
 
 
 
 

التفاقية    VIتحليل المرفق  
 ماربول بندًا بنداً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

هي   الوثيقة  المعنون  من    1للمرفق    إعادةهذه   Ship Emissions Toolkit, Guide No.2: Incorporation ofالدليل 

MARPOL Annex VI into national law    بل مشروع  ، الذي تم تأليفه ونشره من قGloMEEP  مرفق البيئة    المشترك بين
اإلنمائي  (GEF)العالمية   المتحدة  األمم  الدولية    (UNDP)  وبرنامج  البحرية  والعلوم  و   (IMO)والمنظمة  الهندسة  معهد 

 (UNDP)  أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (GEF)  مرفق البيئة العالميةو .    (2018)  (IMarEST)  والتكنولوجيا البحرية
أمام أي   ليسوا مسؤولين  (IMarEST)معهد الهندسة والعلوم والتكنولوجيا البحرية    أو  (IMO)  أو المنظمة البحرية الدولية

عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف ناجمة عن االعتماد على المعلومات أو المشورة الواردة في هذه    هيئةشخص أو  
 من قّدمها .ة أو أيًا كان الوثيق
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 التفاقية ماربول بندًا بنداً   VIتحليل المرفق  
 

   عموميات - 1الفصل 
 

   االنطباق – 1الالئحة 
 

التفاقية ماربول الذي يشمل عمومًا جميع السفن إال في ظروف خاصة   VIتحدد هذه الالئحة نطاق المرفق  
 تنّص عليها عدة لوائح من المرفق . 

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
 

   تعريفات - 2الالئحة 
 

 لمستخدمة في جميع أجزاء المرفق . ترد في هذه الالئحة التعريفات الرئيسية ا
 

 النّص في التشريعات الوطنية .ذا ينبغي إدراج ه •
المرفق   • ُيدَرج  الهواء    VIحيثما  في  االنبعاثات  تتناول  التي  التشريعات  في  ماربول  التفاقية 

، وليس كتعديل للتشريعات القائمة التي تتضمن اتفاقية ماربول ، من المهم أن ُتدَرج   عموماً 
 . VIمن االتفاقية بقدر ما تنطبق أيضًا على المرفق  2التعريفات الواردة في المادة  

في    MEPC.278(70)القرار    دَّلَ عَ  • َد  اعُتم  األول/أكتوبر    28الذي   2المادة    2016تشرين 
ألف( . وينبغي أيضًا إدراج هذه   22بإضافة تعريفات تتصل بنظام جمع البيانات )الالئحة  

 الجديدة في التشريعات الوطنية .  التعريفات 
 

  االستثناءات واإلعفاءات - 3الئحة ال
 

   1.3الالئحة 
 المرفق .وتصف االنبعاثات التي ال ينّظمها  VIتحدد الالئحة نطاق انطباق المرفق 

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
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   2.3الالئحة 
 الحد من االنبعاثات وضبطها . يات تتناول هذه الالئحة منح إعفاءات للسفن التي تشارك في تجارب تقن

 

ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية التي ينبغي أن تحدد الشروط التي سُتمَنح بموجبها   •
ُيلحَ  ق تقييم  اإلعفاءات . وينبغي أن توضح التشريعات كيفية منح هذه اإلعفاءات ، وينبغي أن 

 الشروط بتلك اإلعفاءات .
دولَة َعَلم أو دولًة منخرطًة في البحوث والتطوير في ما يتصل باالنبعاثات أنه إذا لم تكن الدولُة    بيد  •

 ريعات الوطنية على هذه الالئحة .من السفن ، فقد ال يكون من الضروري أن تنّص التش
َل القرار  عَ  • لتعديالت في التشريعات  هذه الالئحة . وينبغي أيضًا إدراج هذه ا  MEPC.278(70)دَّ

 الوطنية . 
 

   1.3.3الالئحة 
 لقة بموارد قاع البحر المعدنية . تتناول هذه الالئحة بعض اإلعفاءات التي تنطبق على األنشطة المتع

 

هتمام بالتعدين  ال يتعيَّن إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية ما لم يكن للطرف بعض اال •
 في قاع البحار . 

