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  )402ي(بیئیة  وتشریعات قوانینمقرر  ثانیةالمحاضرة ال

هو القاعدة التي توّجه ( ، ویقصد بالبروتوكول ویشمل هذا المیثاق على بروتوكولین      
ف أو نشاط ما هو عبارة عن مجموعة من ( وبتعبیر آخر ) الكیفیة التي یجب أن یؤدى بها تصرّ

  0)أغلب األحیان شفهیة أو غیر مكتوبةالقواعد أو التوجیهات والتي تكون في 

  : ستة مالحق ، هي كما إشتمل هذا المیثاق أیضًا على    

ر المتعلقة منع تلوث البحر من وقود السفن، إذ یؤكد على إلتزام الدول بالمعایی: الملحق األول 
والممنوع  اطق ذات الحساسیة للتلوثوحدد المن  إلى البحر،  )میاه التوازن( إطالق عملیة ب

یض المتوسط ، والبحر األسود ، البحر األب( فیها ، ومن هذه المناطق  زیوتمنعًا باتًا تفریغ ال
م،  1983، ودخل هذا الملحق حیز التنفیذ عام )، والبحر األحمر، والخلیج العربيقبحر البلطیو 

  0م 2007وآخر تعدیل له عام 

، إذ یفصل هذا الملحق المعاییر   السائلة رقابة تلوث البحر بالمواد الخطرة: الملحق الثاني
) 250(الخاصة برقابة التلوث من تفریغ المواد السائلة الخطرة التي تُحمل بالجملة، وتحدید

ُسمح تفریغها إلى منشآت خاصة فقط حتى تركیز معین ، ومنع منعًا باتًا تفریغ أي مادة  مادة ی
عد أقّل من  ُ ل هذاالملحق حیز التنفیذ عام دخ  ، من أقرب أرض) كم  19(خطرة على ب

  0م1987

بة، هذا الملحق تطوعي ، والدول المتعاقدة : الملحق الثالث منع تلوث البحر من الكیماویات المعّل
وضع العالمة ، في اإلتفاقیة غیر ملزمة بتنفیذه ، ویحدد الملحق المعاییر المتعلقة بالحمولة 

دخل حیز التنفیذعام  وكیفیة شحن المواد، وتحدید الكمیات، والشهادات المرفقة، والماركات
  0م1992

منع تلوث البحر بالمجاري من السفن ، وأیضًا هذا الملحق غیر ملزم للدول : الملحق الرابع
المتعاقدة ، وبموجب هذا الملحق یجب أن تكون في السفن منشأة لعالج المجاري أو منشأة 

  0م2003التنفیذ عام  دخل حیز لتطهیرها أو الصهریج لالحتفاظ بالمجاري ،
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منع تلوث البحر بالنفایات ، إذ یحدد الملحق الشروط المطلوبة والمتشددة : الملحق الخامس
فیما یتعلق باألماكن الخاصة للتخلص من مختلف أنواع النفایة والمسافة المطلوبة من أي 

   0م1988أرض، دخل حیز التنفیذ عام 

السفن، حددت تعلیمات هذا الملحق إنبعاث أكسید منع تلوث الهواء من : الملحق السادس
الكبریت وأكاسید النیتروجین المسموح بإنبعاثها من عوادم السفن ، كما یحظر تمامًا اإلنبعاث 

    0م2005المتعمد للمواد التي قد تؤثر على إضمحالل طبقة األوزون، ودخل حیز التنفیذ عام 
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