
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  البروتوكول اإلقليمى الخاص بالتعاون الفنى البروتوكول اإلقليمى الخاص بالتعاون الفنى             

  الستعارة ونقل الخبراء والفنيين واألجهزة والمعدات الستعارة ونقل الخبراء والفنيين واألجهزة والمعدات           

  .والمواد في الحاالت الطارئةوالمواد في الحاالت الطارئة                

  

  

  

  

  

   جدة، المملكة العربية السعودية                             

   2009مايو   24            



  21من  2صفحة رقم 

  :حكومـات  إن

  الهاشمية األردنية المملكة

  جيبوتي جمهورية

  السعودية العربية المملكة

  السودان جمهورية

  الديمقراطية الصومال جمهورية

  العربيةمصر  جمهورية

  اليمنية الجمهورية

  

للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن المبرمـة بمدينـة    اإلقليمية االتفاقيةأطرافاً في  بصفتها

  ؛ ميالدية 1982سنة  فبراير 14الموافق  هجرية 1402الثاني سنة  بيعر 20جدة في 

  

لتفعيل وتطبيق البروتوكول الخاص بالتعاون اإلقليمي في مكافحة التلوث  الملحةتشير إلى الحاجة  وإذ

  ؛1982الضارة األخرى في الحاالت الطارئة  والموادبالزيت 

  

من  )1(بحدوده الجغرافية الموضحة في البند  -ج عدن البحر األحمر وخلي إقليمتدرك ما يتمتع به  وإذ

موقع اسـتراتيجي،   من  -  م1982 / ه1402من إتفاقية جدة  )الجغرافيمجال التطبيق (المادة الثانية 

واالجتماعية والترفيهية بالنسبة  االقتصاديةوموارد طبيعية، وتنوع حيوي مذهل، باإلضافة إلى أهميته 

  جمع؛ليم والعالم ألدول اإلق

  

من المادة التاسعة من  )1(حماية البيئة البحرية والساحلية بناءً على البند  علىتؤكد على حرصها  وإذ

  يختص بالتعاون في مواجهة حاالت التلوث الطارئة ؛ فيما  م1982 / ه1402اتفاقية جدة 

  

لزيت والمواد الضارة الخاص بالتعاون اإلقليمي في مكافحة التلوث با البروتوكولتأخذ في االعتبار  وإذ

  ؛ 1982في الحاالت الطارئة  األخرى

  

  اإلقليمية للطوارئ البحرية ؛ العملتسعى لتطبيق خطة  وإذ
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  القائم بين دول أعضاء الهيئة ؛ اإلقليميتعي أهمية التعاون  وإذ

  

  

  :اتفقت على ما يلي  قد

  

  األهداف : األولى  المادة

والفنيين  للخبراءعام لتسهيل عملية االستعارة والنقل  إطار عمل قانوني وإداري وتنظيمي إيجاد .1

بالتعاون  الخاص 1982مع بروتوكول  ً تمشيا" الطارئة الحاالت"واألجهزة والمعدات والمواد في 

  .التلوث بالزيت والمواد الضارة األخرى في الحاالت الطارئة مكافحةاإلقليمي في 

 الحـوادث لتقليل مخاطر التلـوث النـاجم عـن     البروتوكول إلى تعزيز التعاون اإلقليمي يسعى .2

  البحرية

  

  التعاريف : الثانية  المادة

فإن التعاريف التالية تحمل المعاني الموضحة أدناه ما لم ينص على خالف  ،هذا البروتوكول  ألغراض

  ذلك ،

  

 نيينالخبراء و الفستعارة ونقل ال  الفني التعاونب الخاص اإلقليمي بروتوكولال   : البروتوكول

  . الطارئةواألجهزة والمعدات والمواد في الحاالت 

  

  .  م 1982للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن لعام  اإلقليميةاالتفاقية   :  االتفاقية

  

  .للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن  اإلقليميةالهيئة   :  الهيئة

  

اقعة أو وضع ما، ينتج عنه تلـوث خطيـر أو تهديـد    أو حادثة أو و كارثةأي   : طوارئ بحرية  حالة

بالزيت أو المواد الضارة األخرى بما في ذلك االصـطدام   البحريةخطير للبيئة 

بالسفن بما فيها النـاقالت وكـذلك اإلنفجـارات     تتعلقأو الجنوح وأية حوادث 
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وإنتاجه وتسرب الزيت والمواد الضـارة   النفطالناجمة من أنشطة التنقيب عن 

  .خرى نتيجة خلل في المنشآت البحريةاأل

  

اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج  الهيئةهي الدول األعضاء في   : المتعاقدة  األطراف

ستعارة ونقل ال  الفني التعاونب الخاص اإلقليمي بروتوكولالعدن الموقعة على 

   .الطارئة الخبراء و الفنيين واألجهزة والمعدات والمواد في الحاالت

  

ممثل الدول األعضـاء فـي البروتوكـول     / ضابط االتصال /االتصال  مركز  : التنسيقية  الجهة

صالحيات ليعمل كضابط اتصال مع الجهـات الحكوميـة    لديهاإلقليمي والذى 

الفنيين و األجهـزة  ووالنقل للخبراء  االستعارةوالجهات األخرى لتسهيل عملية 

  .والمعدات والمواد

  

 )EMARSGA CENTRE(المتبادلـة للطـوارئ البحريـة     المسـاعدات مركـز    : لمساعدات ا مركز

