
 

 52 

 البروتوآول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن
  ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حاالت الطوارئ

 
ن األطراف المتعاقدة في البروتوآول الحالي،إ  

 
 

لمتوسط من التلوث، المعتمدة في           اي اتفاقية حماية البحر           فباعتبارها أطرافًا      
 ، ١٩٩٥يونيو / حزيران١٠ في ، والمعدَّلة١٩٧٦فبراير / شباط١٦برشلونة في 

 
  من االتفاقية المذآورة،٩ و٦في تنفيذ المادتين  رغبة منهاو
 
بأن التلوث الجسيم الفعلي أو المحتمل للبحر من الزيت والمواد الخطرة              إذ تسلِّم و
رة في منطقة البحر المتوسط يشكل خطرًا على الدول الساحلية وعلى البيئة                               اوالض

 البحرية،
 
ن األمر يقتضي تعاون الدول الساحلية في البحر المتوسط لمنع التلوث    بأ إذ ترى و

 من السفن وللتصدي لحوادث التلوث، بغض النظر عن منشئها،
 
في إطار تلك المنظمة،       بدور المنظمة البحرية الدولية وأهمية التعاون          إذ تقر و

لبيئة البحرية من   والسيما في الترويج العتماد وتطوير قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث ا             
 السفن، والتخفيف منه، ومكافحته،

 
 على الجهود المبذولة من جانب الدول الساحلية المتوسطية لتنفيذ هذه                  وإذ تؤآد 
 ، الدوليةالقواعد والمعايير

 
وإذ تقّر أيضًا بمساهمة الجماعة األوروبية في تنفيذ المعايير الدولية فيما يتصل                  

 من السفن،بالسالمة البحرية ومنع التلوث 
 
بأهمية التعاون في منطقة البحر المتوسط في ترويج التنفيذ الفعال            إذ تسّلم أيضا  و

 لتخفيف منه، ومكافحته،اللوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، و
 
بأهمية التدابير الفورية والفعالة على المستويات الوطنية، ودون            إذ تسّلم آذلك      و

يمية في اتخاذ التدابير الطارئة لمعالجة أمر التلوث الفعلي أو المحتمل                     اإلقليمية، واإلقل  
 للبيئة البحرية،

 
، وطريقة  "وِّثل على الم  الُغرم"، ومبدأ   يالمبدأ التحوط  إذ تضع موضع التطبيق   و

تقدير األثر البيئي، وباستخدام التقنيات المتاحة المثلى والممارسات البيئية الفضلى، على               
  من االتفاقية،٤ليه المادة  عنحو ما تنّص
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األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون            إذ تضع نصب أعينها    و
 والموضوعة قيد   ١٩٨٢ديسمبر  /ألولا آانون   ١٠البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في         

ة في  التنفيذ، التي تندرج العديد من الدول الساحلية في البحر المتوسط والجماعة األوروبي             
 عداد أطرافها،

 
االتفاقيات الدولية التي تتناول على وجه الخصوص                  إذ تأخذ في اعتبارها        و

السالمة البحرية، ومنع التلوث من السفن، واالستعداد والتصدي لحوادث التلوث،                               
 والمسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث،

 
 في منع     نليفي المضي قدمًا في تطوير المساعدة والتعاون المتباد                إذ ترغب  و

 التلوث ومكافحته،
 
 :تفقت على ما يليا

 
 ١لمادة ا

 
 عاريفت

 
 :غراض هذا البروتوآولأل

 
اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في               " اتفاقية"عني   ت )أ(

يونيو / حزيران ١٠، والمعدلة في     ١٩٧٦فبراير  / شباط ١٦برشلونة في    
 ؛١٩٩٥

 
أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد،           حدث" حادث التلوث الزيتي   "عني  ي  )ب(

لى ع  ًايسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو قد يشكل خطر                   
البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو                    

 أو استجابة فورية أخرى ؛ ًائأآثر، ويتطلب عمًال طار
 
 التي ُيحتمل، في      تالزيأي مادة غير      " لمواد الخطرة والضارة   ا"عني  ت )جـ(

حال إدخالها في البيئة البحرية، أن تتسبب في مخاطر على صحة                             
إلنسان، وإيذاء الموارد البيئية والحياة البحرية، واإلضرار بالمرافق،               ا