 

 2.3.3الالئحة 
 ج ثم ُتستخَدم في الموقع كوقود . تُنتَ  التييدروكربونات تتناول هذه الالئحة استخدام اله

 

ال يتعيَّن إدراج هذا النّص في التشريعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية ماربول ، بل يمكن إدراجه في   •
 لقة بموارد قاع البحر المعدنية .التشريعات التي تتناول األنشطة المتع

 

   البدائل المكافئة - 4الالئحة 
 

تتناول هذه الالئحة الموافقة على معدات بديلة أو زيوت وقود بديلة أو وسائل بديلة لالمتثال تحقق تخفيضات  
 . VIفي االنبعاثات تكون على األقل بنفس فعالية تلك المطلوبة بمقتضى المرفق 

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
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 المعاينة وإصدار الشهادات ووسائل ضبط االنبعاثات  - 2الفصل 
 

 المعاينات  – 5الالئحة 
 

 1.5الالئحة 
طن فأكثر ومنّصات الحفر الثابتة والعائمة وغيرها    400يتعيَّن معاينة السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية  

 ار الشهادات لها بموجب الالئحة .من المنّصات وإصد 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
 

 2.5الالئحة 
على جميع السفن ، بيد أن المعاينات والشهادات ليست مطلوبة للسفن التي تقل حمولتها    VIينطبق المرفق  
 التدابير المناسبة لهذه السفن . طن . وتشترط هذه الالئحة على اإلدارة أن تضع 400إلجمالية عن 

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
 

   3.5الالئحة 
إلى الهيئات المعتمدة وينبغي    VIيجوز لألطراف أن تفّوض إجراء هذه المعاينات التي ينطبق عليها المرفق  

عليها أن تطّبق الخطوط التوجيهية لتفويض الهيئات التي تعمل نيابًة عن اإلدارة ، الصادرة عن المنظمة  
 الدولية .البحرية 

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
 

   4.5الالئحة 
المنصوص    للمعاينات   VIمن المرفق    4ل  تقتضي هذه الالئحة أن تخضع السفن التي ينطبق عليها الفص

 عليها في هذه الالئحة . 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
أحكامًا إضافية  ،    MEPC.278(70)، التي اعُتم َدت بالقرار    VIَأدَرَجت التعديالت على المرفق   •

تتناول المعاينات التي تطّبق نظام جمع البيانات ، وينبغي إدراج هذه األحكام في التشريعات 
 الوطنية . 
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إصدار الشهادات أو المصادقة عليها وبيانات االمتثال المتصلة باإلبالغ عن استهالك زيت   -  6الالئحة  
 الوقود 

 

تنّص هذه الالئحة على األساس القانوني إلصدار الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء والشهادة الدولية لفعالية 
بنجاح استك يتم  بعد أن  الشهادات  وتصدر  للطاقة .  السفينة  بمقتضى  استهالك  المطلوبة  المعاينات  مال 

 .  5الالئحة 
 

أحكامًا إضافية تقتضي  ،    MEPC.278(70)، التي اعُتم َدت بالقرار    VIوقد َأدَرَجت التعديالت على المرفق  
 ها أن تطّبق نظام جمع البيانات . إصدار بيان امتثال يتصل باستهالك زيت الوقود للسفن التي يتعيَّن علي

 

 النّص في التشريعات الوطنية .ذا ينبغي إدراج ه •
 

 إصدار شهادة من جانب طرف آخر  - 7الالئحة 
 

تابعة لطرٍف آخر شريطة أن  بإجراء معاينة وإصدار شهادات لسفينة  المرفق  الالئحة لطرٍف في  تسمح 
 ستوفي السفينة متطّلبات المرفق . ت

 

 ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية . •

 
 الوقود  زيتاالمتثال المتصلة باإلبالغ عن استهالك  وبياناتنموذج الشهادات  - 8الالئحة 

 

 ويمكن إدراجه كملحق للتشريعات .  ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية ، •
 

 مدة وصالحية الشهادات وبيانات االمتثال المتصلة باإلبالغ عن استهالك زيت الوقود   - 9الالئحة 
 

الدولية لمنع تلوث الهواء التي يجب أاّل تتجاوز خمس ) ( سنوات والشهادة  5تحدد الالئحة مدة الشهادة 
إذا لم تعد إال  الدولية لفعالية استهالك السفينة للطاقة التي يجب أن تكون صالحة طيلة عمر السفينة ،  

 صالحة بموجب المرفق .
 