بالتعـاون   الخاصمن المادة الثالثة من البرتوكول  )1(المنصوص عليه في البند 

 الحـاالت اإلقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة األخـرى فـي   

مات المتعلقـة بمكافحـة   والذى يعمل على إدارة وتحديث المعلو ،1982الطارئة 

ليـات  لدى كل من الدول األعضاء، والتنسيق بينها أثناء عم النفطيةاإلنسكابات 

كما يعمل علـى  . الفنيين واألجهزة والمعدات والموادوالنقل واالستعارة للخبراء 

النفطية على الدول األعضاء فور استالمها  باالنسكاباتنشر المعلومات الخاصة 

عـن المسـاعدات التـي تحتاجهـا الدولـة       الدولوإبالغ  من الجهات المعنية

  .المتضررة عند طلبها المساعدة

  

علمياً  وفنياً  للعمل كفريق واحد لمكافحة الحاالت الطارئـة مـن    المؤهلونهم   : والفنيون  الخبراء

ومشتقاته والمعتمدين لدى الجهات الرسمية المسـئولة فـي دول    النفطانسكاب 

  .اإلقليم

  

وأشكال النفط الخام ومنتجاتـه بمـا فيهـا جميـع أنـواع       أنواعيشمل جميع    : الزيت

التشحيم و زيت الوقـود والزيـوت المكـررة     وزيوتالهيدروكربونات السائلة 

  .ونفايات  زيوتوالقار وما ينتج من عمليات التكرير من 
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  .هربائيةهي اآلالت اإللكترونية ، إلكتروميكانيكيه، إلكتروك              :  األجهزة

  :األدوات /والمعدات غير الميكانيكية   الميكانيكيةالمعدات   :  المعدات

  

  

واآلالت الميكانيكية المستخدمة فـي عمليـات مكافحـة     المعداتهي :  الميكانيكية المعدات .1

 . النفطالحاالت الطارئة النسكاب 

مكافحة الحـاالت   هي األدوات المستخدمة في عمليات:  األدوات /غير الميكانيكية المعدات .2

  .هي عرضه لالستهالك أثناء المكافحة والتيالطارئة لالنسكاب النفطي 

تستهلك نتيجة الستخدامها في عمليات مكافحة الحاالت الطارئة  التيهي المواد   :  المواد

  .النفطيةلإلنسكابات 

  

  .في الحاالت الطارئة التى تطلب الفنيين واألجهزة والمعدات والمواد الدولةي ه  : المستعيرة  الدولة

  

الفنيين واألجهزة والمعدات والمواد فـي   الفنييناء والخبرالتى توفر  الدولةهي   : المعيرة  الدولة

  .الطارئةالحاالت 
  

  نطاق التطبيق : الثالثة  المادة

 واإلجـراءات وكـذلك   التسهيالتالدول المتعاقدة ألجل  / البروتوكول أية ترتيبات تقوم بها الدولة يغطي

الفنيـين  ووالنقل عبر الحدود للخبراء  االستعارةالتنسيق والتعاون بين الدول األعضاء فيما يتعلق بعملية 

الطوارئ البحرية، وذلك عندما ال تستطيع الدولـة المتعرضـة    حاالتواألجهزة والمعدات والمواد في 

ذلك ، وبمجـرد   تلك الدولةدولة ثانية أن تتصدى لهذه الحاله شريطة أن تطلب  معللطوارئ بمفردها أو 

 حالـة تلك المساعدة تعتبر حالة الطوارئ إقليمية تستوجب من بقيـة دول اإلقلـيم إعـالن     الدولةطلب 

  .الطوارئ وتقديم كافة المساعدات الممكنة

  

  التزامات عامة  : الرابعة المادة
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التـي تواجـه    ولالد /األطراف المتعاقدة بتقديم المساعدة والتسهيالت الممكنة للدولة  تتعهد -1

  .حالة الطوارئ البحرية 

الدول  إحدىاألطراف المتعاقدة إلى إجراء الترتيبات الالزمة التي من شأنها أن تسمح  تسعى -2

بنـود هـذا    تنفيـذ لدولة أخرى أن تستفيد من إمكانياتها والتسهيالت المتوفرة لديها بهـدف  

  .البروتوكول

دخـول   عمليةأن تقوم، بقدر اإلمكان ، بتسهيل للهيئات العامة في األطراف المتعاقدة  ينبغي -3

عبـر   البحريـة واألجهزة والمعدات والمواد المطلوبة للتصدي للطـوارئ   الفنيينالخبراء و

كافـة   ومـنح الحدود البرية والبحرية والجوية ، وكذلك تسهيل عملية التخليص الجمركـي  

جميـع   منة تخليصها اإلعفاءات الالزمة من الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى وسرع

  .المنافذ الجوية والبحرية والبرية

 النقـل الدولة التي تحتاج إلى المساعدة أن تبذل كل ما في وسـعها لتسـهيل حركـة     تتعهد -4

  .واإلنتقال عبر الحدود في الحاالت الطارئة 

يختص  فيماالدول الموقعة على هذا البروتوكول في حالة طلب المساعدة بتوفير قوائم  تلتزم -5

  : ل من اآلتىبك

  : بالموضوع وتشتمل على  نيونالمع يونالخبراء والفن - أ

  الثبوتية  األوراقمن  نسخة •

   الذاتيةمن السيرة  نسخة •

   الرواتب /األجور بيان •

  الصحية  اللياقةمن شهادة  نسخة •

   )إن وجدت  (التأمين  بوليصة •

  :  علىوالمعدات القابلة لالستعارة وتشتمل  األجهزة  - ب

   النوع •
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  البلد المصنع  /سنة الصنع  /الموديل /الطراز •

