجل تقليل �أو �إزالة ما للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب من �آثار �ضارة على البيئة .
 - 4ت�سعى الأطراف �إلى التعاون على تنفـيذ هذه االتفاقية واالمتثال لها و�إنقاذها ب�صورة
فعالة .
 - 5تتعهد الأطراف ب�أن ت�شجع على امل�ضي فـي ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب
تت�سم بالفاعلية وتكون �آمنة من الناحية البيئية .
املــادة ( ) 2
تعاريــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  ،ف�إن :
 " - 1الإدارة " هي حكومة الدولة التي تخ�ضع ال�سفـينة ل�سلطتها  ،وفـيما يتعلق ب�سفـينة
يحق لها �أن ترفع علم �إحدى الدول  ،تكون الإدارة هي حكومة تلك الدولة  .وفـيما
يتعلق باملن�صات الثابتة �أو الطافـية امل�ستخدمة فـي ا�ستك�شاف وا�ستغالل قاع البحر
وباطن تربته املتاخمني لل�ساحل الذي متار�س عليه الدولة ال�ساحلية حقوق ال�سيادة
لأغرا�ض ا�ستك�شاف وا�ستغالل مواردها الطبيعية  ،تكون الإدارة هي حكومة الدولة
ال�ساحلية املعنية .
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 - 2و " النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب " هو �أي ك�سوة � ،أو طالء � ،أو معاجلة �سطح خارجي ،
�أو �سطح خارجي � ،أو و�سيلة ت�ستخدم على ال�سفنية للحد من الت�صاق الكائنات الع�ضوية
غري املرغوب فـيها �أو ملنع الت�صاقها .
 - 3و " اللجنة " هي جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة .
 - 4و " احلمولة الإجمالية " هي احلمولة الإجمالية املح�سوبة وفقا للوائح قيا�س احلمولة
ال ــواردة فـ ــي املرف ــق ( )1م ــن االتفاقي ــة الدوليــة لقيا�س حمولة ال�سفن لعام 1969م ،
�أو فـي �أي اتفاقية حتل حملها .
 - 5و " الرحلة الدولية " هي �أي رحلة ل�سفـينة يحق لها �أن ترفع علم �إحدى الدول من �أو
�إلى ميناء خا�ضع � ،أو فر�ضة بحرية خا�ضعة  ،لوالية دولة �أخرى .
 - 6و " الطول " هو الطول وفقا لتعريفه الوارد فـي االتفاقية الدولية خلطوط التحميل
لعام 1966م ب�صيغتها املعدلة بربوتوكول عام 1988م املتعلق بها � ،أو فـي �أي اتفاقية حتل
حملها .
 - 7و " املنظمة " هي املنظمة البحرية الدولية .
 - 8و " الأمني العام " هو الأمني العام للمنظمة .
 - 9و " ال�سفـينة " هي مركب من �أي نوع كان يعمل فـي البيئة البحرية  ،وت�شمل القوارب
الزالقة  ،واملركب ــات ذات الو�سائ ــد الهوائي ــة  ،والغوا�صــات  ،والطافـيات  ،واملن�صـ ــات
الثابتة �أو الطافـية  ،ووحدات التخزين الطافـية  ،ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ
الطافـية .
 - 10و " الفريق التقني " هو هيئة م�ؤلفة من ممثلي الأطراف  ،و�أع�ضاء املنظمة  ،والأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع
املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي لها �صفة ا�ست�شارية لدى املنظمة  ،ويف�ضل
�أن ي�ضم ممثلني عن امل�ؤ�س�سات واملختربات التي تقوم بتحليل النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب  ،ويجب �أن يتمتع ه�ؤالء املمثلون باخلربة فـي جماالت امل�صري البيئي
والآثار البيئية  ،والآثار ال�سمية  ،والبيولوجيا البحرية  ،و�صحة الإن�سان  ،والتحليل
االقت�صادي  ،و�إدارة املخاطر  ،والنقل البحري الدويل  ،وتكنولوجيا التك�سية بالنظم
املقاومــة اللت�صــاق ال�شوائــب � ،أو ف ــي جمــاالت خربة �أخرى �ضرورية لال�ستعرا�ض
املو�ضوعي للمزايا التقنية لأي اقرتاح مف�صل .
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املــادة ( ) 3
التطبيـــــق
 - 1ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  ،تنطبق هذه االتفاقية على ما يلي :
أ�  -ال�سفن التي يحق لها �أن ترفع علم �أحد الأطراف .
ب  -ال�سفن التي ال يحق لها �أن ترفع علم �أحد الأطراف ولكنها ت�شغــل حتــت �سلط ــة
�أحد الأطراف  ،و
ج  -ال�سفن التي تدخل ميناء تابعا � ،أو تر�سانة بناء �سفن �أو فر�ضة بحرية تابعة  ،لأحد
الأطراف  ،ولكنها ال تندرج فـي عداد ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرة الفرعية ( �أ)
�أو (ب) �أعاله .
 - 2ال تنطبق هذه االتفاقية على ال�سفن احلربية � ،أو ال�سفن احلربية امل�ساعدة � ،أو ال�سفن
الأخرى التي ميلكها �أو ي�شغلها �أحد الأطراف وال ت�ستخدم  ،فـي الوقت احلا�ضر � ،إال
فـي خدمة حكومية غري جتارية  ،غري �أن على كل طرف �أن ي�ضمن  ،باعتماده تدابري
مالئمة ال تعوق عمليات مثل هذه ال�سفن التي ميلكها �أو ي�شغلها وال تعوق قدراتها
الت�شغيلية � ،أن تت�صرف هذه ال�سفن بطريقة تتفق  ،بالقدر املعقول والعملي  ،مع هذه
االتفافـية .
 - 3وفـيما يتعلق ب�سفن الدول غري الأطراف فـي هذه االتفاقية  ،تطبق الأطراف متطلبات
االتفاقية احلالية على نحو يكفل عدم حماباة هذه ال�سفن فـي املعاملة .