  على بيان االمتثال ،    MEPC.278 (70)، التي اعُتم َدت بالقرار    VIوقد نّصت التعديالت على المرفق  
لى من السنة التقويمية  الذي يجب أن يكون صالحًا للسنة التقويمية التي يصدر فيها ولألشهر الخمسة األو 

 التالية . 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .نبغي إدراج هي •
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 الرقابة من ِقبل دول الميناء على المتطّلبات التشغيلية  –  10الالئحة 
 

لواليته لضمان  تسمح هذه الالئحة لطرٍف بتفّقد السفن األجنبية الموجودة في موانئه أو محطة بحرية تخضع  
 االمتثال للمرفق .

 

على بيان االمتثال  ،    MEPC.278 (70)، التي اعُتم َدت بالقرار    VIوقد نّصت التعديالت على المرفق  
 ذي تقوم به دولة الميناء .وتقتضي أن يتم التحقق من البيان تبعًا للتفّقد ال

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
 

 كشف االنتهاكات وإنفاذ األحكام -  11الالئحة 
 

صالحيات إضافية لممارسة الرقابة على السفن من ق بل دولة الميناء في موانئ أو  تنّص هذه الالئحة على  
محطات بحرية تابعة لطرٍف من األطراف ، وللتعاون بين األطراف في الكشف عن المخالفات المزعومة  

 ق والتحقيق فيها واإلبالغ عنها . ألحكام المرف
 

أنه ال يتعيَّن أن تنّص التشريعات على   ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية . بيد  •
ل مذكرات تعاون أو صكوك  االلتزام بالتعاون مع األطراف األخرى بل يجب أن ُينفَّذ من خال

 مماثلة . 
 

 متطّلبات ضبط االنبعاثات من السفن - 3الفصل 
 

 المواد التي تستنزف طبقة األوزون  -  12الالئحة 
 

االنبعاثات المتعمدة للمواد التي تستنزف طبقة األوزون وتحظر كذلك المنشآت التي تحظر هذه الالئحة  
 ن تبعًا لتاريخ بناء هذه السفن .تحتوي على مواد تستنزف طبقة األوزون على متن السف 

 

وتقتضي الالئحة أيضًا من السفن المجّهزة بُنُظٍم أو معدات تحتوي على مواد تستنزف طبقة األوزون ، والتي  
( ، أن تحمل سجاًل دفتريًا  IAPPيتعيَّن أن يكون قد صدرت لها لشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء )شهادة  

 ة األوزون وأن تحّدث هذا السجل .للمواد التي تستنزف طبق
 

إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية . ويجوز لطرٍف من األطراف أيضًا أن يقرر   ينبغي •
تنظيم االنبعاثات الناجمة عن تسرب مادة تستنزف طبقة األوزون على النحو المنصوص عليه  

 .  2.12في الالئحة 
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 أكاسيد النتروجين –  13الالئحة 
 

النيتروجين في هذه الالئحة التي تنطبق على محركات الديزل ترد متطّلبات الرقابة في ما يتصل بـأكاسيد  
البحرية المرّكبة على متن السفينة . وتنّص الالئحة على ثالثة مستويات مختلفة من الرقابة تنطبق على  

ل مناطق  بإنشاء  األطراف  تقوم  أن  على  أيضًا  الالئحة  وتنّص   . بنائها  تاريخ  إلى  استنادًا  ضبط  السفينة 
 سيد النتروجين .انبعاثات أكا

 

ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية . وتنّص هذه اللوائح أيضًا على أنه ، في   •
أكاسيد  بانبعاثات  المتعلقة  الشهادات  بتخفيف شروط إصدار  القبول  ظروٍف معّينة ، يجوز 

 . التشريعات الوطنية هذه الحاالت النيتروجين لسفن محلية معّينة . وينبغي أن تتناول 
في التشريعات الوطنية لجعل انطباق المدونة التقنية بشأن أكاسيد  8.13ينبغي إدراج الالئحة   •

المشمولة وإصدار الشهادات   إلزاميًا على معاينة محركات الديزل البحرية  2008النتروجين لعام  
 لها .