   التشغيلمن دليل  نسخة •

   الدفترية القيمة •

  : لإلستعارة وتشتمل على  القابلةالمواد  -ج

   النوع •

   الكمية •

   )...طريقة االستخدام ، المخاطر ،  ( الفنية المعلومات •

  تاريخ اإلنتاج /  الدفترية القيمة •

  

  : ما يلي  على المتعاقدةاألطراف  تلتزم-6

الجهـة   لـدى من المادة الرابعة مـن البروتوكـول    )5(المستندات المذكورة في البنذ  إيداع  - أ

  .التنسيقية

حـدوث   عندالقوائم المذكورة في المادة الرابعة من البروتوكول مرة في كل سنة أو  تحديث  - ب

  .أي تغيير فيها

الحكوميـة واألخـرى   اتصال مع الجهات  كضابطممثالً ذو صالحيات كاملة ليعمل  تعيين  - ت

  . واألجهزة والمعدات والمواد  الفنيينوعملية االستعارة والنقل للخبراء لتسهيل 

  

  

  التزامات الدولة المستعيرة : الخامسة  المادة
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مكافحتها  علىيتعرض أي طرف من أطراف هذا البروتوكول لحالة طارئة ويجد نفسه غير قادر  عندما

المستعيرة  الدولةوتلتزم   األخرىتوكول طلب المساعدة من األطرا ف منفرداً يحق له بموجب هذا البرو

  : المعيرة اإليفاء بالتزاماتها المتمثلة في اآلتي  الدولةتجاه 

  والفنيين  بالخبراءيتعلق  ما -1

  .والمواصالت حسب مستوياتهم الوظيفية واإلعاشةالسكن  توفير  - أ

  . الدولة المعيرة السفر حسب المستوى الوظيفي في وتكاليفتذاكر  توفير  - ب

  . العالج خالل فترة االستعارة توفير  - ت

  . االستعارةبدل  دفع  - ث

  والمعدات والمواد  باألجهزةيتعلق  ما -2

   الشحنتكاليف  تحمل  - أ

   االستخدامبعد  الصيانة  - ب

  أو التعويض في حالة التلف أو االستهالك للمواد االستبدال  - ت

  خالل فترة االستعارة  التأمين  - ث

 تعملة المواد غير المس إعادة  - ج

 والمعـدات فقدان في األجهزة  الدولة المعيرة بأي نقص أو تلف أو عيب ملحوظ أو إخطار  - ح

بالفـاكس أو   مرسلمن تاريخ استالمها لها بخطاب  ساعة 72والمواد قبل االستخدام وخالل 

  .السريع بالبريدومعززاً بخطاب الحق في أول يوم عمل تال يرسل  اإللكترونيبالبريد 

  

  

  التزامات الدولة المعيرة :  ادسةالس المادة
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المعير تجاه الطرف المستعير في حال تعرض األخير لحالة طارئة من حوادث انسـكاب   الطرف يلتزم

بعـد   والمـواد بسرعة توفير ما يطلب الطرف المستعير من الخبراء والفنيين واألجهزة والمعدات  نفطي

  .استالمه طلب المساعدة

  

  مشتركة  التزامات:  السابعة المادة

 علـيهم  / جهات معاينة مستقلة يتفق عليها / من الطرف المعير والطرف المستعير بتعيين جهة كل يلتزم

قبل وبعد اإلسـتخدام   المواد / األجهزة أو المعدات أو المادة /الطرفان لتقديم تقرير فني يبين حالة الجهاز

  .في عمليات المشاركة في مكافحة التلوث

  

  المالحق : الثامنة  المادة

استرشادية وجزءاً ال يتجزأ من هذا البروتوكـول؛ كمـا أن اإلجـراءات     مالحقالمالحق الثالثة  تعتبر

  . االتفاقيةمالحق هذا البروتوكول هي تلك الواردة في المادة الحادية والعشرين من  بتعديلالمتعلقة 
   

  التوقيع :  التاسعة المادة

قبل حكومات األطراف المتعاقدة خالل فترة االجتماع اإلقليمـي  من  عليههذا البرتوكول للتوقيع  يعرض

 والمعـدات واالجهـزة   الفنيينوالخبراء على بروتوكول التعاون في استعارة ونقل  للتوقيعللمفوضين 

.... ...... فـي   جـدة والمواد في الحاالت الطارئة في البحر األحمر وخليج عدن المنعقد في مدينـة  

  .  م 2009. .... .... .......... الموافق ه 1430 لعام........  

  

  المصادقة والقبول واالعتماد :  العاشرة  المادة

 وثـائق البروتوكول للتصديق أو القبول أو اإلعتماد من قبل األطراف المتعاقـدة وتـودع    هذا يخضع

دولة اإليـداع  بمهام  تقومالتصديق أو القبول أو اإلعتماد لدى حكومة المملكة العربية السعودية التى 

  . وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من االتفاقية

  التنفيذ: عشر  الحادية المادة

يوماً من تاريخ اعتمـاده مـن قبـل األطـراف      وثمانونهذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد مائة  يدخل

ل طـرف  خمس سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة ، وعلى ك لمدةالمتعاقدة ، ويبقى ساري المفعول 
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كتابة برغبته في إلغاء أو إدخال تعديالت على البروتوكـول قبـل    الهيئةمن األطراف المتعاقدة إشعار 

