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نأشب لزاب ةيقافتال ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا 

  دودحلا
  ةسماخلا ةرودلا

،  ٢٠٠٦ ليربأ/ناسين ٧ – ٣ فينج
  *تقؤملا لامعألا لودج نم )ب(و) أ (‘٤‘) أ( ٤دنبلا 

  :عباسلا هعامتجا ءانثأ فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا تاررقملا ذيفنت
  :نفسلا كيكفت :نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ريرقت

ةمظنملاو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم  نيبكرتشملا لماعلا قيرفلا 
نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاوةيلودلا ةيرحبلا  :  
  نفسلا كيكفتل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا

ةيرحبلا ةمظنملاو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا : نفسلا كيكفت
  نفسلا كيكفتل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا

  ةنامألا ةركذم

  ذيفنتلا  - الوأ 
نم ةرتفلا يف كرتشملا لماعلا قيرفلل يناثلا عامتجالا دقع  - ١ ىلإ ١٢  لوألا نوناك١٤  ربمسيد / 

فينج يف ةدحتملا ممألا بتكم يف٢٠٠٥   .، يذلا وحنلا ىلع )١(عامتجالا ريرقت دريو قيرفلا  هب هبوص 
  .ةركذملا هذه قفرم يف كرتشملا لماعلا

ةيعمجلا نأب كرتشملا لما علا قيرفلا غالبإب عامتجالا ءانثأ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا لثمم ماق  - ٢
رارق عجرم نيرشعلاو عبارلا اهعامتجا ءانثأتدمتعا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةماعلا ةنجل ىلإ بلطي )٢(   

                                                 
*  UNEP/CHW/OEWG/5/1.  
)١(  ILO/IMO/BC WG 2/11.  
)٢(  IMO resolution A.981(24).  
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نم حرتقم  كلذ دعب مدُقو. نفسلا ريودت ةداعإ نأشب مزلم ينوناق كص عضو ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح
ل صن عورشم نأشب كرتشملا لماعلا قيرفلا ىلإجيورنلا نمآلا ريودتلا ةداعإل ديدج مزلم ينوناق كص  

ررقملا نيسمخلاو ةعبارلا ا هثحبت يكل ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلىلإ مدق ،نفسلل ًايئيب ميلسلاو   رود ءانثأ  
كرتشملا لماعلا قيرفلا لخاد كلذ تلت يتلا تاشقانملا مظعم راد دقو . ٢٠٠٦سرام /راذآ يف اهدقع
  .كصلا عورشم لوح
  : اهنيب نم رومأ ةدع يف كرتشملا لماعلا قيرفلارظن   - ٣

بيترتو كرتشملا لماعلا قيرفلل ةلماشلا ةماعلا فادهألا  )أ(     ؛هتايولوأ 
ةيرحبلا ةمظنملاو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةصتخملا تائيهلل ةصاخلا لمعلا جمارب   )ب(  

  ؛نفسلا ديرخت ةيضقنأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمو ةيلودلا 
  ؛نفسلا ديرخت نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت ىلع عيجشتلا  )ج(  
ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع ةرداصلا نفسلا ديرختب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا صحف   )د(  

  ؛لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو
  ؛ينقتلا نواعتلا ةطشنأ  )ه(  
يرختب ةلصلا تاذ بناوجلا عيمج ءازإ قسنم ج  )و(   نفسلا د.  

  .ةركذملا هذه قفرم يف دراولا خسنتسملا ريرقتلا يف تاشقانملا كلت جئاتن ليصافت درت  - ٤
هلمع جما نربنأشب  اهيف رظنلانكمي يتلا اياضقلا كلذك كرتشملا لماعلا قيرفلا شقان   - ٥

هريرقت نم٢-١٠ةرقفلا يف زاجيإب دراولا وحنلا ىلع يلبقتسملا   .  

  حرتقملا ءارجإلا  - ًايناث
  :يلي ام رارغ ىلع ًاررقم دمتعي نأ يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دق  - ٦

  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نإ  
تذختا يتلا تاوطخلاب بحري  - ١   نفسلا ريودت ةداعإل مزلم ينوناق كص عضو لجأ نم  

  ؛ًايئيب ةميلسو ةنمآ ةروصب
لا ثحبلا يف ةطشنلا ةكراشملا ىلع فارطألاعجشي  - ٢   ةئيبلا ةيامح ةنجل هيرجت يذ  

نيسمخلاو ةعبارلا اةيرحبلا  رود يف صن عورشمل   ةروصب نفسلا ريودت ةداعإل ديدج مزلم ينوناق كص  
تادادعتسالاب ةصاخ ماكحأب تاحرتقم ،ىلع رصتقي ال ناك نإو ،كلذ يف امب ،ًايئيب ةميلسو ةنمآ 

تاطارتشاو نفسلا ريودت ةداعإ قفارمل تاجايتحاو ،نفسلا ريودت ةداعإل   ؛غالبإلا 
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ىلعو ةيناثلا هترود ءانثأ كرتشملا لماعلا قيرفلا نع ةرداصلا ةيصوتلا بجومب وعدي  - ٣    ،
تامولعم ميدقت ىلإ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو فارطألا ،ةرودلا لامعأ نع )٣(هريرقت يف نيبملا وحنلا  
وأ ينقت نواعت ةطشنأ يأ نع ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم عم اهمساقت متي ةنامألا ىلإ  

عمز تلهتسا دق نوكت ةلص تاذ ىرخأ تاردابم   كلت ذخأ نكمي ثيحب اهيف عورشلا ي وأ ،لعفلاب
  ؛ثالثلا تامظنملا ىدل ةلبقملا ينقتلا نواعتلا جمارب يف نابسحلا يف ةطشنألا

عباتت نأب ةنامألا ىلإ بلطي  - ٤   مزلم كصب صاخلا صنلاعورشم  نأشب تاروطتلا   ًانوناق 
نع ًاريرقت مدقت نأو ،ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل بناج نم نفسلل ًايئيب ميلسلاو نمآلا ريودتلا ةداعإل 

  ؛نماثلا هعامتجا ءانثأ فارطألا رمتؤم ىلإ كلذ
نع ةجتانلا ةلمتحملا ةراضلا جئاتنلا جلاعت تاحرتقم عضت نأ ىلع فارطألا ثحي   - ٥  

  .طسوتملاو ريصقلا نيلجألا يف ةئيبلاو رشبلا ةحصب قحلت يتلاو نفسلا كيكفت

                                                 
)٣(  ILO/IMO/BC WG 2/11.  
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ةمظنملا /ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا
  نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتا/ةيلودلا ةيرحبلا
  ةيناثلا ةرودلا

لامعألا لودج نم١١دنبلا    

 
ILO/IMO/BC WG 2/11 

 14 December 2005 

  كرتشملا لماعلا قيرفلا ريرقت

  لامعألا لودج رارقإو سيئرلا باختناو ةرودلا حاتتفا  - ١
  ةرودلا حاتتفا

لزاب ةيقافتا /ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا دقع  ١-١
يف ةيناثلا هترود "قيرفلا"وأ " كرتشملا لماعلا قيرفلا"مساب دعب اميف هيلإ راشملاو نفسلا ديرخت نأشب   ،

ىلإ ١٢نم ةرتفلا  لوألا نوناك١٤  دق ناك نأ دعب فينج يف ةدحتملا ممألا بتكمب ٢٠٠٥ربمسيد /   
طابش١٧-١٥نم ةرتفلا يف ىلوألا هترود دقع  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل يسيئرلا رقملاب٢٠٠٥رياربف /    .

  .لوألا قفرملايف نيكراشملا ةمئاق درتو 
يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ةنامأل ةيذيفنتلا ةنيمألا ،وتاماماي اراباوك وكيكاس ةسنآلا تبحر   ٢-١

 ، ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا تانامأ نع ةباين نيكراشملاب دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن
ميظنتل يلاملا معدلا اهميدقتل ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ركشلا تهجوو . لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو
  .عامتجالا اذه
نفسلا ريودت ةداعإ نأ ىلإوتاماماي اراباوكةسنآلا تراشأ   ٣-١ اهل  لامعألا لودج يف ةيولوأ    

لدجلا نم ريثكلا راثم اهتلعج يتلاو نفسلا كيكفت ةعانص اهلثمت يتلا رطاخملل ارظن كلذو . يلودلا
رطاخم لوانت نأب ثالثلا تامظنملا عانتقا تظحال ٢٠٠٥ماعل يملاعلا ةمقلا  رمتؤمءوض ىفو . نخاسلا  

لجألا يف ةعانصلا ةمادتسا دكؤت نأ نكمي نفسلا كيكفت ةيلمعب ةقلعتملا يئيبلا نامألاو ةينهملا ةحصلا 
  .ةمادتسملا ةيمنتلا يف مهست نأو ليوطلا
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ةسنآلا ت   ٤-١  ةيالو ب ًادوزمئشنُأ دق كرتشملا لماعلا قي رفلا نأب نيبودنملا وتاماماي اراباوكركَذ
تامظنملانملك لمعلا جمارب ثحب  ةكراشملا  لمعلا جاودزا ىدافت فد    تايلوؤسملا  لخدتو

قسنم ج   عابتا نامضل كلذو ءارآلا لدابت ريسيتو ،تاجايتحالا نم ديزملا ديدحتلو ،تاصاصتخالاو
ميدقتو ةغايص ةمهم كلذك هيلإ تدنسُأ دق كرتشمل ا لماعلا قيرفلا نإ تلاقو. نفسلا ديرخت ءازإ
تامظنملا تائيه مامأ ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا لئاسملاب ةلص تاذ ىرخأ تامولعم يأو تايصوتلا  
  .ثالثلا

ريبكلا مدقتلاو ،كرتشملا لماعلا قيرفلل ىلوألا ةرودلا ءانثأ اهثحب مت يتلا اياضقلا ىلإ ريشت ذإو  ٥-١  
 نيبودنملا نم بلطيس هنأ اهدافم ةظحالموتاماماي اراباوك ةسنآلا تدبأ  ،ةرودلا ءانثأ زرحُأ يذلا

  .اياضقلا هذه نم ريثكلا ثحب ةلصاوم
ةرود ـلا هذه لامعأ لودج ىلع ةدجتسملا اياضقلا زاربإ وتاماماي اراباوكةسنآلا تلصاوو   ٦-١

 ، ةحصلا عيجشتل ةعبتملا جه ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملاو ً،ايئيب ةميلسلا ةرادإلا ميهافم ىهو الأ  نلاو
. ذيفنتلا ةلهس ةباقر ةيلآل ةيساسألا ئدابملاو ،نفسلا ديرختل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو نيتينهملا ةمالسلاو
  .نفسلا كيكفتل ةمادتسملا ةعانصلا قيقحت يف اياضقلا هذه لثم ةيمهأ تزربأو
يذلا رارقلا ىلإريشت ذإ وتاماماي اراباوك ةسنآلا تعدو  ٧-١ ةماعلا ةيعمجلا نع ارخؤم ردص    

، ًانوناقمزلم ديدج كص عضو بلطي يذلاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل  نفسلا ريودت ةداعإ نأشب  
جيورنلا هتدعأ يذلاو ،ديدج مزلم ينوناق كص نأشب حرتقملا عورش مب ًاملع ةطاحإلاىلإ نيبودنملا 

ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل نيسمخلاو ةعبارلا ةرودلا ىلإ هميدقتل  )MEPC(هيلإ مدق يذلاو ، خسن م،  هنم  
ىدتنملا اذه نأ ىلإ تحملأو. ركذلا ةفنآ اياضقلايف رظنلا ىلإ  ءارآلا لدابتل ةميق ةصرف حيتي دق  

قلعتي ام كلذ يف امب ثالثلا تامظنملا ىدل ةصتخملا تائيهللتايصوت ةغايص ةيناكمإ عم ،تاربخلاو   
  .ًانوناقمزلملا ديدجلا كصلاب 

رمتؤمىلإ وتاماماي اراباوك ةسنآلا تراشأ ماتخلا ىفو  ٨-١ يملاعلا ةمقلا   ةمهاسمب فرتعا يذلا  
ةيمنتلا دوهج يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأو صاخلا عاطقلاو يندملا عمت   او ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا

  .ةينطولا
ةيئامنإلا ةطشنألاو يعامتجالا راوحلاةرادإب ‘ مدقألا ينقتلا يئاصخألا’ىليب لوب ديسلا مدقو   ٩-١  

ا ) ةيلودلا لمعلا ةمظنم(ةيعاطقلا  ايبل وتاماماي اراباوك ةسنآلل ةيحاتتفالا هتاظحالم يف ركشلا
نفسلا ديرختبنيتطبترملا نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا بناوج ىلع ددشو. يحاتتفالا زاجيإب حضوأو .  

لثممنم نوكتييذلا ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل يثالثلا لكيهلا  لامعلاو لامعألا باحصأو ،تاموكحلا ي  
  .ءارآلا قفاوتباهيلع قفاوت ةثالثلا فارطألا نأ ثيح ةميلس ريياعم عابتا نمضي اذه نأ ًاركاذ 

كلذك راشأو . نفسلا ديرخت قفارم لخاد اعيمج ةيسيئرلا رطاخملا دوجو ىلع ىليب ديسلا دكأ  ١٠-١
يذلاصخشلاوه لماعلا نأ ىلإ  وألا ةجردلاب ضرعتي  بيردت نيسحت نأ فاضأو . رطاخملا هذه لثمل ىل 

  .اهتحفاكمو ةيئيبلا ثراوكلا عنم يف لوألا عافدلا طخ وه مهتيامحو لامعلا
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مزلم كص عضوب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةردابمب يليب ديسلا بحرو  ١١-١ ريودت ةداعإ نأشب ًانوناق   
اكحأ يأيتأت نأ ىلع ثحامك . ًايئيب ميلسلاو نمآلا نفسلا عم ةقفتم ةمالسلاو ةحصلاب ةصاخ م  
  .ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهتعضو يتلا ةماعلا ئدابملا

مهملا نم نإف رخآ ًامهم ًايدحت نفسلا ْذ يليب ديسلا غلبأ  ١٢-١ ب ن ةلأسم لثمت امنيب هنأب نيبودنملا  
هتجلاعم متت رمأ مهنع ىلختملا ةراحبلابصاخلا عضولا نأ ةظحالم كلذك  . رخآ لماع قيرفيف ًاضيأ  

ةيلودلا لمعلا ةمظنم ىدل ةديدعلا ةيلودلا كوكصلا ىلإ ةراشإلا حرتقا نأب همالكىليب ديسلا متتخاو   
ىلع لوصحللةحقنملا بلصلاو ديدحلا ةعانص يف ةحصلاوةمالسلا نأشب تاسرامملا ةنودم لثم  ةلثمأ    

  . تاسرامملا لضفأنع 
دقألا ينقتلا فظوملازنرول ريفاج ديسلا مدق  ١٣-١ ةيحاتتفالا هتاظحالم يف ) ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا(م  

يحاتتفالا ا   ركذو. ايب ىلع وتاماماي اراباوك ةسنآلا ىلإ ركشلا ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ نع ةباين
لمعلا نم ريبك ردقب مايقلا مزليلازي الهنأ ريغ ًاحاجن تققح قيرفلل ىلوألا ةرودلا نأب   .  

لوألا عامتجالا تايصوت تديأ دق تناك ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل نأ زنرول ديسلا ركذ  ١٤-١  
ًاروشنم تدمتعا ا   ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت لوح ) MEPC/Circ.466(أو ،كرتشملا لماعلا قيرفلل

 ، رخآ ًاروشنم تردصأوةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل  )MEPC/Circ.467 ( يف ةصتخملا تاطلسلا وعدي
ةيرحبلا ةمظنملا ىلإ تامولعم ميدقت ىلإ ةحلصملا باحصأ عيمجو نفسلا ريودت ةداع إب موقت يتلا لودلا

ريودت نأش بةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت يف بستكت تاربخ يأ نأشب ةيلودلا 
  . نفسلا

كلذ ىلع ةوالعو  ١٥-١ ظنملل ةماعلا ةيعمجلا نأب كرتشملا لماعلا قيرفلازنرول ديسلاغلبأ   ةيرحبلا ةم  
ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ىلإ هيف بلطت يذلا A.981(24)رارقلا تدمتعا دق ةيلودلا  ديدج كص عضو  

نفسلا ريودت ةداعإ مظني نأ هنأش نم يذلاو ،نفسلا ريودت ةداعإ نأشب ًانوناقمزلم  نم ،كلذ يف امب  
، ةلمج ىرخأ رومأ ةداعإ رءانب   سي  ي ثيحب اهزيهجتو اهليغشتو نفسلا ذيفنتو ،ًايئيب ميلسلاو نمآلا ريودتلا    

نفسلا ريودت ةداعإلةبسانم ذافنإةيلآ ءاشنإو ،ًايئيب ةميلس و ةنمآ ةقيرطبنفسلا ريودت ةداعإ  فاضأو .  
تقو يف كصلا عورشم لامكتسا تبلط دق تناك ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةيعمج نأب زنرول ديسلا 

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا لثمم اعدو . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨نيتنسل ا ةرتف ءانثأ هدامتعاو هيف ثحبلاب حمسي
مزلمديدج كصب حرتقم ىلع عالطالا ىلإ نيبودنملا جيورنلا هتدعأًانوناق    .  

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةيعمج نأ ىلإزنرول ديسلا راشأ ةياهنلا يفو  ١٦-١ تدمتعا  اهرارق يف    
A.980(24) ئدابملا ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا ريودت ةداعإ نأشب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ، 

تايلوؤسمو "ةنيفس"ةملك فيرعت ب ،رومأةلمج نم  ،ةقلعتملا تاليدعتلازنرول ديسلا زربأو . نفسلا  ،
ذافنإو ،ريودتلا ةداعإ ضارغأل ةارتشملا نفسلا ةلاحب قلعتي اميف ريودتلا ةداعإب ةمئاقلا ةلودلا 

ماكحألا كلذك ةلدعملا ةيهيجوتلا ئدابملا حضوتو . هتمالسو لماعلا ةحصب ةصاخلا ةبسانملا تاطارتشالا
  .نفسلا باحصأ تايلوؤسمب ةقلعتملا
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  سيئرلا باختنا
  .كرتشملا لماعلا قيرفلل ًاسيئر) ةدحتملا ةكلمملا(نوسكتاو ىور ديسلا بختنا   ١٧-١

  لامعألا لودج رارقإ 
تايولوأو لمعلا جمانربب ناقلعتي ام ١٠و٣نيدنبلا يف رظنلا قيرفلا سيئر حرتقا   ١٨-١  أل ًاعم  

لوانت متينأ ول قفوألا نم نأ ًاضيأ حرتقاو. كرتشملا لماعلا قيرفلا بقع نيدنبلا نيذه   قيرفلا ءاهتنا   
اذه ىلع كرتشملا لماعلا قيرفلا قفاو دقو . هلامعأ لودج يف ةدراولا ةريثكلا ةينفلا دونبلا ةشقانم نم
  . حرتقملا

ذيفنت عيجشت ةلأسم عامتجالا لوانت ةرورض ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم لثمم حرتقا   ١٩-١
  . نفسلا ديرختب ةصاخلا ةيلاحلا كوكصلا

ةشقانم ءانثأ ا " ةتقؤملا"وأ " ةيروفلا"ريبادتلا ةلأسم نأ ىلإ قيرفلا سيئر راشأ   ٢٠-١  راثإ نكمي
وأ ٤نيدنبلا  لامعألا لودج نم٨   .  

  .ILO/IMO/BC WG 2/1ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج كرتشملا لماعلا قيرفلا دمتعا  ٢١-١

  يلخادلا ماظنلا دامتعا  -٢
اتانود ةسنآلا تراشأو . لامعألا لودج نم دنبلا اذه ميدقت ىلإ ةنامألا سيئرلا اعد  ١-٢
ركذلابوماباراغور ةرقفلا نأ ىلإ   كرتشملا لماعلا قيرفلل ىلوألا ةرودلا ريرقت نم٣٠-١  يتلا  نأ تنيب    

ءانثأ كلذو يبيرجت ساسأ ىلع يلخادلا ماظنلا عورشم قيبطت ىلع قفتا دق ناك كرتشملا لماعلا قيرفلا 
ىلإ يلخادلا ماظنلا تاليدعت ىلع ةيريرحت تاحرتقم يأ ميدقت ىلإ تيع . ىلوألا هترود  د دق دوفولا نأو

 ةداع دمتعتكرتشملا لماعلا قيرفلا ريرقتو تاجاتنتسا نأو ،ةيناثلا هترود ءانثأ كرتشملا لماعلا قيرفلا 
ةسنآلا تراشأو . ءارآقفاوت ىلإ لصوتلا مدع ةلاح يف طقف تيوصتلا قيرط نعو ،ءارآلا قفاوتب 

  .تارودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف ةبوتكم تاحرتقم يأ قلت متي مل هنأ ىلإ وماباراغور
نود ةتقؤم ةروصب يلخادلا م اظنلا عورشم قيبطت ةلصاوم ىلع كرتشملا لماعلا قيرفلا قفتا  ٢-٢

  . ىلوألا هترود يف لعف املثم هدامتعا

كرتشملا لماعلا قيرفللةلماشلا فادهألا  - ٣ بيترتو     هتايولوأ  
  .١٠دنبلا ىلإ لوصولا ىتح دنبلا اذه ةشقانم ليجأت ىلع كرتشملا لماعلا قيرفلا قفتا   ١-٣

رمتؤمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةلصلا تاذتائيهلا لمع جمارب   - ٤  
  نفسلا ديرخت ةلأسم نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا

نع تامولعم مدقت يتلا ILO/IMO/BC WG 2/4ةقيثولا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ لثمم مدق   ١-٤  ،
  .نفسلا ريودت ةداعإ ةلأسمب قلعتي اميف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل لمع جمانرب
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لالخ نيسمخلاو ةثلاثلا ا   ٢-٤  رود تدقع دق تناك ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل نأ ىلإ لثمملا راشأو
ىلإ ١٨نم ةرتفلا  زومت٢٢  ةقيثولا مسرب هميمعت مت دق ةرودلا كلت نع اهريرقت نأو ٢٠٠٥هيلوي /   

MEPC 53/24 .ريودت ةداعإب ىنعملا لماعلا قيرفلل تارودلا نيب اميف عامتجا دق  ةرتفلا يف نفسلا ع دقو  
زومت١٥-١٣نم  ةنجلل نيسمخلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ةرودلا كلت نع هريرقت مدُقو ٢٠٠٥هيلوي /   

  ). MEPC 53/WP.2(ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح 
ىلإ هيف تبلط ًامهم ًاررقم تذختا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل ٥٣ةرودلا نأ كلذك ركذو   ٣-٤  

ريودت ةداعإ نأشب ًانوناقمزلم كص عضو بلطي رارق دامتعا ةيلودلا ةي رحبلا ةمظنملل ةماعلا ةيعمجلا  
نيرشعلاو ةعبارلا ا    .رود ءانثأ كلذو نفسلا

دمتعا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل٥٣ةرودلا نأ قيرفلا غلبأ مث   ٤-٤ ىلع تاليدعتلا نم ًاددع ت   
ا . نفسلا ريودت ةداعإنأش ب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا دمتعا تاليدعتلا هذه نأو

  .رهشلا اذه نم ركبم تقو يف اهنع رداصلا رارقلاب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةيعمج
يراشتسالا عامتجالا تعد ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل ٥٣ةرودلا نأ ىلإ راشأ ةياهنلا يفو   ٥-٤  

ةمظنملل ةعباتلا ةينوناقلا ةنجللاو ١٩٧٢ماعل ندنل ةيقافتا يف ةدقاعتملا فارطألل نيرشعلاو عباسلا   
ىلع نفسلا ْذ  ب ةعباتلا ةينوناقلا ةنجللا شقانت فوسو . ئناوملا يف وأربلا ن ةيضق ثحب ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا

ناسين يف نيعستلاو ةيداحلا ا    .٢٠٠٦ليربأ /رود يف ةيضقلا هذه ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل
نيرشعلاو عباسلا يراشتسالا عامتجالا جئاتن ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ لثمم زجوأ   ٦-٤

كوكصلا فلتخم يف ةدراولا ماكحألا ضرعتسا يذلا ١٩٧٢ماعل ندنل ةيقافتا يف ةدقاعتملا فارطألل   
نفسلا ْذ ب عامتجالا قداص دقو . نب ةقلعتملاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةعباتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ةينوناقلا

ةقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ اهتمدق يتلا ةماعلا ةرظنل ا ىلعيراشتسالا 
ILO/IMO/BC WG 1/2/2 ةينوناقلا كوكصلا قابطناب ةقلعتملاو قيرفلل ىلوألا ةرودلا اهيف ترظن يتلاو  ،

  .ندنل ةيقافتا صاصتخا دودح يف نفسلا ذبن ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل
ةقيثولا ىلإ ريشي ذإ نيبودنملا ىليب لوب ديسلا غلبأ  ٧-٤  ILO/IMO/BC WG 2/4/1 ،ربتعت ا  ةمئاق أب  

تارمتؤملا نم ددع ىلإ تيع   د دق تناك ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأ ركذو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةطشنأب
ملاعلا قاطن ىلع عوضوملا اذه ا  هرسأبىظحي يتلا ةيلاعلا مامتهالا ةجرد ىلع ةمالع هذهو ةيلودلا   .

ةيهيجوتلا اهئدابمل ةيدنهلاو ةيلاغنبلا نيتغللاب نيتخسن تردصأ دق ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأب دكأو 
هذه نم ةيقرو ةخسن دعت ا طقف ةءارق ةركاذب جمدم طنغممصرق ىلع ةينيص ةخسن كلذكو   أو  

يف ةفوصوملا جما ربلل بضتقم زجوم ميدقت ىلإ ىضمو. ةيكرتلا ةغللابو ةيدرألا ةغللاب ةخسنو ةخسنلا
تاقيلعتلا هذه ىلإ ًائيش اوفيضي نأ لمتحي دونهلا هءالمز نأ ىلإ ًاريشمILO/IMO/BC WG 2/4/1ةقيثولا   .  

لوح لزاب ةيقافتال ةعباتلا ةصتخملا تائيهلا لمع نع اريرقت لزاب ةيقافتا ةنامأ ةلثمم تمدق مث   ٨-٤
هترود يف دمتعا لزاب ةيقافتال عباتلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نإ تلاقو . نفسلا كيكفت ةلأسم
فارطألا رمتؤم هل اهحنم يتلا ةيالولا ىلإ ةفاضإلاب تاررقم ةثالث ٢٠٠٥ هيلوي/زومت يف ةدوقعملا ةعبارلا  
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ةصاخ ةروصب قيرفلا هابتنا تعرتساو . IMO/ILO/BC WG 2/4/2ةقيثولا يف حضتي يذلا وحنلا ىلعو 
  : يتآلا ىلإ

  ؛كرتشملا لماعلا قيرفلا لمع جمانربو تاررقم ديأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأ  - ١
ىلع تاقيلعت ءادبإ ةحلصملا باحصأ ىلإ بلط دق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأ   - ٢

يتلا تاقيلعتلا ضعب تمدُق دقو . نفسلا كيكفتل ةينقتلاو ةينوناقلاو ةيلمعلا بناوجلا
هبلط يذلا وحنلا ىلع ILO/IMO/BC WG 2/8/3ةقيثولا مسرب قيرفلا ىلإ تدرو   

ةسماخلا ةرودلا ىلإ كلذك ةمدقم ةقيثولا هذهو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا
هنيكمتل كلذو٢٠٠٦ليربأ /ناسين يف اهدقع ررقملا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل  ، 

نيرشت يف هدقع ررقملا فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالل تايصوت دادعإ نم 
  ؛٢٠٠٦ربمفون /يناثلا

نفسلا ْذنايبتسا لاسرإ مت هنإ  - ٣ ب ن ةيضق لوح اهئارآ ميدقت ىلإ فارطألا وعدي دقو .  
رهظأو ILO/IMO/BC WG 2/8/1ةقيثولا مسرب تدرو يتلا تاباجإلل عيمجت ميمعت مت   

تفلتخا دقف كلذ عمو ،فارطألا ناهذأ ىلع    حل  ت ةيضقلا هذه نأ عيمجتلا اذه
إ جه  اهنيعب ةدحومةقيرط كانه نكت ملو . عوضوملا اذه ءازنلاو ءارآلا اذه جالعل  

  .عوضوملا
ثالثلا تامظنملا هب موقتامبكرتشملا لماعلا قيرفلا بحر   ٩-٤ لمع نم  كانه نأ ظحالو    ،
ًاضيأموقت ىرخأ تامظنم كلذب ةقلعتم ةطشنأب   .  