 

 أكاسيد الكبريت والُجسيمات  -14الالئحة  
 

التدابير التي تحكم ضبط انبعاثات أكاسيد الكبريت والُجسيمات والتي تنطبق على  تنّص هذه الالئحة على  
لضبط   مناطق  تنشئ  أن  لألطراف  ويجوز   . السفينة  متن  على  ُتستخَدم  التي  الوقود  أنواع  جميع 

 ( ُتطبَّق فيها حدود أشد صرامًة بالنسبة النبعاثات أكاسيد الكبريت والُجسيمات من الحدود ECA) االنبعاثات 
للسفن بأن يكون لديها إجراءات    العامة المنصوص عليها في الالئحة ، وينبغي أن تتضمن األحكام متطّلباتٍ 

 ن عمليات تغيير الوقود في سجل .مكتوبة لتغيير زيت الوقود وأن تدوّ 
 

  8.14  اللوائح منو   2.14  الالئحةينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية ، باستثناء   •
التي تتصل بالوظائف التي يتعيَّن على المنظمة البحرية الدولية أن تقوم بها ،    10.14إلى  

 لوائح وطنية منطبقة على السفن . وبالتالي ال تنطبق بوصفها 
 

 المرّكبات العضوية المتطايرة -  15الالئحة 
 

حاالت  الغاز في  ناقالت  )وأيضًا على  الصهريجية  الناقالت  على  األول  المقام  الالئحة في  هذه  تنطبق 
محدودة( وتنّص على متطّلبات ضبط المرّكبات العضوية المتطايرة على متن الناقالت الصهريجية عندما  

ن على الناقالت الصهريجية التي تنطبق عليها الالئحة  تكون في موانئ ومحطات بحرية معّينة . ويتعيَّ 
ن اإلدارة وأن  وتنقل زيتًا خامًا أن يكون على متنها خطة لمعالجة المرّكبات العضوية المتطايرة معتمدة م

 تنّفذ هذه الخطة . 
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ويجوز لطرٍف من األطراف أن يختار تطبيق ضوابط فقط على موانئ أو محطات بحرية معّينة خاضعة  
موانئ أو محطات بحرية خاضعة لواليته على أنها موانئ أو    األطرافلواليته . وعندما يعّين طرٌف من  

محطات بحرية تُنظَّم فيها انبعاثات المرّكبات العضوية المتطايرة ، يجب عليه أن يضمن تجهيز تلك الموانئ 
مع مراعاة المعايير ذات الصلة بذلك  والمحطات البحرية بُنُظٍم لضبط انبعاثات األبخرة معتمدة من جانبه ،  

 تضعها المنظمة البحرية الدولية .التي 
 

التي تتصل بالوظائف    4.15ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية ، باستثناء الالئحة   •
تنطبق بوصفها وبالتالي ال  بها ،  تقوم  الدولية أن  البحرية  المنظمة  يتعيَّن على  لوائح   التي 

 على السفن .  وطنية منطبقة
، يجوز لطرٍف   2.15في ما يتصل بالتزامات إبالغ المنظمة البحرية الدولية بمقتضى الالئحة   •

من األطراف أن يقرر عدم إدراج هذا االلتزام في التشريعات ، بل أن تكون لديه إجراءات 
 ية لضمان الوفاء بهذا االلتزام . إدار 

تقتضي تشغيل ُنُظم ضبط انبعاثات األبخرة المعتمدة بطريقة    3.15تجدر اإلشارة إلى أن المادة   •
بال مبرر . وينبغي أن تفرض التشريعات على مشّغل الميناء أو المحطة   السفينة  تأخيرتتالفى  

البحرية التزامًا باالمتثال للوائح ، وذلك بفرض الغرامات المناسبة بسبب عدم االمتثال ودفع 
ر للسفينة .   حدوث تأخيرالتعويضات في حالة    غير مبرَّ

 

 الترميد على متن السفينة  -  16الالئحة 
 

تنطبق هذه الالئحة على الترميد على متن السفن ، وتنّص على بعض أنواع الحظر في ما يتصل بالمواد 
التي يمكن ترميدها والظروف التي ال ينبغي فيها القيام بالترميد في الموانئ والمرافئ ومصبات األنهار ،  

 . عمومًا إدراجها في التشريعات الوطنية وينبغي
 

 5.16الالئحة 
تشير هذه الالئحة إلى صكوك دولية أخرى وإلى استحداث عملية بديلة لمعالجة النفايات ، وبالتالي فهي  