  .يوماً وثمانوننفاذ المدة بمائة 
  

على  –والطرف المستعير على خالف ذلك  المعيرما لم يتفق الطرف  –يؤثر إلغاء هذا البروتوكول  ال

  .  اإللغاء أثناءسير الترتيبات النافذة 
  

  : من دولهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول  رسمياًعلى ذلك قام الموقعون أدناه، مفوضين بذلك  وبناء

  

  ---------------------------------------حكومة المملكة األردنية الهاشمية  عن          

  

   ------------------------------------------------- حكومة جمهورية جيبوتي عن          

  

  ---------------------------------------حكومة المملكة العربية السعودية  عن           

  

  -----------------------------------------------حكومة جمهورية السودان  عن           

  

  ----------------------------------- حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية عن           

   

  --------------------------------------------حكومة جمهورية مصر العربية  عن           

  

  --------------------------------------------------حكومة الجمهورية اليمنية  عن           

  

  

  

  

 شهرمن .......الموافق  جريةه 1430 سنة....... شهرمن ........في مدينة جدة في يوم  حرر

.  ميالدية 2009سنة .......
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  المــالحــق

  )1( الملحق

  اإلدارية والتنظيمية الترتيبات
  

أو قد يتم إلغاؤها بسبب التأخيرات الناجمة  كبيرةأن مزايا إجراءات اإلعارة قد يتم تقليصها بصورة  بما

  .االتصاالت اإلدارية والتنظيمية في اإلخفاقعن 

المعلومات المتعلقـة   أن ضماناإلقليمي  البروتوكول في األطرافالدول  فيللجهة التنسيقية  ينبغي عليه

الهجرة والجوازات و اإلعفاء الجمركـي   إدارة إجراءاتبالترتيبات الالزمة أثناء حالة الطوارئ لتسهيل 

وبصورة تفصيلية كما ينبغي إرسال هذه المعلومات  البحرية،قد تم تدوينها في الخطط الوطنية للطوارئ 

يمكن  مما البروتوكول هذا في األعضاءله توزيعها على جميع الدول  يتسنىإلى مركز المساعدات لكي 

  .تتالءم مع متطلبات الدول المستعيرة اإلجراءاتأن هذه  ضمانالدول المعيرة 

عمليـة مكافحـة   تطلب المساعدة أثناء  والتي اإلقليمي، البروتوكولاألطراف المتعاقدة في هذا  على لذا

أجل ضمان عدم تأخير أية عملية تتعلق بالمساعدة والتعاون فـي هـذا    منالتلوث، بذل الجهود الممكنة 

  . األثناء

فـي العمليـات    فقطليس  يتم اإلقليمي البروتوكولالمتعاقدة في  األطرافأن التعاون بين  مالحظة يجب

  .السواحل وقربى الشواطئ الجارية في البحر، بل وأيضاً  في العمليات الجارية عل

  :التي ينبغي النظر فيها المعلومات أهم

  األطراف متعددةالثنائية أو  االتفاقيات -

 واألجهزة الفنيينالخبراء و ونقلالبحرية  والوحدات،  للطائراتعبر الحدود  الحركة -

  .والمعدات والمواد

  .لتلوثوالمواد المستخدمة في مكافحة ا والمعدات لألجهزة الجمركي اإلعفاء -

الضرائب الخاصة ورسوم العبورعلى المركبات والطائرات  من اإلعفاء / الخاصة الضرائب -

  . المساعدة لتقديموالوحدات البحرية الخاصة 

  .الخبراء والفنيين تأمين -

  .الوفاة  أو اإلصابة بالجروح أو الضرر حالةالمدنية في  المسؤولية -
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  .الفنيين و للخبراء والسكن اإلعاشة -

  .الطبية  المعالجة -

  .األجهزة والمعدات تصليح -

  .ثالثةعبر حدود دولة  المرور -

  .العمل المساعد لفريقواالستقاللية  القيادة -

  :الضرورية الترتيبات
 الفنيينالخبراء والبحرية ونقل  والوحداتالالزمة لعبور الحدود للطائرات،  اإلجراءات اختالف .1

  . واألجهزة والمعدات والمواد من دولة إلى أخرى

  :  يليبما  القياميمكن  عليه

ببذل جميع الجهود  للمساعدة الطالبة البروتوكول اإلقليمي هذا في الطرف تقوم الدولة أن  - أ

والدولة الطالبة للمساعدة هي  الطارئة،الممكنة لتسهيل عملية التنقل عبر الحدود في الحاالت 

  .التي تختار ضابط االتصال حسب رتبته ومؤهالته

البروتوكول اإلقليمي بإبالغ مركز المساعدات عن  في األطرافمن الدول  تقوم كل دولة أن  - ب

الرسمية المتعلقة باالنتقال عبر الحدود في الحاالت الطارئة، منها مثال  اإلجراءات

اإلعفاء الجمركي وإجراءات الهجرة والجوازات على أن تؤمن جميع  / الجمركية اإلجراءات

 والعملياتميع الخبراء أو المشاركين في تقديم المساعدة اإلقليم تأشيرة دخول فورية لج دول

  . المشتركة

للطوارئ البحرية كمراجع يمكن  الوطنيةينبغي أن يتم تدوين المعلومات عن اإلجراءات في الخطة  كما

  .اللجوء إليها عند الضرورة

  

والمواد المستخدمة في عملية مكافحة التلوث والعمليات  والمعداتالجمركي لألجهزة  اإلعفاء .2