املــادة ( ) 4
تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
 - 1وفقا للمتطلبات املبينة فـي املرفق (  ، ) 1على كل طرف �أن يحظر و�/أو يقيد :
أ�  -و�ضع � ،أو �إعادة و�ضع � ،أو تثبيت � ،أو ا�ستخدام نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب على
ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرتني الفرعيتني (�أ) �أو (ب) من الفقرة ( ) 1من املادة
(،)3و
ب  -و�ضع � ،أو �إعادة و�ضع � ،أو تثبيت � ،أو ا�ستخدام هذه النظم على ال�سفن امل�شار �إليها
فـي الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( )1من املادة ( )3عند وجودها فـي ميناء تابع ،
�أو فـي تر�سانة بناء �سفن �أو فر�ضة بحرية تابعة  ،لأحد الأطراف ،
وعليه �أن يتخذ تدابري فعالة ت�ضمن امتثال هذه ال�سفن لتلك املتطلبات .
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 - 2يجوز لل�سفن املزودة بنظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب  ،خ�ضع لل�ضبط عن طريق تعديل
�أدخل على املرفق ( )1بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ � ،أن حتتفظ بذلك النظام
حتى التاريخ املقبل الذي يعتزم جتديده فـيه  ،على �أال يتجاوز ذلك (� )60ستني �شهرا
بعد و�ضع النظام املذكور � ،إال �إذا قررت اللجنة وجود ظروف ا�ستثنائية ت�سوغ تنفـيذ
ال�ضبط فـي وقت �أ�سبق .
املــادة ( ) 5
تدابري �ضبط النفايات التي يغطيها املرفق ()1
يجب على الطرف �أن يتخذ فـي �أرا�ضيه  ،وا�ضعا فـي ح�سبانه القواعد واملعايري واملتطلبات
الدولية  ،تدابري مالئمة ت�ستوجب �أن يتم جمع ومناولة ومعاجلة النفايات الناجتة عن
و�ضع �أو �إزالة نظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب اخلا�ضع لل�ضبط مبوجب املرفق ( )1و�أن يتم
التخل�ص منها بطريقة �آمنة و�سليمة بيئيا من �أجل حماية �صحة الإن�سان والبيئة .
املــادة ( ) 6
الإجراء الذي يتعني اتباعه
القرتاح تعديالت على تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
 - 1يجوز لأي طرف �أن يقرتح تعديال على املرفق ( ، )1وفقا لهذه املادة .
 - 2يجب �أن يت�ضمن االقرتاح الأويل املعلومات املطلوبة فـي املرفق ( ، )2و�أن يقدم �إلى
املنظمة  ،وعندما تتلقى املنظمة اقرتاحا عليها �أن ت�سرتعــي �إليــه انتباه الأطراف ،
والدول الأع�ضاء فـي املنظمة  ،والأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات
احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي
لها �صفة ا�ست�شارية لدى املنظمة  ،و�أن تزودها بن�ص االقرتاح .
 - 3على اللجنة �أن تقرر ما �إذا كان نظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب حمل النظر ي�ستحق
ا�ستعرا�ضا �أكرث تعمقا ا�ستنادا �إلى ما جاء فـي االقرتاح الأويل  .و�إذا قررت اللجنة �أن
الأمر ي�ستحق �إجراء ا�ستعرا�ض �إ�ضافـي  ،تطلب من الطرف �صاحب االقرتاح �أن يقدم
�إليها اقرتاحا مف�صال يت�ضمن املعلومات املطلوبة فـي املرفق (� ، )3إال �إذا كانت كل
هذه املعلومات قد وردت بالفعل فـي االقرتاح الأويل و�إذا ر�أت اللجنة �أن هناك تهديدا
خطريا �أو تهديدا يتعذر �إ�صالح عواقبه  ،ف�إن عدم توافر اليقني العلمــي الكامــل يجب
�أال يتخذ �سببا لعدم امل�ضي فـي تقييم االقرتاح  .وتن�شئ اللجنة فريقا تقنيا وفقا
للمادة (. )7
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 - 4على الفريق التقني �أن ي�ستعر�ض االقرتاح املف�صل �إلى جانب �أي بيانات �إ�ضافـية يقدمها
�أي طرف مهتم  ،و�أن يقيم ما �إذا كان االقرتاح قد برهن على �أن هناك احتماال غري
مقبول ب�أن تتعر�ض الكائنات غري امل�ستهدفة �أو �صحة الإن�سان لآثار �ضارة مبا ي�سوغ
�إدخال تعديل على املرفق ( ، )1و�أن يوافـي اللجنة بتقرير عما انتهى �إليه وفـي هذا
ال�صدد :
�أ  -يجب �أن يت�ألف ا�ستعرا�ض الفريق التقني مما يلي :
i iتقييم العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني والآثار ال�ضارة ذات
ال�صلة التي لوحظت �سواء فـي البيـئة �أو على �صحة الإن�سان عن طريق �سبل
�شتى  ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر  ،ا�ستهالك الأغذية البحرية � ،أو التي
لوحظت فـي �إطار درا�سات خا�ضعة لل�ضوابط ت�ستند �إلى البيانات الواردة فـي
املرفق ( )3و�إلى �أي بيانات �أخرى ذات �صلة تظهر للعيان .
i iiتقييــم مــدى �إ�سه ــام تداب ــري ال�ضب ــط املقرتح ــة  ،و�أي تداب ــري �ض ــبط �أخ ــرى
قد يدر�سها الفريق التقني  ،فـي احلد من اخلطر املحتمل ،
iiiiتدار�س املعلومات املتاحة ب�شـ�أن �إمكانية تطبيق تدابري ال�ضبط من الناحية
التقنية  ،وب�ش�أن اجلدوى االقت�صادية لالقرتاح ،
iivتدار�س املعلومات املتاحة عما لتطبيق تدابري ال�ضبط هذه من �آثار �أخرى على
ما يلي :
 البيئة ( وي�شمل ذلك علـى �سبيل املثال ال احل�صر تكلفة عدم اتخاذ �أيتدابري  ،والت�أثري على نوعية الهواء ) ،
 ال�شواغل املتعلقة بال�صحة وال�سالمة فـي تر�سانات بناء ال�سفن ( الآثار علىالعاملني فـي تر�سانات بناء ال�سفن ) ،
 التكلفة التي �سيتحملها قطاع النقل البحري الدويل والقطاعات الأخرىذات ال�صلة  ،و
v vتدار�س مدى توافر بدائل منا�سبة  ،وي�شمل ذلك تدار�س املخاطر املحتملة
للبدائل .