ةماع ةْذ  ١٠-٤ ب نعن ميدقتل يجيورنلا دفولا ةوعد متو هحرتقم   ديدجكصعورش م نأشب  نوناق مزلم  ا  
 ، اهميدقت مت يتلا IMO/ILO/BC WG2/INF.1ةقيثولا هيلع تلمتشا يذلا ونفسلا ريودت ةداعإ لوح  

نيسمخلاو ةعبارلا ا    .رود يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل لبق نم اهيف رظنلل
ىلإجيورنلاتراشأ   ١١-٤ يتلا تاعوضوملا نم ديدعلاب ةلصلا قيثو اهحرتقم نأ   يدنب تحت أشن ت 
لوح هتارواشم يف قيرفلا أدبي امدنع هنأب تصوأو ٨ و٦ لامعألا لودج ا ، نيدنبلا نيذه،  ودنم نإف
، عورشملا  وه اذهنأ ىلإ بودنملا راشأو . حارتقالا اذه ىلإ ةلاحإلا لصاويس  يف ذخأي يذلاوىلوألا

ئدابملاو لزاب ةيقافتا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيرح بلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل نيسمخلاو ةثلاثلا ةرودلا جئاتنبرابتعالا 
كص ينبتحرتقت ةقيثولا نأ نيبودنملا غالبإب جيورنلا بودنم ماقو . ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا  

نفسلا ريودتةداعإ نأشب هتاذب لقتسم ةلحرملا هذه ءانثأ ليصافت يف لوخدلا ةبوعص نم مغرلا ىلعو .  
ةيلآ نمضتي حرتقملا نأ جيورنلا لثمم حضوأ دقف ،لماكلاب ةحرتق ملا ماكحألا لك ةغايص متي مل هنأو

و نفسلالجأ نم غالبإلا نأشب تاطارتشاو تايلآوذافنإ    .ريودتلا ةداعإقفارم  
ىلإ ةئنهتلادوفولا نم ديدعلاهجو   ١٢-٤ حرتقم دادعإ لجأ نم هب تماق يذلا لمعلا ىلع جيورنلا    

دت ةداعإ صوصخبًانوناقمزلم كص ةغايصل  ةجاح يف م ىلإ دوفولا ضعب راشأ كلذ عمو . نفسلا ريو  أ
نيسمخلاو ةعبارلا ةرودلا ىلإ ءي يف رظنلا ةلصاوملتقولا نم ديزملل   ا يف نولمأي مهنكلو ،حرتقملا اذه  
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كص عضوب كرتشملا لماعلا قيرفلا بحرو . لصفم لكشب حرتقملا ةشقانمل ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل
ززعيًانوناقمزلم    .ةهيزن ةلماعم لاجمدوجو نمضيو ريياعملا ذافنإ   

ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم دفو  ١٣-٤  ر قوقحل يلودلا داحتالل ديدج ريرقت ىلإ ريشي ذإ دٍَِق دقو  
، يف نفسلا ريسكت ةيلمع ءانثأ اوفوت دق لامعلا نم فالآلا نأ ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنمو ناسنإلا  

لماعلاقيرفلا موقي نأل ةجاحلا ىلع دكأو ،نييضاملا نيدقعلا ةيروفلا ريبادتلا لوانتب هعامتجا يف كرتشملا    
لماعلا قيرفلا اذه موقي نأ ريدقت لقأ ىلع بجي هنأو ،ثولتلا نم ديزملاو تايفولا نم ديزملا عنمل 

لل مامتهالا ىصقأ ءاطعإ لجأ نمنادلبلاىلإو ةيلصألا تامظنملا ىلإ ةيوق ةيصوت لاسرإب كرتشملا  قيبطت  
لعفلاب ةدوجوملا كوكصللنييروفلا ذافنإلاو  .  
يف لامعلا ةحصو ةمالس لوانتت يتلا تالا ةيلودلا لمعلاةمظنم  يف لامعلا قيرف حرص  ١٤-٤  ا نأ  

،  ةيالوقاطن يف لخدت نفسلا ريودت ةداعإ قفرم  موقت نأ ةمظنملا ةنامأل يغبني هنأو ةيلودلا لمعلا ةمظنم
قلعتملا ماكحألاةغايصب يلودلا لمعلاةمظنمب لامعلا قيرف حرصو. ًانوناقمزلملا ديدجلا صنلا يف كلذب ة    ة 

اذهيف ةيرهوج تارييغتب ةئيبلا ةيامح ةنجلل لماعلا قيرفلاىصوأ اذإ هنأ كلذ ك نأ اهيلع بجيف ،صنلا    
  .اهثحبلجأ نم كرتشملا لماعلا قيرفلا ىلإ ىرخأ ةرم لاحي 

نإف ًانوناقمزلم كص دوجو ةيمهأل مهكاردإ عم هنأ دوفولا نم ددع ظحالو   ١٥-٤  عضو لامكتسا، 
ىلإ اوراشأو تقولا ضعب قرغتسي فوسهدامتعاو ديدجلا كصلا صن  صوصخب ةراثملا لغاوشلا نأ ، 

بجي ةنهارلكاشم يه لامعلا ةحص صوصخبو نفسلا ريودت ةداعإل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  اهتجلاعم  
ئدابمو ًاكوكص لعفلاب كانه نأىلإ دوفولا هذه تراشأو . ًاضيأ ديعبلا ىدملا ىلعو بيرقلا ىدملا ىلع  

تالكشملا ةجلاعملاهمادختسا نكمي تاعوضوملا هذه صوصخب ةيهيجوت    .ةيروفلا 
ةنجلل نيسمخلاو ةعبارلا ةرودلل تاقيلعتلاو تاحرتقملا ميدقت نأشب تاراسفتسالا ىلع ادرو   ١٦-٤
ةيرحبلا ةمظنملا ءاضعأ لك نأب نيبودنملا ريكذتب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا لثمم ماق. ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح  

لجأ نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تارود روضح ،مهيلع بجيو لب ،م   اكمإب نيبقارملا دوفوو ةيلودلا
ءاربخلاعاونأ عيمجنم لكشتت نأ دوفولا هذهل نكميو ،حرتقملا اذه ثحب  يئاهنلا دعوملا نأ دكأو .  

نوكتت يتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل نيسمخلاو ةعبارلا ةرودلا لامعأ لودجب ةقلعتملا قئاثولا لك ميلستل 
نأ بجي رثكأ وأ تاحفص ٦ نم يئاهنلا داعيملا نوكي اذهلو ،اعوبسأ رشع ةثالثب عامتجالا لبق مدقت  

لوألا نوناك١٦وه  ونب وأ ةقباس قئاثوب قلعتت يتلا قئاثولا امنيب٢٠٠٥ربمسيد /  لامعأ لو ادج د، 
عيباسأ ةعستب عامتجالا لبق اهميلست بجيف تاحفص ٦نم لقأ نم نوكتت يتلاو ةقباس   ١٣ لبق يأ 

تاعامتجالا هذه لبق تقولا نم ىفكي ام كانه نوكي فوس اذكهو ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك  ،
  .تالوادملايف ةكراشملا وأ تاحرتقملا ميلستل 

مهيدل نم لك مهسي نأ يف هتبغر نع جيورنلا دفو ربع دقو  ١٧-٤ عوضوملا اذ ةلصلا ةقيثو ةربخ   
  .كصلا عورشم عضو يف
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  نفسلا ديرختل ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطتلجيورت لا  - ٥
سيئرلا اعد ١-٥ ميدقت ىلإ ثالثلاتامظنملا تانامأ  نم ا علطضت يتلا ةطشنألا نع ةزجوم  تادافإ   

ردصأ كرتشملا لماعلا قيرفلا نأ ىلإ ريشأدقو . ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطتل جيورتلا لجأ ىلوألا هترود يف  
  :عوضوملا اذه لوح تايصوت سمخ

ةطقن نأشب عيمجلل تامولعم ريفوت ىلإ نفسلا ديرختب موقت يتلا نادلبلا ةوعد   - ١
  ؛نفسلا ديرختب ةقلعتملااياضقلا نع ةلوؤسملا ةصتخملا تاطلسلاب لاصتالا 

مادختسالا ةلهسةحفص ءاشنإ ةمظنم لك نمضت نأ  - ٢ ىلع   مدقت ثيحب بيولا ةكبش   ،
ىلإ ىدؤت ةلصوو نفسلا ديرختب ةقلعتملا رومألا صوصخب تامولعم ةحفصلا هذه 

  ؛بيولا ةكبش ىلعةيهيجوتلا ئداب ملاونييرخألا نيتمظنملا يعقوم 
لودلل لمعلا تاغل ىلإ ا يف ةمظنم لك ثحبت نأ   - ٣  ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا ةمجرت

  ؛نفسلا ديرختب موقت يتلاةيسي ئرلا
ةحلصملا باحصأ عيمجوتاموكحلا ةوعد   - ٤ تامظنملا ىلإ تامولعملا ميدقت ىلإ نيينعملا   

كم ةربخيأ نأشب ،رمألا ىضتقم بسحب ،ثالثلا   ؛ةيهيجوتلا ئدابملاذيفنت يف ةبست  
ينقتلا نو اعتلا ةطشنأ لالخ نم ًاضيأ ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطتل جيورتلا متي نأ بجي  - ٥

هذه لامعأ لودج نم ٥مقر دنبلا يف هتشقانم تمت يذلا رمألا وهو ،ةكرتشملا   
  .ةرودلا

  :يلي امب نيبودنملا ةكرتشملا ةنامألا تدافأو  ٢-٥
ةطقن نع تامولعم ميدقت لودلا ىلإ بلطي ًاميمعت ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تردصأ   - ١

  ؛نفسلا ريودت ةداعإ لئاسمل ةبسنلاب لاصتالا
ةكبش ىلع بيولا ةكبش ىلع مادختسالا ةلهس تاحفص ثالثلا تانامألا تأشنأ   - ٢

  ؛اهنم لك
ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملل تامجرت لعفلاب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ىدل   - ٣

تصوأ دق ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تناكو . ٧-٤ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاغللاب 
ا ةمجرتيف رظنلاب ةدعاسملل ةطشنأ راطإ يف ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابمل  
 ةيهيجوتلا ئدابملا ةمجرتل ةمزاللا ةيلاملا لبسلا فاشكتسابلزاب ةيقافتا موقتو . ةينقتلا

  ؛نفسلا كيكفت نأشب لزاب ةيقافتال
ةب ستكملا تاربخلا نع تامولعم ميدقت ىلإ فارطألا تعد دق ةكرتشملا ةنامألا تناك  - ٤

  ؛ةيهيجوتلا ئدابملاذيفنت ةيلمع نم 
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ةيهيجوتلا ئدابملل ثالثلا تاعوم ةلأسم يف رظنلا نكمي   - ٥  ةداملا تحت ا ذيفنت عيجشت
لامعألا لودج نم٦  .  

نيبودنملا كرمنادلا دفو ربخأ   ٣-٥ دع  يلمعلا داشرإلا مدقي بيتك ت هدالب نأ نفسلا ديرخت ضاوحأل  
  .لزاب ةيقافتال ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطت هلالخ نم نكمي يذلا لكشلاب

ريودت ةداعإ ةيضق نأشبًايلحم يراجلا لمعلل ازجوم ذئدنع ةدحتملا ةكلمملا بودنم مدق   ٤-٥  
يف نفسلا ريودت ةداعإل ةيجيتارتسإ عضو ىرجيو . ةيهيجوتلا ئدابملل جيورتلا كلذ يف امب ،نفسلا
حرطتةدحتملا ةكلمملا تايصوت مدقتو ةموكحلل ةكولمملا نفسلا ريو دت ةداعإل ةماعلاتاسايسلا   

يف نوبغري نيذلل تاداشرإ عضو متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ريودتلا ةداعإ قفارمو نفسلا باحصأل
ماع يف تاداشرإلاو ةيجيتارتسالا نم ٍٍلك رادصإ متي فوسو ،ةدحتملا ةكلمملا يف نفسلا ريودت ةداعإ 

عالطتسال ٢٠٠٦ ماعلايأرلا   .  
ةيرحبلا ةمظنملا نع رداصلا ميمعتلا نأب نيبودنملا ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم د فو ربخأ  ٥-٥

هنوك نم مغرلا ىلع " نخاسلا ىلع ليغشتلالجأ نم تازاغلا نم ولخلا "دامتعا صوصخب ةيلودلا 
 ، ثداوحلا عوقو لصاوت ثيحًالاعف ربتعي نأ مهيأر بسح نكمي ال ،هتاذ دح يف ةبيط ةردابم ةكلهملا  

نم ريثكلا ذقني نأ نكمملا نم ناك ةيلاحلا كوكصلا ذافنإ نأ اودكأو ،ةيضاملا رهشألا راد م ىلع
  .حاورألا

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمب ةصاخلا ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملا صحف   - ٦
  .نفسلا ديرخت صوصخب لزاب ةيقافتاو
دج نم٦دنبلا ىلإ لقتني ذإ سيئرلا راشأ   ١-٦  ، ىلإ لامعألا لو ةينف ةقيثو هيلع ضورعم قيرفلا نأ  
لماع قيرف اهدادعإب ماق ، امل  تارودلا نيب لمعلا لصاوو  يف أدب دق ناك يذلا عوضوملا اذه نأشب  
  .كرتشملا لماعلا قيرفلل ىلوألا ةرودلا

نيب امللماعلا قيرفلا يف كراش دق ناك يذلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دفو يلثمم دحأ مدق   ٢-٦  
قفاوتل ةيساسألا طاقنلا ديدحت يف لثمتي فدهلا نأ ىلع ديكأتلا داعأو ،ةقيثولا ىلع ةماع ةرظن تارودلا 

ديدحت نكمأ امثيحقيرفلا لواحو . ضومغ وأ لخادتلا هجوأ وأ تاوجف يأ ديدحت ىلإ ةفاضإلابءارآ   
ضومغلل هجوأ وأ ةريبك ت اوجف يأ ديدحتو يلمع لكشب ةيهيجوتلا ئدابملاقبطت يتلا ةيفيكلا ا 

نأشبتاوطخب ةيصوتلاو اهلح ةيفيك   .  
ئدابملا نيب ةنراقملا لوح تارودلا نيب امللماعلا قيرفلا ريرقت كرتشملا لماعلا قيرفلا ثحب   ٣-٦  

ةقيثو (نفسلا ديرخت صوصخب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا 
ILO/IMO/BCWG 2/6 .( تاوجفلل زجوم كانهو ،ةيساسأ تاعوضومل الاجم ١١يف ةقيثولا ثحبتو  

يأر نمناكو. ضومغلا هجوأو ةقيثولل هتشقانم ءانثأ كرتشملا لماعلا قيرفلا    ILO/IMO/BCWG 2/6، 
ةمظنملا سلاهتمدق يتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تايولوأل هنم ًاكاردإ   هنأ  ،نيرشعلاو ةعبارلا ةرودلا يف

مايق دنع ، ةقيثولا يف نيحورطملا تايصوتلاو ليلحتلاب ،لاحلا ىضتقم بسحب ،رابتعالا يف ذخألا يغبني
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كلذىلع ةوالعو. نفسلا ريودتةداعإ نأشب  ةيمازلإلا تاطارتشالا عضوب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ناك  ، 
مهدعاست تامولعم ىلع ل وصحلا لجأ نم ةقيثولا ةسارد ةحلصملا باحصأل يغبني هنأقيرفلا يأر نم 

  .٢ قفرملايف ةقرولا هذه درت و ،ةيهيجوتلا ئدابملا نم ثالثلا تاعومجملل مهقيبطت يف
اميف هنأب ،ريرقتلا اذه يف ةدراولا تايصوتلا نم ديدعلا ضارعتسا دنع يدنكلا دفولا قلع   ٤-٦

ىلإ ريشت يتلا ١٠٨ و١٠٦ و٩٠ و٨٦تارقفلا ب قلعتي هنأ )ريودتلا ةداعإلأيهتلا ريياعم (  عضو  يئتري، 
  .اهيلع قفتملا ريياعملا سفن نفسلا لك يفوتست نأ نامض لجأ نم يلودلا ىوتسملا ىلع ريياعملا هذه
راطخإ ىلع ًءانب الإ متي نأ نكمي ال دودحلا ربع تايافنلا لاقتنا نأ ىلإ ايكرت دفو راشأ   ٥-٦

، . ةدروتسملا ةلودلايف ةصتخملا ةطلسلا ىلإ ةردصملا ةلودلا لبق نم قبسم يريرحت  نكمي قايسلا اذه ىفو
ناك اذإ امةلأسم صحفي نأ كرتشملا لماعلا قيرفلل ةقبسملاةقفاوملا ءارجإ (نع ةيلوؤسملا ت  ملع نع    

  .ةردصملاةكرش لاوأ ةردصملا ةلودلا قتاع ىلع عق ت) راطخإلاو
ملع نعةقبسُملا ةقفاوملا ءارجإ"صوصخب تايلوؤسملا لوح ايكرت دفو لاؤسب قلعتي اميفو   ٦-٦   "

كرتشملا لماعلا قيرفلا موقي نأنفسلا ريسكتل ايكرت ةطبار دفو بلط دقف  ةلود ربتعت نع ءالجتساب  
نع ةقبسُملا ةقفاوملاب راطخإلا ءارجإ قيبطت لجأل كلذو لودلا كلتب ةددحم تايلوؤسم ةطانإ مث ريدصتلا 

  .ةلاعف ةروصب ملع

  ةكرتشملا ينقتلا نواعتلا ةطشنأ  - ٧
ةقيثولا هذه نأ ILO/IMO/BC WG 2/7ةقيثولل هميدقت ءانثأ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ ل ثمم ركذ  ١-٧  

ءارآ ىلع تقداص دق ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل ٥٣ةرودلا نأ زربأو . ًابيرقت رهشأةثالث ذنم تدعُأ دق تناك   
لا نواعتلا ةطشنأيف رظنللينقتلا نواعتلا ةنجل ةوعد ىلع تقفاوو قيرفلا  هديكأت ىدل ،حرصو . ةمظنملل ينقت 

ينقتلا نواعتلا ةنجل نأ فوس ا ٢٠٠٦ هينوي/ناريزح يف عمتجتس  ىلإ يمري يميلقإ/يملاع جمانربيف رظنت ، أ  
ةينعملاو ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت ىلع ةيمانلا نادلبلا تاردق ةيوقت /ريوطت ليومت لجأ نم دراوملا دشح

  .نفسلا ريودت ةداعإب
ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل ٥٣ةرودلا اهتهجو يتلا تابلطلا ىلإ ةفاضإلاب هنأ قيرفلا غالبإ متو   ٢-٧  

ةداعإل يلودلا قودنصلا ءاشنإ عقوتملا نم حبصأ ٥٥مقر ينقتلا نواعتلا ةنجل عامتجا جئاتن ىلع ةقداصملاو   ،
  .بيرقلا لبقتسملا يف نفسلا ريودت

يلودلا لمعلاةمظنم يف لامعلا قيرفههجو لاؤس ىلع ًادرو   ٣-٧ كانه تناك اذإ امع ة  نع تامولعم يأ  
نأب قيرفلا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ لثمم غلبأ ،نفسلا ريودت ةداعإ قودنص ا   لمعي نأ نكمي يتلا ةيفيكلا

جلاعتسةلأسملا هذه ًافورعم هغلبم حبصي امدنعو ،قودنصلا ءاشنإ دعب   ميلسل ا تقولا وه كلذ نوكي ذئدنعل 
  . ةلأسملا هذه لوانتل

ًاحاجن تققح ايكرت ،ريمزأ يف ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ا ةيشاقنلاةقل حلانأب ًاضيأ قلعو   ٤-٧  دقع يتلا  
يتلا تاحرتقملاب بحرو عونلا اذه نم ىرخأ ثادحأ ثالث ميظنت ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا علطتتو . ًاريبك

نم ةقباسلا تاقيلعتلا رابتعالا يف ذخألا عم هنأب فاضأ و. ددصلا اذه يف ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ىلإمدقت 
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 ، تاغللاىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا ةمجرت نآلا ىرجي هنأبدوفولا دحأ بناج ةيلاغنبلا    
  . ةيدروألاو ةيدنهلاو
ًادكؤماهتطشنأنع ًابضتقم ءافيتسا لزاب ةيقافتا ةنامأ لثمم مدق   ٥-٧ ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب نأ ،   
ريمزأ يف تمظ و ةيشاقنلاةقلحل لهريدقت نع برعأو . ةيقافتالل ةبسنلاب ةيولوأ لثمت  ةصرفلا تحاتأ يتلا ون يتلا
  .يمسرلا قاطنلا جراخ اياضقلا اوشقاني نأو ءارآلا اولدابتي نأل ةحلصملا باحصأ فلتخمل

ثيح عقاوملا دحأ ىلإ ةرايزلا ةصاخبو ريمزأ يف لمعلا ةقلح ةي لودلا لمعلا ةمظنم ةنامأ لثمم حدتما  ٦-٧
نأ ىلإ راشأو . ةيلبقتسملا تاعوضوملاوثادحألا نأشب راكفأ ميدقت ىلإ نيبودنملا لثمملا اعدو . ًاضيأ اهيفكراش 

ةيشاقنلا ةقلحلا يفاهعيمج ثالثلا تانامألا ةكراشم اك نإوريدقتلحم تناك ،لفاحملا نم اهريغ يفو ،   دق ن ، 
  . لفاحملا هذه لثم يف ةكراشملا ًامئاد يلمعلا نم سيل هنأ ظحال
ريمزأ يف ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ا ةيشاقنلاةقلحل لمهريدقت نع دوفولا نم ريثكلا برعأ   ٧-٧  دقع يتلا  

لبقتسملا يف ةلصلاةقيثو ثادحأميظنت ىلع اوعجشو  ، يرجي هنأ ىلإ ريشأدقو .   نهارلا تقولا يف ريثكلا ميظنت  
ثالثلا تامظنملا نيب نواعتلاو قيسنتلا ىلإ ةجاح ةمث نأو نفسلا ديرختةيضقب ةلصتملا ثادحألا نم  .  

لوألا عامتجالا لالخ تراد  ةشقانمجئاتنب نيبودنملا ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم ولثمم ربخأ   ٨-٧
 ، كلذو ةئيبلاب ةراض ريغ ةرو صب نفسلا كيكفت ةطشنأ ليومتل قودنص ءاشنإ لوحكرتشملا لماعلا قيرفلل

قيرفلل مداقلا عامتجالا يف اقمع رثكأ لكشب قودنصلا تايناكمإ ةشقانم اوحرتقاو نفسلا باحصأ تاماهسإب 
  .كرتشملا لماعلا

ةيلودلا لمعلا ةمظنمب لامعلا قيرفلثمم راشأ   ٩-٧ فارتعالا نم ربكأ ردق كانه نوكي نأ يغبني هنأ ىلإ  
مت يتلا تاعومةكراشمب ثادحألاهذه لثم يف لامعلا لث  ا.  

دعب ،كرتشملا لماعلا قيرفلا قفاوو  ١٠-٧ رابتعالا يف ذخألا  نواعتلا ةطشنأ نع اهميدقت مت يتلا تامولعملا ب 
  :امايقلا عمزت وأ ةثالثلا تامظنملا اهتلهتسا يتلا ،نفسلا ديرخت نأشب ينقتلا 

يتلا ةيشاقنلاتاقل حلايف ةكراشملل نييرخ ألانيتمظن ملاةمظنم لك وعدت نأب ةيصوتلا   - ١  
  ؛ةمظنملاكلت اهمظنت 

نع تامولعم ىطعي ًامسق اهتطشنأ جمانرب يف ةمظنم لك جردت نأب ةيصوتلا و  - ٢
  ؛نييرخألا نيتمظنملاب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا

ىدل نواعت لاو قيسنتلا ةدايزل ًادوهج ثالثلا تامظنملا تانامأ لذبت نأب ةيصوتلاو  - ٣
؛ةطشنألا هذه لثمميظنت    

ةثالثلا تامظنملاديوزتىلإ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا ةوعد و  - ٤ تامولعمب    
عمزي وأ لعفلاب تلهتسا ةلص تاذ تاردابم وأ ينقت نواعت ةطشنأ يأ لوح 

ينقتلا نواعتلا جمارب عضو دنع نابسحلا يف ةطشنألا هذه ذخأ نكمي ثيحب اهلالهتسا 
  .ًالبقتسم تامظنملا هذهل
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نفسلا ديرختب ةلصلا تاذ بناوجلا عيمج هاجت قسنم ج  - ٨   
نفسلا ْذ   )أ( بئناوملا يف وأ ربلا يفن  

تامولعم ىلع تلمتشا يتلا ILO/IMO/BC WG 2/8/1ةقيثولا لزاب ةيقافتا ةنامأ لثمم مدق   ١-٨  ،
، ينوربو ليزاربلاونيتنجرألا نم ةمدقم  ايبمولوكو امنبو ،ايلاطيإواينوتسإو،  نايبتسا ىلع ًادر ادنلوبو ،   ،

نفسلا ْذ  ب ئناوملا يف وأ ربلا يفن نع ةعبارلا هترود ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاهردصأ  دقو .  
يعدو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاميلعتبجومب كرتشملا لماعلا قيرفلا ىلإ تاقرولا هذه تليحأ   

كلتيف رظنلاىلإ نوبودنملا  ادم ءانثأ تاقرولا  ةيضقلا هذه لوح م   ذنم هنأ ةنامألا لثمم ظحالو . الو
فوسو . كيسكملاو ايسينودنإو دنهلاو نانويلاو اكيراتسوك نم تاقرو تدرو ؛ةقيثولا هذه دادعإ

حوتفم لماعلا قيرفلل ةسماخلا ةرودلا ىلإ مدقت فوس يتلا ةقيثولا يف ةيفاضإلا تاقرولا هذه جرد  ت
ةحلصملا باحصأ نأ ىلإ لزاب ةيقافتا لثمم راشأ امك . ٢٠٠٦ليربأ /ناسين يف اهدقع ررقملا ةيوضعلا

يناثلا نوناك١٠ىتح تاقيلعت ميدقت مهنكمي  قيرفلل ةسماخلا ةرودلا اهيف رظنت يكل ٢٠٠٦رياني /   
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا

نأ ريغ ،ةمهملا ةيضقلا هذه ةشقانمل ًابسانم نوكي تايدتنملا يأ باضتقاب دوفولا تشقانو   ٢-٨
  . ددصلا اذه يف ةددحم ةجيتن ىلإ لصي مل قيرفلا

هب علطضييذلا لمعلاب ًاملع كرتشملا لماعلا قيرفلا ذخأ ةياهنلا ىفو   ٣-٨ حوتفم لماعلا قيرفلا  
، عباتلا ةيوضعلا لزاب ةيقافتال نفسلا ْذ   ب همامتها نع ربعو ئناوملا يف وأ ربلا يفن ةيضق لوح عالطالاب  

، . تالوادملا هذه جئاتنىلع  ةيضقلا هذه ثحبب موقت ىرخأ تاهج نأ ىلإ كلذك قيرفلا راشأو
  ).٦-٤و ٥-٤نيترقفلا رظن أ(تالوادملا هذه جئاتن يف رظنلاب قيرفلا مايق ةرورضب ىصوأو 

  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا لثم ميهافم  )ب(
اهريغو ةيبرغلا ابوروأ ةعوم فصب ةدحتملا ةكلمملا تناك  ٤-٨  ةلثممكو لماعلا قيرفلاب ًاوضع اهت

ةميلسلا ةرادإلا نأشب ILO/IMO/BC WG 2/8ةقيثولا تمدق دق لزاب ةيقافتا يف ءاضعألا لودلا نم   
دفولا راشأو. ًايئيب يف عوضوملا اذهل ةيسيئرلا بناوجلا ددحت ا ىلإ ؛ةقيثولا هذه نع ةماعلا هترظن يف   أ

ةعبتملا ةيلاحلا تاسرامملا فصت ا تقايس     . ةلأسملا هذه لوح ةدحتملا ةكلمملايف أو ،نفسلا كيكف
تامولعملاب ةئيلم ا   ٥-٨  أب اهايإ نيفصاو ةدحتملا ةكلمملا ا  دعأ يتلا ةقرولاب دوفولا نم ريثكلا بحر

اميف هب عالطض الا متي يذلا لمعلا ىفو ريودتلا ةداعإ قفارميف عضولا نيسحت يف دعاست نأ نكميو 
  . ةيمازلإلاتاطارتشالاب قلعتي 

ميهافملا نأ ىلع كرتشملا لماعلا قيرفلا قفاو ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةصاخلا ةقرولاب قلعتي اميفو    ٦-٨
ةيرحبلا ةمظنملا ا ًاديفم  ًالخدم نوكتنأ نكمي ةدحتملا ةكلمملا ةقرو يف ةنمضتملا   موقت يتلا ةيلمعلا يف

هذه درتو . لاحلا ىضتقم بسحبىرخأ ضارغألو نفسلا ريودت ةداعإ نأشب يمازلإ كص عض ول ةيلودلا
  .٣قفرملا يف ةقرولا 
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لماعلا قيرفلا ىدل لزاب ةيقافتا يف ءاضعألا ةيقيرفألا ةعوم راشأو   ٧-٨  ا لثمم هتفصب ايبماغ دفو
ىلإكرتشملا نوكت نأ نكمي ةدحتملا ةكلمملا ةقرو نأ   كرتشملا ذيفنتلا عيجشتل ةيلآ عض و يف ًاديفم ًالخدم 
  .ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملل
نأ يغبني ًاديدج ًانوناقًامزلم ًاكص نأ هدافم ىأر نع ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم دفو ربع   ٨-٨  

رثكأ نوكي نأ نم ًالدب ةوق رثكأ ديدجلا ماظنلا يتأي نأ نامضل ةيلاحلا ريياعملاو كوكصلا نم ديفتسي 
  .ةئيبلاو رشبلا ةحص ةيامحب قلعتياميف ًافعض 

  ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا
ةقبسُملا ةقفاوملا نأشب باضتقاب ILO/IMO/BC WG 2/8/2ةقيثولا لزاب ةيقافتا ةنامأ تمدق   ٩-٨  ،

زجوملا عورشم عم تانراقم تدقعو ،لزاب ةيقافتا ءارجإ تزجوأ ةقيثولا نأ ىلإ ةريشم ملع نع 
ة ـقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع ريودتلا ةداـعإلةهجوملا نفسلا ن ـعريراقتلا دادعإ ماظنب صاخلا 

MEPC 52/WP.8 .  
زجوم عورشم نأشب اهلامعأب ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل ٥٢ةرودلا تماق نأ ذنم هنأ ظحول   ١٠-٨  

تقفاو ،ILO/IMO/BC WG 2/8/2ةقيثولا دادعإو ريودتلا ةداعإل ةهجوملا نفسلا ريراقت دادعإ ماظنل   
نأشب ًانوناقمزلم ديدج كص عضوب ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل مايق ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةي عمج  

  .نفسلا ريودت ةداعإ
نأىلع ديدشتلا مهملا نم نأب ادنك دفو قلع  ١١-٨ نع ةقبسُملا ةقفاوملا نأشب لزاب ةيقافتا ماكحأ    

نأ طرتشتملع  ةرطخلا تايافنلا داريتسا ىلعملع نع ةقبسُمل ا ةقفاوملا نأ يأ ةباتك ةقفاوملا كلتمدقت    
ةباتك ةبولطم نوكتىرخألا تايافنلاو نأ لبق روبعلا ةلودو داريتسالا ةلود نم   ريدصتلا ةلود عيطتست  
ةماهلا تامسلا نم نأ دفولا سفن ظحالو . دودحلا ربع تايافنلا هذه لثمل لقن يأ يف ءدبلاب نذأت نأ
ئشنت ا لزاب ةيقافتال ةعبات لاةباقر لاةيل آل ىرخألا نم نكم أ  ربع تاكرحتلا دصر ي ءافتقاو عبتت ماظن

تقفاوو تانايبلا هذه ىلع دوفولا نم ديدعلا قداصو . صلختلابةيئاهنلا ةداهشلا رادصإ ىتحو دودحلا 
لزاب ةيقافتا ةيلآ يف ةمهملا تامسلا هذهزاربإ يغبني هنأ ىلع  .  
ىأر لثمتيو . ددصلا اذه يف ةديفم ةقيثو اهميدقتل لزاب ةيقافتا ةنامأل ركشلا ادنلوه دفو مدق  ١٢-٨

ريراقتلا دادعإب رمألا قلعتي امدنع يلمع ج  نع اونلعأ دقف كلذلو . عابتا مهملا نم نأ يف ادنلوه
نع تامولعم ةبرجتلا هذه مدقت فوس . ٢٠٠٦ماع يف نفس عبرأ ديرختل يلمع نايب عورشم 

لثم ،ثحبلا طاسب ىلعةحورطملا رصانعلل ةيلمعلا بناوجلا  :  
  ؛درج ةمئاق  - ١
  ؛ةنيفسلا ريودت ةداعإ ةطخ  - ٢
؛ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاطورشب صحفةمئاق   - ٣    
  ؛عيطقتلا لبقو ميلستلا لبق قبسملا فيظنتلا  - ٤
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  .تيقوتلاو ريراقتلا دادعإ  - ٥
ةيرحبلا ةئيبلا ةي امح ةنجلل نيسمخلاو ةسماخلا ةرودلا ىلإ عورشملا اذه جئاتن ادنلوهغلبت فوسو 

ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةينعملا ةثالثلاتائيهلل حاتيسو جئاتنلا هذه ىلع علطت نأ   .  
ىرجي غالبإللماظن يأ نأ ىلع كرتشملا لماعلا قيرفلا قفتا   ١٣-٨ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يف هعضو   

نأو ،نفسلا ريودت ةدا عإل ةددحملا فورظلاهرابتعا يف ذخأي نأ يغبني نفسلا ريودت ةداعإ ضارغأل 
ماظنلا اذه ةطساوب افادهألا كلذك ىعاري   ديرختلا ءارجإ نامض لثم ءافولا نيعتي يتلا ةقيرطب  

وحنلا ىلع ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا لاجم يف ةربخلا رابتعالا يف ذخأي هنأب قيرفلا ىصوأو. ًايئيب ةميلس  
مظنو لزاب ةيقافتا راطإ يف خسرت يذلا دنع ةيلاحلا ىرخألا غالبإلا  ةمظنملا  يف غالبإللماظن عضو  
ةقيثولا د ـجوتو. نفسلا ريودت ةداعإل يمازلإلا كصلا نم ءزجك كلذو ةيلودلا ةيرحبلا

ILO/IMO/BC WG 2/8/2عبارلا قفرملا يف حلاصملا باحصأل حاتملا نمهنأ كلذك قيرفلا راشأو .    
ةلصلا تاذ تاربخلا نأشبةيليصفتلا تاقرولا نم ديزملا ميدقت نيمتهملا نيرخآلا  .  