  .المشتركة
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 العملياتطالبة المساعدة أن تضمن حلول عملية في موقع الحادثة وفي أثناء إجراءات  الدول على

  :المشتركة والتأكيد على ما يلي 

ل من المحتمل أن تشارك في العمليات المشتركة بالدلي التياألشخاص أو الجهات  تزويد  - أ

  .حالة القيام بالعمليات المشتركة فيالخاص باإلجراءات المتبعة 

بالخطة الوطنية للطوارئ البحرية فيما يتعلق بالعمليات  الجماركعلم المسئولين في  ضرورة  - ب

لهم تقديم المساعدة، حيث أن الوثائق واألوراق الرسمية ذات  يتسنىالمشتركة، وذلك لكي 

 .وقبل البدء بإجراء العمليات المشتركةمسبقة  بصورةالصلة ستكون جاهزة 

  

عبر الحدود المطبقة على المركبات والطائرات والوحدات  المرورالخاصة ورسوم  الضرائب .3

  .المساعدةالبحرية الخاصة لتقديم 

الطالبة للمساعدة في فرض الضرائب الخاصة ورسوم المرور  للدولةترك الخيار  ينبغي  - أ

لدول المعنية استخدام نفوذها في التخلي عن مثل هذه ينبغي ل لذلك،عبر الحدود وكبديل 

ففي المستقبل ستبقي هذه الضرائب والرسوم (عند الحدود  المفروضةالضرائب والرسوم 

  ).ينبغي للدولة الطالبة للمساعدة أن تتحملها التيجزءاً من النفقات 

وكول حول أنظمة للدولة المساعدة والمتعاقدة في هذا البروت وافيةإعطاء معلومات  ينبغي  - ب

باستخدام المركبات والطائرات والوحدات البحرية والتي يتم  المتعلقةوشروط المرور 

  .الطالبة للمساعدة الدولةتطبيقها في 

  :العمل شروط -1

المشتركة في  المساعدةهناك مشكلة بالنسبة لمالحي السفن، وإنما تبرز المشكلة عندما تتم عملية  ليست

الدولة الطالبة للمساعدة، وكذلك  فيون احتمال خرق القوانين المعمول بها البر حيث يواجه المشارك

المشاركين في عملية المساعدة المشتركة أن  عنواجب المسئول  ومن. عندما يطلب من الدولة المساعدة

ة بها كما أن الجهات المعنية في الدولة الطالبة للمساعدة مسئول المعموليقوم بالتأكد من تطبيق األنظمة 

  .الالزمة والمتعلقة بحماية العمال المعلوماتعن إعطاء 
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  : الفنيينالخبراء و تأمين -2

الخاص المشاركين على عاتق الدولة  القطاعو الحكومة فنييو خبراءأن تقع مسئولية تأمين  ينبغي

  .بإمكانها المطالبة بالتعويض عن النفقات من الدولة الطالبة للمساعدة التيالمساعدة 

  

  : اإلصابة بالجروح أو الضرر أو الوفاة حالةالمدنية في  يةالمسئول -3

اإلصابة بالجروح أو األضرار أو الوفاة وفقا لقواعد وأنظمة  حولحل المنازعات  ينبغي  - أ

 فيمامسئولية دفع النفقات على عاتق الدولة الطالبة للمساعدة وذلك  وتقع" المدنية المسئولية"

 .ت ، واإلهمال المتعمدعدا حاالت سوء النية، والخطأ الممي

  

للمساعدة عن أي نزاع مع طرف ثالث يتم حلها عن طريق  الطالبةإبالغ الدولة  ينبغي  - ب

في الدولة الطالبة للمساعدة فإنه ينبغي لهذه الدولة أن تساعد  ذلكالمحكمة وفي حالة وجود 

جدة لعام  اتفاقية تكونالشخص المعني في ذلك ، مع التأكيد على أن  أوالدولة المساعدة 

  .ً في حل أي نزاع مرجعا  م1982/ه1402

  

  :والسكن اإلعاشة -4

  .الفنيينو لخبراءمن مسئولية الدولة الطالبة للمساعدة أن توفر اإلعاشة والسكن ل إن 

  

  :الطبية المعالجة -5

 كينالمشارالفنيين و لخبراءالعالج الطبي ل إمكانياتللدولة الطالبة للمساعدة أن تقوم دائما بتوفير  ينبغي

  .الطوارئفي عملية  

  

  :والمعداتاألجهزة  تصليح -6

الدولة المساعدة للقيام بعمليات صيانة  معاونةللدولة الطالبة للمساعدة أن تبذل كل جهودها في  ينبغي

  .للدولة المساعدة التابعينالفنيون و الخبراء أن يقوم بها  يمكنوتصليح األجهزة والمعدات التي ال 

  

  : ثالثةة عبر حدود دول المرور -7

مركز  إبالغاألجهزة والمعدات والمواد عبر حدود دولة ثالثة يجب  أو الفنيينالخبراء ومرور  عند

تلك األجهزة والمعدات والمواد بواسطة  أو الفنيينالخبراء واالتصال في الدولة الثالثة عن هؤالء 

  .المعير والطرف المستعير كليهما الطرف
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  :عمل المساعدال لفريقواالستقاللية  القيادة -8

  

المسئولة  للجهاتكامل   أشرافقيادته تحت المساعد و العملاستقاللية فريق  ضمان  - أ

  .والجهات اإلدارية في الدولة الطالبة للمساعدة 

ومنهجية العمل المتبعة بالدولة المستعيرة  بأنظمةالمساعد  العملأن يلتزم فريق  يجب  - ب