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ب  -يجب �أن يقدم تقرير الفريق التقني كتابة و�أن ي�أخذ فـي اعتباره كل تقييم وكل
تدار�س �أ�شري �إليه فـي الفقرة الفرعية ( أ� )  ،ولكن يجوز للفريق التقني �أن يقرر
عدم امل�ضي فـي �إجراء التقييمات املبينة فـي الفقرات الفرعية (�أ ) (� )iiإلى ( �أ )
(� )Vإذا ر�أى بعد �إجراء التقييم املذكور فـي الفقرة الفرعية (�أ) ( )iعدم وجود ما
ي�سوغ موا�صلة بحث االقرتاح .
ج  -يجب �أن يت�ضمن تقرير الفريق التقني � ،ضمن ما يت�ضمنه  ،تو�صية ب�ش�أن ما
�إذا كانت تدابري ال�ضبط الدولية املقررة عمال بهذه االتفاقية م�سوغة �إزاء نظام
مقاومة الت�صاق ال�شوائب املعني � ،أو ب�ش�أن مدى مالئمة تدابري ال�ضبط النوعية
املقرتحة فـي االقرتاح املف�صل � ،أو ب�ش�أن �أي تدابري �ضبط �أخرى يعتقد الفريق
�أنها �أكرث مالءمة .
 - 5يجب �أن يعمم تقرير الفريق التقني على الأطراف  ،و�أع�ضاء املنظمة  ،والأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات احلكومية الدولية التي عقدت
اتفاقات مع املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي لها �صفة ا�ست�شارية لدى
املنظمة  ،قبل �أن تتدار�سه اللجنة  .وتقرر اللجنة ما �إذا كان يتعني املوافقة على
االقرتاح الداعي �إلى تعديل املرفق (� )1أو تنقيح هذا االقرتاح �إذا اقت�ضى الأمر ،
�آخذة فـي ح�سبانها تقرير الفريق التقني  .و�إذا وجد التقرير �أن هناك تهديدا
خطريا �أو تهديدا يتعذر �إ�صالح عواقب ــه  ،فـ ـ�إن عــدم توافر اليقني العلمي
الكامل يجب �أال يتخذ  ،فـي حد ذاته � ،سببا لعدم �إدراج نظام مقاومة الت�صاق
ال�شوائب املعني فـي املرفق ( . )1و�إذا وافقت اللجنة على التعديالت املقرتحة
على املرفق ( ، )1يجب �أن تعمم هذه التعديالت وفقا للفقرة الفرعية (�أ)
من الفقرة ( )2من املادة ( . )16ويجب �أال ي�ستبعد قرار بعدم املوافقة على
االقرتاح تقدمي اقرتاح جديد فـي امل�ستقبل ب�ش�أن نظام معني ملقاومة اللت�صاق
ال�شوائب � ،إذا ظهرت للعيان معلومات جديدة .
 - 6الأطراف هي وحدها التي يجوز لها �أن ت�شارك فـي اتخاذ قرارات اللجنة املبينة
فـي الفقرتني ( ) 3و ( ) 5من هذه املادة .
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املــادة ( ) 7
الفقــرة التقنيــة
 - 1تن�شئ اللجنة  ،عمال باملادة ( ، ) 6فريقا تقنيا عند تلقي اقرتاح مف�صل  .واذا وردت عدة
اقرتاحات معا فـي وقت واحد �أو ورد �أحدها فـي �إثر الآخر  ،جاز للجنة ان تن�شئ فريقا
تقنيا واحد �أو �أكرث ح�سب اللزوم .
 - 2يجوز لأي طرف �أن ي�شارك فـي مداوالت الفرق التقني  .وينبغي له �أن ي�ستعني مب�صادر
اخلربة ذات ال�صلة املتوافرة له .
 - 3تقرر اللجنة اخت�صا�صات الفرق التقنية وتنظيمها و�سري عملها  ،ويجب �أن تن�ص
هذه االخت�صا�صات على حماية �أي معلومات �سرية قد يجري تقدميها .ويجوز للفرق
التقنية �أن جتتمع متى ر�أت ذلك �ضروريا  ،ولكن عليها �أن ت�سعى �إلى �إجناز عملها من
خالل املرا�سالت املكتوبة �أو الإلكرتونية �أو �أي و�سائل مالئمة �أخرى .
 - 4ممثلو الأطراف هم وحدهم الذين يجوز لهم �أن ي�شاركوا فـي �صياغة �أي تو�صية تقدم
�إلى اللجنة عمال باملادة ( . )6وي�سعى الفريق التقني �إلى حتقيق الإجماع بني ممثلي
الأطراف  ،ف�إن تعذر حتقيق هذا الإجماع وجب على الفريق التقني �أن يذكر �آراء
الأقلية .