ةيلمع جه   )ج( ديرختل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ب ضهنتن
  نفسلا

لمعلا ةمظنم نأب دوفولا دحأ ظحالو . باضتقاب دنبلا اذه كرتشملا لماعلا قيرفلا شقان  ١٤-٨
ديدجلا كصلا يف نيتينهملا ةحصل او ةمالسلاب ةصاخلا ماكحألا عضول ةميق ةمهاسم مدقت نأ نكمي ةيلودلا

ب صاخلاًانوناقمزلملا    . ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلهعضت نأ ضرتفملا نم يذلاو نفسلا ريودت ةداعإ  
لودلاو ءانيملا لودو موقت ا نأ نكمي يتلا راودألا   )د(   مَل  علا لودك ةينعملا لودلا

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو نيتي نهملا ةحصلاو ةمالسلا قاطن يف ريودتلاةداعإ ب ةمئاقلا
  نفسلا ديرختل

ةفنآ ةينعملا لودلا موقت ا نأ نكمي يتلا راودألاب ةصاخلا تاحرتقملا نأب جيورنلا دفو ظحال   ١٥-٨
مزلم ديدج كص عورشمب صاخلا اهحرتقم يف اهلوانت مت دق ركذلا يذلاو نفسلا ريودت نأشب ًانوناق   

هثحبل ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ىلإ مدُق دق ناك يذلاو IMO/ILO/BC WG 2/INF.1ةقيثولا يف جردأ   ،
نيسمخلاو ةعبارلا ا    .تاحرتقملا هذهيف رظنلا ىلإ كرتشملا لماعلا قيرفلا دفولا اعدو . رود ءانثأ
  ديرختل اىلإةهجوملا نفسلا لجأ نم  غالبإللماظن عضو ىلإ جايتحالا   )ه(  

ريودتلا ةداعإل ةهجوملا نفسلا لجأ نم  غالبإللماظن نأش بتاحرتقملا نأ جيورنلا دفو ظحال   ١٦-٨
جردأ يذلاو نفسلا ريودت ةداعإ نأشب ًانوناقمزلم ديدج كص عورشم ءاشنإب هحرتقم يف اهلوانت مت دق   

مدق يذلاو ILO/IMO/BC WG 2/INF/1ةقيثولا يف  ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلىلإ  هيف رظنلل  ا   رود ءانثأ  
  . تاحرتقملا هذه يف رظنلاىلإ كرتشملا لماعلا قيرفلا دفولا اعد دقو . نيسمخلاو ةعبارلا
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  قيبطتلا ةلهس ةباقر ةيلآل ةيساسألا ئدابملا  )و(  
اياضقلالوح ةضيفتسم تاشقانمقيرفلا ىرجأ نأ دعبو   ١٧-٨ قيبطتلا ةلهس ةباقر ةيلآب ةلصلا تاذ    
لودج نم دنبلا اذه تحت ىرخأ اياضق يأ رثي مل هنإف ،لامعألا لودج نم ىرخألا دونبلا لظ يف  

  .لامعألا
،   )ز( نفسلا ديرخت تايلمع يف كلذ رودو اهدادعإو ،نفسلل قبسملا فيظنتلا

  ةمادتسملا
نيكراشملا نيب اميف ةعسوم ةشقانم نفسلا زيهجتو قبسملا فيظنتلا ةيضق تراثأ  ١٨-٨ قيرفلا يف  

ةيعقاو ةروصب اهلوانت يغبنيو ةمهم ةيضقلا هذه ن أ ىلع كرتشملا لماعلا قيرفلا قفتاو. كرتشملا لماعلا
، ةراحبلا ةمالس جلاعت ا  يف لامعلا كلذكو أو ةئيبلا ةيامحو،ريودتلا ةداعإضاوحأ    .  

داوم وأ ةنيعم ةرطخًاداوم كانه نأ ىلع دوفولا ضعبتقفاو   ١٩-٨ اهتلازإ نكمي ال ًا   نوكت امنيب 
اال ةنيفسلا  ةكرحملاوق ةمدختسم ةلحرلا لصاوت لازت ىلإ   ، (ريودتلا ةداعإ ضوح   تسبسألا لثم

مايقلا نكمي ال  هنإف هيلع ًءانبو). كالسألاو ديرولكلا لينيف يلوبو رولكلا ددعتم لينيفلا ةيئانث تابكرمو
ىلإ ةيئاهنلا ةلحرلا لبق نيعم دح ىلإقبسملا فيظنتلا ب دوفولا ضعب تقفاوو . نفسلا ريودت ةداعإضوح  

امنيبنكمم ردق ربكأبةنيفسلل قبسملا فيظنتلا ب مايقلا يغبني كلذ نع ًامغرهنأ  حمس   ي لظي ةنيفسل ل  
ىلإ لوصولا اهنكمي ثيحب ةيليغشتلا ا ب    .ريودتلا ةداعإضوح اداهشب ظافتحالا
 لماعتلا ىلع ةردقلا نفسلا ريودت ةداعإضوح نوكي نأ يغبني  هنأ ىلع دوفولا نم ريثكلا ددش  ٢٠-٨
دارملا ةنيفسلا نتم ىلع ةيقاب لازت ال نوكت نأ نكمي ةيقبتم ةرطخ تايافن يأ ع  مًايئيب ةميلس ةقيرطب
  .اهديرخت
بلطةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأىلإ ريشأ دقو   ٢١-٨ هررقم يف   ةحلصملا باحصأ ىلإ ٥-٤   

نأشب ءارآ كلذ يف امب ،نفسلا كيكفتل ةينقتلاو ةينوناقلاوةيلمعلا بناوجلا ىلع تاقيلعت ميدقت   
صيخارتلاك،ريودتلا ةداعإ قفارم ىلع قبطنت يتلا ةلمتحملاتاطارتشالا  دامتعالا تاداهشو،  ططخو ،   

ذيفنت ىلع ةردقلاو نفسلا كيكفتل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نامضل ةمزاللا تاصصخملا نأشب رامثتسالا 
ةقيثولا يف قيرفلا ىلإتاقيلعتلا ضعب تمدُق دقو . ثولتلا نم قبسملا صلختلا  ILO/IMO/BC WG 

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بلط بسح2/8/3 نأب لزاب ةيقافتا ةنامأ تدافأ ددصلا اذه ىفو . ، 
هدم نكمي ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ اهميدقتل تاقيلعتلا هذه لثم ىقلتل يلصألا يئاهنلا دعوملا 

يناثلا نوناك١٠ىلإ    .٢٠٠٦رياني / 
نع ةينوناقلا ةيلوؤسملا عقت نأب ىضقت لزاب ةيقافتا نأ ةيلودلا رض خألا ملسلا ةمظنم دفو دكأ  ٢٢-٨

مئاقلاةهجلا ىلع سيلو) ةيافنلا دلوم(ردصملا دلبلا ىلعو ةنيفسلا بحاص لهاك ىلع ةرطخلا تايافنلا   ة 
متي نأ ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم يأر يفو . ةنيفسلا ريسكت هيف ىرجي يذلادلبلا وةنيفسلا ريسكتب 

ءانثأ (ةنيفسلل يليغشتلا رمعلا ءانثأ نفسلا باحصأل ةيلاملا ةيلوؤسملا تحت نفسلل قبسملا ف يظنتلا
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عيطقت لبقو اهريسكت ررقملا ةنيفسلل ةيئاهنلا ةلحرلا لبقو )ةفاج ضاوحأ يف يلوألا ميوعتلاو دييشتلا  ،
  .ةنيفسلا ندب

  نفسلا ريودتةداع إل ةيمازلإ ةطخ نم ةلمتحملا عفانملا  )ح(
قيرفلا رثي مل  ٢٣-٨ لامعألا لودجنم دنبلا اذه تحت ىرخأ اياضق   .  

  ىرخأ لامعأ يأ  - ٩
داحتالاو رضخألا ملسلل ةيلودلا ةمظنملا نع ةباين ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم لثمم ىعرتسا   ١-٩

ةمزأل ةلجاعلا ةيملاعلا لولحلا ذيفنت نأشب كرتشملا نالعإلا"ىلإ نيبودنملا هابتنا ،ناسنإلا قوقحل يلودلا   
نم نوكتي يملاع فالتئا هيلع عقو يذلا ) declaration-sb/org.greenpeace.www://http" (نفسلا ريسكت

ةيلامعلا تاباقنلا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقحو ةئيبلاو ناسنإلا ةحصب ةينعم ةيموكح ريغ ةمظنم٢٠   .
ىلإ ريشأدقو  ةيوضعلا تاثولملاو ،تسبسألل داحلا ضرعتلاب ةجرد ىصقأ ىلإ متهم يملاعلا فالتئالا نأ  

تايوتسم قلخت يتلا ،ةيقبتملا تانوبركورديهلاتابكرم نم تاراجفنالا كلذكو ةليقثلا تازلفلاو ةتباثلا   
يف فارطألا يملاعلا فالتئالا دشانو. ثولتلاو ةينهملا ضارمألا ببسب ةاناعملاو ةافولا نم ةلوبقم ريغ  
لماعلا قيرفلا يف نيكراشملا كلذكو ،لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  

ذيفنتك ةيروف تاءارجإ ذاختا ،لزاب ةيقافتاوةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل عباتلا كرتشملا   
ةايح ذاقنإ لجأ نم ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابمل او لزاب ةيقافتا لثم ةيلاحلا كوكصلا ذافنإو
  . ةئيبلا ةيامح لجأ نمو رشبلا

نفسلا ديرختب ينعملاكرتشملا لماعلا قيرفلا هنالعإ يف يملاعلا فالتئالا ثح امك   ٢-٩ ةمظنمل عباتلا  
ناسنإلا قوقح دعاوق وئدابم جامدإ نامض ىلع لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا وةيلودلا لمعلا 

  ).قوقحلا نع عافدلاةفيظو (نفسلا ريسكت نأش ب ديدج يمازلإ يملاع ماظن يف يئيبلا لدعلاو
لوح ةعسوم ةشقانم ترجو . قيرفلل لبقملا عامتجالا ةيضق يف كرتشملا لماعلا قيرفلارظن مث   ٣-٩
ةيرحبلا ةمظنملا يف تاروطت لا ءوض يف رخآ عامتجا دقع يغبني هنأ دوفولا نم ريثك ىأرو. ةلأسملا هذه
  .كرتشملا لماعلا قيرفلل اهديدحت مت يتلا يلبقتسملا لمعلا جمانرب رصانعو ةيلودلا

ةرتفلا نأ نم مهقلق نع ةيلودلا لمعلا ةمظنم يف لامعلا قيرفبرعأ   ٤-٩ عامتجالا ىتح ةمداقلا   
  .يلخادلا ماظنلا عورشم يف هيلع صوصنملا ماعلاىلع ديزت فوس يلاتلا 

  لمعلا جمانرب  - ١٠
لامعألا لودج نم دنبلا اذه ىلإ هلاقتنا دنع ًاضيأ قيرفلا رظن  ١-١٠ دنبلا يف  لامعألا لودج نم ٣   

  .كرتشملا لماعلا قيرفلاب ةصاخلا تايولوألاديدحتو ةلماشلا فادهألاب صاخلا 
يتلاةشقانملا ءانثأ رصانعلا نم ددع حرتقُأ دقو  ٢-١٠ هيف رظنلا نكمي  ربلةبسنلاب ا  يلبقتسملا لمعلا جمان  

يلياميف رظنلا ةلصاوم كلذلمشيو كرتشملا لماعل ا قيرفلل  :  
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؛نفسلا ْذ  - ١ ب   ن ةلاسم
  ؛نفسلل قبسملا فيظنتلا  - ٢
  ؛ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاةرولب   - ٣
  ؛نفسلا ريودت ةداعإل ةمزاللا لاومألا  - ٤
  ؛ةمالسلاو ةحصلا  - ٥
  ؛حرتقملا ديدجلا ةيلودلا ةيرحبلاةمظنملا كص   - ٦
زيح ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ديدجلا كصلا لخدي امثير اهذاختا نكمي ةتقؤم ريبادت   - ٧

  .ذافنلا
 ةيهيجوتلا ئدابملاو كوكصلا ذيفنت لثم ةيلاقتنالا ريبادتلا زيزعت ةيمهأ ىلع دوفولا ضعب تدكأ  ٣-١٠

لثم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تاروشنم ذيفنتو ةيلاحلا  ،)Gas Free for Hot Works ( دوجو مدع يأ
رورملا ةقاطبو نفسلا ريودت ةداعإ ةطخو ،ةلجاعلا لامعألا وأ نخاسلا ىلع ليغشتلا ءانثأ تازاغ  ،
  .ءارضخلا

  كرتشملا لماعلا قيرفلا ريرقت يف رظنلا   - ١١
  .ةقيثولا هذه يف دراولا وحنلا ىلع ةيناثلا هترود نع هريرقت كرتشملا لماعلا قيرفلا دمتعا  ١-١١
تاقفرم هيف امب ريرقتلا اذه مدق   ٢-١١  ةعبارلا ةرودلا لبق نم هيف رظنلاو ًاملع هب ةطاحإللي فوسو  

و هيف رظنت يكلو ًاملعةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل نوسمخلاو عباتلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا  
لجأ نم  ،٢٩٥هترود ءانثأ ةي لودلا لمعلا ةمظنم ةرادإ سلجم ىلإو ةسماخلا هترود ءانثأ لزاب ةيقافتال

  .هنأشب مزلي ام ذاختا
***
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  ١قفرملا 
  نيكراشملا ةمئاق

  )ةدحتملا ةكلمملا(نوسنكتاو ىور ديسلا : سيئرلا
  ةيلودلا لمعلا ةمظنم لبق نم نونيعملا قيرفلا ءاضعأ 

  لمعلا باحصأ قيرف ءاضعأ
 ،   BIMCOةرادإ سيئر دنارتسيس نبروت ديسلا

  )ISF(يرحبلا لقنلل يلودلا داحت الا ،تربواتس نوج ديسلا
  )ادنلوه(نفوهدلاف درانرب ديسلا 

  ايكرت يف نفسلا ريسكت ةطبار ،ساميك نفسلا ريمدتضوح ريدم ،اتانوس ياتكوا ديسلا 
  نوراشتسملا
  ايكرت يف نفسلا ريسكت ةطبار ريدم ،يراسركلإ ديسلا
  ايكرت يف نفسلا ريسكت ةطبار ،ريدم ولغوتافايا ىرتميد ديسلا

  لامعلا قيرف ءاضعأ
  )IMF (نداعملا لامعل يلودلاداحت الاريدم ،نوتسنوج تربور ديسلا 

 ، لقنلا لامعل يلودلا داحتالا يف ةراحبلا مسقل دعاسملا نيمألاشتربنب نوج ديسلا  )ITF(  
ةيسدنهلا تاعانصلاونداعملاو بلصلا لامع داحتا ،سيئرلا بئان ،نيريف رادايديف ديسلا دنهلا يف    )HMS(  
  نداعملا لامعل يلودلا داحتالا ،ايسآ بونجل يميلقإلا لثمملا ،مانيهدافيد ىت ديسلا

***  
  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا لبق نم ةنيعملا ءاضعألا تاموكحلا

  شيدالغنب
  نفسلا ريسكتل شيدالغنب ةطبار ،يردوش مادآ دمحم نتباكلا

  نابايلا
  نفسلل ينابايلا زكرملا ،ريدم ،وبوتسا يروكنيس ديسلا

ةيتحتلا ةينبلاو يضارألا ةرازو ،يرحبلا بتكملا ،نفسلا ءانب ةبعش ،ريدملا بئان ،ارومات وروهيكأ ديسلا 
  لقنلاو
  نفسلا باحصأل ةينابايلا ةطبارلا ،وضع ،اوازنوه يجينيج ديسلا

تامظنملاو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل نابايلل ةمئادلا ةثعبلا ،لوأ ريتركس ،امايوكوا اياسام ديسلا 
  فينج يف ىرخألا ةيلودلا
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تامظنملاو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل نابايلل ةمئادلا ةثعبلاب لوأ ريتركس اساكيه وروباساي ديسلا 
  فينج يف ىرخألا ةيلودلا

  ادنلوه
لاغشألاو لقنلا ةرازو ،لقنلاو نحشلل ةماعلا ةرادإلا ،مدقأ تاسايس راشتسم ،درابجيب دونر ديسلا 

  هايملا ةرادإو ةماعلا
ةئيبلاو ينارمعلا طيطختلاو ناكسإلا ةرازو ،مدقأ تاسايس راشتسم ،نزوخيتول ثيكديسلا    
  نفسلا باحصأل ةيدنلوهلا ةطبارلا ،ةيجراخلا تاقالعلا ريدم ،نيجيتسجال رتيب موت ديسلا

  جيورنلا
  نولثمملا
  ةيجيورنلا ةيرحبلا ةرادإلا ،مدقأ راشتسم ،لاديتفوا جنونيفيس ديسلا
  ةيجيورنلا ةيرحبلا ةرادإلا ،مدقأ راشتسم دوفوك نيليه سنيج ديسلا
  ةيجيورنلا ثولتلا ةحفاكم ةئيه ،نيسدنهم سيئر ،نسناهوج ناج ديسلا
  ةراشتسم
  ثولتلا ةحفاكمل ةيجيورنلا ةئيهلا ،ةراشتسم ،نسنيج يك زيل ةسنآلا

  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
  ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ،ةيماحم سكوربوج ةسنآلا

  ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو ،ةبلصلا تايافنلا بتكم ،عرف سيئر ،رتسيلأ كام جارفديسلا 

***  

  فارطألا رمتؤم لبق نم ةنيعملا ءاضعألا تاموكحلا 
  لزاب ةيقافتا يف

  نيصلا
  نيصلا يف ةيرحبلا ةمالسلا ةرادإ ،ريدم بئان ،غنايل ياه ىإ ديسلا

  ايبماغ
  ةينطولا ةئيبلا ةلاكو ،مدقأجمارب فظوم ،ياجن ،مإ ىب وكياس ديسلا 

  اكياماج
  اكياماجل ةيرحبلا ةئيهلا ،دامتعالاو ةئيبلاو ةمالسلا ،ريدم ىليب نياو سكونيل نتباكلا
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  يسورلا داحتالا
  يسورلا داحتالل ةمئادلا ةثعبلا ،لقنلا لئاسم ،راشتسم فوكابركسا يروي ديسلا
  ةحالملل يسورلا يرحبلا لجسلا ،ةيلودلا ةرادإلا ،لوأ حاسم ،اشوجيل س ىجريس ديسلا

  ةدحتملا ةكلمملا
  ةيفيرلا نوؤشلاو ةيذغألاو ةئيبلا ةرادإ ،مدقأ تاسايس ةراشتسم لوب هراس ةسنآلا 

)DEFRA(  
  )DEFRA(ةيفيرلا نوؤشلاو ةيذغألاو ةئيبلا ةرادإ ،ينوناق راشتسم ،نوسموب نيوليوج ديسلا 

  لقنلا ةرادإ ،تاسايس راشتسم دارج رتيب ديسلا
  ةئيبلا ةلاكو ،تاسايس ريدم ،نوسنكتاو يور ديسلا
  ةيرحبلاو لحاوسلا سرح ةلاكو ،تاسايس راشتسم ،نوسميس ناثانوج ديسلا

  ةيفيرلا نوؤشلاو ةيذغألاو ةئيبلا ةرادإ ،تاسايس ةراشتسم ،دليفجنيو نازوس ةسنآلا 
)DEFRA(  

***  

  ةبقارملاتاموكحلا 

  نيتنجرألا
ضوفمريزو ،اردنوغ زينيترام وتسنرا ديسلا نيتنجرألا ةيروهمجل ةمئادلا ةثعبلا ،مئادلا لثمملا دعاسم    ،
  فينج يف ةيلودلا تامظنملا ىدل
  فينج يف ةيلودلا تامظنملا ىدل نيتنجرألا ةيروهمجل ةمئادلا ةثعبلا ،راشتسم ،اياليس ويراد ديسلا
يف ةيلودلا تامظنملا ىد ل نيتنجرألا ةيروهمجل ةمئادلا ةثعبلا ،ةرافسلا ةريتركس ،ماتاف سينيإ ةسنآلا

  فينج
  اسمنلا

يف ةصصختملا تاسسؤملاو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل اسمنلل ةمئادلا ةثعبلا ،قحلم ،كلدكانيإ ةسنآلا 
  فينج

  ليزاربلا
ضوفمريزو ،ورتيب وتنمسانود سولراك وينوطنأ ديسلا فينج يف ليزاربلل ةمئادلا ةثعبلا   ،  

  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ىدل ليزاربلل بوانملامئادلا لثمملا ،وناسير ودنانرف سيول ديسلا 
  فينج يف ليزاربلل ةمئادلا ةثعبلا ،ةريتركس ،ايراف ستنوف اتير ايرام ةسنآلا
  فينج يف ليزاربلل ةمئادلا ةثعبلا ،ريتركس ،ادادلاس ورتساك ىد سوكرام ورتب

ةئيبلا ةرازو ،ا    ورونيد فلدور ديسلا
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  ادنك
ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ،مدقأ ةينوناق نوؤشلوؤسم ،اولجنال سينيد ديسلا    

  ايبمولوك
تالاكولاو ةدحتملا ممألا ىدل ايبمولوكل ةمئادلا ةثعبلا ،ضوفم ريزو ،ىتدينيب سيليف ودراكير ديسلا 

،   ةصصختملا

  كرمنادلا
  ةئيبلا ةيامحل ةيكرمنادلا ةلاكولا ،مسق ةسيئر لديف زيل ةسنآلا

  ةئيبلا ةيامحل ةيكرمنادلاةلاكولا ،مسق ةسيئر وكسنول ةسنآلا 

  ةيكينيمودلاةيروهم جلا
  ناكينيمودلا ةيروهمجل ةمئادلا ةثعبلا ،ىفيل ادناريم نمراك ةسنآلا

  روداوكإ
  ةئيبلا ةرازو ،قسنم ،وتوسودريف زيليف وسنوفلأ ديسلا

  رصم
  ةئيبلا نوؤشل ةيرصملا ةلاكولا ،ةرطخلا تايافنلا ةرادإ ،ماع ريدم نامثع يعفاش لداع ديسلا

  رودافلسلا
  فينج يف ةدحتملا ممألا ىدل رودافلسلل ةمئادلا ةثعبلا ،ريفس ،نيكلأ ليجنأ لجيم ةداعس
  فينج يف ةدحتملا ممألا ىدل رودافلسلل ةمئادلا ةثعبلا ،ضوفم ريزو ،دنارج ورتساك ويرام كيل ةداعس
يف ةدحتملا ممألا ىدل ر ودافلسلل ةمئادلا ةثعبلا ،ةضوفم ةريزو ،تادنالج وليتساك انيلإ نمراك ةداعس
  فينج

  ادنلنف
  ةئيبلا ةرازو ،ينوناق راشتسم ،وينرآ ساموت ديسلا

  اسنرف
  ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةرازو ،ةثعبلا نع ةلوؤسملا ،راشولوك لاكساب ةسنآلا

  نانويلا
  ةئيبلا ةرازو ،وزيتلام الودايربس ةسنآلا

 ،   نيينانويلا نفسلا كالم داحتاةحالملل ةينيليهلا ةفرغلا ،لييرباج جروج ديسلا
  ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةيريدم ،ريدم ،سككاتبماس سايلإ ديسلا
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  ايراغنه
تامظنملاو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل ايراغنه ةيروهمجل ةمئادلا ةثعبلا ،ةراشتسم ،ناجيأ ايردنأ ةسنآلا 

  فينج يف ىرخألا ةيلودلا

  دنهلا
  دنهلل ةمئادلا ةثعبلا ،دنهلل مئادلا لثمملا بئان رفورج سإ. مأ ديسلا
  دنهلل ةمئادلا ةثعبلا ،راشتسم ،ىجرتاش راموك نوراهرأ ديسلا

  قارعلا
  ةعارزلا ةرازو ،يئيبلا مسقلا ،ريدم ،دمحم يك ىلع روتكدلا

  ةحصلا ةرازوب ةحصلا ةرادإ ،ريدم ،هميلآلا دبع يدهم حابص روتكد

  ادنلريأ
دراوملاو ،تالصاوملا ةرادإ ،ةيرحبلا ةحاسملا بتكم ،نفس حاسمو سدنهم ،فورغلينس سميج ديسلا  
  ةيعيبطلاو ةيرحبلا

  تيوكلا
  ةيعانصلا تايافنلا ةرادإو ،ةئيبلل ةماعلا ةئيهلا ،ةيئيب ةشتفم ،ىكارت داعس ةسنآلا

  ايبيل
ىدل ىمظعلا ةيكارتشالا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلل ةمئادلا ةثعبلا ،ثلاث ريتركس ،يسامحلا دبع ديسلا 

  ارسيوس يف ةيلودلا تامظنملاو فينج يف ةدحتملا ممألا بتكم

  ةطلام
نحشلا ةرادإ ،ةطلامل ةيرحبلا ةئيهلا ،ءانيملا ةلودو ملعلا ةلود ةبقارم شتفم ،ىرييليماك نفيتس ديسلا 

  يراجتلا
  ةطلام ىدل طيطختلاو ةئيبلا ةئيه ،ةئيبلا ةيامح ةرادإ ،مدقأ ةئيب ةيامح فظوم زورول افولكنارف ديسلا

  لاشرام رزج
  ريزو بئان غامار نوج ديسلا

  سويشيروم
فينج يف ةدحتملا ممألا ىدل سويشيرومل ةمئادلا ةثعبلا ،ةيناث ةريتركس ينير–ديرفليو انير ةسنآلا     

  كيسكملا
ةيرحبلا ةنامألا ،اسنرف ىدل ةيكيسكملا ةرافسلاب يرحب قحلم ،نامور وفارب نومار ويرام سيول ديسلا 

  كيسكملل
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  وكانوم
ممألا بتكم ىدل وكانوم ةرامإ يف ةمئادلا ةثعبلا ،مئادلا لثمملا ،ريفس ،يشنالب بيليف ديسلا ة داعس

  ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو فينجب ةدحتملا
ةدحتملا ممألا بتكم ىدل وكانوم ةرامإل ةمئادلا ةثعبلا ،ةكراشملا ةمئادلا ةلثمملا يريتنال لوراك ةسنآلا 

  فينج يف ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو
ةدحتملا ممألا بتكم ىدل وكانوم ةرامإل ةمئادلا ةثعبلا ،ثلاث ريتركس نالهج ردنسكلأ ديسلا 

  فينج يف ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو
  امنب

تامظنملاو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل امنب ةيروهمجل ةمئادلا ةثعبلا ،راشتسم ،سلاروك جروج ديسلا 
  فينج يف ىرخألا ةيلودلا

  اينامور
  راشتسم ،يليساف ويفيل ديسلا

  ديوسلا
  ةئيبلا ةيامح ةلاكو ،مدقأ ينقت فظوم ،غرليأ اتيرجرام ةسنآلا

  وغابوتو دادينيرت
لقنلاو لاغشألا ةرازو)رحبلا(ةيعاطق ةيئاصخأ ،رياشتلو ادنيل ةسنآلا   ،  

  ايكرت
ةيلودلا تام ظنملاو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل ايكرتل ةمئادلا ةثعبلا ،لوأ راشتسم ،جناغيك ناكاه ديسلا
  فينج يف ىرخألا
  تاباغلاو ةئيبلا ةرازو ،مسقلل ةتقؤملا ةسيئرلا ورود لوتيب ةسنآلا

تامظنملاو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل ايكرتل ةمئادلا ةثعبلا ،ةراشتسم ،اياكزوا نيمساي المس ةسنآلا 
  فينج يف ىرخألا ةيلودلا
  تاباغلاو ةئيبلا ةرازو ،ةسدنهم ،ساتيآ ىجنيس ةسنآلا
  ةيرحبلا نوؤشلل ةرازولا ةلاكو ،ريبخ ،نكروج ىلع ديسل ا
  ةيرحبلا نوؤشلل ةرازولا ةلاكو ،كروتنيس دوموا ديسلا

نامضلاو لمعلا ةرازو ،نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةدعاسم ةريبخ لانوا وكروب سيفين ةسنآلا 
  يعامتجالا

***  
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  ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نم نوبقارم

  ةيبوروألا ةيضوفملا
  ةئيبلا ماع ريدم ،يرادإلا ريدملا دنومرأ ساموت ديسلا

ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم  )OHCHR(  
ريغ لقنلل ةراضلا راثآلا نأشب ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجلل صاخلا ررقملا دعاسم يسنيس ونافيتسا ديسلا 

  ناسنإلا قوقحب عتمتلا ىلع كلذ رثأو تاجتنملاو ةرطخلاو ةيمسلا تايافنلا قارغإو عورشملا
***  

  ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم نوبقارم 

  )BAN(لزاب لمع ةكبش 
  تايمسلا تاسايس للحم زيريتوغ دراشتير ديسلا

  )GREENPEACE(ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم 
  نفسلا ريسكت نع عفادم رادراف ميدريا ديسلا

 ،    YPSAريبك يذيفنت نمحر روفيرآ ديسلا
  نفسلا ريسكت نع عافدلا ،ةيلود ةقسنم ونوجراه اتييرام ةسنآلا
  نفسلا ريسكتل يموكحلا ريغ يبوروألا ىدتنملا تاعورشم ةقسنم نيسنيج دليفجنا ةسنآلا

  نيلقتسملا لورتبلا تالقان باحصأل ةيلودلا ةطبارلا
  يئيب ريدم رتكلو ميت ديسلا

  فينصتلاتايعمجل ةيلودلا ةطبارلا 
  يرحب سدنهم ،دنسنوات نيبور ديسلا

  ناسنإلا قوقح تايعمجل يلودلا داحتالا
  ةدحتملا ممألا ىدل لاصتا ةطباض نويبموب اردنسكلا ةسنآلا 

  ايسآ بتكم لاصتا فظوم هيخارب ليبازيإ ةسنآلا
***  
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  ةكرتشملا ةنامألا
  لزاب ةيقافتا ةنامأ 

ةيذيفنت ةنيمأ      وتوموماي اراباوك وكيكاس ةسنآلا    
  ةيذيفنتلاةنيمألا ب ئان        ساتروب رييب ديسلا 

  مدقأ ينوناق فظوم        وموراباجور اتانود ةسنآلا 
  ينقت ينوناق ريبخ/جمارب فظوم        يعفاش ميهاربإ ديسلا 

  ةينوناقة ريبخ        نامجنليش يفوص ةسنآلا
  ةريتركس        ناغود اينوطنأ ةسنآلا 

  ريراقتةنودم           ديراي اميد ةسنآلا 
  ريراقتةنو دم        جناويإ لرتيا نوفيإ ةسنآلا 

  قئاثو دعاسم        وغاياد لييرأ ديسلا 
  فيشرأفظوم         بيبح نسح دمحم ديسلا

***  
  يلودلا لمعلا بتكم

  مدقأ ينقت يئاصخأ        ىليب لوب ديسلا
  مدقأ نيتينهم ةمالسو ةحص يئاصخأ      فوتوديف روفيإ ديسلا
  يرحب يراشتسا      سكرابس ديفيد ديسلا

***  
  )IMO(ةيلودلا ةيرحبلا ة مظنملا

  مدقأ ينقت فظوم      سنرول ريفاج. ف ديسلا
***  
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  ٢قفرملا 

تاعوم  اهيلإلصوت يتلا جئاتنلا   ا نيب ةنراقملا صوصخب يماظنلا ريغ لماعلا قيرفلا
  ةيهيجوتلا ئدابملا نمثالثلا 

  يماظنلا ريغ لماعلا قيرفلا ةركذم

 زجوم
  

 :يذيفنتزجوم 
  
لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نيب ةنراقملا جئ اتن ةقيثولا هذه مدقت

يماظن ريغ لمع قيرف ةنراقملا هذ   نيب املماق دقو ،نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا  
ةدحتملا ةكلمملاتماقتارودلا  هقيسنتب   . 