 وعرقلة االستخدامات المشروعة األخرى للبحار؛
 

ة دمهدمصالح الدولة الساحلية المتأثرة أو ال      " المصالح ذات الصلة  "تعني   )د(
 :مباشرة والمتعلقة ضمن جملة أمور بما يلي
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ألنشطة البحرية في المناطق الساحلية، أو الموانئ، أو مصبات           ا ��١
 األنهار، بما   في ذلك أنشطة صيد األسماك؛

 
األماآن التاريخية أو السياحية للمنطقة المعنية، بما في ذلك                       ��٢

 الرياضات المائية واالستجمام؛
 
  المناطق الساحلية؛حة سكانص ��٣
 
 القيمة الثقافية، والجمالية، والعلمية، والتربوية للمنطقة؛  ��٤
 
ون التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام للموارد البيولوجية       ص ��٥

 البحرية والساحلية؛
 

اللوائح الهادفة إلى منع، وتخفيف، ومكافحة تلوث    " اللوائح الدولية "تعني   )هـ(
تمدة على المستوى العالمي    عمن السفن على نحو ما هي م        البيئة البحرية   

وبما يتماشى مع القانون الدولي، تحت رعاية وآاالت األمم المتحدة                       
 المتخصصة، والسيما المنظمة البحرية الدولية؛

 
المرآز اإلقليمي للتصدي لحاالت طوارئ التلوث      " "مرآز إقليمي "عني  ي )و(

ادر عن   ص ال  ٧شئ بالقرار رقم       ، الذي أن    "البحري في البحر المتوسط      
مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط                    

فبراير / شباط  ٩بشأن حماية البحر األبيض المتوسط في برشلونة في                  
، المدار من جانب المنظمة البحرية الدولية وبرنامج األمم المتحدة    ١٩٧٦

 .طراف المتعاقدة في االتفاقيةللبيئة، والمحددة أهدافه ووظائفه من قبل األ

 

 ٢لمادة ا
 

 نطقة البروتوآولم
 
ن المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوآول هي منطقة البحر المتوسط على                    إ

 .التفاقيةا من ١النحو المحّدد  في المادة 

 
 ٣لمادة ا

 
 حكام عامةأ

 
 :تتعاون األطراف -١
 



 

 55 

ن السفن، والتخفيف    مئة البحرية    في تنفيذ اللوائح الدولية لمنع تلوث البي          )أ(
 منه، ومكافحتـه؛ و

 
 .في اتخاذ آل التدابير الضرورية في حاالت حوادث التلوث )ب(
 

على األطراف عند تعاونها أن تراعي على النحو المناسب مشارآة السلطات                       -٢
 .المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة االقتصادية واالجتماعية 

 
طبق آل طرف هذا البروتوآول دون اإلخالل بسيادة األطراف أو الدول                              ي - ٣

وتكون التدابير التي يتخذها أي طرف لتطبيق هذا                       . األخرى أو بواليتها القانونية         
 .نون الدولياالبروتوآول متماشية مع الق

 
 ٤ لمادةا

 
 طط الطوارئ والوسائل األخرى لمنع حوادث التلوث ومكافحتهاخ

 
راف إلى صون وترويج خطط الطوارئ والوسائل األخرى لمنع                     سعى األط  ت - ١

حوادث التلوث ومكافحتها، وذلك بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد                                  
 تهيئة المعدات، والسفن،          ،وتتضمن هذه الوسائل، على وجه الخصوص               . األطراف

يعات المعنية،   لقيام بعمليات في حاالت الطوارئ، وسن التشر              لالعاملين   ووالطائرات،   
حسب االقتضاء، واستحداث أو تعزيز القدرة على التصدي لحوادث التلوث، وتعيين                         

 .سلطة أو سلطات وطنية تتولى أمر تنفيذ هذا البروتوآول
 
 تتماشى مع القانون الدولي لمنع تلوث منطقة البحر             رتخذ األطراف أيضًا تدابي     ت - ٢

ل في هذه المنطقة لالتفاقيات الدولية ذات             المتوسط من السفن بغية ضمان التنفيذ الفعا            
الصلة بصفتها من دول العلم، ودول الميناء، والدول الساحلية، ولتشريعاتها المطبَّقة على               