 الوطنية التي تنطبق على السفن .  غير مناسبة ألن تكون جزءًا من اللوائح
 

 2.6.16الالئحة 
المتعلقة   المتطّلبات  من  باإلعفاء  السماح   ، المحددة  الظروف  في   ، يجوز  أنه  على  الالئحة  هذه  تنّص 

 التشريعات الوطنية هذه الحاالت .. وينبغي أن تتناول  للمرّمداتبإصدار الشهادات 
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 مرافق استالم النفايات –  17الالئحة 
 

األطراف بضمان توفير مرافق الستالم النفايات . وهذا تقتضي هذه الالئحة أن تتعهد حكومة كل طرف من  
الحكومة أن توفر المرفق ؛ ويمكن أن ُيطَلب من سلطة الموانئ أو مشّغل   ه يجب علىال يعني بالضرورة أن

المحطة البحرية توفير المرافق . ولذلك ، ال يتعيَّن بالضرورة إدراج هذا الالئحة في التشريعات الوطنية التي  
 تفاقية ماربول .ال  VIلمرفق تتضّمن ا

 

وهذه الالئحة موجهة عمومًا إلى الموانئ والمرافئ ، وإن كان هناك مجال لتوسيع نطاق المتطّلبات لكي  
 فكيك السفن والتصّرف بمكوناتها . تشمل مرافق ت 

 

 مدى توافر زيت الوقود ونوعيته  -  18الالئحة 
 

الل السلطات  الوقود الذين يخضعون لوالية الطرف من ختضع هذه الالئحة التزامًا بتنظيم موّردي زيت  
 المختصة في الدولة .

 

ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية . ويتعيَّن على الطرف أن يحدد الهيئة التي   •
يتوّجب أن تكون هذه الهيئة اإلدارة البحرية ؛ وقد تكون كيانًا    ستنّظم موّردي زيت الوقود . وال

 امة عن تنظيم نوعية زيت الوقود . ارة المسؤولة عن الطاقة ويضطلع بمسؤولية عتابعًا للوز 
المعايير    1.18الالئحة  إن   • يستوفي  الذي  الوقود  زيت  استعمال  على  التشجيع  تتناول  التي 

 ون مدرجة في التشريعات الوطنية .يتوّجب أن تك ال
 

ت الوقود الذي يستوفي المعقولة“ للتشجيع على توافر زيويتعيَّن على األطراف أن تتخذ ”جميع الخطوات  
 المعايير . 

 

واألطراف ملزمة أيضًا باتخاذ إجراءات ضد السفن التي ال تستخدم زيَت وقوٍد يستوفي المعايير ، في حين 
أن زيت الوقود الذي يتم تسليمه واستخدامه على متن السفن ينبغي أن يستوفي المعايير المنصوص عليها  

. وتنّص الالئحة أيضًا على االلتزام بإبالغ األطراف األخرى عن حاالت الوقود الذي    3.18لالئحة  في ا
 الزمة عند استالم هذه التقارير .يستوفي المعايير وباتخاذ اإلجراءات ال ال
 

الكبريت  محتوى     واوّثقي أن    ميتعيَّن عليه  الذينوتتضمن اللوائح أيضًا التزامات من جانب موّردي زيت الوقود  
 . في زيت الوقود 

 

التفاقية ماربول أن تدّون تفاصيل    VIمن المرفق    6و    5ويتعيَّن أيضًا على السفن التي تخضع لالئحتين  
( . ويتعيَّن على موّرد BDN)  زيت الوقود الذي يتم تسليمه واستخدامه على متنها في مذكرة توريد الوقود 

( ويتعيَّن أن تتضمن على األقل المعلومات BDNالسفينة بمذكرة توريد الوقود ) زيت الوقود المحلي أن يزّود  
 .   MEPC.286 (71)ماربول ، في صيغته المعّدلة بالقرار التفاقية  VIللمرفق  Vالمحددة في التذييل 
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جيل ومراقبة  أيضًا من الطرف أن يضمن تعيين هيئة أو وكالة مناسبة للقيام بتس  9.18وتقتضي الالئحة  
 موّردي زيت الوقود . 