 ILO/IMO/BC WG 1/8 (Annex 2 & 3)، ILO/IMO/BC WG 1/3/1 :ةلص تاذ قئاثو

  يذيفنت زجوم
ريبكًاضراعتكانه نأ ودبي ال   - ١ ثالثلا تاعوم ًا   ا نيب اميف تادانسإلا نم ريثكلا كانهو ،ةيهيجوتلا  ئدابملا نم 

  .ةيهيجوتلا ئدابملا نيب اميف اهيلإ ةراشإلا متي يتلا ةيعجرملا
ةحصلا صوصخب يساسألا داشرإلا ا ةراشإلا نكميو ةلماش ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا   - ٢  أ ىلع اهيلإ

  .نفسلا ريودت ةداعإ ضاوحأيف نيتينهملا ةمالسلاو 
ةجاحلا ىلع ةثالثلا ةيهيجوتلا ئدابملا لك قفتت  - ٣ يف  الخدي نأ نكمي  يتلا ةيفيكلاورضخأ رورم زاوج دوجو ىلإ  

  كلذ لداعي) اهئفاكي ام وأ(نفسلا ريودت ةداعإ ةطخ راطإ 
 "ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا" ه بذفنتنأ يغبني يذلا ىد ملايه ةيهيجوتلا ئدابملا نيب فالتخالا  تالاجممهأ ىد حإ  - ٤

  مَل  نم ديزملل ةجاح كانهو ،ريودتلا ةداعإ اهيف متي يتلا لودلاو ريودتلا ةداعإ  ضاوحأونفسلا  كالموعلا لود نيب اميف
  .عوضوملا اذه صوصخب ةشقانملا

ماسقأ مادختسا نم دحي ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لزاب ةيقافتا فيرعتقيبطت نأ ودبي  - ٥ نم  ىرخألا ةيهيجوتلا ئدابملا   .  
اذهو  .ةنراقملا هذه نم جتنت يتلا تايصوتللو ةيهيجوتلا ئدابملا نيب اميف تارغثلاو ضومغلا هجوأل زجوم كانه  - ٦

ةرقفلا يفهيلع عالطإلا نكمي   ٩٤.  

  ةمدقم
لوأ دقع مت   - ٧ ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا نيب اميف كرتشملا لماعلا قيرفل ا تاعامتجا 
لودج نم ٣دنبلا اعد دقو . ٢٠٠٥رياربف /طابش يف ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل يسيئرلا رقملا يف نفسلا ديرخت نأشب لزاب  
عالطضا ىلإلامعألا لا ئدابملا تاعوم   نراقم ليلحتب قيرفلا ةداعإ صوصخب ثالثلا تامظنملا ا    ردصأ يتلا ةيهيجوت
يماظن ريغ لماع قيرف ءاشنإمت و. نفسلا ريودت   .ةدحتملا ةكلمملا هسأرتت ةياغلا هذه لجأ نم 
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حاتملا ينمزلا راطإلادودح يفةيهيجوتلا ئدابملل لماش ليلحتب مايقلا نكمملا ريغ نم هنأ ىلع قافتالا مت   - ٨  ، 
نيب ام ةرتف ءانثأ تالسارملا لالخ نم لمعلا اذه ةلصاومىلع قافتالا مت اذهلو  .لمعلا نمديزملا بلطتي فوسو   

نوناك يف كرتشملا لماعلا قيرفلل يلاتلا عامتجالا يف  هرظنل بسانمتقو يف هنم ءاهتنالا متي ثيحب ،تارودلا 
  .ربمسيد/لوألا

ةشقانملاتهتنا   - ٩ ترج يتلا ةيلوألا  ارودلا نيب ام ةرتف يف  ىلإت  ئدابملل لماش ليلحتب مايقلا يلمعلا ريغ نم هنأ    
ةمهملا هذةيرطقلا تاربخلاويفاكلا ليومتلا  رفاوتمدعل ارظن ةيهيجوتلا   مايقلا لجأ نم ليلحتب مايقلا حارتقا مت دقف اذهلو  . 

ةيرهوج ا   اهلوانتي نأ نيعتي يتلا ةيسيئرلا اياضقللأب دقتعي يتلا ةيهيجوتلا ئدابملل ةيساسألا بناوجلا ىلع ازيكرت رثكأ  
  .كرتشملا لماعلا قيرفلا

هجوأ وأ تارغث ةيأ نع الضف ،ءارآلا قفاوت هجوأل ةيساسألا طاقنلا ديدحت وه نراقملا ليلحتلا اذه نم فدهلا   - ١٠
  :نفسلا ريودت ةداعإ نأشبةثالثلا ةيهيجوتلا ئدابملا نيب اميف ضومغلا  وألخادتلل 

 اهدامتعامت يتلا ، "نفسلل يئزجلاو لماكلا كيكفتلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلاةيهيجو تلا ئدابملا"ةقيثو   - ١
لوألا نوناك١٣يف لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجالا يف   ةطساوب ٢٠٠٢رب مسيد/ 

  ؛٦/٢٤ ررقملا
يف اهدا ـمتعا مت يتلا، "نفسلاريودت ةداعإ صوصخب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا "ةقيثو   - ٢

لوألا نوناك٥ ةيعمجلا نم نيرشعلاو ةثلاثلا ةرودلا يف ٢٠٠٣ربمسيد /  رارقلا ةطساوب   )23( A.962؛ 

 سلجمماق يتلا ، "ايكرتو ةيويسآلا نادلبللةيهيجوت ئدابم : نفسلا ريسكت يف ةمالسلاو ةحصلا"ةقيثو   - ٣
شن ىلع ةقداصملاب ةيلودلا لمعلاةمظنم ةرادإ سلجملل٢٨٩ةرودلا يف كلذو ،اهر   سرام /راذآ ( 

٢٠٠٤(.  
  :اهثحبب يماظنلا ريغ لماعلا قيرفلا موقيل ةيلاتلا ةيلوألا تالخدملا ميدقت مت  - ١١

نملك يف ةضورعملا تاعوضوملا نيب ىهاضي لودج  - ١ ةفوفصم لكش يف ةيهيجوتلا ئدابملا    ٢قفرملا ( 
ةقيثولا يف ةحرتقملا ةيجهنملاىلإ دنتسا دقو، )كرتشملا لماعلا قيرفلا ريرقتل   ILO/IMO/BC WG 1/3/1؛ 

نم اضعب ددحتو ةقيثو لك نم فدهلا اهيف زجوت ،ةدحتملا ةكلمملا اهتمدق ،ةماع ةرظن ةقرو عورشم   - ٢  
ةروصتملاصقنلاو فالتخالا هجوأ ةقيثو لكل ةبسنلاب   كرتشملا لماعلا قيرفلا ريرقتل٣قفرملا (   (.  

  ماعلا اهفدهوةيهيجوتلا ئدابملا نم ةعومجم لك خيرات 

  ةيلودلا لمعلا ةمظنم
مكحت يتلا ريياعملا نم ةعومجم ىلع عامجإلاب ) ٢٠٠٤سرام /راذآ (٢٨٩هترود يف ةمظنملا ةرادإ سلجم قداص   - ١٢

ةقيثو يف ريياعملا هذه زاجيإ متو. اهرشنب يلودلا لمعلا بتكم موقيل اهريودت ةداعإو اهرمع ءاهتنا دعب نفسلا نم صلختلا  
نيذلا كئلوأ ىلإ ةهجوم ةقيثولا هذهو ، "ايكرتو ةيويسآلا لودلل ةيهيجوت ئدابم: نفسلا ريسكت يف ةمالسلاو ةحصلا"
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،  نعةيلو ؤسملا نولمحتي لمعلا باحصأكلذ يف امبنفسلا ريسكت تايلمع يف نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ريسكتب نيمئاقلا    
ةصتخملا تاطلسلاو لامعلاونفسلا  .  

  :يف مهست يكل ةيهيجوتلا ئدابملا ةغايص مت  - ١٣
ضارمألاو ةحصلا لالتعاو تاباصإلا ىلع ءاضقلاو لمعلا ناكم رطاخم نم نفسلا ريسكت لامع ةيامح   - ١

  ؛لمعلاب ةقلعتملا تايفولاو ثداوحلاو
  ؛هلوح وأ لمعلا ناكم يف نيتينهملاةمالسلاو ةحصلا لئاسم ةرادإ نيسحت يف ةدعاسملاو ريسيتلا   - ٢
ةمزلم تسيل ةيلودلا لمعلا ةمظنملةيهيجوتلا ئدابملا   - ٣ نيناوقلا لحم لحت نأ ا ًانوناق   دوصقملا سيلو  وأ، 

نأ ا  وأحئاوللا   حئاولو تاءارجإو  مظنءاشنإ يف اداشرإ  رفوتدوصقملا نكلو ،اينطو ةلوبقملا ريياعملا
ةلاعفةينطو   ، نفسلا ريسكت ةيلمع طبض لجأ نم يتلا ميلاقألا كلت يف اميس الو  هذه عضو اهيف يرجي   
نوكتوأ حئاوللا ةدوجوم ريغ   .  

تاطلسلاو لامعلاو لمعلا باحصأل ةماعلا قوقحلاو تايلوؤسملا ددحي اينطو اراطإ ةيهيجوتلا ئدابملا حرطت   - ١٤
تايلمع صوصخب تا يصوت ةيهيجوتلا ئدابملا هذه مدقت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ،نفسلا ريسكتل ةبسنلاب ميظنتلاب ةعلطضملا

لامعلا ةياقوو ةيامح ريبادتو ،ةرطخلا داوملا ةرادإ كلذ يفامب ،نمآ لكشب نفسلا ريسكت   نأشبتاحارتقا ،راطخألا  نم 
  .بيردتلاو صاصتخاللجما نرب

 ةقلعتمل اةريطخلا ةسرامملل جردتملا نيسحتلا هجوأ ريسيت يفةيلودلا لمعلا ةمظنم هعبتت يذلا جهنلا لثمتيو   - ١٥
  :لالخ نم كلذ قيقحت نكمي هنأ ةيهيجوتلا ئدابملا حرتقتو ،ئطاوشلا ىلع نفسلا كيكفتب

  ؛ةنيفسلا حطس ىلع ةرطخلا داوملاب درج ةمئاق دوجو نامض  - ١
  ؛زاغلا غيرفتو ثولتلا ةلازإ  - ٢
  ؛نمآلا ريمدتلا لجأ نم طيطختلا  - ٣
  ؛ريودتلا ةداعإ  - ٤
  .نمآ لكشب تايافنلا ةرادإ  - ٥

  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا
ةنونعم ةقيثو٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك يفةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا تردصأ   - ١٦ ريودت ةداعإل ةيهيجوت ئدابم : ، 

 ،  نيلوؤسملاكلذ  يف امبريودتلا ةداعإ ةيلمع يف ةحلصملا باحصأ لك ىلإ ةحيصنلا ءادسإ لجأ نم اهعضو مت نفسلا
،  دروتيتلا  نادلبلاونفسلا ءانب نع نييرادإلا  ريودتلا ةداعإ اهيف متي يتلا ةلودلاو ،ءانيملاو   مَل  علا لودو ،ةيرحبلا تادعملا

، كلذكو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ةداعإ  ضاوحأونفسلا حالصإب نيمئاقلاو نفسلا  كالملثم ةيراجتلا  تائيهلاو 
  .ريودتلا

رابتعالا يف ذخأت يتلا تاسرامملا لضفأ نأشب داشرإل ا ميدقت لجأ نم ةيهيجوتلائدابملا هذه ريوطتو عضو متو   - ١٧
  .ةنيفسلا ةايح ةرود رادم ىلع نفسلا ريودت ةداعإ ةيلمع
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  :كلذ لمشيو ،نفسلا ريودت ةداعإ ةيلمع لحارم لكل ةيلمع ريبادت ةيهيجوتلا ئدابملا حرتقتو  - ١٨
١ -   ، لجأ نم اميس التادعملاو نفسلل ديدج ميمصت نمو ،تايافنلا ديلوتو ةرطخلا داوملا مادختسا ةيندت   

  ؛ةرطخلا داوملا ةلازإو ريودت ةداعإ ريسيت لجأ
  ؛ةميدقلاو ةديدجلا نفسلل رضخألا رورملا زاوج دادعإ  - ٢
  ؛ريودتلا ةداعإ ةطخ كلذ يف امبريودتلا ةداعإل ةنيفسلا دادعإو ريودتلا ةداعإ قفرم رايتخا   - ٣
كلذيفامب نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ راودأ   - ٤ و ءانيملاو     مَل  ، لودلا علا لود ريودتلا ةداعإ اهيف متي يتلا

  .يرحبلا لقنلاةعانصو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو لزاب ةيقافتاو 
١٩ -   ،  مدقت امنيبنفسلا نم صلختلل قرطلا لضفأ هنأ ثيح ريودتلا ةداعإ عيجشت ىلإ ةيهيجوتلا ئدابملا ىعستو

رمع لالخ تايافنلا ديلوت ةيندتو ررضلا ةلمتحم داوملا مادختسا هيندتب كلذو ريود تلا ةداعإ ةيلمعل نفسلا دادعإل داشرإلا
  ةنيفسلا ليغشت

نفسلا ريودت ةداعإ قفارم يفةئيبلاو لامعلا ةيامحب مازتلالا نأ ىرت ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نإف ًةماعو  - ٢٠ عقي نأ بجي    
نفسلا  كالمنأ ظحالملا نمف كلذ عمو ،قفرملا هيف لمعي  يذلا دلبلا يفةمظنملا تاطلسلاو هسفن ريودتلا قفرم قتاع ىلع 

  .عوضوملا اذه اهيلع يوطني يتلا اياضقلا عيمج جالع ةيلوؤسمبنولمح تي نيرخآلا ةحلصملا باحصأو

  لزاب ةيقافتا
دامتعاب ٢٠٠٢ماع يف لزاب ةيقافتا تماق   - ٢١ كيكفتلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا لجأ نم ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا"   

، ، "نفسلل يئزجلاو لماكلا نفسلا كيكفتب لمعت قفارملعفلاباهيدل يتلا نادلبلا كلت ىلإ ةهجوم ةقيثو ىهو يف بغرت ذإ    
  .قفارملا هذه لثم ءاشنإ

نم اهذيفنت بجي يتلا تاسرامملاو تايلمعلاو تاءارجإلا صوصخب تايصوتو تامولعم ةيهيجوتلا ئدابملا مدقتو   - ٢٢
ءادألا دصرنأشب  ةروشملاًاضيأ ةيهيجوتلا ئدابملا مدقتو . نفسلا كيكفت قفارميف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ىل إ لوصولا لجأ  
هنم ققحتلاويئيبلا  .  

صاخ هجوبلزاب ةيقافتال ةيهيجوتلا ئدابملا مدقت  - ٢٣ نأشب تاداشرإ   :  
ةلمتحملا تاثولملانمصلختلا لجأ نم ةنيفسلا ليغشت فقو ةيلمع   - ١ ديدحتو  اهعاونأ  عنمو     ؛اهقالطإ 
  ؛نفسلا كيكفت قفارم ليغشتو ءانبو ميمصت يف ةحرتقملا ةديجلا تاسرامملاو  - ٢
ينمزلا لودجلا كلذ يف امب ،نفسلا كيكفت قفارم يف اهقيقحت نكمي فيكو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ئدابم و  - ٣

  .ماوعأ ةرشعو ماوعأ ةسمخو ماع ةرتف لالخ اهذيفنت نيعتييتلا تاطارتشالل هب ىصوملا 

  ةيهيجوتلا ئدابملا نم تاعومجم ثالثلا يف ةيسيئرلا تاعوضوملا نيب ةنراقم
ىلإ يلاتلا ليلحتلا ريشيو ،ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةعومجم لك يف ةيلاتلا رشع ىدحإلا ةيعيضاوملا تالا   - ٢٤  ا صحف مت

فاك اتايصوت ميدقت متيو  .تارغثلاو ضومغلاو قافتالا هجوأ    .اهيف رظنلل ةأشب
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  رضخألا رورملا زاوج
٢٥ -  ا ت وكب ةفورعملا داوملا صوصخب تامولعم مدقت ةقيثو هنأ ىلع رضخألا رورملا زاوج ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا فرع

نأ بجي رورملا زاوج نأ ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ريشتو ،اهتمظنأو ا   ادعمو نفسلا ءانب يف ةمدختسملا رطخلا ةلمتحم
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا تعضو دقو . ريودتلا ةداعإ ضوحىلإ هميلست متيو ،ىليغشتلا اهرمع لاوط ةنيفسلا بحاص ي

رضخألا رورملا زاوجل رصانعك اهمادختسا نكمي ٥-٢-٢يف ةمئاق  ةلمتحم ا رظن أ(   وكب ةفورعملا داوملل درجلا ةمئاق
ةيرحبلا ةمظنملا موقتو اهنكامأو ةفرعملاداوملا نم ةدام لكل ة يبيرقتلا تايمكلا رورملا زاوج ددحي نأ بجيف). رطخلا  ،

ليغشتلا ءانثأ دلوتت تايافنو،رطخلا ةلمتحم داوم ىلإ درجلا ةمئاق مييقتبةيلودلا  ةنيفسلا نزاخمو،  ةيرحبلا ةمظنملا موقتو .  
ايلمعنكمملاو لوقعملا"دودح يف رضخألا رورملا زاوج دادعإ ىلإ نفسلا  كالمهيجوتب ةيلودلا  ططخ ىلع ءانب كلذو "   ،

ةنيفسلا نزاخم تالجسو ةينفلا ا لئالدو ينايبلا اهلكشوةنيفسلا     .افصاومو اهليغشت
ةيلودلا لمعلاةمظنم هيجوتقداص ي  - ٢٦ ماعل  زاوج مادختسا ىلع نفسلا ريسكت يف ةحصلاو ةمالسل ا نأشب ٢٠٠٤  

، .رضخألا رورملا ةيلودلا لمعلا ةمظنمل اقبطو ةلمتحم داوملا لكب درج ةمئاق ىلع رضخألا رورملا زاوج ىوت حي نأ يغبني 
،  تمدختسا يتلاةئيبل اوأ ةيرشبلا ةحصلا ىلع رطخلا  ةنيفسلا رضخألا رورملا زاوج بحاصي نأ  يغبنيوةنيفسلا ءانب يف

  .ىليغشتلا اهرمع لاوط
نم ٤مسقلا ىصوي   - ٢٧ لكب درج ةمئاق ىلع ريسكتل ا ىلإ ةهجتملانفسلا لك ىوتحت نأب ةيهيجوتلا  لزاب ئدابم 

رورملا  زاوج نأشبةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا جهن ل ًامامت لثاممجهنلا اذهو  .اهنتم ىلع ةدوجوملا ةرطخلا تايافنلاو داوملا
نأشب ةيهيجوتلا ئدابملل ثالثلا تاعوم  .رضخألا  رورملا زاوج مادختساو  عضوا نيب ةريبك تافالتخا كانه ودبي الو
  .رضخألا

يد :ةيصوت  - ٢٨  ا نم نوكي دق ،  عضو  ةمءالم رثكأ ةنيعم رصانع كانه نأ ب ًافارتعارضخألا رورملا زاوجل جذومن
، ةيلاحلانفسلل  يغبنيلبقتسملا يف ام تقو ىفو ،ةديدجلا نفسلا لباقم لينيفلا يئانث تابكرم صوصخب سجاوهلا لقت نأ    

  .فقوتي فوس داوملا هذه مادختسا نأل تسبسألاو ليتوبيرتلاو رولكلا ددعتم

  ةيئيبلا ةرادإلا ةطخ/كيكفتلا ةداهش/ةنيفسلا ريودت ةداعإ ةطخ
عم رواشتلاب ةنيفسلا ريودت ةداعإل ةطخ دادعإب قفرملا موقي نأب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ىصوت   - ٢٩ ،  كلام  ةنيفسلا

مسقلا ددحيو .ةطخلا ءازجأ ىتش ٣-٨مسقلا فصيو  يسيئرلا تانوكملا٨-٣-٢-٤  رورملا زاوج : لمشت يتلا ةطخلا هذهل ة 
ةنيفسلا ءانبب ماق نمم ةينفلا ةروشملاو،رضخألا تادعملا لوح ليصافتو ،  ةلمتحملا تايمكلاو رداصملاو ةنيفسلل ةيليغشتلا   ،

 ميدقتبة نيفسلا كلامموقي ،ةفلتخم رصانع  اهل ةطخلاو. نيتينهملاةمالسلاو ةحصلل ةلمتحملا رطاخملا ديدحتو ،ةرطخلا تاثولملل 
نأب ٨-٣-٣مسقلا ىصوي و. رخآلا ضعبلا دادعإب ريودتلا ةداعإ ضوحموق يامنيب اهضعب  رخآ ذختي  ضعب ةنيفسلل  كلام 

تادعملاو  ميحشتلا تويزودوقولا تايمك ةيندت تاءارجإلا هذه نمضتتو  .ثولتلا عنمل دادعتسالا لجأ نم تاءارجإلا
إو ةيواميكلا داوملاو تويزلاوةيكيلورديهلا لامتكا نامض ىلع نفسلا كالم ثحتسي امك. ءانيم رخآ دنع تايافنلا ةلاز   

ةروباصلا هايمو ةلمعتسملا هايملا فرصىلع ةباقرلا لاكشأ نم لكش دوجوو رضخألا رورملا زاوج  هذهو ضوحلا يف   ،
اهريفاذحبناقباطتي ال اناك نإو ،لزاب تاداشرإ يف دوجوملا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا رصنعب هبشلا ةبيرق تايصوتلا  .  
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ىلع بجي هنأ ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ٨-٣-٣-٢مسقلا ريشي   - ٣٠ رظني نأ ةنيفسلا  كلام 
موق ينأو ،نمآ لكشب هنم صلختلاو تسبسألا ةلازإب  ضوحلامايق ةيناكمإ : ريودتلا ةداعإ ضوحعم رواشتلاب يلي اميف 

ةلازإ متي نأو مئالم قفرميف تانولاهلا فرصب  ه نأ ىلإ مسقلا اذه ريشيو ،نكمم ىدم ىصقأ ىلإ تانازخلا يف ةيقبتملادا وملا، 
ًايئيب ميلس لكشب داوملا لك ةرادإ يغبني   ).ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لزاب فيرعت ىلإ انه ةرشابم ةراشإ دجوتال هنأ عم ( 

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا يف ًايئي ب ةميلسلا ةرادإلل لزاب فيرعت ىلإ ةراشإلا بجي: ةيصوت  - ٣١
  .قئاللا لكشلاب ةيلودلا لمعلا ةمظنمو

ىلإ ٨-٣-٤مسقلا يف ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا يف ريودتلا ةداعإ ةطخ ريشت   - ٣٢  كلامل يغبني هنأ 
ةداهش رادصإل بتري نأةنيفسلا  لجأ نمتازاغلا نم ولخلا"  ىلعليغشتلا   ،  ضوحلبق نم  "نخاسلا   ريودتلا ةداعإ

اهصقني يتلا قطانملا لك نوكت نأ نمضي نأ هل يغبنيو ةمالسلل ماظن ذيفنت متي نأو ،حضاو لكشب ةددحم نيجسكألا   
ئدابم " MSC/Cuc 1084ةقيثولا ىلإ ددحم لكشب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا ريشتو ،نيتينهملا ةحصلاو 

تايصوتلا نع A.864(20)ةيعمجلا رارق ىلإو ، "نفسلا عاونأ عيمج نوتم ىلع نخاسلا ليغشتلا  ىلإ لوخدلاب ةصاخلا 
نيب نم وه نيرايعملا نيذهللاثتمالا نأ ىلع كلذ يوطنيو ،نفسلا حطس ىلع ةقلغملا تاحاسملا    ."تاسرامملا لضفأ" 

لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا نم٢-٣-٥مسقلا عجشيو   - ٣٣ ىوتحتو ،كيكفتلل ةداهش مادختسا ىلع ةيلودلا    
نفسلا ريودت ةداعإ نأشبةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةطخ يف ةدوجوملا رصانعلا سفن نم ديدعلا ىلع ةداهشلا هذه ةداهشو .  

ةيلاتلا رصانعلا ا  ةدوجوملاةرطخلا تايافنلاو داوملاب ةافوتسمةمئاق : ةيلودلا لمعلا ةمظنم تو ،اهحطس ىلع  نم تاديكأ  
ىلع ديكأتلل  تامولعمميدقتو ،اهنم زاغلا غيرفتو ةنيفسلا نم تاثولملا ةلازإ مت هنأب ريودتلا ةداعإ  ضوحونفسلا  كالم
قئاللا ناكسإلا ريفوت ىلعو ،نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإل ماظن ذيفنتو ،ةنيفسلا ريسكتل ةنمآ ةطخ عضو ةيناكمإ  

  .لامعلا عيمجل ةماعلا ةيحصلا قفارملاو ةياعرلاو
ةيئيبلا ةرادإلل ةطخ ذيفنتو عضو  ضاوحألانم بلطتت لزاب  تاهيجوتنإف ،لبق نم ةراشإلا تقيس امكو   - ٣٤

. كيكفتلل ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةداهشو ةنيفسلا ريودت ةداعإل ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةطخ بناوجنم ديدعلا لمشت 
ةفلتخمتاحلطصم مدختستتناك نإو ساسألا ثيح نم ر صانعلا سفن ىلع قئاثولا هذه لك لمتشتو بلطتت اهلكو  . 

ىلإ رضخألا رفسلا زاوج ةنيفسلا بحاصي نأو ،نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلل جمانرب ذيفنت ضوحلانم  ،  ضوح  ريودتلا ةداعإ
ةحصلاو ةمالسلا دصرمتي نأو ،ريودتلا ةداعإ لبق تايافنلا نم نكمي ام ىصقأ ةلازإ متي نأو    .ةئيبلاو نيتينهملا 

ئدابملا نم تاعومجم ثالثلا يف اهيلإ راشملا ةفلتخملا تاحلطصملا ديحوتو زاجيإ يرورضلا نم نوكي دق :ةيصوت  - ٣٥  
  .ريودتلا ةداعإ ةداهشو نفسلا ريودت ةداعإ ططخو ةيئيبلا ةرادإلا ةطخب لصتت يتلا ةيهيجوتلا

  ةنيفسلا نتم ىلع ةرطخلا داوملا وأ ةرطخلا تايافنلاب ةمئاق
ةيرشبلا ةحصلا ىلع اررض لثمت يتلا داوملا ا   - ٣٦  أ ىلع ةرطخلا داوملا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا فرعت

. ىرخألا ةيلودلا تاطلسلايف وأ لزاب ةيقافتا يف وأ ةرطخلا عئاضبلل ةيرحبلا ةمظنملا  ةنودميف اهفيرعت مت امك ةئيبلا وأ 
تماق دقو )كيسيرام(يرحبلا نحشلل يملاعلا داحتالاو لزاب ةيقافتا ىلإ اهعجارم نمض ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ريشتو   ،

نفسلا كيكفتبةلصلا ةقيثولا ةرطخلا داوملاو تايافنلا ةمئاق": ىمست يتلا ةصاخلا اهتمئاق عضوب لزاب ةيقافتا  كالمىدلو . " 
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ىلإ ةلسرملانفسلا حطس ىلع ةدوجوملا رطخل ا ةلمتحم داوملا": ةنونعم ةمئاق كيسيرام تاداشرإ يف نفسلا ةداعإ  ضاوحأ 
  .عجرمك اهيلإ ةراشإلاب لزاب ةيقافتا تافيرعت ىلع ىوتحت ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةقيثو نأ رهظي دقو، "ريودتلا

نعلا ىلع زيكرتلا ةرؤب قييضت لجأ نم مئاوقلا هذه ديحوت يلبقتسملا لمعلل بسانملا نم نوكي دق:ةيصوت  - ٣٧ رصا  
ءزج ك ةدوجوم ةمئاقلا نمضداوم كانه نو ـكت دق ،لاثملا ليبس ىلـعو. نفسلا ريودت ةداعإل ةمءالم رثكألا يه يتلا

ةنجل لصاوت (ةريبك ةميق ةدحاو ةمئاق عضول نوكي فوسو ، "ةرطخ ةدام"سيل بلصلا نكلو ،بلصلا نم أزجتي ال 
عوضوملا اذهنأشب لمعلاةيرحبلا ةئيبلا ةيامح   (.  