وتقوم األطراف بتطوير قدرتها الوطنية فيما يتصل بتنفيذ هذه االتفاقيات الدولية                     . ذلك
 .ثنائية أو متعددة األطرافويمكن لها أن تتعاون في تنفيذها الفعال عبر اتفاقيات 

 
. خطر األطراف المرآز اإلقليمي آل عامين بالتدابير المتخذة تنفيذًا لهذه المادة                ت - ٣

 .وماتلويرفع المرآز اإلقليمي تقريرًا إلى األطراف على أساس ما تلقاه من مع
 

 ٥لمادة ا
 
 لرصدا

 
د األطراف،  تستحدث األطراف، بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعد               

أنشطة للرصد تغطي منطقة البحر المتوسط بغية منع التلوث، وآشفه، ومكافحته،                               
 .ولضمان االمتثال للوائح الدولية المطبَّقة
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 ٦ لمادةا
 

 لتعاون في عمليات االستردادا
 

في عبوات، بما في ذلك في حاويات               طرة وضارة  خ مواد     فصريتي حالة     ف
بات الصهريجية بأنواعها، والصنادل البحرية، أو              الشحن، والصهاريج النقالة، والعر        

وتتعاون األطراف قدر المستطاع في انتشال هذه العبوات واسترداد            .  سقوطها في البحر  
 .و التخفيف منهأتلك المواد بما يكفل تفادي الخطر المحدق بالبيئة البحرية والساحلية 

 
 ٧ لمادةا

 
 شر المعلومات وتبادلهان

 
 :بتزويد األطراف األخرى بالمعلومات المتعلقة بما يليتعهد آل طرف ي - ١
 

الهيئة المختصة أو السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة تلوث البحر              )أ(
 بالزيت والمواد الخطرة والضارة؛

 
التقارير عن تلوث البحر     السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن تلقي       )ب(

مل مع المسائل المتعلقة بتدابير       بالزيت والمواد الخطرة والضارة والتعا      
 المساعدة بين األطراف؛

 
السلطات الوطنية المخوَّلة بالعمل نيابة عن الدولة فيما يتعلق بتدابير                       )ج(

 المساعدة والتعاون المتبادلين بين األطراف؛
 

، ٤ المادة    من ٢ الفقرة   طنية المسؤولة عن تنفيذ   والمنظمة أو السلطات ال     )د(
المسؤولة عن تنفيذ االتفاقيات الدولية المعنية واللوائح           والسيما الجهات    

المطبَّقة األخرى ذات الصلة، وتلك المسؤولة عن إنشاء مرافق االستقبال           
بالموانئ، وتلك المسؤولة عن رصد عمليات التصريف غير المشروعة            

 ؛٧٣/٧٨في ظل اتفاقية ماربول 
 

ذات التأثير المباشر على     ن لوائح إلى جانب المسائل األخرى         مما لديه     )هـ(
 االستعداد والتصدي لتلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة؛

 
الطرق الحديثة لتفادي تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة،                  )و(

والتدابير الجديدة لمكافحة التلوث، و ما استجد في ميدان التكنولوجيا                      
 .ثخدمة في الرصد وتطوير برامج البحوتالمس
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تزويد المرآز اإلقليمي    ب باشرةمقوم األطراف التي اتفقت على تبادل المعلومات         ت - ٢
ويبلغ المرآز األطراف األخرى بتلك المعلومات، آما يخطر بها، وعلى           . بهذه المعلومات 

ألطراف في هذا    اأساس المعاملة بالمثل، الدول الساحلية في منطقة البحر المتوسط غير                
 .البروتوآول

 
التي تبرم اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف ضمن إطار هذا                     ألطرافاقوم   ت - ٣

ألطراف االبروتوآول بإعالم المرآز اإلقليمي بهذه االتفاقيات، ويبلغ المرآز المذآور                    
 .هاباألخرى 

 
 ٨لمادة ا

 
 قل المعلومات والتقارير المتعلقة بحوادث التلوثن

 
ئل االتصال المتاحة لها بغية ضمان تلقي آل ألطراف بتنسيق استخدام وسا  اتتعهد   

التقارير والمعلومات العاجلة المتصلة بحوادث التلوث، وبثها، ونشرها على نحو ما هو                  
وينبغي أن يمتلك المرآز اإلقليمي وسائل االتصال                . ضروري من سرعة ومصداقية       