 

التي تتناول التشجيع    1.18ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية ، باستثناء الالئحة   •
 الذي يستوفي المعايير . على توافر زيت الوقود 

ماربول عند سّن التشريعات إذ أنها تنّص على التفاقية    VIللمرفق    Vتنطبق أحكام التذييل   •
 ( . BDN)  يتعيَّن إدراجها في مذكرة توريد الوقود المعلومات التي 

، يجوز لطرٍف من األطراف أن يقرر أنه ليس من الضروري   9.18في ما يتصل بتنفيذ الالئحة   •
إدراج هذا االلتزام في التشريعات المتعلقة بالنقل البحري التجاري ، بل من خالل تشريٍع يتناول  

اءاٍت إدارية . وينبغي أن تشترط األحكام على موّرد مراقبة نوعية زيت الوقود أو من خالل إجر 
 ( . BDN) زيت الوقود أن يسّلم السفينة التي يجري تزويدها بزيت الوقود مذكرَة توريد الوقود 

 

 لوائح فعالية استهالك السفن للطاقة  – 4الفصل 
 

 االنطباق  -  19الالئحة 
 

طن فأكثر . وال تنطبق المتطّلبات    400ينطبق هذا الفصل على جميع السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية  
على السفن التي تقوم حصرًا برحالت في المياه الوطنية أو السفن التي ال ُتدَفع بوسائل ميكانيكية والمّنصات  

كهربائي أو الدفع بواسطة التربينات أو   –يزل وأبراج الحفر . وُتستثنى السفن المجّهزة بُنُظم الدفع بمحرك د 
. وهناك أيضًا استثناءات محدودة في السنوات    21و    20ُنُظم الدفع المختلطة من متطّلبات الالئحتين  

األولى من التنفيذ بالنسبة للسفن التي يجوز لإلدارة أن تعفيها من شرط استيفاء المؤشر التصميمي المحقَّق  
( . وال ينطبق هذا إذا 21و    20استهالك السفن للطاقة )الالئحتان    لفعاليةوالمؤشر التصميمي المطلوب  

  2017تموز/يوليو    1سفينة أو ُمدَّ صالبها )أو بلغت مرحلة مماثلة من مراحل البناء( في  ُأبر َم عقد بناء ال
أو بعد ذلك التاريخ . ويعاَمل التحويل    2019تموز/يوليو    1أو بعد ذلك التاريخ أو إذا حلَّ تاريخ التسليم في  

إدارة دولة الَعَلم أن تبلغ    الرئيسي الذي تخضع له سفينة جديدة أو موجودة بطريقة مماثلة . ويتعيَّن على
 على األطراف في البروتوكول .  المنظمة البحرية الدولية بتفاصيل أي إعفاءات من أجل تعميمها

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
 

 (EEDI) المؤشر التصميمي المحقَّق لفعالية استهالك السفن للطاقة -  20الالئحة 
 

( للسفن الجديدة والسفن  EEDI)  يتعيَّن احتساب المؤشر التصميمي المحقَّق لفعالية استهالك السفن للطاقة 
الالئحة   في  المعرَّف  النحو  )على  القائمة  أو  ويتعيَّن 2الجديدة   ، رئيسية  تحويل  لعملية  خضعت  التي   )

 تضعها المنظمة البحرية الدولية .احتسابه مع مراعاة الخطوط التوجيهية ذات الصلة بذلك التي 
 

 ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية . •
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 (EEDI) المؤشر التصميمي المطلوب لفعالية استهالك السفن للطاقة -  21الالئحة 
 

(  2تنطبق هذه الالئحة على السفن الجديدة والسفن الجديدة أو الموجودة )على النحو المعرَّف في الالئحة  
التي خضعت لعملية تحويل رئيسية وتنّص على طريقة تحديد المؤشر التصميمي المطلوب لفعالية استهالك 

 ( . EEDIالسفن للطاقة )
 

التي تضع التزامًا    6.21، باستثناء الالئحة  وينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية   •
 على المنظمة البحرية الدولية . 

 

 (SEEMP) خطة إدارة فعالية استهالك السفينة للطاقة -  22الالئحة 
 

على حد سواء أن تحتفظ على متنها بخطة خاصة بها إلدارة فعالية    والموجودةة  د يتعيَّن على السفن الجدي
لطاقة باستخدام  ( . وُتنشئ هذه الخطة آلية لتحسين فعالية استهالك السفينة لSEEMP)  استهالكها للطاقة
 تدابير تشغيلية .