  ناتينهملا ةمالسلا وةحصلا
ةحصلاو ةئيبلا ةيامح هاجت مازتلالا نأ ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ١-٧مسقلا صني   - ٣٨  

ةيميظنتلا تاطلسلا ىلعو هسفن ريودت ةداعإ قفرم قتاع ىلع عقي نأ بجي نفسلا ريودت ةداعإ قفارم يف نيتينهملا ةمالسلاو 
نولمحتي نفسلا كالم نأ ىلع صنت ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نأ ريغ . قفرملااهيف لمعي يتلا ةلودلا يف 

، جالع ةيلوؤس مب اهعجارم يف ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ريشتو ،تاعوضوملا هذه
  .ليصفتلاب نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا تاعوضوميطغت ال اهنكلو 

ريودت ةداعإل نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا بناوج صاخ لكشب لوانتت ال ا لزاب ئدابمصنتو   - ٣٩  أ ىلع ةيهيجوتلا  
 ، ةرشابم ءارقلا ليحتونفسلا رشع ةثالثب ةمئاق ٩٢ةحفص يف لزاب ئدابم ركذت كلذ عمو . ةيلودلا لمعلاةمظنم ىلإ    

ىدل نأب ةيهيجوتلا لزاب ئدابم فرتعتو . ماع لالخ اهل لاثتمالا بجيةينهملا ةمالسلاو ةحصلا تاعوضوم نم اعوضوم 
ةميلسلا ةرادإلللاثتمالا قيقحتل تقولا ضعب اهؤاطعإ يغبني هنأو ،اهلمع يف تارغث ريودتلا ةداعإ ضاوحأ نم ديدعلا   

  .ًايئيب
نمةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملاربتعت   - ٤٠ يف الومش تاداشرإلا رثكأ   ةحصلا بناوج ةفاكل اهت يطغت 

نفسلا ريودت ةداعإبةلصتملاةمالسلاو  تسيلةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملاو.   ةينطولا تاموكحلا نأ الإ ،ةمزلم    
ةذبحم تاسرامم ا  ربتعتو.أ ىلع اهيلإ رظنت ةقيثولا    ILO-OSH 2001 ةحصلا صوصخب ةيلودلا لمعلا ةمظنم نم هيجوت ةباثمب  

، ا ةمالسلاو هنأ نيبتونيتينهمل ىلع ةحصلا ةرادإ ماظنلمتشيو . ةحصلا ةرادإل ماظن عضو لمعلا نكامأل يغبني  فارشإلا  
ةعجارم جهنلا اذه بلطتيو . لامعلا ةحص ىلع رثؤت دق يتلا ةيئيبلا لماوعلا مييقتو ديدحت ىلع لمتشيلمعلا ةئيب ىلع 

 ، ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لزاب جضارعتساب قلعتملا جهنلا اذه قفاوتيو ةرمتسم  عم ،اهل رمتسملا دصرلاو اهتجلاعمو رطاخملا.  
ةداهش ىلع ريودتلا ةداعإ ىلإ ةهجوم ةنيفس لك ىوتحت نأب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةقيثو نم ٢مسقلا ىصوي   - ٤١  

ىلع ةداهشلا هذه لمتشتو)٢-٣-٥مسقلا رظن أ(كيكفتلاب  تاديكأت و) ٢ ؛رضخألا رورملا زاوج بناوج بلغأ) ١: ، 
اهريسكتب نيمئاقلاوةرسامسلاو ةنيفسلا كالم نم   ؛حاجنب تازاغلا نم اهغيرفتو اهـنم تاثولملا ةلازإ مت دق ةنيفسلا نأب 

نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ماظنذيفنت يرجي هنأو) ٣ ريودتلا ةداعإ ضوح نأبتاديكأت و) ٤ ؛  ةحصلا تايقافتا ذفني   
ةلصلاتاذ نيتينهملا ةمالسلاو بيردتلا دعيو . لامعلا عيمجل ةماعلا ةيحصلا قفارملاو هافرلاو قئاللا ناكسإلا ريفوتو) ٥ ؛ 

ةيلودلا لمعلا ةمظنم ج  ريشيو . يف ةيمهألا ةياغ يف ابناج نيلواقملاو لامعلاو نيظحالملل نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ىلع
هنأو ،لامعلا عيمج ىطغي نأ بجي بيردتلا نأ ىلإ ١٤مسقلا  ةداعإبجي  بجي هنأو ،ةمظتنم تارتف ىلع لامعلا بيردت    
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ةداهش رادصإ متي ىتح بيردتلا جمانرب قيثوت ةداعإ بجي هنأو ،اهلوانت متي رطاخملا نأ نم دكأتلل بيردتلا ةعجارم 
  .لماع لكل بيردتلل

ةقيثو نم٣مسقلا حضوي   - ٤٢ ةمظنم  و ةمالسلل ينطولا جمانربلل ةماعلا تابلطتملا ةيلودلا لمعلا    ، نيتينهملا ةحصلا
حئاولو نيناوق ىلإ دنتسي نأ يغبني يذلاجمانربلا نع ةيلوؤسملاب ريودتلا ةداعإ اهيف متي يتلا ةلودلا لمحتتو  اهيدل ةددحم  

ذافنإلاو شيتفتللةلاعفتايلآ  ضرع تلل دودـح عضوو) ٤-١-٣(لامعلا ةيامحب ينطولا جمانربلا اذه لمعي نأ بجيو .  
نيناوق رادصإو)٥-١-٣( اهذافنإو ةينطو لمع ،  مسقلا ريشيو ،)٢-٣(  نأ ىلإ حضاو لكشب٩-٢  نيذلا لامعلل  يغبني ه 

تسبسألا ةيقافتال لاثتمالا تسبسأللمهضرعت لمتحملا نم  لضفأ ناددحت نيتللا) ١٧٢مقر ( هتيصوتو) ١٦٢مقر (   
مسقلا ريشيو تسبسأللضرعتلا نم لامعلا ةيامحل تاسرامملا  نفسلا ريودت ةداعإ ضاوحأىلع ًاضيأ بجي هنأ  ٩-٢،   

قيرط نع ةلومحملا ةحصلاب ةراضلا داوملل ينهملا ضرعتلا صوصخب ةيلودلا لمعلا ةمظنمب صاخلا تاسرامملا ليلدل لاثتمالا 
 ، ليلدلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو . ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا ةرادإل تاسرامملا لضفأ ًاضيأ ددحييذلاو ءاوهلا

اصاخ سيل ةيلودلا لمعلا ةمظنمب صاخلا اهيلع روثعلا لمتحملا ةيئايميكلا داوملا قاطنل ةبسنلاب لماش هنأ الإ ،نفسلا ضاوحأب  
دقف ،اهذافنإل لئاسوو ضرعتلل دودح عضوب ريودتلا ةداعإب موقي يتلا لودلا ىدحإ مقت مل اذإ و. نفسلا ريودت ةداعإ ءانثأ
نالعإ وأ كيكفتلل ةيلودلا لمعلا ةمظنم تاداهش يف ةبولطملا تاد يكأتلا ردصي نأ فرط يأل نكمملا ريغ نم نوكي
  .ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل" ريودتلا ةداعإل ةزهاج"

نم ٤-٣مسقلا صلخي   - ٤٣ يه ةنيفسلا ريودت ةداعإ ضوحل ةيسيئرلا ةيلوؤسملا نأ ىلإ ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةقيثو  
لمشت ا اعلا تايلوؤسملا مسقلا اذهددحيو . اهلامع ةيامح  اهمييقتو راطخألاورطاخملا  ديدحتأ ىلع لمعلا باحصأل ةم  

ةينطولا نيناوقلاو ةسرامملا تانودمو ةيلودلا تاقافتالل لاثتمالاو ،ةيئامحلاو ةيئاقولا ريبادتلا ذيفنتوةيرود ةفصب   .  
قبطني نأ نكمي نيتينهملا ة مالسلاوةحصلل جمانرب عضوب تاموكحلا اهلالخ موقت ةيلمع ةيلودلا لمعلا ةمظنم ددحت   - ٤٤

. "نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ"نم  ٤مسقلا يف جمانربلا اذه ىلع عالطالا نكميو . نفسلا ريودت ةداعإضاوحأ ىلع 
 ILO-OSH(نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ مظن نأش ب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل يهيجوتلا أدبملا ىلع اذه ةرادإلا ماظن دمتعيو

، : يه تانوكم ةعبرأىلع اذه لمتش يو). 2001 بيردتلاو ميظنتلا ،نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب ةصاخ ةماع تاسايس
 ةيلودلا لمعلاةمظنم ىصوتو . نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ءادأ مييقتو ،اهذيفنتو اهطيطختو راطخألاو رطاخملا تامييقتو
مييقت ءارجإب) ٣-٤مسقلا يف ( ةطخ عض ينأ ريودت لاةداع إل ضوحلكل يغبني هنأ و ،ريودتلا ةداعإ ضوحرطاخمل يلوأ  

نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإل ةينطو ةطخىلع يوطنتةنيفس لكل ةددحم ريسكت   .  
نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم تاطارتشا جامدإ يد  :ةيصوت  - ٤٥  ةداهش (ا نم نأ ودبي

يد . ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةنيفسلاريودت ةداعإ ةطخ يف ) كيكفتلا  تاطارتشالاب ةمئاق عضو ًاضيأ ا نم نوكي دقو
دحاو ماع لالخ ذفن ) ةيلودلا لمعلا ةمظنم ٤-١-٢-٧مسقلا رظن أ(نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلل ايندلا   ت نأ يغبني يتلا

ةحفص ١١لودجلا يف ةدراولا ماع لالخ نيلماعلا اياضق حضوت يتلاو  نم٩٢  لزاب ئدابم    .ةيهيجوتلا  
لمتشت نأ يغبني ةرادإلا ةطخ نأ ىلإ٦-٤ ىلإ ٣-٤ني مسقلا يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم ريشت  - ٤٦ ًاضيأ  ديدحت ىلع    

 ، ططخلا ذيفنتل ج رطاخملا كلتل تامييقتو رطاخملل ينيتور ديعب دح ىلإ ةهيبش نوكت  (ئراوطللةباجتسالل ةطخو و
نأب٥مسقلا ىصويو )). CPP(ةرظتنملا ري غ ثداوحلل دادعتسالل لزابةطخب  ةصاخلا تاباصإلا عيمج نع غالبإلا بجي ه   
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ثداوحلاب راطخإلاو تاسرامملا ليجست ةنودم عم ايشمتو )). ١٢١ (١٩٤٦(لمعلا تاباصإ ايازم ةيقافتال ًالامعإ لامعلاب 
  .ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةينهملا ضارمألاو

ئدابم نم٦مسقلا ىصوي   - ٤٧ ةيلودلا لمعلا ةمظنم   هذه لثمو . عقوملا يف ةينهم ةحص تامدخ ءاشنإبضاوحألا  
ةيهيجوتلا ئداب ملاعم ةيصوتلا هذه ىشمتتو ). ٥-٦مسقلا رظن أ(لامعلا عيم جلةيحصلا ةبقارملا ىرجت نأ نكمي تامدخلا 

  .لامعلا ةحص ةبقارمب ةصاخلا ةيقالخألاو ةينقتلا
مدقتو . ةنمآلا ريسكتلا تايلمعب ةصاخ تايصوت ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا نم يناثلا ءزجلا لمشي  - ٤٨

يهو الأ نفسلا ريودت ةداعإ نم ةثالثلا بناوجلل نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب ةصاخ تايصوت ةيلودلا لمعلا ةمظنم 
ةطخ يف نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب ةص اخلا اياضقلا عيمج جامدإ بجيو). ةدرخلا(داوملا ةرادإو داوملاو ،كيكفتلا ،ريضحتلا 

ىلإ مدق ٢-١-٧مسقلا معديو . ةدح ىلع ةنيفس لكب ةصاخ نوكت نفسلاريسكتل   ي رضخأ رفس زاوج دوجو ىلإ ةجاحلا  
لبق دعت نأ بجي ةنيفسلا ريسكت ةطخ نأ ىلإ ٣-١-٧مسقلا ريشيو . ريضحتلا ةيلمع نم ءزجك ريودتلا ةداعإضوح   

دق لامعلا عيمج نأب تاديكأت ىلع ةطخلا لمتشت نأ بجيو . لمعلا لاوحأل مظتنملا نيسحتلل ةليسونوكتو ،ريودتلا ةداعإ 
لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةيصخشلا ةياقولا تاودأ تايصوت (ةيصخشلا ةياقولا تاودأ مهل تفرصو حيحصلا بيردتلا اوقلت 

ةيصخشلا ةياقولا تادعم ريفوتب ةيلودلا لمعلا ة مظنم ىصوتو. ةيقاولا سبالملا كلذكو). ١٥مسقلا يف اهركذ دري ةيلودلا 
  .لامعلا ىلع ةفلكت نودب ةيقاولا سبالملاو

ةحصلا ىعارت نفسلا ريسكتل ةيجذومن ةطخ بناوج عيمج ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم نم ٢-٧مسقلا لمشي   - ٤٩  
ىصوتو . رضخأ رفس زاوج دادعإ ديؤت ةيلودلا لمعلا ةمظنم نإف هيلاع هيلإ ةراشإلا تقبس امكو. نيتينهملا ةمالسلاو
مسقلا دد ـحيو. كيكفتلل ةداهش لمشت ةـطخب ريودتلا ةداـعإل ةهجوملا نفسلا دوزت نأب كلذك ةيلودلا لمعلا ةمظنم

نأ ٤-١-٢-٧ نتم ىلع ةدوجوملا ةرطخلا داوملاب ةثدحتسم ةمئاقب ةبوحصم) ١: (ىندأ دحك ريسكتلا ةطخنوكت    
ةنيفسلا باحصأ اهمدقيةنيفسلا  تاهجو ةرسامسلاو ةنيفسلا باحصأنم ًاديكأت لمحتو) ٢(؛لزاب ةيقافت الاقبط   نأ ب  

ىلإ تملسو تدعأ دق ةنيفسلا ريسكت ةطخ نأ تبثتو ) ٣(و ؛زاغلا نم ةيلاخ تحبصأو اهنع ثولتلا ليزأ دق ةنيفسلا
  .ريسكتلاضوح 

ةلصلا تاذ ةددحملا رطاخملا ىعارت ةددحم ريسكت ةطخ عضوت نأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم لبق نم عبتملا جهنلا بلطتي  - ٥٠  
اه ـمسق يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم ريشت ،ىندأ دحكو. ريسكتلا ةيلمع لاوط ةطخلا هذهيفو تست نأ بجيو. اهنيعب ةنيفسب

لمعلا نكامأ نم جورخلاو لوخدلا يتيلمع لوانتت ةيئامحو ةيطوحت ريبادت عضو ةرورض ىلإ٣-٢-٧ لمع تاصنم رفاوت  و، 
نيلماعلا عيمجل نمآ وج كانه نوكي نأونخاسلا ىلع ليغشتللقيقدلا طيطختلا و ،ةنمآ دوجو نم كلذك دكأتلاو ،   ،

ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم نم١٦مسقلا ريشيو . ةنيفسلا نتم قوف ةيفاك قيرحلا ةحفاكمو ةيلوألا تافاعسإللتادعم    
بجي ،ةيماظن ةيبط قفارم دوجو مدع ةلاح يف هنأ ىلإ شاشدأو ،نويعلا ليسغل تاطحم ريودتلا ةداعإ ضوح ىد ل نوكي نأ 

ةيلوأ تافاعسإ وفظوم ريودتلا ةداعإ ضوح يف دجوي نأ كلذ عم يغبنيو . ئراوطلا ةلاح يف ةدعاسملا بلطلفتاه ماقرأو 
نممعقوملا لخاد ًاينيتورو ًابسانم ًابيردت اوقلت  ًاتقؤمًارايعم تعضو دق ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأ ودبيو.   ةيلوألا تافاعسإل  ل 
ةيبط قفارم ءاشنإ متي نأ ىلإ اهلمع يف يضملا نفسلا ريسكتضاوحأل حمسي ةرتفل ريسكتلاب حمسي يذلا جهنلا اذهو .  
  .ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا عم ىشمتي ةتقؤم
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  نفسلا ديرخت قفرم لخاد ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا
ةينقتلا ةيهيجوتلا لزاب ئدابم صنت  - ٥١ رادإلانأشب  يف ) ٢٠٠٣(نفسلل يئزجلاو يلكلا كيكفتلل ًايئيب ةميلسلا ة  

زجوملا نم ١ةحفصلا  تايلمعلاو تاءارجإلا نأشب تايصوتو تامولعم مدقت ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نأب يذيفنتلا  
ذفن بجي يتلا تاسرامملاو   قفارملا هذه لثم لخاد ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحتلت نأ نم ةريبك ةحاس منايبلا اذه كرتي ال و 

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لزاب فيرعتب يفت نأ اثادحتسال ةنورملا   أش نم لزابل ةليدب جه ن.  
ا   - ٥٢ ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا "أب ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا كلذك لزاب ةيقافتا فرعتو

ةيقافتا مستتو ". تايافنلا هذه لثم نع مجنت يتلا ةراضلا راثآلا نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص يقت ةروصب تايافنلا نم اهريغو
ىلع ةديدجلاو ةدوجوملا نفسلا ريودت ةداعإ ضاوحأ نم لك ىلع قبطنت ةيهيجوتلا اهئدابم ن أ ثيح نمحوضولاب لزاب 

  .ءاوس دح
لزاب ئدابمبسح ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو   - ٥٣ ةماع تاسايس عضو ) ١ (:ةيسيئر تانوكم ةسمخلمشت ةيهيجوتلا  

 تاءارجإو طباوض عضو) ٤(؛ةيئيب ةرادإ ةطخ ذيفنتو عضو ) ٣(؛فادهألا ديدحت ) ٢(؛ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةصاخ 
كلذك لزاب ئدابم فرعتو . ةرورضلا ىضتقم بسح ةيحيحصت ريبادت ذاختاو لاثتمالا نم دكأتلل لئاسو) ٥(و ؛ةيليغشت
قيثو اًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  أب ؛ )ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت(ةلمتحملا تاريثأتلا م ـييقت) أ: (ةيلاتلا تانوـكملا نم فلأتت ةـ 
ةلمتحم ةيئاقو جه ) ب(  نفسلا ضاوحأل صاخ ةيئيب ةرادإ ماظن ذيفنتو عضو ) ج(، و)تاسرامملا لضفأب ةمئاق(ن ةغايص

 ، خوئراوطللدادعتسا ةطخ وتايافنلا ةرادإل ةطخ ىلع لمتشي مييقت اوظحالودصرلل ةط ،  ةطخ يف ةلمتحملا رطاخملا  
مسقلاب هيبش لزاب ئدابملةيئيب لاةراد إلا ةيلودلا لمعلا ةمظنمةقيثو نم ٣-٤   .  

نم ٢-٦مسقلا ريشي   - ٥٤ ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحتل يغبني هنأ ىلإ لزابئدابم   نفسلا ضاوحأل للدت نأ  ىلع  
وزيأ وه )تاسرامملا لضفأل(يلودلا رايعملا نإف لزاب ئدابمل ًاقبطو . ةيئيبلا ةرادإلاماظن مادختساب ءادألا نس ح  14001.  

كانه :ةيصوت  - ٥٥ عابتا مت اذإ لزاب ئدابمل ًاقبط ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لاثتمالا قيقحت نكمي فيك حيضوت  ىلإ ةجاح 
  .ىرخأ ةيهيجوت ئدابم نم رصانع

  نفس ديرخت قفرمل ةديجلا ةسرامملا /ةسرامم لضفأ
تاهيجوتلا هذهل لاثتمالا نأ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ١-٢مسقلا حضوي   - ٥٦ لضفأ "لكشي  

نم٤-٤-٩مسقلا ركذيو ". تاسرامملا هذه  يغبني هنأب ةيهيجوتلا ئدابملا   متي نأ نمضت نأ ريودتلا ةداعإب ةمئاقلا ةلودلل  
كلذ دعب وأ ةنيفسلا لوصو لبق ءاوس ىرخألا ةرطخلا داوملاو تويزلا كلذكو هنم صلختلاو تسبسألا لوانت ةروصب " 
 لزابئدابملو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةيهيجوتلا ئدابملا ىلإ مسقلا اذه ريشي مث ). فرعُملا ريغ رمألا وهو" (ةلوبقم
  .ةيهيجوتلا

ئدابم نم٤مسقلاو   - ٥٧ هرسأب ةيهيجوتلا لزاب   قيقحتل ةمزاللا " ةديجلا تاسرامملا"فصي ) ٤٣ةحفصلا نم اءدب ( 
ىلع تاسرامملا لضفأ نم ٍةسراممل لداعم هنأ ىلع رسف لادج الو . ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  ي نأ يغبني مسقلا اذه نأ يف
ئدابمنأ نم مغرلا حلطصملا مدختست لزاب   ةعبسل ةديج تاسرامم ةيهيجوت لزاب ئدابم ئشنتو ". لضفأ"لباقم " ديج" 
حطسقوف ةثولملا/ةرطخلا تايافنلل ةيرصحلا ةمئاقلا) ١: (ةطشنأ ةنيفسلا   فيظنتو ةلازإ و) ٢(؛ )رضخأ رفس زاوج ًاساسأ( 
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داوملا ةلازإ و) ٥(؛تادعملا ةلازإ و) ٤(؛اهيلإ نمآلا لوخدلا نيمأتل ةنيفسلا نيمأت و) ٣(؛اهريودت ةداعإ لبق ةنيفسلا 
 .صلختلاو ريودتلا ةداعإ/ديرختلاو) ٧(و ؛كيكفتلاو) ٦(؛ةثولملا /ةرطخلا

مايقلا يغبنيهنأ ىلإ لزاب ئدابم ريشتو  - ٥٨ عيطقت ةيلمع لبق  اهريهطتب ةنيفسلا  ةيقبتم داوم يأ نم  فيظنت يغبنيو .  
يف ام ةنيفس فيظنت ةيهيجوتلا لزاب ئدابم دعبتست الو . كيكفتلا ناكم ىلإ ةنومأم ةلاح ىفو ةفيظن لصت ثيحب ةنيفسلا

كلذ ىلع ةردقلاضوحلاىدل رفاوت اذ إ كيكفتلاضوح  كيكفتلا نأشبلزاب ئدابم يف" ةديجلا ةسرامملا"بلطتتو .   دادعإ    
ردصت يتلا كيكفتلا ةداهشو ريودتلا ةداعإب ةصاخلا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةطخب هيبش بلطملا اذهو . كيكفت ةطخ ذيفنتو
  .ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع

ودبي :ةيصوت  - ٥٩ ريودت ةداعإل ةطخ يف اهرفاوت بجي يتلا رصانعلل ىندألا دحلاب ةكرتشم ةمئاق عضو ن كمملا نمنأ  
  .ةنيفس

ا٢-٤مسقلا ددحي   - ٦٠ رادإل وأ تاثولملا كلت ىفالتل تايصوتب مدقتيو ،ةلمتحملا تاثولملا ةيهيجوتلا لزاب ئدابم نم   .
لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا عم اهمظعم ىش متيو ةديجلا تاسرامملا لكشت ةيفاضإ تايصوت ىلع مسقلا اذه لمتشيو
، : ىهو الأةجلاعملا ىلإ جاتحت تاقالطإلا نم عاونأ ةعبرأ لزاب ئدابم ددحتو . ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا تازلفلا

ة ةروباصلا هايمو )١(مجلاو ،دوقولاو ،تويزلاو   .ءالطلاو ةشاقنلا داومو 
ىلع ليغشتلا "مامتإ ةيفيكو نداعملا عيطقت لوح ةيساسأ ةروصب تازلفلا نأش ب لزاب ئدابم ةشقانم روحمتت  - ٦١

ةددحم تاهيجوت رفوت ا ،عوضوملا اذه ىفو". نخاسلا  أ ثيح ةماع ةفصب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا لضف ت 
نم صلختلاو " anodes"ةيدعصملا ةأمحل ا عاونأ لوانتب ةقلعتملاو مسقلا اذه يف لزاب يف ةدوجوملا ةشقانملا نأ ريغ. ةياغلل

تامولعمل ةديفم تافاضإ يهف مث نمو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم يف ةدوجوم ريغ قبئزلاو صاصرلا تايافنو ا   ايافن
  .ةيلودلا لمعلا ةمظنم

ئدابملا نإف كلذ عمو. ناكمإلا ردقب دوقولاوتويزلا تايافن ريودت ةداعإ يغبني هنأ ىلإ لزاب ئدابم ريشت   - ٦٢  
دقيذلا عضولاجلاعت ال ةيهيجوتلا  دوقوك اهقرح مث عقوملا جراخ ةلمعتسملا تويزلا جزم هيف متي   .  

يهف اهنم صلختلاو اهتجلاعم قرط امأ ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ئناوملا لخاد ةيئيب ةلكشم ة   - ٦٣  مجلا هايم تلكش املاط
قوف اهفيرصت وأ اهتجلاعم نكميهايملا هذه نأ ىلإ لزاب ئدابم ريشتو. اديج ةفورعم حطس  ةنيفسلا  تاداشرإلا مستتو   
ةرورضلابوعدت الو ةطقنلا هذه لوح ضومغلا ضعبب فيرصتلا لبق ةيامحلا نم ىندألا دحلا لمع ىلإ  ديناسأ كانهو .  
  .نفسلا نم ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالل ددصلا اذه يف لاثتمالا ىلع لدت ةيعجرم

، نوكي دق :ةيصوت  - ٦٤ يرورضلا نم ريياعملا ضارعتسا ةلصاوم ؛ةيئيبلا ةيامحلا نم ايندلا تايوتسملا قيقحت نامضل  
ارخؤم دمتعُأ يذلا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا رايعمو ة   مجلا هايمب قلعتي اميف نفسلا نم ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالل ةيلاحلا

  .ةروباصلا هايم ىلإ ةبسنلاب
ريدصق ةلازإب لصتت نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلاب قلعتت رطاخمو ةيئيب رطاخم كانه نأ ىلإ لزاب ئدابم ريشتو   - ٦٥

  .تانايسويأ تاءالطو ليتوبيرتلا
                                                 

يف نوكتت يتلا ةرذقلاهايملا يه : ةمَّجلا  )١( ةنيفسلا لكيهعاق   ) bilge water.(  
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ةراشإلا تفلس امكو . هنم صلختلاو تسبسألا ةلوانمل ةمزاللا ةديجلا تاسرامملا ةيهيجوتلا لزاب ئدابم شقانتو  - ٦٦
) ١٦٢مقر (تسبسألا ةيقافتال تسبسألل نيضرعملا لامعلا لث تمي نأحرتق ت ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم نإف ،كلذ لبق

مادختسا داعي الأ لزاب حرتقتو . تسبسألل ضرعتلا نم لامعلا ةيامحل تاسرامملا لضفأ ئشنت يتلا) ١٧٢مقر (هتيصوتو 
  .نفسلا نم لازملا تسبسألا ريودت وأ

لا يئانث ةلازإ لزاب ئدابم نم٦-٢-٤مسقلا لوانتي   - ٦٧ لزاب ةيقافتا ربتعتو . هنم صلختلاو رولكلا ددعتم لينيف 
غلم٥٠ىلع ديزي ردق ىلع ةيوتحملا تايافنلا  ًاقافتا كانه نأ ودبيو . ةرطخ تايافن رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث نم غك/ 

فسلا نم رولكلا ددعتم لينيفلا تايئانث ىلع ةيوتحملا ةرحلا لئاوسلا عيمجةلازإ يغبني هنأ ىلع ًاماع كانهو . اهريسكت لبق ةني 
رضخأ رفس زاوج ددحي نأرخآ قافتا  مهفيو . رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ةيوتحملاةيقبتملا تالباكلا وأ تادعملا عيمج  

ةيندعملا ءازجألا درتست نأ وأ قرحت الأ بجي رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ىلع ةلمتشملا تالباكلا لابح نأ كلذك 
  .ءاوهلا يف رولكلا ددعتم لينيفلا تايئانث قلطي قرحلا اذه لثم نأثيح اهنم 

ئدابم نم٣-٤مسقلا حضوي   - ٦٨ لزاب  زاجنإ ةيفيك ةيهيجوتلا   ةئيبلاونيتينهملا ةمالسلاو ةحصلادصر   لمتشتو .  
نكمي ثيحب يئيب دصر ةطخعضوب لزاب ئدابم ىصوتو . ةئيبلا يف تاقالطإلا دصرل ةديحولا تابلطتملا ىلع لزاب ئدابم  
يتلا ةلودلا نأ ىلإ كلذك ةيهيجوتلا ئدابملا ريشتو . ءاضوضلاو ءاوهلاو هايملاو تايبوسرلاو ضرألا يف تاقالطإلا دصر

نم دكأتلل دصرلا مدختسي ذئدنعو ،ةئيبلا ىلإ لخدت يتلا تاثولملا نم دحت ةيئيب ريياعم عضو ىلإ جاتحت ريودتلا ةداعإب موقت 
  .ريياعملا هذه زواجت مدع

دصرل ةطخ يف يئيبلا دصرلا جاردإ نكمي :ةيصوت  - ٦٩ ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم هطرتشت رمأ وهو نفسلا ضوح  
  .نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ضارغأل

ةبقارمل ةيجيتارتسا ذيفنت كلذ دعب مث رطاخملا تامييقتب الوأ ءدبلا دصرلاب ةصاخلا ةيهيجوتلا لزاب ئدابم حرتقت   - ٧٠
نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلا ةرادإ مظن نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا عم جهنلا اذه لثم قفا وتيو. ضرعتلا
)ILO-OSH-2001 ( عم ةيصوتلا هذه قفاوتتو . ئراوطلل ةباجتسا ةطخضوحلا ذفني نأب كلذك لزاب ئدابم ىصوتو

ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم نم٦-٤-٣-٤مسقلا   .  
  لوبقملا ريودتلا ةداعإ قفرم

نأ نفسلا ريودت ةداعإ قفرمل يغبني هنأ ىلإ ةيرحبلا ةيلودلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ١-١-٨مسقلا ريشي   - ٧١  
يف امب ةيلودلا تايقافتالاو ةينطولا تاعيرشتلا عم قستت ةقيرطباهئارشب موقي يتلا نفسلا ريودت ةداعإ ىلع ًارداق نوكي   

كوكصكلذ ودلا لمعلا ةمظنم  كلذكةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابم ريشتو. لزابو ةيل  نأ ىلإ  ةصتخملا ةطلسلل  يغبني ه 
نفسلا باحصأل حيتت نأو ،اهيدل ةدوجوملا ريودتلا ةداعإ قفارم ةردق  ميق  عالطالا ت نأ ريودتلا ةداعإب ةمئاقلا ةلودلا ىدل  

يأ ءوض يف وأ تامييقتلا هذه ءارجإ ا لا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابمجلاعت الو . جئاتنلا كلت ىلع  بجي يتلا ةيفيك
ةيلودلا لمعلا ةمظنمو لزاب ئدابمل يقفارتلا دانسإلا ءارجإب ىرخأ ةرم ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابم موقتو . ريياعم
وأ١٤٠٠١وزيألا رايعمب فوي مل اذإ ًالثتمم ربتع ينفسلا ضوح ناك اذإ ام حضاولا نم سيلو . ةيهيجوتلا لمعلا ريياعمب    

  .ىرخألا ةصتخملا تاطلسلا ضعب ريياعمب تفوأدق نوكت نيح يف ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم اهررقت يتلا 
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ةيهيجوتلا لزاب ئدابم نم٣-٥مسقلا ددحي   - ٧٢ تاسرامم  ليغشتلا ميمصتلا  لخاد ليغشت قطانم تسل ي  ضوح  
ةصاخلا ريياعملا هذه عيمجل لاثتمالل تاونس رشع ىلإ سمخ ا هردق ةلهم لزاب ئدابم ىطعتو. نفسلا ريودت ةداعإل يجذومن
يف اهرفاوت بجاولا رصانعلا ) ٦٤ةحفص  (٤لكشلا يف ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا فصت امكو . ميمصتلاب

  .يجذومنضوح 
يكل هنأ ٢-٦مسقلا يف ةيهيجوتلا لزاب ئدابم ريشت   - ٧٣ ةرطخلا تايافنلل ًا يئيب ةميلسلا ةرادإلاضوح يأ ققحي  

حئاولل لاثتمالا لفكت ذافنإلاو ميظنتلل ةيتحت ةينب دوجو ) أ: (يلي اميه طورشلا هذهو . طورش ةدعب الوأ ءافولا يغبني
كلذو ثولتلا ةبقارم و ايجولونكتلا نم فاك ىوتسم دوجو نمضي امب قفارملا وأ عقاوملاب صيخرتلا) ب(لومعملا ا، 

ةرطخلا تايافنلاةجلاعمل ، ) ج(،   تالاح يف ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا نمضت ةيذافنإ ةردق دوجو ) د(يئيبلا ءادألل دصر دوجو
،  فاشتكا   .نيفظوملا بيردت ىلع ةبظاوملا) ه(لاثتما مدع

ًارصنع ١٣ةيهيجوتلا لزاب ئدابم ددحت  :ةيصوت  - ٧٤ ةحفص يناثلا لودجلا رظنأ (نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلل ًاصوصخم  
نم دنبك  ديفملا نم نوكي دقو. ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لاثتمالا لجأل كلذو لقألا ىلعماع لالخ اهل لاثتمالا يغبني ) ٩٢

،   .ايندلا ريياعملا نم ةعومجمةلصاوم  يلبقتسملا لمعلا دونب
لخاد ةدئاسلا فورظلل مييقت دوجو ةرورض ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيهيجوتلا لزاب ئدابم ريشت  - ٧٥ ضو ح 

لمتشي نأيغبنيو. ةيلودلاو ةينطولا ريياعملابيفي  ضوحلا اذهناك اذإ ام ديدحتل نفسلا ريسكت  مييقتلا اذه  هنم ءزج يف    
 ريسكتلا ءانثأ أشنت نأ لمتحملا نم يتلا تايافنلا ماكر ةلوانم ىلع ةردقلا هنم ةبيرقلا قفارملا وأضوحلل نأ ديدحت ىلع 

مييقت نأ ىلإ ٣-٧مسقلا يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئد ابم ريشتو. اهنم ميلسلا صلختلاو لمتشي نأ بجي نفسلل ضوح  
  ".راطخألل مييقتو رطاخملا ديدحت"ىلع 

تامييقتلا هذه لثم تناك اذإ اميف رظنأ :ةيصوت  - ٧٦ ةلقتسم ةثلاث ةهج ايغبني /نكميضوحلل    موقت نأ.  
هذهشقانت ال  - ٧٧ ةيهيجوتلا ئدابملا   ىلعقوسلا ةداقرثؤي نأ ن ا كمي يتلاةيفيك لا  لخاد تاسرامملا لضفأ   ضاوحأ  

ةداعإ نأشب ةيعانص تاسرامم ةنودم MARISEC ةيرحبلا ةينمألا تاراشتسالا ةمظنمتعضو دقو . نفسلا ريودت ةداعإ  
نع ةرابع ىه و لزابوأ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا وأ ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا عم ضراعتت ال نفسلا ريودت 

ةلوبقملا ريودتلا ةداعإ هاجت ةماع جه ن . ، نأ اودارأ اذإ ريثأت ةسرامم نمةدح ىلع لك ،نفسلا باحصأ نكمتي دق كلذ عمو  
ةذفانلامهدوقع نم ءزجك نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلاةيامح نأشب ةددحم ماكحأ اوجمدي   .  

  ةرينتسملا ةقفاوملا
ىلع هرايتخا عقي نأ دعب ةنيفسلا بحاص ل يغبني هنأ ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابم نم ٨-١-٨مسقلا ريشي   - ٧٨

لزاب جهنل رياغ . كلذب اهيف ريودتلا ةداعإ متت يتلا ةلودلا ىدل ةصتخملا ةطلسلا غلبي نأ ،ريودتلا ةداعإضوح   م جهنلا اذهو
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا قفرتو . ريودتلا ةداعإب ةمئاقلا ةلودلاوةردصملا ةلودلا كرشي يذلا ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملاب صاخلا 

مسقلا رياغي ام وهو ٢-٥-٩مسقلا يف ةدوجوملا ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملل ةيعجرملا تادنتسملا  ئدابم نم ٨-١-٨   
  .ةرشابم ملع نعةقبسُملا ةقفاوملا ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا جلاعت ال و. ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا
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هانعم ام ىلع٢٢ةحفص يف ةيهيجوتلا لزاب ئدابم صنت   - ٧٩ نم اهريغ وأ ةرطخلا تايافنلا لقن متي نأ نكمي ال : " 
يتلود نم لك يف ةصتخملا ةطلسلا ىلإ ريدصتلا ةلود هردصت قبسم يريرحت راطخإ ىلع ءانب الإ دودحلا ربع تايافنلا 

لزاب لمعيو ج". لقنلاو داريتسالا كارشإىلع ةقفاوملاءازإ   روبعلاو ريودتلا ةداعإو ريدصتلا لود  رمألا يف  ضرتفتو    ،
فارطألا عيمج لاثتما نامضل ريودتلا ةداعإ ةيلمع لاوط فارطألا عيمج نيب اميف تالاصتالا رمتستنأ لزاب ئدابم   

ةلصلا ةقيثولاةيلودلا وأ ةينطولا ريياعملل فالتخا ًافلتخم لزاب ج.    ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا جنوكي اذكهو  نع ًانيب ًا.  

  ةنيفسلاكلام تايلوؤسم 
يغبني هنأ ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابم نم ٣-١-٨مسقلا ريشي   - ٨٠ : ةيلاتلا رومألايف رظني "نأ ةنيفسلا كلامل  

، ةياقولا تادعمريفوت و، ةحيحصةروصب اهنم صلختلاو ةرطخلا داوملل ةنمآلا ةلوانملا ىلع ضوحلا ةردق  ةبسانملا ةيصخشلا  
اهيفتازاغلا نم ةيلاخ ةئيب ىلع ظافحلا متي ثيحب نفسلا دصرو ةنايصبكيكفتلا ضوح مايقو  ةحص جمانرب دوجوو    ،

ئدابملل  ساسألاب ةلثامم هذهتاطارتشالا ةمئاق و. بسانملا بيردتلاو تالجسلا كاسمإ ىلع لمتشي نيتينهم ةمالسو
ام دح ىلإةيمومع رثكأ ةروصب نكلو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا  .  

هنأ ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابم نم ١-١-٨مسقلا ريشي   - ٨١ ىلع ةردقلا ريودتلا ةداعإ قفر مل نوكت نأ يغبني 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ريشتو.ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالاو ةينطولا تاعيرشتلا عم قفتي امب نفسلا ريودت ةداعإ كلذك    
هذه ينعتو . ةيهيجوتلا لزاب ئدابملو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملل صوصخلا هجو ىلع لاثتمالا يغبني هنأ ىلإ
  .ةثالثلا ةيهيجوتلا ئدابملا عيمجل لثتمي نأ ضوحلل يغبني هنأ ًانمض ةغللا

إ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم٤-١-٨مسقلا ريشيو   - ٨٢ بقع ) ةنيفسلاكلام (دجو اذإ هنأ ىل  
وأ ةينطولا نيناوقلا عم قفتي امب ةرطخلا تايافنلاو داوملا ةرادإ ىلع ةردقلا هيدل سيل ريودتلا ةداعإ ضوح نأ تايرحتلا 

 ىدم ةلأسمةغيصلا هذه ريثتو . بسانم رخآ قفرم ىلإ لقنلل بيترتلا ةلاحلا هذه يف هنكميف ،ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملا
ةقبسمةلازإنم  مزليام    .ريودتلا ةداعإ ىلإ ةهجوملا نفسلا نمتايافنلل   
ىندألا دحلا نم ةعومجم عضو ديفملا نم نوكي دق :ةيصوت  - ٨٣  ةداعإضوح اهققحي نأ بجي يتلا تاطارتشالا نم  

لا نكمي ثيحب اهنيزختو ةرطخلا تايافنلا ةلوانمب قلعتي ام ثيح نم تاونس سمخ لالخ نفسلاريودت ئدابملا نيب قيفوت  
لزابئدابمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ةلأسملا هذه لوح ةيهيجوتلا    .  

نفسلا كالم اهعبتي ةماع تاهيجوت تعضو ةيرحبلا ةينمألا تاراشتسالا ةمظنم نإف هيلاع ةراشإلا تفلس امك   - ٨٤
مهت يلوؤسم ىلإ ةفاضإلابنفسلا كالم ىلع نيعتي ه نأ ًاضيأ لزاب ئدابم ريشتو. ةميلس ةروصب نفسلا ريودت ةداعإ لجأ نم

ريودتلا ةداعإ ةيلمع لاوط ةيلوؤسملا نم ىوتسمباوظفتحي نأملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا نع  يغبني نأب لزاب ئدابم ىصوتو .  
  .ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ئدابمل لثتمت ال كيكفتضاوحأ ىلإ نفسلا اولسري الأ نفسلا كالمل 

  ملعلاةلود ةيلوؤسم 
يتلا ةماعلا تايلوؤسملا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ٩مسقلا حرطي   - ٨٥ ملعلا ةلوداهلمحتت  صنيو .  

لاوط تايلمعلا نع ةلوؤسم ملعلا ةلود نأ ىلع ٢-٩مسقلا  تناك املاط ) ةيئاهنلا اهتلحر كلذ يف امب(ةنيفسلا رمع ةرتف  
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دودحضراعتتو. ليغشت ةلاح يف ةنيفسلا ةيلوؤسملا   ئدابم عم ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا يف ةدراولا  لزاب  
  . ريودتلا ةداعإ ةيلمع لاوط تايلوؤسملاب ظفتحي ةنيفسلاكلام نأ ىلإ ريشت يتلا ةيهيجوتلا 

نأ ةنيفسلا  كلامىلع يغبني يتلا  تاءارجإلانأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا ديفملا نم نوكي دق  :ةيصوت  - ٨٦
ةمظنملا ئدابم نم ٢-٩مسقلا نأ ةظحالم يغبنيو . ةنيفسلل قبسملا فيظنتلا ةجرد لثم، ةيئاهنلا ةلحرلا يف اهذختي  
  ".ريودتلا ةداعإل ةزهاج"ةنيفسلا نأ نلعت ةحضاو ريياعم عضت نأ ملعلا ةلود ليغبني هنأ ىلإ ريشي   الةيلودلا ةيرحبلا

  ريودتلا ةداعإ ةلود ةيلوؤسم
نأب قلعتي اميف ماتلاحوضولاب ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا مستت  - ٨٧ ةداعإ ةلود    

لزابو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا ذفنةلوؤسم ريودتلا   . ت ةينطو نيناوق عضو نع
جوتلا ئدابملا نم٤-٩مسقلا ريشيو  ةيلوؤسم ةلوؤسم ريودتلا ةداعإ ةلود نأ ىلإ كلذك ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهي  

نأ ىلع٣-١-٤-٩مسقلا صنيو . تاهيجوتلا كلذكو ةيلودلاو ةينطولا تاعيرشتلا ذافنإ نع ةلماك ةداعإ ةلود ل يغبني ه 
ثأ دلوتت نأ نكمي ةروطخلا ةلمتحم تايافن يأةلوانم نكمي هنأ نم ققحتت نأ ريودتلا كلذو ةنمآ ةروصب ريودتلا ةيلمع ءان  
ةصاخلا ا ل يغبني هنأ ىلإ كلذك مسقلا اذه ريشيو. ةنيفسلا لبقت نأ لبق  ضاوحأل اضارعتسا ىرجت نأ ريودتلا ةداعإ ةلود
ىلع عالطالاحيتت نأو اهيدل كيكفتلا نفسلا باحصأل تامولعملا هذه   .  

ةداعإ ةحاس ضارعتساب ملعلا ةلودو ريودتلا ةداعإ ةلود ما يقنيب ام عمجلا بوصتسملا نم نأ ودبي  :ةيصوت  - ٨٨
ةنيفسلا ميلستلبقكلذ زاجنإ ةيناكمإو اهنم صلختلاو ةرطخلا داوملا لوانت تايناكمإ نم ىندألا دحلا رفاوت نامضل ريودتلا   .  

نأ ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم٢-١-٤-٩مسقلا صني   - ٨٩ نأ ريودتلا ةداعإ ةلودل يغبني ه   
يذلا ٢-٩مسقلا عم اليلق كلذ ضراعتي دقو . اهريودت ةداعإل ةنيفسلل اهلوبق لبق ةيرورض اهارت يتلا طورشلا ددحت  

  ".ريودتلا ةداعإل ةزهاج"نالعإب ةصاخلا اهريياعم ملعلا ةلود عضت نأ حرتقي 
ملعلا ةلود نالعإ نيب قيفوتلا ديفملا نم نوكي دقو :ةيصوت  - ٩٠ ىندألا دحلا عضوو " ريودتلا ةداعإل ةزهاج ريياعم" 

ريودتلا ةداعإل ةنيفسلا لوبق لبق اهرفاوت مزاللا ا  ىصوملا طورشلا نم ةعوم .  
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابم نم ٢-٤-٩مسقلا ريشي   - ٩١ نفسلا نم ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالا نأ ىلإ  

)MARPOL (73/78سا قفارم دوجو طرتشت ئدابم ريشتو . نفسلا نع ةدلوتملا تايافنلا ةرادإل ءانيملا يفةمئالم لابقت  
ًاضيأ مدقي ئناوملاب لابقتسالا قفارم نأشب  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل يداشرإلا بيتكلا نأىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا 

ئدابم ىلإ ًاضيأ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمل ل ةيهيجوتلا ئدابملا ريشتو. نفسلا نع ةدلوتملا تايافنلا ةرادإل ةيليصفتتاداشرإ 
ةداعإ ضوح اهكلتمي امنيح ةنيفسلا عضو نوكي اذام حضاولا ريغ نم لازي ال هنأ ديب . ةطقنلا هذه نأشب ةيهيجوتلالزاب 

  . ًايمسر ريودتلا
ذافنإو عضو ةي لوؤسم اهيلع ريودتلا ةداعإ ةلود نأ ىلإ حوضوب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا ريشت  - ٩٢

كالم نم ةدعاسمب نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلل ينطو جمانرب  مَل    . علا لودو نفسلا
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ىلإ لزاب ئدابم نم ٣-٦مسقلا ريشي   - ٩٣ ريراقتلا دادعإ نم نيعم ىوتسمو ذافنإلا نم ام لكش ىلإ جايتحا ةمث نأ  
ينطولا يميظنتلا راطإلا ىوتسم يأ لزاب ةيقافتاددحت ال و. لاثتمالا ديكأتل ةيضق جاتحتو . هدنعريراقتلا دادعإ يغبني يذلا  

  .ربكأ لكشب رهطتست نأ ىلإةيلودلاو ةينطولا ريياعملل لثتمم نفسلا ضوح ناك اذإ ام ديدحت ةيفيك 

  تايصوتلا زجوم
يد   - ٩٤   بسنأ نوكت دقةنيعم رصانع ةمث نأ ةقيقحب رارقإلاو يجذومن رضخأ رفس زاوج عضو ا نم نوكي دق

ةديدجلا نفسلاعم ةنراقملاب ًايلاح ةدوجوملان فسلل رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث نأشب ةمئاقلا لغاوشلا لقت نأ يغبنيو.    
فقوتي فوس اهمادختسا نأل لبقتسملا نم ام تقو يفليت وبيرتلاو   ).٢٨ةرقفلا ( 

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئ دابملا يف اهجاردإو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لزاب فيرعت ىلإ ةراشإلا يغبني  - ٩٥
  ).٣١ةرقفلا  (لاحلا ىضتقم بسحبلمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملاو 

ةيهيجوتلا ئدابملل ثالثلا تاعوم ةظحالملاةنيابتملا تاحلطصملا ديحوتو زاجيإ يرورضلا نم نوكي دق   - ٩٦  ا يف  
  ).٣٥ةرقفلا (ريودتلا ةداعإ ةداهشو نفسلا ريودت ةداعإ ططخو ،ةيئيبلا ةرادإلا ةطخب ةلصتملاو 

بسانت يتلا رصانعلا ىلع زيكرتلا رصحنيثيحب مئاوقلا هذه دحوت نأ لبقتسملا يف لمعلل بسانملا نم نوكي دق   - ٩٧  
نأ ريغ بلصلا نم أزجتي ال ءزجك ةدوجوم ةمئاقلا يف داوم كانه نوكت دق ًالثمف . نفسلا ريودت ةداعإ دح دعبأ ىلإ

، )ةلأسملا هذه نأشب ًامدقت زرحت نفسلا ثولت عنمل ةيلودلا ةيقافتالاو(ةديحو ةمئاق عضو نإ ". ةرطخ ةدام"سيل بلصلا 
  ).٣٧ةرقفلا (ةميق وذ ًارمأ نوكي نأ هنأش نم 

ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا يف ةدراولا نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا تاطارتشا جامدإ يد   - ٩٨  ا نم ودبي دق
ةمئاق عضو كلذك يد ) كيكفتلا ةداهش(  ا نم نوكي دقو ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةعباتلا ةنيفسلا ريودت ةداعإ ةطخ يف

ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم نم٤-١-٢-٧مسقلا رظنا (نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا تاطارتشا نم ىندألا دحلاب  يتلا )  
لودجلا يف ةدراولاو ةدحاو ةنس ةدمل نولمعي نيذلا لامعلا اياضق سكعت يتلاو ماع لالخ اهرفاوت يغبني  ٩٢ةحفصلا  (١١ 

  ).٤٥ةرقفلا ) (ةيهيجوتلا لزاب ئدابمنم 
تناك اذإ لزاب ئدابم يف اهيلع صوصنملا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لاثتمالا قيقحت ةيفيك حيضوت ىلإ ةجاح كانه   - ٩٩

  ).٥٥ةرقفلا (تدمتعا دق ىرخألا ةيهيجوتلا ئدابملا رصانع 
  ).٥٩ةرقفلا (ةنيفسلا ريودت ةداعإ ةطخ رصانع نم ىندألا دحلاب ةكرتشم ةمئاق عضو نكمملا نم ودبي   -١٠٠
يف ةمئاقلا ريياعملا ضارعتسا ةلصاوم ةيئيبلا ةيامحلا نم ايندلا تايوتسملا قيقحت نامضل يرورضلا نم نوكي دق و  -١٠١

هايمل ةبسنلاب ًارخؤم ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا هتدمتعا يذلا رايعملاو ةمجلا هايمل ةبسنلاب نفسلا ثولت عنمل ةيلودلا ةيقافتالا 
  ).٦٤ةرقفلا (ةروباصلا 

مزاللا رمألا وهو نفس ضوح دصرةطخ يف ةيهيجوتلا لزاب ئدابم يف دراولا يئيبلا دصرلا جاردإ نكمي   -١٠٢ بجومب  
  ).٩٩ةرقفلا (ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا يف نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا فادهأ 
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نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلل ًاددحم ًارصنع ١٣ةيهيجوتلا لزاب ئدابم ددحت   -١٠٣ يتلاو ) ٩٢ةحفص يناثلا لودجلا رظنا ( 
نم دنبك يرورضلا نم نوكي دقو . ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لاثتمالا لجأ نم كلذو لقألا ىلعماع لالخ اهل لاثتمالا يغبني 

عضو يلبقتسملا لمعلا دونب   ).٧٤ةرقفلا (ايندلا ريياعملا نم ىرخأ ةعومجم  
ةثلاث ةلقتسم فارطأ ةطساوب متت نأ يغبني /نكمي نفسلا ةحاسب ةصاخلا تامييقتلا هذه لثم تناك اذإ اميف رظنلا  -١٠٤

  ).٧٦ةرقفلا (
ضاوحأاهزجني نأيغبني يتلا ايندلا تاطارتشالا نم ةعومجم عضو ديفملا نم نوكي دقو   -١٠٥ نفسلا ريودت ةداعإ    

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نيب قيفوتلا نكمي ثيحب ةرطخلا تايافنلا نيزختو ةلوانمب قلعتتو تاونس ٥لالخ   
  ).٨٣ةرقفلا (رمألا اذه لوح ةيهيجوتلا لزاب ئدابمو 

ي نأ يغبني يتلا ريبادتلا نأشبءارآقفاوت ىلإ لصوتلا ديفملا نم نوكي دقو   -١٠٦ ةلحرلا نأشب ةنيفسلا كلام اهذخت  
ال ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ئدابم نم ٢-٩مسقلا نأ ةظحالم يغبنيو . ةنيفسلل قبسملا فيظنتلا ةجرد لثم ةيئاهنلا ريشي  

  ).٨٦ةرقفلا " (ريودتلا ةداعإل زهاج"ةنيفسلا نالعإل ةحضاو ريياعم عضت نأ ملعلا ةلودل يغبني هنأ ىلإ 
جإبوصتسملانم   -١٠٧ نامضل كلذو ريودتلا ةداعإ ضوحل ريودتلا ةداعإ ةلودو ملعلا ةلود نيب كرتشم ضارعتسا ءار  

  ).٨٨ةرقفلا (ةنيفسلا ميلست لبق اهنم صلختلاو ةرطخلا داوملا لوانت ىلع تاردقلا نم ىندألا دحلا رفاوت 
ةعومجم نم ىندألا دحلا عضوو ملعلا ةلود ىدل" ريودتلا ةداعإل ةيزهاجلا ريياعم"نيب قيفوتلا ديفملا نم نوكي دق   -١٠٨  

اهريودت ةداعإل ةنيفسلا لوبق لبق اهدوجو مزلي ا   ٩٠ةرقفلا (ىصوم طورش.(  

  تارغثلا وأضومغلا بناوج زجوم 
ةقفاوتم ريغ ا " يف رظني"ةملك ريسفت نكمي   -١٠٩  أ ىلع اهيلإ رظنلا نكمي كلذ ىلعو ةيمازلإ ريبادت مزلتست ال ا  أ ىلع

لزاب ةيقافتا وأ ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلائدابملا عم  .  
ةداعإ متي ال يتلا لمعتسملا دوقولا عاونأو ةلمعتسملا تويزلالوانتل ايند ريياعم عضو يرورضلا نم نوكي دق   -١١٠  

نمآ لكشب اهنم صلختلاوةرشابم اهريودت  .  
ةيلودلا لمعلا ةمظنم ئدابم جلاعت  -١١١ ضرعتلاب ةصاخلا ةيهيجوتلا  نوكي دق كلذ عمو لامعلا اههجاوي يتلا رطاخملا و  

نيلوتوبيرتلا تايافن نم يئاهنلا صلختلا جلاعت تايافنلا نم صلختلل تاهيجوت عضو لبقتسملا نم ام تقو يف بسانملا نم 
  .تانيسوسيالا تاءالطو

دجوت ال نادلبلا نم ريثكلا نأ ثيح تسبسألا نم صلختلل تاهيجوت عضو ىلع يلبقتسملالمعلا لمتشي دق   -١١٢  
  .حئاوللا هذه لثم اهيدل

نم نفس ضوح  صلختي نأنكمي يتلا ةميلسلا ةقيرطلا لوانتب هذه ثالثلا ةيهيجوتلا قئاثولا نم يأ موقت ال   -١١٣
غم٥٠نع لقت تازيكرتب رولكلا ةددعتم لينيفلا تايئانث    .ةبسانم ةروصب غك/ 

ءارآقفاوت دجوي ال  -١١٤ لا قئاثو يف حضاو    .ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا نأشب هيجوت 
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جاتحت ال دق ريودتلا ةداعإ ضاوحأ نأ ةيهيجوتلا لزاب ئدابم جتنتست  -١١٥ ىلإ ماع نم دتمت يتلا لاقتنالا ةرتف لالخ  
قفارم اهيدل نوكي نأ ىلإماوعأ ةسمخ    .تايافنلل ةيفاك نزاخم اهيدل نوكي نأ امنإوةمدختسم  

 وأ نفسلا نم ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالا اهددحت يتلا لابقتسالا تاهيجوتب يفتنأ بجي يتلا ةنيفس لا يه له  -١١٦
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاتاهيجوت لابقتسالا نأشب  ةيقافتال ةيهيجوتلا ئدابملل لثتمت نأ يغبني يتلا يه تايافنلا نأمأ ؟    
  ؟لزاب

***  
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  ٣قفرملا 
لماعلا قيرفلا وضع اهتفصب ةدحتملا ةكلمملا ةركذم ىرخأ لودو ابوروأ ةعوم   ةلثمم  

  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب لزاب ةيقافتا يف
 زجوم

  
  :فاو زجوم

  
ىلع ا قبطت نأ نكمي يتلا ةيفيكلاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةيسيئرلا بناوجلا ةقيثولا هذه ددحت  

 نفسلا كيكفت

 ILO/IMO/BC WG 1/6  :ةلص تاذ قئاثو

  ةمدقملا
دحأو . اهفادهأ قيقحتب ةصاخلا ةيقافتالا داوم معدت يتلا ئدابملا نم ددع ىلع") ةيقافتالا("لزاب ةيقافتا تسسأت   - ١
، دودحلا ربع تايافنلالقن ىلع أدبملا اذ هل اهقيبطت يف ةيقافتالا ىعستو. تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا أدبم وه ئدابملا هذه
نم صلختلاواهتجلاعمو اهنيزختو نامض ىلإ اه  تاريثأتلا نم ا ةيامح ،   رادإ تاوطخ عيمج لاوط ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا
  .تايافنلا ةرادإ ءوس اهببسي دق يتلا ةلمتحملا ةراضلا

هترولب نودةيقافتالا يف أدبملا اذهل ضافضف فيرعت دريو  - ٢ ةيلمعلا ةيحانلا نم  ةيقافتالارشنتو.   ةنامألا لالخ نم،   ، 
اقئاثو رادإو تايافنلا نم ةنيعم عاونأ ىلع ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيبطت بناوج فصت   . ، ربتعي كلذ نم ةدافتسالابو
  .نفسلا كيكفت ةيلمع ىلع اهقيبطت ةيفيكو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةيسيئرلا بناوجلا ديدحت وه ةقيثولا هذه نم ضرغلا

  ؟ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ىنعت اذام
ةداملا مدقت  - ٣ نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا "نع عساولا فيرعتلا لزاب ةيقافتا ضارغأل ) ٨( ٢ 

  : يلاتلا وحنلا ىلع" تايافنلا
ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا " ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا"ىنعت "  
هذه نع جتنت دق يتلا ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىمحت ةقيرطب ىرخألا تاياف نلاو ةرطخلا تايافنلا
  ."تايافنلا

ةيقافتالا نم ٢-٤ةداملا دروت ، )٨( ٢ةداملل  ًامعد  - ٤ هذه ضعب ليصافت ) ١لييذتلا يف ةخسنتسم درت يتلا ( 
 نيكرتشملا ىلع يغبني هنأو. تايافنلا ديلوت ىلعةباقرلا " ةمئالملا ريبادتلا ذاختا"ةيقافتالا فارطأ نم بلطتي اذهو . تاوطخلا

نأب فرطلا دقتعا اذإ  تادراولاعنم يغبنيو مهتطشنأ نع مجانلا ثولتلا عنمل تاوطخ اوذختي نأ تايافنلا ةرادإ يف 
ًايئيب ةميلس ةروصب ا    .رادإ نكمي نل تايافنلا

الا اةيهيجوتلا ئدابملا فرتعت   - ٥  ، ذإ ةيقافت رشن ىرخأ قئاثوو عقاولا يف اذه قيقحت تايناكمإ حرش ةلصاوم لواحت
تالاحلا نيب اميفو ىرخأ ةيافن ىلإ ةيافن نم توافتت نأ نكمي ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامح نامضل ةمزاللا تاوطخلا نأب 
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ذيفنت حاجنإل ةقبسم طورش نم لماوعلا هذه توافتتو . لماوعلا نم ددع ىلع ًايئيب ةميلسلا ةرادإلادمتعتو . ةيفارغجلا
ةيلعف ةطشنأ ىلإ ،تاعيرشتلا كلذ يف امب ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا عقوملا لخاد علطضي ا  هيفتايافنلا ةرادإ ىرجتيذلا     .  