على وجه   الضرورية لتمكينه من المشارآة في هذه الجهود المنسَّقة، ولكي يضطلع،                        
 .١٢ من المادة ٢الخصوص، بالوظائف الموآلة إليه في الفقرة 

 
 ٩لمادة ا

 
 جراءات اإلبالغإ

 
صدر آل طرف تعليمات إلى الربابنة واألشخاص اآلخرين المسؤولين عن                       ي - ١

السفن التي ترفع علمه وإلى مالحي الطائرات المسجلة في أراضيه بأن يقوموا، عبر                          
ي ظل الظروف القائمة، وباتِّباع إجراءات اإلبالغ في حدود                   ع القنوات وأوفاها ف      رأس

األحكام المطبَّقة من االتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقًا لها، بإخطار أقرب دولة ساحلية                 
 :وذلك الطرف بما يلي

 
آل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف الزيت أو المواد                               )أ(

 الخطرة والضارة؛
 
اب الملحوظة في البحر للزيت أو المواد الخطرة والضارة          حاالت االنسك  )ب(

بما في ذلك المواد الخطرة والضارة المنقولة في عبوات التي تشكل أو قد 
تشكل خطرًا على البيئة البحرية أو على الشاطئ أو على المصالح ذات                

 .الصلة لطرف واحد أو أآثر من األطراف
 

 البروتوآول، على آل طرف أن يتخذ                من  ١٤ ودون اإلخالل بأحكام المادة           - ٢
إلى اإلجراءات المناسبة بغية ضمان امتثال ربان آل سفينة تبحر في مياهه اإلقليمية                           

 أعاله، وبمقدوره أن يطلب          ١من الفقرة     ) ب(و   )  أ(االلتزامات المحددة في البندين          
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 الدولية  ويخطر الطرف المنظمة البحرية     . المساعدة من المرآز اإلقليمي في هذا الصدد          
 .باإلجراءات المتخذة 

 
ة ييصدر آل طرف أيضًا تعليمات إلى األشخاص المسؤولين عن الموانئ البحر               - ٣

أو مرافق المناولة الخاضعة لواليته القانونية بإبالغه، وفقًا للقوانين المطبَّقة، بكل الحوادث 
  .التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو المواد الخطرة والضارة

 
وفقًا لألحكام ذات الصلة من بروتوآول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم                 - ٤

حر وتربته التحتية، يصدر آل طرف        بعن استكشاف واستغالل الرصيف القاري وقاع ال        
تعليمات إلى األشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لواليته القانونية بأن                

أوفاها في ظل الظروف القائمة، وباتِّباع إجراءات اإلبالغ           يقوموا، عبر أسرع القنوات و      
التي حددها، باإلخطار عن آل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو                        

 .المواد الخطرة أو الضارة
 
 من هذه المادة الحوادث       ٤ و ٣، و ١الوارد في الفقرات      " الحوادث"يعنى تعبير      - ٥

تلك الفقرات سواء منها الحوادث المتصلة أو غير المتصلة             الملبية للشروط المدرجة في       
 .بالتلوث

 
، في حال   ٤ و ٣، و ١ُيزوَّد المرآز اإلقليمي بالمعلومات المجموعة وفقًا للفقرات           - ٦

 .وقوع حادث تلوث
 
زود األطراف األخرى التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث على الفور                                   ت - ٧

 :، وذلك من جانب٤ و٣، و١قرات بالمعلومات المجموعة  وفقًا للف
 
الطرف الذي تلقى المعلومات، وُيحبَّذ أن يتم ذلك مباشرة أو عبر المرآز              )أ(

 اإلقليمي؛ أو
 
 .المرآز اإلقليمي )ب(
 

في حالة االتصال المباشر بين األطراف، تخطر هذه األطراف المرآز اإلقليمي بما تم                   و
 .راءاتجاألخرى بتلك اإلاتخاذه من إجراءات، ويبلغ المرآز األطراف 

 
تستخدم األطراف نموذجًا موحدًا معتمدًا بصورة مشترآة يقترحه المرآز                              - ٨

 . من هذه المادة٧ و٦اإلقليمي لإلبالغ عن حوادث التلوث على نحو ما تتطلب الفقرتان 
 
 فإن األطراف غير ملزمة بااللتزام المنصوص عليه        ٧تيجة تطبيق أحكام الفقرة     ن - ٩