  .السائدة والتقاليدواحترام العادات 
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  )2( الملحق

  المالية الترتيبات

  
  :عامة مبادئ
إرسال  لحظةاإلقليمي المعير عن كل النفقات، ابتداء من  البروتوكول فيأن يتم التعويض للطرف  يجب

وبدون  ذلك،باللحظة التي يتم فيها إعادة كل  واالنتهاءواألجهزة والمعدات والمواد   الفنيينالخبراء و

بسبب حدوث الحالة  معقولةكما أنه ال ينبغي تكليف الطرف المستعير بدفع مبالغ غير أرباح أو فوائد، 

  .الطارئة

يتم االتفاق عليها ينبغي أن تكون بمثابة أسس عامة لعملية اإلعارة،  التيالخطوات الرئيسية  إن -1

  .إلزاميةتكون  أنكما ينبغي 

ضع ترتيبات خاصة بعملية اإلعارة و اإلقليميالحكومات المتعاقدة في هذا البروتوكول  بإمكان -2

إلي  األعضاءوقد تؤدي هذه الترتيبات بين الدول  عنها شريطة أن يتم إبالغ مركز المساعدات

  .التخلي مثال، عن جميع النفقات ،أو حصرها في نفقات الشحن فحسب

  .لغرض اإلعارة فقط أن تخزن لديها األجهزة والمعدات والمواد الحكوماتمطلوبا من  ليس -3

األجهزة والمعدات والمواد التي ال يمكن إعارتها في أي وقت مهما  تحددحق الحكومات أن  نم -4

إحدى الحكومات عرضه لخطر التلوث، فبإمكانها أن ترفض أي طلب إلعارة  تكونكان وعندما 

وفي حال حدوث حالة طارئة . أخرى لدولةالمواد أو األجهزة والمعدات   أو الفنيينالخبراء و

، وبإمكانها استعادة ما بعد إعارة أجهزتها إلي دولة أخريفي هذا البرتوكول  طرفلدولة 

  . من هذه الدولة بصورة فورية إن لزم األمر  أعارته

إعارة األجهزة والمعدات كبديل لتوفير تأمين األجهزة والمعدات بشكل  عمليةينبغي استخدام  ال -5

 .حاالت الطارئة للدولة المستعيرةالخطة الوطنية لمكافحة التلوث في ال بموجباعتيادي 

والمواد المستعارة إلي الطرف المعير  والمعداتبإعادة جميع األجهزة  المستعيرةأن تقوم الدولة  يجب

أو  نقصويجب إبالغ الطرف المعير ومركز المساعدات عن أي . حالة جيدة وقابلة لالستخدام  فيوهي 

عن طريق البريد األلكتروني أو الفاكس في  مستعارةالتلف أو عيب في األجهزة والمعدات والمواد  

وإذا لم يتم اإلبالغ في الوقت المحدد، فإن هذا يعني أن األجهزة . استالمهامن  ساعة 72غضون 



  21من  17صفحة رقم 

وبنفس . المستلمة جيدة، من حيث الكم والنوع وأن الطرف المستعير قد ارتضي بها والموادوالمعدات 

نقص أو  أييقوم بإبالغ الطرف المستعير ومركز المساعدات عن يجب على الطرف المعير أن  الطريقة

لها مع دعم  استعادتهمن  ساعة 72عيب في األجهزة والمعدات والمواد المعادة إليه ، وذلك في غضون 

  .اإلبالغمن تاريخ  أيام 7بالغها بتقرير يقوم بإعداده طرف معاين مستقل خالل 

  

  : لمتعلقة بما يليالالزمة لتغطية التكاليف ا اإلجراءات
  :الفنيونالخبراء و  - أ

  :يلي  ما تتضمن الفنيينالخبراء ووأجور ونفقات  لتكاليف العامة الخطوط

لتغطية النفقات % 15) + بما فيها عمل الوقت اإلضافي(وهو الراتب اإلجمالي   : الراتب /األجر

 طرفللفي جدول الرواتب والتي يتم دفعها  المدونين الفنيينو للخبراءالعامة 

  .المعير

االعتيادية للجهة المعيرة  الممارساتينبغي أن تكون تكاليف السفر مطابقة مع   : السفر تكاليف

  .العملية مستوياتهمالمستعارين حسب  الخبراء و الفنيينفيما يتعلق ب

حسب  المستعارين الفنيينو للخبراءيتم توفيرها من قبل الطرف المستعير   : والسكن اإلعاشة

  .العمليةمستوياتهم 

الفنيين و للخبراء يتم توفير وسائل نقل مناسبه من قبل الطرف المستعير  : الداخلية التنقالت

  .مغادرتهمالمستعارين منذ بداية وصولهم حتى لحظة 

  .الفنيين حسب مستوياتهم  ومن قبل الطرف المستعير للخبراء يتم توفيرها   : اليومية النفقات

  

ي المستعار بالمرض أو الجرح او الوفاة في فترة استعارته، فإن الدولة الفنو الخبيرحالة إصابة  وفي

التي يغطيها  تلكله ستكون مسئولة عن جميع التكاليف المتعلقة بالمعالجة والتطبيب ما عدا  المستعيرة

وفي . إلي موطنهأو المريض  المصابالتأمين، وكذلك جميع النفقات الخاصة بإعادة الخبير او الفني 

  .مسئولة عن إعادة جثة المتوفى إلي موطنه المستعيرةالفني المستعار ستكون الدولة و وت الخبيرحالة م

  