  :يلاتلا وحنلا ىلع ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا لجأ نم لزاب ةيقافتال ةيسيئرلا تاطارتشالازاجيإ نكمي و  - ٦
 حئاولل لاثتمالا •
ةيلمعلاريياعملا •   
 ةرادإلا ةبقارم •

  : يتآلاك اهفصو نكمي ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نإف رابتعالا يف ةيقافتالا نم) ٨( ٢ةداملا ذخأ عمو   - ٧
ناسنإلا ةحص ةيامح نمضتو تايلمعلا مكحت يتلا ةرادإلا طباوضو ةيلمعلا ريياعملاو ،ةيميظنتلا ماكحألا ةعومجم "
  ."تايافنلا ةرادإ ةطشنأل ةلمتحملا تاريثأتلا نم ةئيبلاو

ةماع ةرظن ةقيثو يف ةزجوم ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةيسيئرلا ريياعملا نأشب لزاب ةيقافتال ةيهيجوتلا ئدابملا درت نأ   - ٨
ىرخأ ةينقت ةيهيجوت ئدابمعضو ضرغبكلذو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ىنعم ددحتو  ةيهيجوت ئدابم دادعإ "يف كلذ دريو .  

. ٢لييذتلا يف نيخسنتسم ةقيثولا كلت نم نامسق دريو ". لزاب ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةينقت
ىلإ ٦نم تارقفلا يف فصت " ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةركذم"ناونعب امهلوأ . ةيعيرشتلا ةباقرلل ةيسيئرلاتاطارتشالا  ٩ 

ريياعم هذهو . عقاوملا لخادةرادإلل  طباوضكوريياعمك هعقوت نكمي ام نيبيف " ةديجلا ةرادإلا تاسرامم"يناثلا مسقلا امأ 
تاذ اهيف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا تارابتعا نوكت يتلا تايلمعلا عيمج ىلع قبط ةيعوضوم   ت نأ يغبني نكلو جهنملا ثيح نم

  .رابتعا
تايافنلا ةرادإ ةطشنأو ةلئاسلاتايافنلا ىراجم نم ةعومجم نأشب ةددحم ةيهيجوت ئدابم ًاضيأ دجوتو  - ٩ اذه ىفو .  

 ،   .ةيقافتالا هذه ئدابم نم اهساسأ نفسلل يئزجلاو يلكلا كيكفتلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلا ئدابملا دمتستقايسلا

  لاثمك ةدحتملا ةكلمملا ذخأ عم عقاولا يف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريسفت ةيفيك
، و  - ١٠ دودحلا ربع ةباقرلا تايلمع ضارغأل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا موهفمل لاعفلا قيبطتلا لجأ نمكانه نوكي نأ بجي  
ريياعمب ةعوفشم،لاثتمالا نامضل ساسأك) ةيقافتالا عقوتت امك(تاعيرشتلا نم  ةعومجم لاثتمالا نامض ذئنيح نكميو .  

، فنإلا ريبادتلا ىلوتتةيميظنت ةهج ةطساوب عقاولا يف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل  يف ءاذتحالا نكميو . ةرورضلا هبلطتت امثيحةيذا
يف ةحورشم ةيلمع ةطساوب اهريدت يتلا قفارملا يف ةيلاعفب ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا زجنت ثيح ، جذومنكةدحتملا ةكلمملا ب كلذ

هيلاع٧ةرقفلا   .  
ن اهذافنإ ىلع موقت ةيئيبلا تاعيرشتلا نمةريبكةعومجم ةدحتملا ةكلمملا كلمت   - ١١ تاطلسلا ا مظ    ةصتخملا نذأت

ةيرطقلاعئاقولا فئاحص"يف دريو . ذافنإ تاطلسبةدوزمو  تاعيرشتلاو تاسايسلل زجوم ةيقافتالل ) ٥١٣، ص ٢٠٠٤" ( 
ةدحتملا ةكلمملاهتنس يذلا لكشلاب ادودحلا ربع تايافنلا لقنب ةلصلا تاذ تايجيتارتسالاو  نم ءزجك ةمدقم ىهو ،  

  . ةينطولا ريراقتلا دادعإ تابلطتم
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، يفًايئيب ةميلسلاةرادإلل ريسفت ىلع عالطالا نكميو   - ١٢ ةدحتملا ةكلمملا ةقيثو يف   ةمدقم ةيموكحلا تاسايسلل  
ذيفنت ىلع لمعت يتلا و ،يبوروألا داحتالااهعضو يتلا  "تايافنلاتانحش ةحئال "اهبترت يتلا تامازتلالاب ءافولا ضارغأل 

ةيفيكو تامازتلالا هذه ىلع صنت ") ةطخلا("ةينوناق ةطخ ةدحتملا ةكلمملا تردصأ دقو . يبوروألا داحتالايف لزاب ةيقافتا 
ةقيثوك ضارعتسالا ديق يهو(ةطخلاو . دودحلا ربع تايافنلا لقن ميظنتب ةفلكملا ةصتخملا تاطلسلا بناج نم اهريسفت  

يف اىرجي تايافنلا نحش ةحئالو ةحقنم   يبوروألا داحتالالمعلا لاخدإ نامض وه يئاهنلا فدهلا نأ ىلع صن ت ىهو)  
نم"ٍلاع ىوتسم" ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا هاجت عبتملا جهنلا نهارلا تقولا يف فصت يهو . ناسنإلا ةحصو ةئيبلا ةيامح  
  :ةيلاتلا تارابعلاب

نأ نامضب ةمزلم لزاب ةيقافتا يف فارطألا ٤٤-١"   ًايئيب ةميلس ةروصب ةردصملا تايافنلارادت   وأ دصق ملا دلبيف  
داوملا . (تايافنلا تانحشةحئال نم عبارلا دنبلا يف مازتلالا اذه سكعنيو )). ٨( ٤ةداملا (رخآ ناكم يأ يف 

يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا ريغ نادلبلا ىلإ تارداصلل ةبسنلاب ةيفاضإ تارابتعا كانه و). ١٨-١٤
فارطألا رمتؤمل ثلاثلاو يناثلا نيعامتجالا ءانثأ تذختا يتل ا تاررقملا نع ةمجانلا كلت ةصاخبو يداصتقالا ناديملا

ىلإ ١٠-٤تارقفلا رظن أ(لزاب ةيقافتا يف  ةرطخلا تايافنلا ريدصت رظحب) ١٢-٤  ا لجأ نم  دلب نم ،داعتسا  
وضع ريغدلب ىلإ يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمب وضع ةمظنم يف   ناديم يف ةيمنت لاو نواعتلا 
  .١٩٩٧ماع دعب يداصتق الا
يغبنيو ٤٥-١   تاطلسلا ىلإ عجري و. ةطخلا هذه تاداشرإ ءوض يف ًايئيب ةميلس ةرادإ ربتعي اممئاعد ةماقإ  

لمعت تايافنلا اهدصقت يتلا قفارملااهيفربتعت يتلا ةينعملا ةلا حلاددحت نأ نع ةصتخملا  لمعت ال وأ  ريياعمل ًاعبت    
ةلوبقملا دودحلا لخاد دادرتسالا وأ صلختلا ةيلمع نع جتان يئيب ثولت يأ ءاقبإ نمضت لفكت يتلا دودحلا يأ –   
ةسكاعم راثآ يأ نم ةئيبلاوناسنإلا ةحصل ةيفاكلا ةيامحلا ةصتخملا تاطلسلا اهجاتحت يتلا تامولعملا  دمتعتو.  

رخآ دلب يأ يف وأ ةدحتملا ةكلمملا يف دوجوم قفرملا ناك نأ ام ىلع مأ ًايئيب ةميلس ةيلمعلا تناك اذإ ام ديدحتل 
ىرجيو . ةمظنملايف وضع ريغ دلب يف وأ يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا نادلب لانم 

نيلصفلا يف ليصفتلا نم ديزمباياضقلا هذه فاشكتسا    ".٥و ٤ 
ةيسيئرلا ريياعملا هذه نم لوألا رايعملاب ءافولا متيو  - ١٣ ةرقفلا يف نيبملا وحنلا ىلع )يميظنتلا لاثتمالا(   ةطساوب ،٦، 

تايافنلانحش حئاول ذافنإل اهذيفنت متي يتلا تاعيرشتلاو تاسايسلا هذه ةرادإ ىلع ةباقرلا ىلإ ةيمارلا تاعيرشتلاو    
  .تايافنلا

نعلاثملا ليبس ىلعو. هجاوت دقيتلا ةددحم  فورظ عم لماعتلا ةيفيك ًاليصفت رثكأ ةروصب ةطخلا نيبتو  - ١٤ يف رظنلا د  
  : يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمب وضع ريغ دلب ىلإ ريدصتلا

ريغ نادلبلا يف ةدوجوملا قفارملا يف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ديد حت ضارغألةبسنلاب لوألا طارتشالا لثمتي  ٢٠-٤"  
 ، يف ةقبطملا ةيميظنتلا تاطارتشالل لاث تمالا قيقحتيف يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا

ةيحانلا نم ةميلس ريغ ،ايئاقلت ،اهرابتعا يغبني تاطارتشالا هذه لثمب ءافولا نع زجعت ةيلمع يأو . دلبلا كلذ
اهيفودبي يتلا تالاحلا ىفو. ةيئيبلا تاذ ةينقتلاو ةيذافنإلاو ةيميظنتلا ةيتحتلا ةينبلا ىلإ رقتفي دروتسملا دلبلا نأ    
لاثتمالا ذافنإل ةلصلا ةيحانلا نم ةميلس ا تاطارتشالل    أ ساسأ ىلع ةيلمعلا لوبق مدع ةداع يغبني هنإف ،ةيميظنتلا
ةكرشل ًاكولمم قفرملا ناك اذإ ام ةلاح كلذ ىلع لاثمو. ةدعاقلا هذهل تاءانثتسالا ضعب دجوت دقو. ةيئيبلا  
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ىرخألا قفارملا يف يرجي ام ةلكاش ىلعفرتع ا ملا ةيلودلا ريياعملل ًاقبط هليغشتىلوتت تايسنجلا ةددعتم   
ًاضيأدمتعي كلذ نأ الإ. يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا نادلبلايف ةدوجوملا  ىدم ىلع    

و ،اهذه ءافتكا   نم ةفلختم اياقب يأ نم صلختلا متي يتلا ةقيرطلا يعارت نأل جاتحت ادق اذب ةيلمعلا   .ةيلمعلا 
ةصتخملا تاطلسلل يغبني ال ٢١-٤   كلت دح ديقعتلا نم غلبت تايلمع ىلإ ًايئاقلت علطتت نأ ةدحتملا ةكلمملا يف  
ًايئيب ةميلس ا . ةدحتملا ةكلمملا لخاد ةدوجوملا تايلمعلا  رظني  دق اممأ ىلع ةيلمع يأ لبقت نأ اهل يغبني ال هنأ ريغ
ىلع ةدحتملا ةكلمملا لخاد تمت اذإ اهيلإ ةحص ىلع عقت يتلا ةراضلا تاريثأتلا نم ةيفاكلا ةيامحلا مدقت ال ا   أ
نم اياقب يأ نم صلختلل ةمدختسملا قرطلاب قلعتي اميف ةصاخ ةفصب مهم رابتعالا اذهو . ةئيبلا ىلعو ناسنإلا

  ."عاجرتسالاو دادرتسالا تايلمع
يف ميظنتلا ريياعم فصت يتلا ةدحتملا ةكلمملا بةصاخلا ة ينقتلا تاهيجوتلا قئاثو ةلسلسىلإ ةطخلا يف ةراشإلا درت مث   - ١٥

مدقت اهنكلو اهنم ثدحأقئاثو نع ًايلاح قئاثولا هذه ضعب تفلخت دقو . ةدحتملا ةكلمملا قفارم ةيلمع ريياعم ساسألا يف ، 
وأ ،قفارملا هذه نم ريثكلاو. قفارملا نمةفلتخملا عاونألا ىتش يف ليغشتلل  ا  عضت ةثيدحلا اليثم نم ةعومجم مظنملا مامأ  

ةحضاولاريياعملا وأ طورشلا دنع اهمادختسا نكمي يتلا  ا    . اذب عقاوم يف ةددحم فورظ حمست ام
ةحجانةيامح قيقحت ةيلوؤسم عقت  - ١٦ صيخارتلا طورشل لاثتمالا هيلع نوكي يذلا لغشملا قتاع ىلع قفرملا يف ةئيبلل   

بناج ىلإ صيخرتلايف ةدراو نوكت لي غشتلل ةينقت ريياعم يأ ةاعارم عم ،ةيئيبلا زوجيو . ريراقتلا دادعإو دصرلاتاطارتشا  
  .يرورضلا ةيئيبلا ةيامحلا رايعم قيقحت نامضل ةدوجلا ةرادإ مظن لثم ةرادإلا ريياعم قيبطت

ىلع مكحلا ا هساسأ ىلع متي يتلا ةرادإلا طباوضو ريياعم نم ثلاثلاو يناثلا نيرايعملا ًاعمتاطارتشالا هذه ىبلتو   - ١٧
تناك نإ املمييقتةدوج  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا     .قفرملا لخادةذفنم  

زاجنإ لمتحملا نمناك اذإ ام ةلأسم نإف ةماع ةفصبو  - ١٨ ةلأسم فورظلا نم ةعومجم يأ لظ يف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا    
هيلاع نيبملا جهنلا مادختساباهمييقتنكمي  نوكي دق و. نفسلا كيكفت ىلع لمتشت يتلا ةطشنألا ىلعلثملاب هقيبطت نكميو .  

. ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا طورشب قفرم يأيفي نأ نم لمتحملا نم ناك اذإ ام ديدحتل ةعجارم ةمئاق مادختسا ديفملا نم 
هذهةعجارملا ةمئاقل نكميو قفلا يف ةحرتقملا ةيسيئرلا ةثالثلا ريياعملا ةاعارم عم ةيلاتلا رصانعلا ىلع لمتشت نأ    : ٦ةر  

  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةعجارم ةمئاق

  مظنلل لاثتمالا  –ًالوأ 
 ؟ينطو نوناق ةروص يف لزاب ةيقافتا ذيفنت مت له •
) ٢(يلحملا ىوتسملا ىلع ) ١(تايافنلا ةطشنأ ميظنت ىلع صنت يتلا ةددحملا نيناوقلا يه ام  •

؟اتادراو نأشب    ارداصو تايافنلا
يئيبميظنت ةهجكانه له  • فلكمة  ؟يعيرشتلا ماظنلل لاثتمالا نامضبة    
امقفرم ليغشتل ةرداص ةددحم نكامأل صيخارت دجوت له • اذ    ةصاخلا فورظلا ليصافت نيبت  

ءاملاو ءاوهلا يف تاثاعبنالا دودح ديدحت قيرط نع ثولتلا عنم ىلع صنت يتلاو ،عقوملا 
 ؟ضرألاو
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 ؟مكاحملا لالخنم لاثتمالا مدع ةلاح يف ضرفت تاءازج كانه له  •
 ؟شيتفتلا تايلمعل ةقثوم تالجس كانه له •
 ؟ةصتخم ةطلس ةطساوب قفرملليميظنتلا دصرلا نأشب ةلجسم تانايب كانه له  •

  ةيلمعلا ريياعملا  –ًايناث 
ةيامحلا نم عقوتملا ىوتسملا ددحت يلحملا وأ ينطولا ديعصلا ىلع ةروشنم ةيئيب ريياعم كانه له  •

 ؟ةيئيبلا
دق  (؟ةلقتسم ةروصب وأ هالعأ ةدراولا ريياعملا نم ةذوخأم ءاوس ةروشنم ةيئيب ريياعم كانه له •

ةلص تاذ ا  فرتعم ةيلود ريياعم لمشت( 
 ؟ةروشنم ةيعانص ريياعم كانه له •
 ؟يلمعلا داشرإلا تابيتك لمشت قفارملا ليغشتل ةيمييقت ريياعم كانه له •
 ؟قفارملل ةلمتحملا تاريثأتلا ديدحتل يئيبلا مييقتلل ريبادت وأ تاناقت دجوت له •

ةرادإلاطباوض  –ًاثلاث     
 ؟ةقثوم ليغشتو ةرادإ ريبادت عقوملا ىدل دجوي له  •
هب لومعمةدوجلاةراد إلمظن يأ دجوي له  • عجارمك اهتعجارمب موقي نأ ثلاث فرطل نكمي (   

 ؟قفرملا ليغشت معدي ) دمتعم لقتسم
 ؟ةينقتلا ةيحانلا نم ةءافك ىلعونوبردم نوفظوملا له  •
ىدارفليغشتلدصر دجوت له  • قفارملا   لاثتمالا نم دكأتلل  ليغشتلاب ةمئاقلا ةهجلابناج نم  

 ؟صيخرتلل 
 ؟قفرملا نم ةبيرقلا وأ ةيجراخلا ةئيبللدصر دجوي له  •
وأ لاثتمالا مدع عم لماعتلل ) قالغإلاتاءارجإو ئراوطلا ططخ لثم (ماكحأ دجوت له  •

  ؟لاثتمالا مدع راثآ جالعل 
، ع زئاجلا نم نأ مغرلا ىلع  - ١٩ هذه نم هب سأب ال ددعب ءافولا نيعتي دق هنإفتالاحلا عيمج يف رصنع لكب ءافولا مد  

. ءافولا متي ةيسيئرلا ريياعملا نأ ىلع ةلالدلل اةلثامملا لئاسولا ضعب ريفوت نكميو . ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحتل رصانعلا
ًالثمزوجيف ريدم نوكي ،ةينطو ريياعم رفاوتت الامثيح هنأ ،  اهمدختسيو يلحملا مادختسالل اهنم ًاضعب ركتبا دق قفرملا    
ةدوجلا ةرادإل ماظن لالخ نم ا . قفرملا ةرادإل  كسمتلا ىلع لئالدلا رفاوتتو تاءارجإلا كلت اهيف قثوت يتلا تالاحلا ىفو

، موعدملا  نوكي دقف،ًالثمدصرلاب لازي ال  نأ ىلع نكمملا نم  ئيب ةميلسلا ةرادإلاذيفنت يرجي ه    .ًاي 
*** 
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  عجارملا
  .DoE 1996، HMSO ISBN 0-11-753181-2 تايافنلا ريدصتو داريتسال ةدحتملا ةكلمملل ةرادإ ةطخ

  int.basel.www ١٩٨٩دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا 
لزاب ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئداب ملا دادعإ نأشب هيجوت ةقيثو

int.basel.www  
لزابئدابم نفسلل يئزجلاو يلكلا كيكفتلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةينقتلا ةيهيجوتلا    2003 ISBN 

92-1-158620-8 (also available from web-site).  
  .ISBN 92-1-158632-1 ،2004/1مقر لزاب ةيقافتا ،ةيرطقلا ةيعئاقولا تاحفص للعيمجت 
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  ١لييذتلا 
  :٢-٤ةداملا دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا 

  :ةيغبةبسانملا ريبادتلا فرط لك ذختي   ٢-٤
ةرطخلا تايافنلا ديلوتضفخنامض   ) أ( بناوجلا ةاعارم عم ،ىندألا دحلا ىلإ هلخاد ىرخألا تايافنلا  و 

  ؛ةيداصتقالاو ةيجولونكتلاو ةيعامتجالا
،قفارمةحاتإ نامض   ) ب( صلختلل ةيفاك و ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاضارغأل   ىرخألا تايافنلا  

هلخاد ةدوجوم نوكت صلختلا ناكم ناك ًايأ ،ناكمإلاردق     ؛اهنم 
نأنامض  )ج( ذختي  صاخشألا    تاوطخلاهلخاد ىرخألا تايافنلا و ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يفنوكرتشملا  

ثولتلا عنمل ةيرورضلا و ةرطخلا تايافنلانم  ىلع ثولتلا كلذ راثآ ضفخ و ،ةرادإلاكلت نع مجانلا ىرخألا تايافنلا  
ثولتلا كلذ لثم لصح اذإ اميف دح ىندأ ىلإةئيبلاوةيرشبلا ةحص لا   ؛ 

و ةرطخلا تايافنلاةكرح ضفخنام ض  )د( ةرادإلا عم قفتي امب ىندألا دحلا ىلإ دودحلا ربع ىرخألا تايافنلا  
دق يتلا ةراضلا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحص لل ةيامحلا رفوتةقيرطب ةكرحلا ىرجت نأ و ،تايافنلا هذهل ةلاعفلاوةميلسلا 

  ،ةكرحلا هذهنع مجنت 
ىرخأتايافن وأ ةرطخ تايافنلا ريدصتب حامسلا مدع  )ه( لود ةعومجم وأ ةلود ىلإ   ةمظنم  ىلإ يمتنت 

نوكتيسايس وأ/و يداصتقا لماكت   ، ًافارطأ وأ ،تادراولا لك اهعيرشت بجومب ترظح يتلا ةيمانلا نادلبلاىلإ اميس الو    
،رادتنل رظنلا ديق تايافنلا نأب داقتعالا ىلإ هوعدي ببس هيدل ناك اذإ  ًايئيب ةميلس ةروصب يتلا ريياعملل ًاقبط   اهددحت  

  ؛لوألا اهعامتجايف فارطألا 
ةينعملا لودلا ىلإمدقت نأ طارتشا  )و( تايافنلاو ةرطخلا تايافنلل ةحرتقملا ةكرحلاب ةقلعتملا تامولعملا    

ى لع راثآ نم ةحرتقملا ةكرحلل ام حوضوب ددحت نأ اهل ىنستي اميك ،فلأ سماخلا قفرملل ًاقفو، دودحلا ربع ىرخألا
  ؛ةيئيبلاوةيرشبلا ةحص لا

تايافنلا نأب داقتعالا ىلع هلمحي ببس هيدلناك اذإ ىرخألا تايافنلا و ةرطخلا تايافنلا داريتسا عنم  )ز(  
؛ًايئيب ةميلسةقيرطب رادت نلرظنلا ديق     
،نواعتلا  )ح( ةنامألا قيرط نع وأ ةرشابم و ىرخألا فارطألا عم ةطشنألا يف،  ، ةمتهملاتامظنملا رئاس عم  

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نيسحت ةيغب ،دودحلا ربع ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةكرح نع تامولعملا رشن كلذ يف امب 
اهيفعورشملا ريغ راجتالا عنم قيقحتو تايافنلا هذهل  .  
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  ٢لييذتلا 
ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا دادعإ نأشب ةيهيجوت ةقيثو "نم تافطتقم 

  int.basel.www "لزاب

  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةركذم"  -فلأ 
نأنيح يف  - ٤ نأ حضاولا نم  تايافنلا نم صلختلا  ناك  تايافنلا ةرادإ نإف نينسلا فالآ ذنم ةفلتخم لاكشأب متي    
ةقيقحلاىفو ً.ايبسن ثيدح طاشن الإ ًايعانص ةمدقتملا نادلبلا يف ىتح تايافنلا نم صلختلا لوانتت يتلا تاعيرشتلا رهظت مل    
قلعتت تناكو ةيمومع رثكأ ةعيبط تاذ تناكف كلذ ىلع ةقباسلا ةباقرلا لامعأ امأ . ةريخألا نيرشعلا تاونسلا لالخ

ةرادإو ديدحت ىلإ ىمري ةثادح رثكأ طاشن تايافنلا ةرادإو . يضارألا مادختسا طيطخت وأ ةماعلا ةحصلا اياضقبلمتحي اميف 
ةداعإو ،ضيفختلا ةطشنأ ىلع ةوقب زيكرتلا عم ا     .ريودتلا ةداعإو مادختسالاايح ةرود لاوط تايافنلا

ىطعت لزاب ةيقافتا نإف ،ددحم ريغو ضافضف ىنعمب مدختسي ام ًاريثك " ةرطخ تايافن"حلطصم نأ نم مغرلا ىلع   - ٥
اهتبقارم بولطملا تايافنلا تائفلًافينصت تايافن يأ ةرطخ ةيافن ةفصب جردت نأ يغبني هنأ ىلع كلذك ةيقافتالا صنتو .  

 رع وأدروتسملا وأ ردصملافرط للةيلحملا تاعيرشتلا بناج نم ةرطخ تايافن ،ربتعت وأ ،ف ت فرط  روبعلا  فصوتو .  
اةيقا فتالا راطإ يف ًاضيأ تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا  "أب ركذتو

  ". تايافنلا هذه لثم نع مجنت دق يتلا ةراضلا تاريثأتلا نم ةئيبلاورشبلا ةحص ىمحت ةقيرطب تايافنلا نم اهريغ وأ ةرطخلا 
ينقت ةباقر دوجو عقوت ةمراصلا ةينطولا تاعيرشتلا بايغيفةياغلل بعصلا نمو   - ٦ ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ىلع ةلاعف ة  

  .دلب يأ يف ةرطخلا تايافنلاصوصخلا هجو ىلعو تايافنلل 
ا ةينوناقلا تاميظنتلا رطأو ةيلحملا تاعيرشتلا ىلإ رظني   - ٧ تايافنلا لقن ىلع ةباقرلل ةيساسأ ةقبسم تاطارتشا أ ىلع
ةرطخلا تايافنلا ةصاخ ةفصبو،اهنم صلختلاو دودحلا ربع نادلبلا اذه عنمي نأ يغبني ال ،كلذعمو .   يف فارط ألا 
نكت مل نإو ىتح،ةيقافتالا ةمث  نم تعضو دق ةينطو تاعيرشت   تايافنلا ةبقارمل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختاو تامازتلاب دهعتلا   
  .ةينطولا اهميلاقأ لخاد ًايلاح اهجاتنإ ىرجي يتلا

ماكحأ يلحملا ىوتسملا ىلعذختت يتلا ريبادتلاوتاعيرشتلا لمتشت نأ نيعتيو   - ٨ ذافنإلاب ةلصلا تاذًا  نأش نمو .  
مدقت نأ نيعتيو . ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف كراشمصخش لك تايلوؤسم حضوتو ريبادتلا زجوت نأ ماكحألا هذه 

يبلا ىمحت ةروصب تاقافتالا هذه لثم ذافنإ نامضلو ةيلودلا تايقافتالا ذيفنتلًاراطإ كلذك ةيلحملا تاعيرشتلا  ةحصو ةئ 
دودحلا ربع اهنم صلختلاو اهتجلاعمو ةرطخلا تايافنلا لقنل ةلمتحملا ةراضلا تاريثأتلا نمرشبلا  دصر لثميددصلا اذه ىفو .  
قيقحتىلإ ىمرت ةمهم ةقيرط ةذختملا ريبادتلا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا    .  

ا عيمج ذاختا ا  - ٩  تايافنلا ةرادإ ىرجت نأ نامضل ةيلمعلا تاوطخل أب لزاب ةيقافتا يف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا فرعت
. تايافنلا هذه لثم نع مجنت دق يتلا ةراضلا تاريثأتلا نم ةئيبلاورشبلا ةحص ىمحت ةروصب تايافنلا نم اهريغ وأ ةرطخلا 

  : يلي ام ىلع ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا مييقت ريياعملمتشت  ،قايسلا اذه ىفو
  ؛ةقبطملا حئاولل لاثتمالا نمضت ةيذافنإو ةيميظنت ةيتحت ةينب دوجو  )أ(
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عم لماعتت يكل ثولتلا ىلع ةباقرلاو ايجولونكتلا نم فاك ىوتسم ىلعو ةصخرم قفارملا وأ عقاوملا نوكت نأ   )ب(
ثولتلا ىلع ةباقرلاو ايجولونكتلا ىوتسم صوصخلا هجو ىلع يعارت نأوةحرتقملا ةقيرطلاب ةرطخلا تايافنلا  دلبلا يف  

  ؛ردصملا
،   )ج( لاحلا ىضتقمبسحبنوبلاطم ةرطخلا تايافنلا اهيف رادت يتلا قفارملا وأ عقاوملا ولغشمو ةمجانلا تاريثأتلا دصرب    ،
  ؛ةطشنألا هذه نع
تاثاعبنا نع ترفسأ دق ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نأ ىلإ دصرلا تايلمع ريشت يتلا تالاحلا يف ةبسانملا ريبادتلا ذاختا   )د(
  ؛ةلوبقم ريغ
ميف ًايفاك ًابيردت نيبردمو نيرداق ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف نوكراشملا صاخشألا نو كينأ   )ه(   .اصصخت
ةحص ةيامح لجأ نم ا  ةمزلم نادلبلاو  رشبلا ايافنل ةيفاكلا قفارملا رفاوت نامضو تايافنلا ديلوت ةيندتب وأ يدافتب ًاضيأ
  .ةئيبلاو
اذه يفيغبني و رومأ ةلمج نم – نادلبلل قايسلا    :نأ – ىرخأ 
 ؛اينطو جتنت يتلا تايافنلا عاونأةيمك سايقو ديدحتل تاوطخ ذختت   )أ(

لثمةرطخلا تايافنلا ديلوت ةيندتل وأ ىدافتل تاسرامملا لضفأمدختست   )ب( ؛ةفيظنلا قرطلا مادختسا،     
ا رفوت  )ج( ايافن ةرادإل ًايئيب ةميلس ا  أ ىلع ةصخرملا قفارملا وأ عقاوملا   .ةنيعم ةرطخ تايافنص وصخلا هجو ىلع 
دصرلاو ذافنإلا زيزعت نكمي هنأ كلذ ىلإ فاضي   ".يلودلا نواعتلا لالخ نم 

  ةديجلا ةرادإلا تاسرامم"  -ءاب 
ًايئيب ةميلس ريياعمل ًاقفو اهنم صلختلاو اةبقارمو ةرادإب مايقلا نيعتي  - ٤٠  داعتساو ةرطخلا تايافنلا ةجلاعم قفارم عيمج   .