 .تفاقية من اال٩ من المادة ٢رة في الفق
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 ١٠لمادة ا
 

 تدابير التشغيل
 
 :لى آل طرف يواجه حادث تلوث القيام بما يليع - ١
 

أن يجري التقديرات الضرورية لطبيعة حادث التلوث، ومداه، وآثاره                   )أ(
المحتملة، أو، تبعًا للحالة، لنوع الزيت أو المواد الخطرة والضارة                           

 ؛واتجاه وسرعة رقعة المواد المنسكبةوآميتها التقريبية 
 

اتخاذ آل التدابير العملية لمنع آثار حادث التلوث، والتخفيف منها،                           )ب(
 وآذلك إزالتها قدر المستطاع؛

 
القيام على الفور  بإبالغ آل األطراف التي يحتمل أن تتأثر بحادث                            )جـ(

وفير التلوث بتلك التقديرات وبأي تدبير متخذ بالفعل أو مزمع، وت                           
لى المرآز اإلقليمي الذي يزود بها آل        إالمعلومات ذاتها في الوقت نفسه       

 األطراف األخرى؛
 

 .٩مواصلة مراقبة الحالة ألطول  فترة ممكنة واإلخطار عنها وفقًا للمادة  )د(
 
عند اتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث الناجم عن سفينة فإن من الواجب اتخاذ آل               و - ٢

 : لحماية ما يليالتدابير الممكنة
 

 ؛األرواح البشرية )أ(
 

 .السفينة ذاتها؛ بشرط تفادي الضرر الالحق بالبيئة عموما أو التقليل منه )ب(
 
على آل طرف يقوم باتخاذ مثل هذه اإلجراءات أن يبلغ المنظمة البحرية الدولية مباشرة               و

 .أو عبر المرآز اإلقليمي
 

 ١١لمادة ا
 

 ة والموانئيفن وفي المنشآت البحردابير الطوارئ على متن الست
 
السفن  ن تتوافر على متن   أتخذ الخطوات الضرورية الكفيلة ب    يلى آل طرف أن      ع - ١

 .ًا لهاقووف لوائح الدولية ذات الصلة لبقًاطالتي ترفع علمه خطط طوارئ للتلوث 
 
قوع لى آل طرف أن ُيلزم ربابنة السفن التي ترفع علمه أن يتَّبعوا، في حالة و                   ع - ٢

 وأن يقوموا، على وجه        المتنيةوفة في خطة الطوارئ        صحادث تلوث، اإلجراءات المو     
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الخصوص، بتزويد السلطات المعنية، بناء على طلبها، بالمعلومات المفصلة عن السفن                  
 .، وأن يتعاونوا مع تلك السلطات٩وبضائعها ذات الصلة بالتدابير المتخذة بموجب المادة 

 
 من البروتوآول، على آل طرف أن يتخذ                  ١٤حكام المادة      ودون اإلخالل بأ       - ٣

اإلجراءات المناسبة بغية ضمان امتثال ربان آل سفينة تبحر في مياهه اإلقليمية إلى                           
 أعاله وبمقدوره أن يطلب المساعدة من المرآز اإلقليمي في             ٢االلتزام المحدد في الفقرة      

 .  باإلجراءات المتخذةويخطر الطرف المنظمة البحرية الدولية . هذا الصدد
 
 عن الموانئ البحرية      نالمسؤولي لمشغِّلينالى آل طرف أن ُيلزم السلطات أو             ع - ٤

 بتوفير خطط طوارئ للتلوث أو       ،ًابناولة الخاضعة لواليته، وحسبما يراه مناس      ملاومرافق  
والمعتمد بموجب     ٤للمادة     ًاقترتيبات مماثلة منسقة مع النظام الوطني المنشأ وف                        

 .الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة جراءاتإلا
 
البحرية الخاضعة    لمنشآت ا  ين المسؤولين عن    للمشغِّالى آل طرف أن ُيلزم            ع - ٥

نسقة مع النظام    ملى أن تكون      عتلوث،  لمكافحة حوادث ا   للواليته بتوفير خطط طوارئ        
ل السلطة الوطنية      الموضوعة من قب      طبقًا لإلجراءات   و  ٤الوطني المنشأ وفًقا للمادة           