املــادة ( ) 8
البحوث العلمية والتقنية و�أعمال الر�صد
 - 1تتخذ الأطراف التدابري املالئمة الكفـيلة بت�شجيع وتي�سري البحوث العلمية والتقنية
املتعلقة ب�آثار النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وبر�صد هذه الآثار  .وينبغي �أن ت�شمل
هذه البحوث  ،على وجه اخل�صو�ص  ،مالحظة �آثار النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
وقيا�سها  ،و�أخذ عينات لها  ،وتقييمها  ،وحتليلها .
 - 2وعمال على تعزيز �أهداف هذه االتفاقية  ،ي�سهل كل طرف ح�صول الأطراف الأخرى
التي تطلب ذلك على املعلومات ذات ال�صلة ب�ش�أن :
أ�  -الأن�شطة العلمية والتقنية املنفذة وفقا لهذه االتفاقية .
ب  -الربامج العلمية والتكنولوجية املتعلقة بالبيئة البحرية و�أهداف هذه الربامج و
ج  -الآثار التي لوحظت فـي �إطار �أي برامج لر�صد وتقييم النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب .
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املــادة ( ) 9
�إبـــالغ املعلومـــات وتبادلهـــا
 - 1يتعهد كل طرف ب�إبالغ املنظمة مبا يلي :
�أ  -قائمة خرباء املعاينة املعينني �أو املنظمات املعرتف بها املرخ�ص لهم ب�أن يعملوا
بالنيابة عن ذلك الطرف فـي �إدارة امل�سائل املتعلقة ب�ضبط النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب وفقا لأحكام هذه االتفاقية  ،وذلك لتعميمها على الأطراف كي تعلم
بهــا موظفـيه ــا املعني ــني  .وعلــى الإدارة �أن تخطر املنظمة  ،من ثم  ،بامل�س�ؤوليات
وال�شروط املحددة لل�صالحية املفو�ضة �إلى خرباء املعاينة املعينني �أو للمنظمات
املعرتف بها .
ب  -املعلومات املتعلقة ب�أي نظم ملقاومة الت�صاق ال�شوائب وافق عليها � ،أو قيدها � ،أو
حظرها مبوجب قانونه الداخلي  ،وذلك ب�صفة �سنوية .
 - 2توفر املنظمة  ،من خالل �أي و�سيلة منا�سبة  ،املعلومات التي تبلغ �إليها مبوجب الفقرة
( )1من هذه املادة .
� - 3إذا وافق �أي طرف على نظم ملقاومة الت�صاق ال�شوائب �أو �سجلها �أو رخ�صها  ،عليه �أن
يزود الأطراف التي تطلب ذلك � ،أو �أن يلزم منتجي هذه النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب ب�أن يزودوا الأطراف املذكورة  ،باملعلومات ذات ال�صلة التي ا�ستند �إليها فـي
اتخاذ قراره  ،مبا فـي ذلك املعلومات املن�صو�ص عليها فـي املرفق (� ، )3أو �أي معلومات
�أخرى منا�سبة لإجراء تقييم مالئم للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب  ،وال تقدم �أي
معلومات يحميها القانون .
املــادة ( ) 10
املعاينات و�إ�صدار ال�شهادات
يكفل الطرف معاينة ال�سفن التي يحق لها �أن ترفع علمه �أو �أن ت�شغل حتت �سلطته و�إ�صدار
ال�شهادات لها  ،وفقا للوائح الواردة فـي املرفق(. )4
املــادة ( ) 11
التفتي�ش على ال�سفن والك�شف عن االنتهاكات
 - 1يجوز �أن تخ�ضع �أي �سفـينة تنطبق عليها هذه االتفاقية  ،فـي �أي ميناء �أو تر�سانة بناء
�سفن �أو فر�ضة بحرية لطرف من الأطراف  ،للتفتي�ش عليها من جانب موظفـني
يرخ�ص لهم بذلك من �أجل حتديد ما �إذا كانت ال�سفـينة متتثل للأحكام واجبة
االنطباق من هذه االتفاقية  .وما مل تتوافر �أ�سباب وا�ضحة ت�سوغ االعتقاد ب�أن
ال�سفـينة تنتهك هذه االتفاقية  ،ف�إن هذا التفتي�ش يقت�صر على ما يلي :
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�أ  -التحقق من �أن ال�سفـينة حتمل على متنها ال�شهادة الدولية لنظام مقاومة الت�صاق
ال�شوائب �أو الإقرار املتعلق بنظام مقاومة ال�شوائب � ،ساري ال�صالحية و�/أو
ب  -الأخ ــذ الوجي ــز لعين ــة م ــن نظ ــام مقاومــة الت�صــاق ال�شوائ ــب اخل ــا�ص بال�سفـين ــة
ال ت�ؤثر على منعة هذا النظام �أو هيكله �أو ت�شغيله  ،مع مراعاة اخلطوط التوجيهية
املو�ضوعة من جانب املنظمة* .غري �أن الوقت الالزم ملعاجلة نتائج هذه العينة
يجب �أال يتخذ �أ�سا�سا ملنع حترك ال�سفـينة ورحيلها .
� - 2إذا توافرت �أ�سباب وا�ضحة ت�سوغ االعتقاد ب�أن ال�سفـينة تنتهك الأحكام واجبة االنطباق
من هذه االتفاقية  ،جاز �إجراء تفتي�ش معمق مع مراعاة اخلطوط التوجيهية املو�ضوعة
من جانب املنظمة .
� - 3إذا تبني �أن ال�سفـينة تنتهك هذه االتفاقية  ،جاز للطرف القائم بالتفتي�ش �أن يتخذ
خطوات لتحذير ال�سفـينة � ،أو احتجازهــا � ،أو �صرفهــا من موانئــه � ،أو عدم ا�ستقبالها
فـيه ــا  .وعل ــى الط ــرف الــذي يتخذ هــذا الإج ــراء �ضــد ال�سفـينة ب�سبب عدم امتثالها
لأحكام هذه االتفاقية � ،أن يبلغ على الفور �إدارة ال�سفـينة املعنية .