صاخشأ ىلإ هيلع فارشإلاو قفرملا ىلعةراد إلابدهعي نأ بجيو  يف لمعي درف لكل يغبنيو ،ًاينف نيصتخم و ،ةربخ يوذ 
ساسأ ىلع يرورضلا بيردتلا متي نأ يغبنيو . مايقلا هيلإ بلطي يتلا ماهملا ىلع بيردتلا نسح نوكي نأ عقوملا كلذ ا

ةروصب اهلامكتساو بيردتلا جمارب ىوحف ة عجارمو بيردتلا تالجسب ظافتحالايغبنيو حيحصلا هجولا ىلع مظنم 
  .ةمظتنم

ةقيرطلا هذ ليجستلاب صاخ مامتها ءاليإ يغبنيو . ةبوتكمتاءارجإ وأ ريياعمل ًاقبط قفارملا عيمج ليغشت يغبني   - ٤١ 
دعاوقو ،عقوملا يف متت يتلا ةطشنألا ةبقارموةرادإلا مظنو تادعملاو عنصملا ليغشت قرطبو  عقوملا ا ذه نامأتاطارتشاو  

نامألا /مظنلا/ليغشتلل لماش يداشرإ بيتك لكشيف ةبوتكملا ريبادتلاو مظنلا عيمج قيسنت يغبنيو . اهتبقارم نامض قرطو
  .يجراخ ردصم نم هتحص نم ققحتو ةدوجمييقتل عضخي نأ لضفيو 

 يف ةدوجوملا كلت نع ساسألا ثيح نم ليغشتلاو ميمصتلا ةديج تايافن ةرادإ قفارمل ةيئيبلا بناوجلافلتخت ال   - ٤٢
ةيلمع يأ ىرخألا لاكشألا نع ًايدام تايافنلا ةجلاعم فلتخت الو . ةلثامم داوم لوانتتنسح لكشب رادت ىرخأ زيهجت  

يئيبلا ثولتلا ثادحإ ىلع ا  روهمجلا رماخت ام ًاريثك ةضقانملا تاروصتلانإف كلذ عمو . ردق ثيح نم عينصتلاو زيهجتلل  
داوملوانتت يتلاتايافنلا ةرادإ قفار م يلغشمب ىدؤت دق كلذ ةيلمعب مايقلا ىلإ رولكلا ددعتم لينيفلا تايئانثك ةساسح ًا   
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ال ةطشنألا هذه نأ نامضل ةيفاضإ يئيب دصر لمتشي نأ دصرلا اذه لثمل نكميو . ةسكاعم ةيئيب تاريثأتثادحإ يف مهاست  
،خ ةعقاولا ةبرتلا نمو عقوملا ةبرتنم ةمظتنم تانيع ذخأ ىلع  طيحملا ءاوهلاو،راجشألا قاروأنم  وهجرا رابغلاو ،   

تالاحلا ضعب يف لمعتست يتلا،نيمدختسملل يحصلازرفلا جمارب نأ كلذ ىلإ فاضي . ةيحطسلا تاحسملاو مدق ،   ت دق  
  . ةديفم ةيفاضإ تامولعم

ذإ . تايافنلا نفدةطشن أل ةصاخ ةفصب ةمهملا تامسلا نم تايافنلا ةرادإ عقاوم قالغإل قحاللافارشإلا ربتعي   - ٤٣
رابآلا نم تانيع ذخأ  وأديضنلا ليلحت ىلع ةصاخب لمتشي يذلا تايافنلا نفد عقاومل قالغإلل قحاللا دصرلل يغبني 

عقوملا نم ةبيرقلاةيزاوترالا  ،ًايرود ثحبتنأ   اهنم ةلاحم ال ةرورضك ةددحم ةرطخ تانوكم وأ تاثولم دوجو نع،    .
لثمو . ةئيبلا يف تاقالطإلا عنمي لكشب ةيسدنه سيياقمل ًاقفو ةديشملاو ةممصملاصلختلاو ة جلاعملا عقاومميمصت يغبنيو 

نكمي تالاحلا هذه لثم ىفو . ةثولملا راطمألا هايمقفدت و ،تاباكسنالا ةجلاعمو عمجل ةصرفلا ًاضيأ ىطعت عقاوملا هذه
. هرخآ ىلإ ،ضاوحألاوةبلصلا تايضرألا ت اذقطانملاو تادعملاو عنصملا فيظنت نمضتي نأ لمعلا نع ام طاشن فقول 

كلذنأش نمو لبقتسملا يف نأش تاذ تاثولم يأ فاشتكا لامتحا يندي نأ  هذه لث مب عتمتت ال يتلا قفارملا ةلاح ىفو.  
يغبنيف،ةيطايتحالاو ةيئاقولا ريبادتلا لمشت نأ  طاشنلا فقو تالاح   عسوأ قاطن ىلعتانيع ذخأ ىلع  ىدم فاشتكال    

يف رظنلانيعتي دق هنأ ريغ ،عقوم لكب ةصوصخمنوكت نأل تاطارتشالا وحنتو . ثولت يأ قاطنو دوجو صوحفلا ةداعإ    
  ."يرود لكشب

***  
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  ٤قفرملا 
  ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا نأشب لزاب ةيقافتا ةنامأ ةركذم

 زجوم
  

  :يذيفنتزجوم 
  
ىلع اهقيبطت نكمي فيكو ملع ن ع ةقبسُملا ةقفاوملل ةيساسألا بناوجلا ةقيثولا هذه ددحت
 نفسلا كيكفت

 ILO/IMO/BC WG 1/8، ILO/IMO/BC WG 2/8/3، ILO/IMO/BC WG 2/4 :ةلص تاذ قئاثو

  ةمدقملا
، لزاب ةيقافتا  وةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاوةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا قفاو   - ١ ىلوألا هترود يف
  )٤(.ةيناثلا هترود لامعأ لودج ىلع ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا موهفم عضو ةرورض ىلع

  ةيساسأ تامولعم
حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا هدمتعا يذلا ٧/٢٦ررقملا بلط   - ٢  

ءازإ يلمع ج نفسلا كيكفتل ةينقتلاو ةينوناقلاو ةيلمعلا بناوجلا يف رظني "نأ لزاب ةيقافتال ةيوضعلا   ةلأسم قيقحت راطإ يف
نماثلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ىلإ بسانتي امبسح ،تاحرتقم يأ ميدقتو تاروطتلا نع ريرقت دادعإو ،نفسلا كيكفت 

ةاعارم عم ًانوناقمزلم لح نأشب  ماق امو لمع نم ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا هبتماق ام  كرتشملا لماعلا قيرفلا هب   نم  
  ".لمع
نس يف رظنلا ةلصاوم ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةعباسلا هترود يف لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اعد كلذكو   - ٣

دادعإ ماظن كلذ يف امب اهحئاول يف ةيمازلإ تاطارتشا  ِواسم ىوتسمنمضي امب ،كيكفتلا ىلإ ةهجوملا نفسلا نع ريراقتلل ، 
ةميلسلا ةرادإلا نامضل ةيمازلإ تاطارتشا عضوىلإ يمارلا لمعلا لصاوت نأو ،لزا ب ةيقافتا هتأشنأ يذلا كلذل ةباقرلا نم  

  ."تاطارتشالاكلت قاطن يف اقبسم ثولتلا ةلازإ ىلع لمتشي نأ نكمي يذلاو كيكفتلا ةداعإل ةهجوملا نفسلل ًايئيب 
يذلا OEWG-1V/5ررقملا ةعبارلا هترود يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا دمتعا   - ٤ ةرقفلا يفهيف اعد   نم ١   
 ،لزاب ةيقافتال ةماعلا ةنامألا ىلإ اومدقي نأ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو نفسلاكالمو ىرخألا لودلاو فارطألا : "ةموظنم
راطخإلا ءارجإ نيب اميف ضومغلا وأ لخادتلل هجوأ وأ تارغث دوجو نأشب تاقيلعت ،ةمئالملا تاونقلا لالخ نم بجومب  
رشمولزاب ةيقافتا ةيرحبلاةمظنملل ةعباتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل لبق نم هعضو يراجلا ريراقتلا دادعإ ماظن عو    ، ةيلودلا  

  )٥(.ضومغلا وألخادتلا هجوأ وأ تارغثلا هذه جالعل ةحرتقم لولح يأ تاهجلا هذه مدقت نأو 

                                                 
ةرقفلا ILO/IMO/BC WG 1/8ةقيثولا رظن أ  )٤(  ،٧-٤.  
لماعلا قيرفلا ىلإ اهميدقت متي فوسو ا OEWG-IV/5ررقملل ًاقبط   )٥(  ىصوملا لولحلاو تاقيلعتلا هذه قيسنتو عيمجت مت دقف  ،
لزاب ةيقافتال ةماعلا ةنامألا لالخ نمILO/OMO/BC WG 2/8/3ةقيثولا يف كرت شملا  .  
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نيسمخلاو ةيناثلا ا  - ٥  ةمزلم ريبادت عضو ىلإ ةجاحل ا يف ترظن نأ دعب ،رود يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تقفاو
، نأ ىلعنفسلا ريودت ةداعإل ريودت ةداعإ نأشب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةنيعم ءازجأ ءاطعإ نكمي ه  

 ، قيرفلاتفلكوذيفنتلا يف ًايمازلإ نفسلا  ةيهيجوتلا ئدابملا رصانع ديدحت يف أدبي نأب نفسلا ريودت ةداعإ نأشب لماعلا  
رثكأ يمازلإلا ماظنلا رابتعا نكمي يتلا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةئيبلا ةيامح ةنجل تماق دقو . اهذيفنتل ةمءالمتارايخلا  

ءانثأ نيسمخلاو ةيناثلا ا   فيلكتب ريودتلا ةداعإ ىلإ ةهجوملا نفسلل "ريراقتلا دادعإل ماظن"عضو يف اهرظن رود يف ةيرحبلا  
بلاب اهل عباتلالماعلا قيرفلا ماظن عضو فد ريودت لاةداعإ ىلإ ةهجوملا نفسلل ريراقتلا دادعإ ماظنل زجوم عضو يف ءد    لباق

يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل  تراشأو. ملاعلا يف يرحبلا لقنلل ةزيمملا صاوخلا مئالي ثيحب ريراقتلا دادعإللاعفو ذيفنتلل 
نيسمخلاو ةيناثلا ا   نفسلل ريراقتلا دادعإ ماظن نأشب MEPC 52/WP.8لماعلا ق يرفلا ريرقتيف رظن لا دعبرود ىلإ ةهجوملا  

  :ةيلاتلا ةيساسألائدابملل  ًاقفوماظنلا اذه عضو متي نأ ىلع قفاو دق قيرفلا نأ ،ريودت لاةداعإ 
، قيبطتلا نمضيو، ًالاعفوافافش ماظنلا نوكي نأ يغبني   - ١" دحوم لكشب ةيساسحلا تاذ تامولعملا مرتحي و 
  .ةيراجتلا ةيحانلا نم

ةيرحبلا ةمظنملا اهعضت دق ةيمازلإ ماكحأ يأل ذافنإلاو ةباقرلا لهسي يذلا لكشلاب ماظنلا عضو يغبنيو   - ٢
  .نفسلا ريودت ةداعإ صوصخبةيلودلا 

موقت يتلا لودلاو ملعلا ةلودو ريودتلا ةداعإ قفرمو ةنيفسلا كلام نم لك ماظنلا ذيفنتب موقي نأ يغبنيو   - ٣
، ايلمعب نيريخألا نيفرطلا لمحت عمريودتلا ةداعإ ت   .ميلسلا قيبطتلا نامضنع يساسألا رودلا ب 

ريراقتلا دادعإل ايغبنيو   - ٤    .اذب ةمئاق ةيلآ ماظنلا نوكي نأ
كوكص بجومب ةمئاقلاريراقتلا دادعإو راطخإلا تاءارجإ برابتعالا يف ذخألا ةيناكمإ نم مغرلا ىلع   - ٥  

، هنإف ةمئاق ىرخأ ةينوناق يرادإ ءبع لقأب هذيفنت لهسيو ًالاعفماظنلا نوكي نأ يغبني   مئالي امبو بولطم،   ،
  ".ملاعلا يف يرحبلا لقنلل ةزيمملا صاوخلا

ًاملع نيسمخلاو ةيناثلا ا   - ٦  نفسلل ريراقتلا دادعإ ماظن زجوم عورشمب رود يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تذخأ
لجأ نم ،ةيادبلل ةطقنك كلذو لماعلا قيرفلا هعضوب ماقريودتلا ةداعإ ىلإ ةهجوملا  وه ام ديدحتب ةيجهنم ةقيرطب مايقلا   

هنعغالبإلا بجي يذلا   نم ىلإو نم ةطساوبو   ةقيثولا نم ٢قفرم (   MEPC 52/WP.8 (يفريشأ دق و ، ددصلا اذه نأىلإ  ه ـ 
يف رظنلا فدعضو ةلصاومل لمعلا نم ديزملل ةجاح كانه لازي ال   مئالملا ينمزلا راطإلا اهنيب نم رومأ ةدع ماظنلا اذه  

باحصأ نيب اميف تامولعملا قفدت نم ديزملل ةجاح دوجو ةيناكمإو ريراقتلا دادعإل سناجتم لكش داجيإو ،غالبإلل 
عوضوملا اذنيينعملا ةحلصملا  .  

لمعلا قيرفل تارودلا نيب عامتجا دق ،ILO/IMO/BC WG 2/4ةقيثولا يف ءاج امك و  - ٧ ةئيبلا ةيامح ةنجلل عبات لا ع
ىلإ ١٣نم ةرتفلا يف ةيرحبلا  زومت١٥  ريراقتلا دادعإ ماظن اهنيب نم رومأ ةدع  يفلماعلا قيرفلارظن دقو . ٢٠٠٥هيلوي /   

هنإف هتاذب ًامئاقًافده سيل ناك نإو ماظنلا اذه لثم نأ ىلع قفاوو ،ريودت لاةداعإ ىلإ ةهجوملا نفسلل   هعضو يغبني، 
نفسلا ريودت ةداعإ نأشب ىرخألا ةيمازلإلا ماكحألا ىلع ةباقرلا ليهست فد ةيمازلإلا تاطارتشالا يف هنيمضتو  

 ، ماظن نوكي نأ نكمملا نم نأ يؤترادقو لماعلا قيرفلا قفاو دقو ،اهذيفنت يف ةيفافشلا نيسحت ىلع ةوالع اهذافنإو  
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،سلا ريودت ةداعإ نامض يف ةنيعم ةادأ نفسلا نع غالبإلا نأ ىلعًايئيب ةميلسو ةنمآ ةقيرطب نف ماظنلا اذه عضو يغبني ه   
ىرخألا ةيمازلإلا تاطارتشالل ٍزاوم لكشب ، سناجتلاو   ةيلاعفلاو ةءافكلا نم ىصقألا دحلانمضي امبواهعم  .  
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ىلع بجي هنأ ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل٥٣ةرودلا تقفاو   - ٨  هجوىلع عضو ت نأ ، 

ديدجًاكصايلعلا تايولوألا  ةمزلم دعاوق ميدقت فد ًا   نفسلا ريودت ةداعإل ريودت ةداعإل ًايملاع قيبطتلل ةلباقو ًانوناق   
ةنجللا تدمتعاو ،نفسلا ريودت ةداعإ قفارمو يلودلا يرحبلا نحشلا قفارم لجأ نمنفسلا  ةيعمجلا نمةيصوتل عورشم    

يناثلا نيرشت٢١(ةيعمجلل نيرشعلا و ةعبارلا ةرودلا يف اهدامتعا متي يكل لوألا نوناك٢ىتح ربمفون /  ) ٢٠٠٥ربمسيد / 
، ددحتو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ديدجلا كصلا اذه عضوب ةمظنملا مازتلا   :اهنيب نم رومأ ةدع ةيعمجلا رارقعورشم لمشيو  

نفسلا ريودت ةداعإ صوصخب  ًانوناقمزلم ديدج كص عضوب موقت نأ ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ىلإ بلطت   - ١"
  :يلي امل طباوضرفوي 

نودب ًايئيب ميلسو نمآ لكشب ريودتلا ةداعإ لهسي  امبنفسلا دادعإو ليغشتو دييشتو ميمصت   - ١
  ؛نفسلا ليغشت ةءافكو ةمالسب رارضإلا

  ؛ًايئيب ميلسو نمآ لكشب نفسلا ريودت ةداعإ قفارم ليغشتو  - ٢
دادعإ /تاداهشلا رادصإتاطارتشا (نفسلا ريودت ةدا عإل ةمئالم ذافنإ ةيلآءاشنإو   - ٣

  )٦(".)ريراقتلا

  دودحلا ربع لقنلا ءدب لبق: لزاب ةيقافتا بجومب راطخإلا ءارجإ
ةرطخلا تايافنلا  لقن ةبقارمل ًاماظن ،ةئيبلاو رشبلا ةحصةيامح يف اهفادهأب ءافولا لجأ نم لزاب ةيقافتا ئشنت   - ٩
تاراطخإلل ءارجإ لالخ نم ةيقافتالا هذه بجومبةباقرلا ماظن قيبطت مت يو. دودحلا ربع اهنم صلختلاو بجومب ئشنأ  

، ٦ةداملا  ةيقافتالا نم تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا داريتسا ىلع ملع نع ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا هل ًاقفو طرتشي  
   .تايافنلا هذهل دودحلا ربعلقن يأ ءدبب ر يدصتلا دلب حرصت نأ لبق كلذو ،روبعلا دلب وأ داريتسالا دلب َلبق نم ىرخألا

نمو   - ١٠ تناك اذإ ام صوصخب ملع نع رارق ذاختال ةبولطملا تامولعملا داريتسالا دلب ىدل نوكي نأ نامض لج أ 
 ، لزاب ةيقافتا طرتشتتايافنلا داريتسا ضفرت مأ لبقت فوس تامولعملا دجوتو . داريتسالا دلبل ةنيعم تامولعمميدقت  

قرطلاو ةينعملا تايافنلا نع ةلصفم تامولعم ىلع لمتشي وهو ةيقافتالل سماخلا قفرملا يف فلأ ةمئاقلا يف اهميدق ت بولطملا
ميدقت كلذك طرتشيو ، صلختلاب ةمئاقلا ةهجلاو ةردصملا ةهجلانيب دقع ىلع ليلد ىلإ ةفاضإلاب ،صلختلاو لقنلل ةحرتقملا 

ةرادإلا ددحي صلختلل دقع دوجوو داريتسالا ةلود نم ةيريرحتلا ةقفاوملا تق لت راطخإلل ةمدقملا ةهجلانأب يريرحت ديكأت 
  .ةدوصقملاتايافنلل ًايئيب ةميلسلا 

ةداملا نم ٢ةرقفلا ضرفت   - ١١ وأ ةرطخلا تايافنلا ريدصتب حامسلا مدعب فرط لك ىلع ًامازتلا لزاب ةيقافتا نم ٤   
ا اذإ"تايافنلا هذه داريتسا عنمبو ىرخألا تايافنلا  رادإ متي نل ةينعملا تايافنلا نأب داقتعالل ببس مهنم يأ ىدل ناك  

  ".ًايئيب ميلس لكشب

                                                 
نيسمخلاو ةثلاثلا ا ٧قفرملا رظنا   )٦(  رود يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ريرقتل  )MEPC 53/24/Add.1.(  
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 ، ةيامح ةنجل هتعضو يذلانفسلا نع ريراقتلا دادعإ ماظن عورشمو لزاب ةيقافتا بجومب راطخإلا ءارجإ نيب ةنراقم  
نيسمخلاو ةيناثلا ا    رود يف ةيرحبلا ةئيبلا

عورشمو لزاب ةيقافتا بجومب راطخإلا ءارجإ ةقيثولا هذه قفرم يف نيدراولا ءابو ف لأ نيلكشلا نم لك حضوي  - ١٢
ءانثأ ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلب لماعلا قيرفلا هعضو يذلا ،ريودت لاةداعإ ىلإ ةهجوملا نفسلا نع ريراقتلا دادعإ ماظن زجوم 

). ريراقتلا دادعإ ماظنل ٥٢ –ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةن جلعورشم "هنأ ىلع دعب اميف هيلإ راشي (نيسمخلاو ةيناثلا هترود 
ةيامح ةنجل نأ نازربي امهنكلو ،ًاضيأ  فالتخالا هجوأ ىلإو ،نيماظنلا نيب هباشتلا هجوأ نم ديدعلا ىلإ نالكشلا ريشيو

ا يف ةرمتسم ةيرحبلا ةئيبلا    .ريراقتلا دادعإ ماظن عورشم نأشبالوادم
ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل ٥٢ةرودل ا هتعضو يذلاريراقتلا دادعإ ما ظن عورشم نأ ظحالملا نم  - ١٣ لقن ىلع صني  

يذلا ريودتلا ةداعإ قفرمو ةنيفسلاكلام نيب دقعلا نع تامولعملا ريفوت كلذ يف امب ،ةينعملا تانايكلا نيب تامولعملا  بجي  
نإف ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا يف هيلإ راشم وه امكو. ريودتلا ةداعإلةطخب ابوحصم نوكي نأ  دحأ " 

ةحص ىلع ةلمتحملا راطخألا يف وأ ةئيبلا ثولت يف مهست نأ اهنكمي يتلا تايافنلا ديدحت نامض وه ةطخلل ةيسيئرلا فادهألا 
 ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملاصنتو ، )٧("ميلسلا لكشلاب تايافنلا هذه لوادت نامض ًاضيأو ،لامعلا ةمالسو
ىلعًاضيأ نأ   ةنيفسلا كلام نيب اميف دقع نم اءزج ريودتلا ةداعإ ةطخ ذيفنت ىلع قافتالا نوكي نأ ىلع يغبني " 

يهاضت ماكحألا هذهو )٨("قفرملاو لزاب ةيقافتا بجومب ةررقملا تاطارتشالا،  ةمئاقلا ةهجلاو ردصُملا نيب دقع دوجو نأشب  
لا ةرادإلا ددحتيتلاو صلختلاب ريراقتلا  دادعإ ماظن عورشم رهظي يذلا لكشلا ريشيو. ثحبلا عضوم تايافنلل ًايئيب ةميلس 

ا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل هتعضو يذلا  اهيف متي يتلا ةلودلا ىلإ ملعلا ةلود نم تامولعملا لاسرإ ةيناكمإ ىلإ  ٥٢رود يف
عوضومصنلا اذه نأ ثيحو ،ةددحم ريغ تامولعملا هذه ةعيبط نكلو. ريودتلا ةداعإ   ، نيسوق نيب متي مل هنأ زئاجلا نمف  
  .هيلع قافتالا

ةرودلا يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل هتعضو يذ لاريراقتلا دادعإ ماظن عورشمل ينايبلا مسرلا اذه يف ظحالملا نم   - ١٤
ىلإ ةحيرص ةراشإ دجوت ال هنأ ٥٢ لوخد لبق ريودتلا ةداعإ اهي ف متي يتلا ةلودلا نم ةقفاوملاىلع لوصحلا تاطارتشا ، 

يف ةباقرلا ماظن يف يساسأ رصنع ملع نع ةقبسُملا ةقفاوملا نإف ،لبق نم هيلإ ةراشإلا تقبس امكو . ةلودلا هذهل ةنيفسلا
ريودتلا ةداعإ اهيف متي يتلا لودلا ىلع بجي " هنأ ىلع صنت ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نأ ريغ ،لزاب ةيقافتا

يغبنيو . ميلستلا تقو وأ ءارشلا تقو يف ءاوس ،ريودتلا ةداعإ لجأ نم اهؤارش مت يتلا نفسلا ةلاحنأش ب ةينطوحئاول نس 
ةداع إلةنيفسلا لوبق لبق ةيرورض اهربتعت طورش ةيأ عضوب رمألا عقاو يف موقت نأ ريودتلا ةداعإ اهيف متي يتلا لودلل 

ئدابملا نأ كلذىلع ةوالعو )٩("اهريودت ىلع صنت ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا  يف امب رضخألا رفسلا زاوج مدق ي:  
ةداعإ قفرم ىلإ ةنيفسلل كلام رخآ هملسي نأ يغبني يذلاو ةرطخ نوكت نألمتحي يتلا داوملاب ةيرصحلا هتمئاق كلذ   ،

لل ةبسنلاب ريودتلا ةداعإ ةيلمع اهيف متت يتلا ةلودلا اهبلطت دق تامولعمريودتلا  يغبنيو. ةنيفسلا نتم ىلع ةدوجوملا داوم 
ءانثأ دلوتت نأ نكمي ةرطخ نوكت دق تايافن يأل نمآلا لوانتلا ةيناكمإ نم دكأتلا ريودتلا ةداعإ اهيف متت يتلا ةلودلل 

                                                 
ةرقفلاA.962) ٢٣(ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةماعلا ةيعمجلا ةيصوت قفرم   )٧(   ٣-٢-٣- ٨. 
  .٥-٢-٣-٨ةرقفلا ،قباسلا ردصملا   )٨(
  .٢-١-٤-٩ةرقفلا ،قباسلا ردصملا   )٩(
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اذه سكعيو )١٠("اهريودت ةداعإلةنيفس لا لبقت نألبق كلذو ،ريودتلا تايلمع  ، ع ةقبسُملا ةقفاوملا ةركفهيجوتلا   ملع ن
قايسلا اذه يف مدختست نأ اهنكميو ،ريراقتلا دادعإ ماظن يف مزلم رصنعك اهجاردإو صاخ هجوب اهيلإ ةراشإلا نكمي يتلا 

لزاب ةيقافتا راطإ يف هؤاسرإ مت امل ،ةباقرلل ئفاكم ىوتسمدوجو ىلع صنلل  .  
١٥ -  ، نع ةقبس ملاةقفاو ملا نأ امك، )١١(روبعلا لودل ًاقوقح لزاب ةيقافتايف دراو لاةباقرلا ماظن حنمي  كلذ نع ًالضفو

دودحلا ربع لقنلا ءدبب ريدصتلا دلب حمست نأ لبقةبولطمةنحشلا اهربعت نأ ررقملا نم ةلود يأ نم ملع  نإف ىرخأ ةرمو .  
نم ةيقافتالا هيلإ فداذه   ةحص ةيامح وه يذلا فدهلا قيقحت امب ضوهنلا فدهتسي طارتشالا   .ةئيبلاورشبلا  
١٦ -   ، هتعضو يذلاريراقتلا دادعإ ماظن عورشمنأ ودبي كلذ نم ضيقنلا ىلعو ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل   ةرودلا يف  
روبعلا لود ىلإ تامولعملا ةلاحإجلاعي ٥٢ ريراقتلا دادعإل ماظن ءاشنإ لجأ نم روبعلا لود ةلأسم ةجلاعم نكمملا نمو.    

بغري دقو .لزاب ةيقافتا قاطن يف دوجوملا كلذل ئفاكم ةباقرلا نم ىوتسم دوجو نمضي لكشب اهكيكفت ررقملا نفسلل  
نأ نكمملا نم ناك اذإاميف رظنلا يف كرتشملا لماعلا قيرفلا  قوقح جلاعت  ةمظنملا كوكص بجومبئناوملا لود تامازتلاو    

  .ةيضقلا هذهةيلودلا ةيرحبلا 
***  

                                                 
  .٣-١-٤-٩: ةرقفلا ،قباسلا ردصملا  )١٠(
ةداملاصنت  )١١( لاقتنا اهيف ثدحي نأ ررقملا نم داريتسالا دلبو ريدصتلا دلب فالخب دلب يأ : (ىنعت روبعلا لود نأ ىلع) ١١ (٢  
  ).ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلل
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  قفرملا
  

 لزاب ةيقافتا يف راطخإلا ءارجإ  -فلأ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فوس * دودحلا ربع ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلا لقن ةيلوؤسم يلوتب صخش يأ موقي نأ داريتسالا ةلودو ريدصتلا ةلود نم لك بلطتت  

 .اهملست وأ تايافنلا ميلستدنع امإ لقنلا دنتسم ىلع عيقوتلاب 
 

 روبعلا ةلود

3& 4 
 

 داريتسالا دلب *ريدصتلا دلب

نأشب دقع ماربإ مت -٢  
ميدقتو روبعلاب راطخألا 

نأشلا اذوشملا  ةر 
ةداهش لاسرإ -٦  صلختلاب 

حرتقملا لقنلاب راطخإ -٣  
 دودحلا ربع

دكأتلاو ةقفاوملا ملست دنع – ٥  
لقنلاب حيرصتلا متي ،دقعلا نم 

 دودحلا ربع

 2, 3 & 4 

2, 3 & 4 

ةهجلا /تايافنلل ةدلوملا ةهجلا
 ةردصملا

 صلختلاب ةمئاقلا ةهجلا

٤- ، لقنلا هضفر وأ لقنلا ىلع ةقفاوم  وأ 
 تامولعملا نم ديزملا بلط 

ماربإ -١ ةرادإلا ددحي دقع   
 ًايئيب ةميلسلا

 

6 

 6 
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هترود يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل لماعلا قيرفلا هعضو ب ماق يذلا ريراقتلا دادعإ ماظن زجوم عورشم  -ءاب 
 نيسمخلاو ةيناثلا

ريودتلا ةداعإ قفرم ىلإةنيفسلاميلست لبق   - ١   
 
 
 
 
 

 Report of the  
 finalization of the 

 contract (*)  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

] [  
 
 
 

 :ةيلاتلا تامولعملا ىلإ ةراشإلا بجي  )*(
هنم ةنيفسلاءارش متي يذلا لجسملا ةنيفسلا كلا م  )أ(   ؛)لاصتالا تامولعمو مسالا( 
 ).حيرصتلا وأ ةصخرلا ليصافتو لاصتالا تامولعمو مسالا(دقعلا ذيفنت نع لوؤسملا ريودتلا ةداعإ قفرم   )ب(

 ةنيفسلا كلام ريودتلا ةداعإ قفرم

اهيف متي يتلا ةلودلا  ملعلا ةلود
 ريودتلا ةداعإ

(9.4.1.5) 
 

كلذ يف امب ةيئاهنلاهتغيص يف دقعلا عضو   
 ةنيفسلل ريودتلا ةداعإ ةطخ

(8.1/9.8.2) 

(9.2.2.2) 

عضو نع غالبإلا 
دقعلل ةيئاهنلا ةغيصلا 

نم ةخسن لاسرإو )*(  
قافتالا مت يتلا ةطخلا 
ريودت ةداعإل اهيلع 

 ةنيفسلا
(9.4.3.4) 

(8.1.8/ 
9.2.1) 

 تامولعم

(8.1.8) 

لوصولا لوح ريرقت 
ةيئاهنلا ةغيصلل 

  )*(دقعلل 
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  ريودتلا ةداعإ قفرم ىلإةنيفسلا ميلست دعب   - ٢
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 

اهيلعقيرفلا قفتيمل ةفوقعم ساوقأ نيب ةعوضوملا دونبلا   -١  :تاظحالم  .  
 .ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا تارقف ىلإ ساوقأ نيب ةدوجوملا ماقرألا ريشت  -٢

 
__________ 

 ةنيفسلا كلام

  ريودتلا ةداعإ قفرم

ةداعإ اهيف متي يتلا ةلودلا  ملعلا ةلود
 ريودتلا

ليجست ءاغلإ صوصخب تامولعملا 
 ريودتلا ةداعإب ةصاخلا تامولعملا ةنيفسلا

ةيرحبلا ةمظنملا مقر 
  ةيلودلا

وأ  ريودتلا ةداعإ تايلمعءدبب را طخإلا
  اهلامكتسا

 ةنيفسلا ميلست مامتإ

(8.2.3) 

[ ] 
 )تامولعم(

  ةنيفسلل ميلستلا ةيلمع مامتإ دعب راطخإلا