 .المختصة 
 

 ١٢لمادة ا
 

 لمساعدةا
 

الجة أمر حادث تلوث أن يطلب              عجوز لكل طرف يحتاج إلى المساعدة لم                ي - ١
المساعدة من األطراف األخرى، مباشرة أو عبر المرآز اإلقليمي، وذلك ابتداء من                             

مساعدة، على  وقد تتألف هذه ال     . األطراف التي يحتمل، على ما يبدو، أن تتأثر بالتلوث              
وجه الخصوص، من مشورة الخبراء وتزويد الطرف المعني بما تدعو إليه من الحاجة                     
. من متخّصصين، ومنتجات، ومعدات، ومرافق مالحية، أو وضع ذلك تحت تصرفه                       

 .وتبذل األطراف التي يطلب منها هذا قصارى جهدها لتقديم تلك المساعدة
 
في عملية لمكافحة التلوث على تنظيم تلك         عند تعذر اتفاق األطراف المنخرطة        و - ٢

ينسِّق أنشطة المرافق    العملية، فإنه يجوز للمرآز اإلقليمي، بموافقة آل تلك األطراف، أن          
 .التي وضعتها تلك األطراف قيد التشغيل

 
 لى آل طرف، وفًقا لالتفاقيات الدولية المطبقة، أن يتخذ التدابير القانونية                           ع - ٣

 :لتيسير ما يلي الضرورية  واإلدارية
 

أراضيه واستخدامها ومغادرتها من قبل السفن،                           لىإالوصول       )أ(
عاملة في التصدي لحادث تلوث أو         لوأنماط النقل األخرى ا     ،  والطائرات

ومعدات لمجابهة مثل هذا    ،  في نقل ما يلزم من عاملين، وبضائع، ومواد        
 الحادث؛ و
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) أ(ا يشير إليه البند         م مامأأراضيه وعبرها ومنها       لىإاالنتقال السريع     )ب(

 .ومعدات، املين، وبضائع، وموادعن مأعاله 
 

  ١٣لمادة ا
 

 مساعدةلداد تكاليف اس
 

ا لم يكن هناك اتفاق يتعلق بالترتيبات المالية الضابطة لتدابير األطراف لمعالجة            م - ١
إن حوادث التلوث قد أبرم على أساس ثنائي أو متعدد األطراف قبل حادث التلوث، ف                            

 .٢فقًا للفقرة واألطراف تتحمل تكاليف ما تتخذه من تدابير في معالجة التلوث 
 
ذ التدبير بناًء على طلب صريح من طرف آخر،              خذا آان الطرف قد ات      إ )أ(       -٢

الطرف الُمْعين تكاليف هذا          لىإفإن على الطرف الملتمس أن يسدد                  
تمس التكاليف التي     طرف المل  اليتحمل    وفي حال إلغاء الطلب       . التدبير

 ها؛بوقعت بالفعل على آاهل الطرف الُمْعين أو التي التزم 
 

من مبادرته هو، فإن على هذا          القًاطناإذا آان الطرف قد اتخذ التدبير            )ب(
 .الطرف أن يتحمل تكاليف تدبيره

 
أعاله ما لم تتفق األطراف  )ب(و )أ (تنطبق المبادئ المذآورة في البندين  )ـج(

 .على خالف ذلك في أي حالة منفردة المعنية 
 
 ذلك، فإن تكاليف التدبير الذي يتخذه طرف ما بناء على               يرغق على    فتَّما لم يُ   و - ٣

طلب طرف آخر ُتحسب بصورة منصفة وفًقا للقوانين والممارسات الجارية في الطرف                 
 .الُمْعين المتعلقة بسداد مثل هذه التكاليف

 
 في  ،ًابن ، حيثما آان ذلك مناس      يساعدة والطرف المعْ  تعاون الطرف الملتمس للم    ي - ٤

راعاة ملذلك فإنهما سيراعيان       ًاقوتحقي. فض أي دعوى ناجمة عن مطالبة بالتعويض              
 ًاوحين ال تتيح الدعوى المفضوضة على هذا النحو تعويض          . الئقة النظم القانونية القائمة      