 - 4تتعاون الأطراف على اكت�شاف �أي انتهاكات لهذه االتفاقية وعلى �إنفاذها  .كما يجوز
لطرف من الأطراف �أن يفت�ش على �سفـينة عند دخولها �إلى املوانئ �أو تر�سانات بناء
ال�سفن �أو الفر�ض البحرية اخلا�ضعة لواليته � ،إذا تلقى من طرف �آخر طلبا ب�إجراء
ا�ستق�صاء م�شفوعا ب�أدلة كافـية على �أن ال�سفـينة ت�شغل �أو كانت ت�شغل على نحو ي�شكل
انتهاكا لهذه االتفاقية  .وير�سل التقرير عن هذا اال�ستق�صاء �إلى الطرف الذي طلب
�إجراءه و�إلى ال�سلطة املخت�صة للإدارة التي تتبعها ال�سفـينة املعنية كي يت�سنى اتخاذ
الإجراء املالئم مبوجب هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
االنتهاكــــات
 - 1يحظر اقرتاف �أي انتهاك ملتطلبات هذه االتفاقية  ،وتوقع عقوبات على هذا االنتهاك
مبوجب قانون الإدارة التي تخ�ضع لها ال�سفـينة املعنية � ،أينما وقع هذا االنتهاك  .و�إذا
�أبلغت الإدارة بحدوث انتهاك من هذا النوع  ،وجب عليها �أن حتقق فـي امل�س�ألة  ،ويجوز
لها �أن تطلب من الطرف الذي �أبلغها بذلك �أن يقدم �أدلة �إ�ضافـية عن االنتهاك املدعى
به  .و�إذا اقتنـ ــعت الإدارة بتواف ــر �أدل ــة تكف ــي التخاذ �إجراءات ق�ضائية �إزاء االنتهاك
املدعى به  .وجب عليها �أن تتخذ هذه الإجراءات فـي �أقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها .
* ما زال من املتعني و�ضع هذه اخلطوط التوجيهية
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وتخطر الإدارة على جناح ال�سرعة الطرف الذي �أبلغها باالنتهاك املدعى به  ،بالإ�ضافة
�إلى املنظمة  ،ب�أي �إجراء مت اتخاذه  .و�إذا مل تتخذ الإدارة �أي �إجراء فـي غ�ضون �سنة بعد
تلقيها املعلومات  ،عليها �أن تخطر بذلك الطرف الذي �أبلغها باالنتهاك املدعى به .
 - 2يحظر اقرتاف �أي انتهاك لهذه االتفاقية داخل الوالية الق�ضائية لأي طرف  ،وتوقع
عقوبات على هذا االنتهاك مبوجب قانون ذلك الطرف  .ومتى حدث هذا االنتهاك
وجب على ذلك الطرف القيام مبا يلي :
أ�  -اتخاذ �إجراءات ق�ضائية وفقا لقانونه � ،أو
ب  -تزويد �إدارة ال�سفـينة املعنية مبا قد يكون لديه من معلومات و�أدل ــة عــن حــدوث
االنتهاك .
 - 3يجب �أن تكون العقوبات املن�صو�ص عليها فـي قوانني �أي طرف عمال بهذه املادة �صارمة
بقدر يكفـي لردع انتهاكات هذه االتفاقية �أينما حدثت تلك االنتهاكات .
املــادة ( ) 13
ت�أخري ال�سفن �أو احتجازها بال م�سوغ
 - 1يجب بذل ق�صــارى اجله ــد تالفـي ــا لأن ت ـ ـ�ؤدي التداب ــري املتخ ــذة مبوج ــب املادة ()11
�أو (� )12إلى احتجاز ال�سفـينة �أو ت�أخريها بال م�سوغ .
 - 2ال�سفـينة التي يتم احتجازها �أو ت�أخريها بال م�سوغ  ،مبوجب املادة (� )11أو ( )12يحق
لها احل�صول على تعوي�ض عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار تكون قد تعر�ضت لها .
املــادة ( ) 14
ت�سويــة املنازعــات
ت�سوي الأطراف �أي منازعة تن�ش أ� بينها ب�ش�أن تف�سري االتفاقية �أو تطبيقــها عــن طري ــق
التفاو�ض �أو اال�ستق�صاء �أو التوفيق �أو التحكيم �أو الت�سوية الق�ضائية �أو اللجوء �إلى وكاالت
�أو ترتيبات �إقليمية � ،أو ب�أي و�سيلة �سلمية �أخرى تختارها .
املــادة ( ) 15
�صلة االتفاقية بقانون البحار الدويل
لي�س فـي هذه االتفاقية ما يخل بحقوق والتزامات �أي دولة مبوجب القانون الدويل
العرفـي كما يتجلى فـي اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
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املــادة ( ) 16
التعديـــالت
 - 1يجوز تعديل هذه االتفاقية ب�أي �إجراء من الإجراءات املحددة فـي الفقرات التالية .
 - 2التعديالت بعد التدار�س داخل املنظمة :
�أ  -يجوز لأي طرف �أن يقرتح تعديال على هذه االتفاقية  .ويقدم التعديل املقرتح �إلى
الأمني العام الذي يعممه عندئذ على الأطراف وعلى �أع�ضاء املنظمة قبل تدار�سه
بـ ـ (� )6ستــة �أ�شهــر على الأقل � .أم ــا االقت ــراح املتعل ــق بتعدي ــل املرفق فـيعالج وفقا
للمادة ( )6قبل تدار�سه مبوجب هذه املادة .
ب  -يحال التعديل املقرتح واملعمم على النحو املبني �أعاله �إلى اللجنة لتدار�سه  .ويحق
للأطراف �سواء �أكانت �أع�ضاء فـي املنظمة �أم مل تكن � ،أن ت�شارك فـي مداوالت
اللجنة املتعلقة بتدار�س التعديل واعتماده .