  :لالستهالك القابلة المخزونات  - ب

  - : تشمل المواد التالية  و

  .والمواد الكيميائية األخرى لمكافحة التلوث الزيتالمشتتة لبقع  المواد -

  الماصة المواد -
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يمكن استخدامها مرة الة بسبب االستهالك أو لإلعاد قابلةمواد أخري غير  آيه -

  .أخرى

، أو التعويض عنها بأسعارها نقدا،  نوعيتهاإعادة المواد المصنفة أعاله إلي الطرف المعير بنفس  ويجب

  .وذلك حسب اختيار الطرف المعير وحده

الشحن  المطلوبة مثل رسوم والرسومأن يغطي التعويض نقدا تكلفة الشراء وجميع التكاليف  ويجب

باإلضافة ... ، وأية ضرائب أو نفقات أخرى  الجمركيةورسوم التامين ، ورسوم التخليص ، والضريبة 

  . الطرف المعير مستودعإلي تكاليف توصيل المواد إلي 

  

  :والمعدات  األجهزة  – ج

والتي  طوافاتوالاليومية للقوارب السطحية والطائرات الثابتة والطائرات العمودية  األجرةتحديد   ينبغي

  . عند طلب المساعدة  إرسالها يتم تكون في حوزة الطرف المعير وفقاً  لقائمة رسوم تأجير

  

  :التكاليفأن تراعى المبادئ التالية عند حساب  على

) البوم(عدا العارضات الطافية  ماالمتفق عليها لحساب مبلغ تأجير األجهزة والمعدات،  الصيغة

  :كالتالي هيحرية القريبة من الشاطئ، المستخدمة في المناطق الب

  X 1.5 الرأسمالية التكلفة
365  

، وإعداد الجهاز لإلرسال والتشغيل، وكذلك النفقات غير المباشرة  الصيانة تكاليف 1.5يمثل العدد  حيث

في عملية التنظيف من  المستخدمفإنه يمثل معدل الصالحية في أيام العمل للجهاز  ،365 العددأما . 

الطافية التي تكون فترة صالحيتها عادة  العارضاتوالصيغة المتفق عليها لحساب مبلغ تأجير . تالزي

  :أقل، هي كالتالي

  X 1.5 الرأسمالية التكلفة
183  

  .على طريقة نقلها المستعيراستعارة هذه المواد يجب االتفاق بين الطرف  وألجل

: مثال(ينبغي تمييزها حسب تركيبها  فإنهيا، العارضات الطافية المتطورة ذات صالحية أطول زمن أما

  . تأجيرهاعند تحديد مبالغ ) جهاز مع عارضة طافية

  

  

  



  21من  19صفحة رقم 

  )3( الملحق
  والفنيين والمواد  الخبراءالمتعلقة بإعادة ما تم استعارته من  اإلجراءات

  استبدالها أو التعويض عن نفقاتها أوواألجهزة والمعدات، 
  

  

األطراف من طرف آخر ينبغي  أحدواألجهزة والمعدات التي يستعيرها  دوالموا الفنيينالخبراء و إن

المستعير للطرف المعير، وذلك على النحو  الطرفإعادتها أو استبدالها أو التعويض عن نفقاتها من قبل 

  :التالي

  : والفنيون  الخبراء  -  أ

 نفقاتير عن جميع اإلقليمي أن يعوض الطرف المع البروتوكول فيللطرف المستعير المتعاقد  ينبغي

المباشرة التي ينفقها الطرف المعير، ابتداًء من الوقت الذي يتم فيه  وغير المباشرة الفنيينالخبراء و

مكان إقامته  إليالفني و  لخبيروانتهاًء برجوع هذا ا المستعيرالطرف  إلي الفنييناء والخبرإرسال أحد 

  .ف المعيرالطر لديعمله ومباشرة وظيفته االعتيادية  / ببلده

  

  :لالستهالكالقابلة  المواد  -  ب

للمواد القابلة لالستهالك التي  المستعيردفع جميع النفقات المتعلقة بأي طلب من قبل الطرف  ينبغي

المواد في حالة جيدة وقابلة لالستخدام عند تسليمها  هذهيعيرها له الطرف المعير، شريطة أن تكون 

لطرفان في نفس الوقت على الطريقة التي يتبعانها في شحن يتفق ا أنللطرف المستعير ، كما ينبغي 

وفي حالة عدم قيام الطرف المستعير باالعتراض على كمية أو نوعية أو . وإعادتهاالمواد واستبدالها 

 وفيمادة مستعارة، وإبالغ الطرف المعير بذلك ، عن طريق البريد األلكتروني أو الفاكس  أيحالة 

وفي حالة وجود . الحق وقته لها ، فإنه ال يحق له أن يقوم بذلك في من استالم ساعة 72غضون 

  : تحديد ما يلي فياتفاق مسبق بين الطرفين، فإن الطرف المعير وحده له الخيار 

  

نفقات إعادة المواد في حالة عدم استخدامها بشرط أن تكون في  المستعيريتحمل الطرف  أن -1

 ومركزيقوم الطرف المعير بإبالغ الطرف المستعير لالستخدام ، وبشرط أن  قابلةحالة جيدة 

المواد  استالممن  ساعة  72 غضونأو الفاكس وفي  اإللكترونيعن طريق البريد  ،المساعدات

من قبل  مطالبةوينبغي أن تكون أي . المعادة ،عن أي تلف أو نقص أو عيب في هذه المواد

تقدمه جهة  بتقريرالمواد المعادة  الطرف المعير بالتعويض عن أي تلف أو نقص أو عيب في
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أيام من  7غضون  فيمعاينة مستقلة، وذلك في حالة طلب الطرف المستعير مثل هذا التقرير 