نه يجوز للطرف الملتمس للمساعدة أن آامًال عن النفقات المترتبة على عملية المساعدة، فإ
ن أن يتنازل عن حق استعادة النفقات التي تتجاوز المبالغ                         يالطرف المعْ   لىإيطلب   
آما يجوز له أن يطلب        .  أعاله ٣للفقرة   ًاق أو خفض التكاليف التي ُحسبت وف           ةالمعوَّض

طراف المعينة  وعند النظر في مثل هذا الطلب فإن على األ         . تأجيل سداد مثل هذه التكاليف    
 .أن تراعي مراعاة الئقة احتياجات البلدان النامية

 
أي شكل من األشكال بحقوق        بال يجوز تفسير أحكام هذه المادة على أنها تخل                  - ٥

األطراف في أن تستعيد من األطراف الثالثة تكاليف تدابير معالجة التلوث أو خطر                             
والوطنية المطبَّقة على أي  نين الدولية التلوث في ظل ما ينطبق من أحكام وقواعد في القوا         

 .من الطرفين المنخرطين في عملية المساعدة
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  ١٤لمادة ا
 

 رافق االستقبال بالموانئم
 
تخذ األطراف بصورة فردية، أو ثنائية، أو متعددة األطراف جميع الخطوات                    ت - ١

رضها الضرورية لضمان توفير مرافق استقبال تلبي احتياجات السفن في موانئها وف                        
وتكفل هذه األطراف استخدام تلك المرافق بكفاءة دون التسبب بأي تأخير ال                       . البحرية

 .مسوِّغ له للسفن
 

واألطراف مدعوة إلى استكشاف الطرق والسبل لتحديد رسوم معقولة الستخدام هذه                         
 .المرافق

 
 .ما تكفل األطراف توفير مرافق استقبال آافية لمراآب االستجمامآ - ٢
 
خطوات الضرورية لضمان تشغيل مرافق االستقبال               لذ األطراف جميع ا        تخت - ٣

 .بكفاءة وذلك للحد من أثر عمليات تصريفها على البيئة البحرية
 
تخذ األطراف الخطوات الضرورية لتزويد السفن التي تستخدم موانئها                                ت - ٤

شريعاتها  ومن ت    ٧٣/٧٨بمعلومات محدَّثة عن االلتزامات المنبثقة عن اتفاقية ماربول                  
 . هذا الميدانيالمطبقة ف

 
  ١٥لمادة ا

 
 المخاطر البيئية لحرآة المرور البحري

 
مشيًا مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عمومًا والمهمة العالمية المنوطة                     ت

بالمنظمة البحرية الدولية، تقوم األطراف ، بصورة فردية، أو ثنائية، أو متعددة األطراف، 
لمعتمدة المستخدمة في اات الضرورية لتقدير المخاطر البيئية لخطوط السير        باتخاذ الخطو 

حرآة المرور البحري وتتخذ اإلجراءات المناسبة الرامية إلى التقليل من مخاطر                                
 .الحوادث أو عواقبها البيئية

 
  ١٦لمادة ا

 
 استقبال السفن المكروبة في الموانئ والمالذات

 
قليمية بشأن استقبال     إية، أو دون إقليمية، أو           حدد األطراف استراتيجيات وطن      ت

. السفن المكروبة التي تشكل خطرًا على البيئة البحرية في المالذات بما في ذلك الموانئ                   
 .وتتعاون هذه األطراف لتحقيق هذه الغاية وتخطر المرآز اإلقليمي بالتدابير التي تعتمدها
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 ١٧لمادة ا

 
 التفاقات دون اإلقليميةا

 
طراف أن تبرم بالتفاوض اتفاقيات مناسبة دون إقليمية، سواء أآانت                   جوز لأل  ي

ويقوم المرآز .  أم متعددة األطراف، بغية تيسير تنفيذ هذا البروتوآول، أو جانب منهةثنائي
اإلقليمي، بناء على طلب األطراف المعنية، بمساعدتها، في إطار وظائفه، في عملية                         

 . إلقليميةتطوير وتنفيذ هذه االتفاقات دون ا
 

 ١٨لمادة ا
 

 الجتماعاتا
 

عقد االجتماعات العادية ألطراف هذا البروتوآول بالترافق مع االجتماعات                      ُت - ١
ويجوز .  من االتفاقية  ١٨العادية لألطراف المتعاقدة في االتفاقية، الملتئمة بموجب المادة            

 من  ١٨مادة  ليه ا ألطراف هذا البروتوآول عقد اجتماعات استثنائية على نحو ما تنص عل            
 .االتفاقية