ج  -وتعتمد التعديالت ب�أغلبية ثلثي الأطراف احلا�ضرين وامل�صوتني فـي اللجنة ،
وذلك ب�شرط ح�ضور ثلث الأطراف على الأقل وقت الت�صويت .
د  -ير�سل الأمني العام التعديالت املعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) �إلى الأطراف
لقبولها .
هـ  -يعترب التعديل مقبوال فـي الظروف التالية :
i iيعترب تعديل ملادة من هذه االتفاقية مقبوال فـي التاريخ الذي يخطر فـيه ثلثا
الأطراف الأمني العام بقبولهم له .
i iiيعترب تعديل ملرفق من املرفقات مقبوال بعد انق�ضاء ( )12اثني ع�شر �شهرا
بعد تاريخ اعتماده �أو بعد �أي تاريخ �آخر حتدده اللجنة  ،ولكن �إذا كان ثلثا
الأطراف قد �أخطروا  ،بحلول ذلك التاريخ  ،الأمني العام باعرتا�ضهم على
التعديل  ،وال يعترب هذا التعديل مقبوال .
و  -يدخل التعديل حيز النفاذ فـي الظروف التالية :
i iيدخل تعديل ملادة من هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء الأطراف التي �أعلنت
قبولها له بعد (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه وفقا للفقرة
الفرعية (هـ) ( . ) i
i iiيدخل تعديل للمرفـ ــق ( )1حيز النفـ ــاذ �إزاء جميع الأط ــراف بعد (� )٦ستة
�أ�شهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه  ،با�ستثناء �أي طرف :
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� - 1أخطر باعرتا�ضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) ( )iiومل ي�سحب
اعرتا�ضه هذا .
� - 2أخطر الأمني العام  ،قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ  ،ب�أن التعديل لن
يدخل �إزاء حيز النفاذ �إال بعد �إخطار الحق بقبوله � ،أو
� - 3أ�صدر وقت �إيداعه �صك ت�صديقه على االتفاقية �أو موافقته عليها �أو ان�ضمامه
�إليها � ،إعالنا يفـيد �أن التعديالت على املرفق ( )1لن تدخل �إزاءه حيز النفاذ
�إال بعد �إخطار الأمني العام بقبوله لتلك التعديالت .
i iiiيدخل التعدي ــل على مرفق �آخر غري املرفق ( )1حيز النفاذ �إزاء جمي ــع
الأط ــراف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من التاريخ الذي يعترب مقبوال فـيه  ،با�ستثناء
الأطراف التي �أخطرت باعرتا�ضها على هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية
(هـ) ( )iiومل ت�سحب اعرتا�ضها هذا .
ز  i -يجوز لأي طرف �أخطر باعرتا�ض مبوجب الفقرة الفرعية (و) (� )1( )iiأو
(� )iiiأن يخطر فـي وقت الحق الأمني العام بقبوله للتعديل  .ويدخل هذا
التعديل حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من تاريخ الإخطار
بقبوله �أو التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ � ،أيهما حل الحقا .
�	iiإذا قام طرف �أر�سل �إخطارا �أو �أ�صدر �إعالنا م�شارا �إليه فـي الفقرة الفرعية
(و) (� )2( )iiأو ( )3على التوايل ب�إخطار الأمني العام بقبوله لتعديل ما ،
يدخل هذا التعديل حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من تاريخ
الإخطار بقبوله �أو من التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ �أيهما حل
الحقا .
 - 3التعديل عن طريق م�ؤمتر :
أ�  -بناء على طلب من �أحد الأطراف  ،يحظى بت�أييد ثلث الأطراف على الأقل  ،تعقد
املنظمة م�ؤمترا للأطراف للنظر فـي �إدخال تعديالت على هذه االتفاقية .
ب  -ير�سل الأمني العام �أي تعديل يعتمده هذا امل�ؤمتر ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين
وامل�صوتني �إلى جميع الأطراف بقبوله .
ج  -ما مل يقرر امل�ؤمتر خالف ذلك  ،يعترب التعديل مقبوال ويدخل حيز النفاذ وفقا
للإجراءات املحددة فـي الفقرتني (( )2هـ) و (و) على التوايل من هذه املادة .
� - 4أي طرف مل يقبل تعديال على مرفق من املرفقات  ،يعامل بو�صفه من غري الأطراف
لأغرا�ض تطبيق ذلك التعديل فح�سب .
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 - 5تقرتح وتعتمد �إ�ضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا للإجراء املطبق على
تعديل ملادة من مواد هذه االتفاقية .
� - 6أي �إخطار �أو �إعالن ي�صدر مبوجب هذه املادة يوجه �إلى الأمني العام كتابة .
 - 7يبلغ الأمني العام الأطراف والأع�ضاء فـي املنظمة مبا يلي :
�أ � -أي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بوجه عام و�إزاء كل طرف  ،و
ب � -أي �إخطار �أو �إعالن ي�صدر مبوجب هذه املادة .
املــادة ( ) 17
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية �أمام �أي دولة  ،فـي مقر املنظمة  ،فـي الفرتة من
� 1شباط/فرباير � 2002إلى  31كانون الأول/دي�سمرب 2002م ويبقى م�شرعا بعد ذلك
الن�ضمام �أي دولة .
 - 2يجوز للدول �أن ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية عن طريق ما يلي :
�أ  -التوقيع غري املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو االن�ضمام �أو
ب  -التوقيع املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة واملتربع بالت�صديق �أو القبول �أو
املوافقة �أو
ج  -االن�ضمام .
 - 3يكون الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ب�إيداع �صك بهذا املعنى لدى الأمني
العام .
� - 4إذا ت�ألفت �إحدى الدول من وحدتني �إقليميتني �أو �أكرث  ،تطبق فـيها نظم قانونية
خمتلفة ب�ش�أن امل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية  ،جاز لها وقت التوقيع على هذه
االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها � ،أن تعلن
�أن هذه االتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الإقليمية �أو على وحدة واحدة �أو �أكرث
فح�سب منها  ،وجاز لها �أن تعدل هذا الإعالن فـي �أي وقت بتقدمي �إعالن �آخر .