  .استالمه إبالغ الطرف المعير عن التلف أو النقص أو العيب

حساب الطرف المستعير في حالة استهالكها أو عدم القدرة على  علىيتم استبدال المواد  أن -2

  .هاإرجاع

وينبغي أن تتضمن . عملية االستبدال التي يقوم بها الطرف المعير تكاليفيتم التعويض عن  أن -3

شراء، رسوم الشحن، ورسوم ، على سبيل المثال وليس الحصر، أسعار الاالستبدالتكاليف 

، والضرائب الجمركية، وأية ضرائب أو نفقات أخرى تتعلق ورسوم التخليص ،التفريغ

 سواء، والتي يدفعها الطرف المعير فيما يتعلق باستبدال تلك المواد والنقل تعاضةواالسبالمبيعات 

  .أكان ذلك في مستودعه أو مرفق أخر للتخزين

  :والمعدات األجهزة   -ج

البروتوكول  والمعدات وحسب مواد األجهزةالشروط اآلتية يجب أن تتحكم في عملية إعارة واستعادة  إن

المتعلقة المفسرة لطريقة دفع رسوم المعدات واألجهزة  الماليةان الترتيبات بعنو) 2(اإلقليمي والملحق 

  .الدفترية للتعويض عنها حين فقدانها أو عطلها أو عدم التمكن من إصالحها  القيمةوالمواد المستخدمة 

  

علقة بفقدان األجهزة على طريقة دفع الرسوم والتكاليف المت األطراف /أن يتفق الطرفان  يجب -1

  . استبدالهاأو  /دتها ووإعا

والمعدات واستعادتها وهي في حالة نظيفة مقبولة بعد أن يتم  األجهزةأن يتم إعارة  يجب -2

  .قبل الطرف المستعير مناالستغناء عنها 

بواسطة البريد األلكتروني  ،المساعدات ومركز الطرف المعير إبالغللطرف المستعير  ينبغي -3

وذلك  المستعارة، والمعداتب ملحوظ في األجهزة  عي أوأو الفاكس عن أي نقص أو تلف 

لها، حتى يتمكن من التعويض عن مثل هذا النقص أو التلف أو  استالمهمن  ساعة 72خالل 

  .الطرف المعير بذلك مطالبةالعيب في حالة 

بواسطة البريد األلكتروني  ،المساعدات ومركز الطرف المستعير إبالغللطرف المعير  ينبغي -4

عدات المعادة إليه، وذلك عيب ملحوظ في األجهزة والم أوعن أي نقص أو تلف أو الفاكس 

بالتعويض عن مثل هذا  المعيرمن استالمه لها، وأيه مطالبة من قبل الطرف  ساعة 72خالل 
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جهة معاينة مستقلة في حالة  بإعدادهالنقص أو التلف أو العيب يجب أن يساندها تقرير يقوم 

من استالمه لبالغ الطرف  أيام 7بمثل هذا التقرير في غضون مطالبة الطرف المستعير 

  .المعير عن النقص أو التلف أو العيب

التي تصبح مفقودة أو تالفة أو بالية وهي في حوزة الطرف  المستعارةاألجهزة والمعدات  إن -5

 إستبدالها من قبل الطرف المستعير بأجهزة من نفس النوع /يتم توفيرها  أنالمستعير ينبغي 

، حسب إختيار الطرف المعير، ا يكافئها، أو التعويض عن سعرهاأو م والمواصفاتوالصنع 

هذا السعر، على سبيل المثال ال الحصر، سعر الشراء ورسوم الشحن والتفريغ  يتضمنبحيث 

، ورسوم التخليص، والضرائب الجمركية، وأية ضرائب أو النقل إلي مرافق التخزين ورسوم

  .بعملية إستبدال تلك األجهزة والمعداتأخري تتعلق  نفقات

الطرف المعير لكل جهاز  تعويضينبغي  ، 5 للفقرةوفقاً    والمعداتاستئجار األجهزة  نفقات -6

وذلك بشكل يومي بحيث يتم  اإلتفاقية،من األجهزة أو من المعدات المستعارة منه بموجب هذه 

ً  لقائمة رسوم التأجير بالساعة أو  اإليجار دفع التكلفة الرئيسية تعتبر  أنباليوم، وحيث وفقا

إلي  المستعارة التي يتم توصيلها والمعداتالكلفة اإلجمالية المقدمة للطرف المعير لألجهزة 

ً  للشروط المبينة في  حساب، فإنه ينبغي مستودعه أو أي مرفق للتخزين كلفة األجرة وفقا

  .)الترتيبات المالية( 2البروتوكول اإلقليمي الملحق  

  :الموجودات قائمة   -د

والمواد  والمعداتاإلقليمي، أن تضمن أن مخزوناتها من األجهزة  البروتوكول فيللدول األطراف  ينبغي

مركز  لدى" الزيت تسربمعدات مكافحة  قائمة" ، كما يتم تدوينها فيمتواصلةيتم تحديثه بصورة  

 عاماء الستخدامها كمرجع، وذلك مرتين كل يتم إعدادها وتوزيعها على البلدان األعض التي المساعدات

اليوم لكل األجهزة  أو  بالساعةويتضمن هذه القائمة تكاليف االستبدال الحالية، وكذلك التكلفة التشغيلية 

  .والمعدات

  

  
 