 
تضطلع اجتماعات أطراف هذا البروتوآول بالوظائف التالية على وجه                             و - ٢

 :الخصوص
 

دراسة ومناقشة التقارير الواردة من المرآز اإلقليمي بشأن تنفيذ هذا                      )أ(
  منه؛١٦، و٧، و٤البروتوآول، والسيما المواد 

 
البرامج لتنفيذ هذا      وعمل،   صياغة واعتماد االستراتيجيات، وخطط ال            )ب(

 البروتوآول؛
 
القيام بصورة متواصلة باستعراض ودراسة مدى آفاءة تلك                                        )جـ(

االستراتيجيات، وخطط العمل، والبرامج، ومقدار الحاجة إلى                                  
استراتيجيات، وخطط عمل، وبرامج جديدة، وإلى استحداث تدابير                       

 لتحقيق لذلك؛
 
 .وآولتيها تنفيذ هذا البرواالضطالع بأية وظائف أخرى قد يقتض )د(
 

 ١٩لمادة ا
 

 لعالقة مع االتفاقيةا
 

 .ُتطبَّق أحكام االتفاقية المتعلقة بأي بروتوآول على البروتوآول الحالي - ١
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 من االتفاقية    ٢٤طبَّق النظام الداخلي والقواعد المالية المعتمدة بموجب المادة                ُي - ٢

 . لى غير ذلكعلى هذا البروتوآول، ما لم تتفق األطراف ع
 

 حكام ختاميةأ
 

 ٢٠ ةلمادا
 

 ثر البروتوآول على التشريعات المحليةأ
 

عند تنفيذ أحكام هذا البروتوآول ال يجوز االخالل بحق األطراف في اعتماد                        
إجراءات محلية أشد صرامة أو إجراءات أخرى بما يتماشى مع القوانين الدولية، بشأن                    

 .لالمسائل التي يغطيها هذا البروتوآو
 

 ٢١لمادة ا
 

 لعالقات مع األطراف الثالثةا
 

دعو األطراف، حيثما آان ذلك مناسبًا، الدول من غير األطراف في البرتوآول               ت
 . لمنظمات الدولية إلى التعاون في تنفيذ البرتوآولاو
 

 ٢٢لمادة ا
 
 لتوقيعا

 
 آانون   ٢٥فتح باب التوقيع على هذا البروتوآول في فاليتا ، مالطة، في                                ي

 آانون ٢٥ إلى ٢٠٠٢يناير عام / آانون الثاني٢٦ وفي مدريد من ٢٠٠٢يناير عام /ثانيال
 . ألي طرف متعاقد في االتفاقية٢٠٠٣يناير عام /الثاني

 
 ٢٣لمادة ا

 
 لتصديق، أو القبول، أو الموافقةا

 
وتودع صكوك التصديق، أو     . ضع هذا البروتوآول للتصديق، أو القبول، أو الموافقة           يخ

 . أو الموافقة لدى حكومة إسبانيا، التي تضطلع بوظائف الوديعالقبول،
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 ٢٤لمادة ا
 

 النضماما
 
 ألي  ٢٠٠٣يناير عام   / آانون الثاني  ٢٦فتح باب االنضمام إلى هذا البروتوآول، ابتداء           ي

 .طرف في االتفاقية
 

 ٢٥لمادة ا
 
 ذالنفـا

 
ستة صكوك للتصديق، أو    بدأ نفاذ هذا البروتوآول في اليوم الثالثين عقب إيداع            ي - ١

 .القبول، أو الموافقة، أو االنضمام
 
اعتبارًا من تاريخ النفاذ، يحل هذا البروتوآول محل البروتوآول المتعلق                           و - ٢

ت بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط من الزيت والمواد الخطرة والضارة في حاال
 .أطراف آال الصكين، وذلك فيما يتصل بالعالقات بين ١٩٧٦الطوارئ لعام 

 
 
 
 

وإشهادًا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصوًال، بالتوقيع على هذا                              
 .البروتوآول

 
 في نسخة واحدة باللغات      ٢٠٠٢يناير عام   / آانون الثاني   ٢٥حرر في فاليتا، مالطة، في        

 . ة في الحجية النصوص األربعىالعربية، واإلنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية، وتتساو
 