 - 5يجب �أن يخطر الوديع ب�أي �إعالن من هذا النوع  ،ويجب �أن يذكر هذا الإعالن �صراحة
الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 18
دخول االتفاقية حيز النفاذ
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد ( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الذي تقوم
فـيه ( )5خم�س وع�شرون دولة على الأقل  ،ت�شكل �أ�ساطيلها التجارية جمتمعة ما ال
يقل عن ( )25خم�سة وع�شرين فـي املائة من احلمولة الإجمالية للأ�سطول التجاري
العاملي بالتوقيع عليها دون حتفظ �إزاء الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة � ،أو ب�إيداع �صك
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام املطلوب وفقا للمادة (. )17
 - 2فـيما يتعلق بالدول التي �أودعت �صك ت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبول لها �أو
موافقة عليها �أو ان�ضمام �إليها بعد ا�ستيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ  ،ولكن قبل
حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ  ،يبد�أ �سريان مفعول الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
االن�ضمام فـي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ �أو بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إيداع ال�صك �أيهما حل الحقا .
� - 3أي �صك بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل
فـيه هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،يبد�أ �سريان مفعوله بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
الإيداع .
� - 4أي �صك بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام يودع بعد التاريخ الذي يعترب
فـيـه تعديــل على هذه االتفاقيــة مقبــوال مبوجــب امل ــادة ( )16ينطبق على االتفاقية
ب�صيغتها املعدلة .
املــادة ( ) 19
االن�سحــــاب
 - 1يجوز لأي طرف �أن ين�سحب من هذه االتفاقية فـي �أي وقت بعد مرور (� )2سنتني على
تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف .
 - 2يكون االن�سحاب ب�إر�سال �إخطار كتابي �إلى الأمني العام  ،وي�سري مفعول االن�سحاب بعد
(� )1سنة واحدة من تلقي هذا الإخطار �أو بعد �أي فرتة �أطول �أجال حتدد فـيه .
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املــادة ( ) 20
الوديــــع
 - 1تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام  ،الذي ير�سل ن�سخا �صادقة م�صدقة منها �إلى
جميع الدول التي وقعت عليها �أو ان�ضمت �إليها .
 - 2وبالإ�ضاف ــة إ�ل ــى املهام املبينة فـي مواد �أخرى من ه ــذه االتفاقيــة  ،يقوم الأمني العام
مبا يلي :
�أ � -إبالغ جميع الدول التي وقعت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها مبا يلي :
i iكـ ــل توقي ــع جديد �أو �إيداع جديـ ــد ل�صـ ــك بالت�صدي ـ ــق �أو القب ـ ــول �أو املوافقـ ــة
�أو االن�ضمام  ،وتاريخ ذلك .
i iiتاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ .
�i iiiإيداع �أي �صك لالن�سحاب من هذه االتفاقية  ،وتاريخ تلقي هذا ال�صك  ،وتاريخ
�سريان مفعول هذا االن�سحاب .
ب � -إر�سال ن�ص هذه االتفاقية  ،مبجرد دخولها حيز النفاذ � ،إلى الأمانة العامة للأمم
املتحدة لت�سجيلها ون�شرها وفقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة .
املــادة ( ) 21
اللغــــــات
حـررت هذه االتفاقية فـي ن�سخ ــة �أ�صليــة واحدة باللغات  :اال�سبانيــة  ،والإجنليزيــة ،
والرو�سيــة  ،وال�صينيــة  ،والعربيــة  ،والفرن�سية  ،وتعترب الن�صو�ص املحررة بهذه اللغات
مت�ساوية فـي احلجية .
و�إ�شهادا على ذلك  ،مت التوقيع على هذه االتفاقية من قبل من دونوا توقيعاتهم �أدناه
املفو�ضني بهذا ح�سب الأ�صول من حكومة كل منهم .
حررت فـي لندن فـي هذا اليوم اخلام�س من ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،عام �ألفـني وواحد .
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املرفـــق ( ) 1
تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
نظام مقاومة
الت�صاق ال�شوائب

تدابري ال�ضبط

املركبات الع�ضوية
الق�صديرية التي
تعمل كمبيدات
حيوية فـي النظم
املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب

يجب �أال ت�ستخدم
ال�سفن هذه املركبات
�أو تعيد ا�ستخدامها

املركبات الع�ضوية
الق�صديرية التي
تعمل كمبيدات
حيوية فـي النظم
املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب

يجب على ال�سفن :
� - 1إما �أال ت�ستخدم
هذه املركبات على
�أبدانها �أو �أجزائها �أو
�سطوحها اخلارجية � ،أو
� - 2أن تزود بك�سوة
حتول دون ت�سرب
هذه املركبات من
نظم مقاومة الت�صاق
ال�شوائب التي ال
متتثل لهذه االتفاقية
واملوجودة �أ�سفل هذه
الك�سوة

التطبيق

جميع ال�سفن

تاريخ نفاذ مفعول
التدابري

 1كانون الثاين /
يناير 2003

جميع ال�سفن
( با�ستثناء املن�صات
الثابتة والطافـية ،
ووحدات التخزين
الطافـية  ،ووحدات
الإنتاج والتخزين
والتفريغ الطافـية  1كانون الثاين /
التي بنيت قبل 1
يناير 2008
كانون الثاين /
يناير  2003والتي مل
تو�ضع فـي احلو�ض
اجلاف فـي  1كانون
الثاين/يناير 2003
�أو بعد ذلك )
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املرفـــق ( ) 2
العنا�صر املطلوب توافرها فـي �أي اقرتاح �أويل
 - 1يجب �أن ي�شتمل �أي اقرتاح �أويل على وثائق كافـية تت�ضمن املعلومات التالية على الأقل :
أ�  -تعريف النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب الذي يتناوله االقرتاح  :ا�سم النظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب  ،وا�سم املواد الفعالة  ،ورقم �سجل خدمات املخل�صات الكيميائية
( )CAS Numberح�سب مقت�ضى احلال � ،أو مكونات النظام التي ي�شتبه فـي �أنها
ت�سبب الآثار ال�ضارة الداعية �إلى القلق ،
ب  -معلومات حمددة تدل على �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب �أو املنتجات النا�شئة
عن انحالله ميكنها �أن ت�شكل خطرا على �صحة الإن�سان �أو �أنها قد تنطوي على
�آثار �ضارة بالكائنات الع�ضوية غري امل�ستهدفة عند وجودها برتكيزات ميكن
مالحظتها فـي البيئة (مثل نتائج الدرا�سات املت�صلة بال�سمية فـي �أنواع حية متثيلية ،

والبيانات املتعلقة بالرتاكم احليوي ) .