 

طن فأكثر ، يجب أن تتضّمن خطة إدارة فعالية   000 5وفي حالة السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية  
للطاقة السفينة  تقتضيها SEEMP)  استهالك  التي  البيانات  لجمع  ستُتَّبع  التي  للمنهجية  وصفًا   ) 

تنفي  1.ألف  22الالئحة   ويتعيَّن   . البيانات  عن  لإلبالغ  سُتستخَدم  التي  الشرط واإلجراءات  هذا   ذ 
 أو قبل ذلك التاريخ . 2018كانون األول/ديسمبر  31في 

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه •
 

 جمع البيانات عن مدى استهالك السفينة للوقود واإلبالغ عن ذلك -ألف  22الالئحة 
 

طن فأكثر ، وُتلز م مشّغل السفينة بجمع    000 5تنطبق هذه الالئحة على كل سفينة تبلغ حمولتها اإلجمالية  
التذييل   في  المحدد  النحو  على  الوقود  زيت  باستهالك  المتصلة  للسنة    VIللمرفق    IXالبيانات  وذلك   ،

وكل سنة تقويمية الحقة أو لجزٍء منها ، حسب االقتضاء ، وفقًا للمنهجية الواردة في خطة    2019 التقويمية
 ( .SEEMP) إدارة فعالية استهالك السفينة للطاقة

 

ويتعيَّن أن ُترَسل هذه البيانات من السفينة إلى إدارة دولة الَعَلم التي تقوم ، بعد التحقق منها ، بإصدار بيان  
يت للسفينة  بيانات  امتثال  إلى قاعدة  بأن يحيل  الوقود . ويلتزم الطرف  باإلبالغ عن استهالك زيت  صل 

زيت الوقود التي يتم   استهالك المنظمة البحرية الدولية عن مدى استهالك السفن لزيت الوقود البيانات عن 
 ل . ون شهر من إصدار بيان االمتثااإلبالغ عنها والتي تزّوده بها سفنه المسّجلة ، وذلك في غض
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  11ألف.  22و    10ألف.  22ينبغي إدراج هذا النّص في التشريعات الوطنية ، باستثناء اللوائح   •
 ت على المنظمة البحرية الدولية .التي تضع التزاما 12ألف. 22و 

 

تشجيع التعاون التقني ونقل التكنولوجيا في ما يتصل بتعزيز فعالية استهالك السفن   -  23الالئحة  
 للطاقة

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ال يتعيَّن إدراج ه •

 
 التحقق من التقّيد بأحكام هذا المرفق  – 5الفصل 

 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ال يتعيَّن إدراج ه •
 

 التذييالت
 

   :( 8( )الالئحة IAPPنموذج الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء )شهادة   – Iالتذييل 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه
 

 :( 13دورات االختبار وعوامل الترجيح )الالئحة   -  IIالتذييل 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ال يتعيَّن إدراج ه
 

 :(  3.14و    6.13معايير وإجراءات تعيين مناطق ضبط انبعاثات أكاسيد الكبريت )الالئحتان    -  IIIالتذييل  
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ال يتعيَّن إدراج ه
 

 :( 16الموافقة على طراز المرمِّدات على متن السفن وحدودها التشغيلية )الالئحة  -  IVالتذييل 
 

 التشريعات الوطنية .ال يتعيَّن إدراج هذا النّص في 
 

 :( 5.18المعلومات التي يتعّين إدراجها في مذكرة توريد الوقود )الالئحة   - Vالتذييل 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه
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  VIإجراءات التحقق من الوقود ألغراض أخذ عّينات الوقود المنصوص عليها في المرفق    -  VIالتذييل  
 :( 2.8.18التفاقية ماربول )الالئحة  

 
 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ال ينبغي إدراج ه

 

 :( 3.14و  6.13مناطق ضبط االنبعاثات )الالئحتان  -  VIIالتذييل 
 

 التشريعات الوطنية .ذا النّص في ينبغي إدراج ه
 

 :( EEDI) نموذج الشهادة الدولية لفعالية استهالك السفينة للطاقة - VIIIالتذييل 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه
 

المعلومات التي يتعّين تزويد قاعدة بيانات استهالك السفن للوقود التابعة للمنظمة البحرية    -   IXالتذييل  
 :الدولية بها 

 
 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه

 

 :اإلبالغ عن مدى استهالك السفينة للوقود  –نموذج بيان االمتثال    - Xالتذييل 
 

 ذا النّص في التشريعات الوطنية .ينبغي إدراج ه
 