ج  -مواد ت�ؤيد �أن العنا�صر ال�سامة فـي النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب �أو املنتجات
النا�شئة عن انحالله ميكن �أن تظهر فـي البيئة برتكيزات قد تلحق �آثارا �ضارة
بالكائنات الع�ضوية غري امل�ستهدفة �أو ب�صحة الإن�سان � ،أو بنوعية املياه (مثل
البيانات املتعلقة بثبات هذه العنا�صر �أو املنتجات فـي عمود املاء والروا�سب والكائنات
احليوانية والنباتية ومعدل �إطالق العنا�صر ال�سامة من الأ�سطح املعاجلة املقي�س
فـي �إطار درا�سات منفذة فـي هذا املجال �أو فـي �إطار ظروف اال�ستخدام الفعلي �أو
البيانات امل�ستقاة من خالل برامج للر�صد �إن توافرت .
د  -حتليل العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب والآثار ال�ضارة ذات ال�صلة
والرتكيزات البيئية املالحظة �أو املتوقعة  ،و
هـ  -تو�صية �أولية ب�ش�أن نوع التقييدات التي ميكن �أن تكون فعالة فـي احلد من املخاطر
املرتبطة بالنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني .
 - 2يجب �أن يقدم �أي اقرتاح �أويل وفقا للقواعد والإجراءات املحددة من جانب املنظمة .
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املرفـــق ( ) 3
العنا�صر التي يتعني توافرها فـي �أي اقرتاح مف�صل
 - 1يجب �أن ي�شتمل �أي اقرتاح مف�صل على وثائق كافـية تت�ضمن املعلومات التالية :
�أ � -أي تطورات ا�ستجدت على البيانات الواردة فـي االقرتاح الأويل ،
ب  -اال�ستنتاجات امل�ستخل�صة مـن فئ ــات البيان ــات املبينــة ف ــي الفقــرات الفرع ــية �( 3أ)
و (ب) و(ج)  ،ح�سب احلالة  ،تبعا ملو�ضوع االقرتاح وحتديد �أو و�صف املنهجيات
التي اتبعت فـي ا�ستخال�ص البيانات ،
ج  -موجز نتائج الدرا�سات املنفذة ب�ش�أن الآثار ال�ضارة الناجمة عن النظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب ،
د  -فـي حالة �إجراء �أي عمليات ر�صد  ،موجز لنتائج هذا الر�صد  ،مبا فـي ذلك
معلومات عن حركة مرور ال�سفن وو�صف عام للمنطقة التي خ�ضعت للر�صد ،
هـ  -موجز للبيانات املتوافرة عن التعر�ض البيئي �أو االيكولوجي و�أي تقديرات
للرتكيزات البيئية ا�ستنبطت من خالل تطبيق مناذج ريا�ضية  ،با�ستخدام
جميع البارملرتات املتعلقة بامل�صري البيئي  ،ويف�ضل ا�ستخدام البارملرتات التي مت
حتديدها على �أ�سا�س جتريبي � ،إلى جانب حتديد �أو و�صف املنهجيات التي اتبعت
فـي و�ضع النماذج ،
و  -تقييم العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني  ،والآثار ال�ضارة ذات
ال�صلة  ،والرتكيزات البيئية � ،سواء املالحظة �أو املتوقعة ،
ز  -تقدير كيفـي مل�ستوى عدم التيقن فـي التقييم امل�شار �إليه فـي الفقرة الفرعية (و)
�أعاله ،
ح  -تو�صية بتدابري �ضبط حمددة ت�ستهدف تقليل املخاطر املرتبطة بالنظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب  ،و
ط  -موجز نتائج �أي درا�سات متوافرة عن الآثار املحتملة لتدابري ال�ضبط املو�صى
بها على نوعية الهواء  ،والظروف ال�سائدة فـي تر�سانات بناء ال�سفن  ،والنقل
البحري الدويل  ،والقطاعات الأخرى ذات ال�صلة  ،بالإ�ضافة �إلى مدى توافر
بدائل منا�سبة .
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 - 2كما يجب �أن يت�ضمن االقرتاح معلومات عن كل خا�صــية من اخلــوا�ص الف ــيزيائية
والكيميائية التالية للمكون املعني � ،أو للمكونات املعنية ح�سب احلالة :
 نقطة االن�صهار ، نقطة الغليان ، الكثافة ( الكثافة الن�سبية ) ، �ضغط البخار ، الذوبانية فـي املاء  /الرقم الهيدروجيني  / PHثابت التفكك ( ، ) PKa �إمكانات الأك�سدة  /االختزال ، الكتلة اجلزيئية ، البنية اجلزيئية  ،و� -أي خوا�ص فـيزيائية وكيميائية �أخرى حددت فـي االقرتاح الأويل .

