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 7/2018    النشرة رقم
 2018تموز  6الصادرة من المديرية العامة للنقل البري والبحري، تاريخ 

 
 

 72في المنظمة البحرية الدولية، اجتماع رقم   تقرير لجنة حماية البيئة البحرية   الموضوع:
MEPC 72/17/Add.1 

   2018أيار  18في   تاريخ الصدور
 
 

نيسان  13ولغاية  9المنعقد في خالل الفترة الممتدة من  72االجتماع رقم   البحريةتقرير لجنة حماية البيئة صدر 
 . MEPC 72/17/Add.1التقرير رقم   في المنظمة البحرية الدولية، 2018

 
 1997و بروتوكول  Ballast Water Managementيحتوي التقرير على قرارات مهمة ذات العالقة باتفاقية 

 وهي التالية والمرفقة ربطا" : يخص تلوث الهواء التفاقية ماربول، فيما
 

RESOLUTION MEPC.296(72) – AMENDMENTS TO 
REGULATIONS A-1 AND D-3 OF THE INTERNATIONAL 
CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF 
SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 

Annex 1 

RESOLUTION MEPC.297(72) – AMENDMENTS TO REGULATION 
B-3 OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER 
AND SEDIMENTS, 2004  

 

Annex 2 

RESOLUTION MEPC.298(72) – DETERMINATION OF THE 
SURVEY REFERRED TO IN REGULATION B-3, AS AMENDED, 
OF THE BWM CONVENTION 

Annex 3 



RESOLUTION MEPC.299(72) – AMENDMENTS TO 
REGULATIONS E-1 AND E-5 OF THE INTERNATIONAL 
CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF 
SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 

Annex 4 

RESOLUTION MEPC.300(72) – CODE FOR APPROVAL OF 
BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS (BWMS CODE) 

Annex 5 

RESOLUTION MEPC.301(72) – AMENDMENTS TO MARPOL 
ANNEX VI (ECAs AND REQUIRED EEDI FOR RO-RO CARGO 
AND RO-RO PASSENGER SHIPS) 

ANNEX 7 
 

Annex 6 

UNIFIED INTERPRETATION OF APPENDIX I (FORM OF THE 
INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT 
CERTIFICATE) OF THE BWM CONVENTION 

Annex 9  

RESOLUTION MEPC.304(72) – INITIAL IMO STRATEGY ON 
REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS 

Annex 
11  

 
جراء المقتضى .  للتفضل باالطالع وندعو اصحاب السفن إلى أخذ العلم وا 

 
 وشاكرين لكم حسن تعاونكم.            

                                                                 
 المديرية العامة للنقل البري والبحري  
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 8/2018    النشرة رقم
 2018تموز  6المديرية العامة للنقل البري والبحري، تاريخ الصادرة من 

 
 بناء" على النشرة سالمة االبحار   سالمة االبحار وتدابير خطوط السير للسفن في اربع مناطق   الموضوع:
  IMOفي  MSCللجنة السالمة البحرية  99الصادرة في االجتماع رقم  336رقم               

 
في جلستها  2018أيار  25ولغاية  16في المنظمة البحرية الدولية في الفترة  MSCاجتمعت لجنة السالمة البحرية 

 25/5/2018تاريخ  336و صدرت عنها عدة قرارات ونشرات بالسالمة البحرية، منها النشرة البحرية رقم  99رقم 
 لمرور البحرية في الدول والمناطق التالية:والمتعلقة بإرشادات المرور واالبحار البحرية في المناطق ا

 الصين، هولندا، غانا و بحر ومضيق بيرينغ في االسكا.
 
 

جراء المقتضى .  للتفضل باالطالع وندعو اصحاب السفن والشركات البحرية إلى أخذ العلم وا 
 

 وشاكرين لكم حسن تعاونكم.          
                                                          

 المديرية العامة للنقل البري والبحري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 9/2018    النشرة رقم

 2018تموز  6الصادرة من المديرية العامة للنقل البري والبحري، تاريخ 
 

 قرار باالرشادات في مكافحة المسافرين خلسة على متن السفن، صادر من المنظمة البحرية الدولية   الموضوع:
 

 8إلى  5في المنظمة البحرية الدولية في الفترة  FACILITATION COMMITTEEاجتمعت لجنة التسهيالت 
بخصوص االرشادات الجديدة والمعدلة بخصوص  13وصدر عنها القرار رقم  42بالجلسة رقم  2018حزيران 

 المسؤولة. ية واإلداراتالمسافرين خلسة على متن السفن، وتتضمن مسؤوليات تخص أصحاب السفن والشركات البحر 
 

وتتضمن في آخر صفحة من القرار نموذج ابالغ عن المسافرين خلسة" على الربان السفينة تحضيره وتوقيع المسافر 
 خلسة وواجب التبليغ الفوري.

 
 2018تموز  1القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء" من يوم األحد 

 
جراء المقتضى .للتفضل باالطالع وندعو اصحاب السفن والشركات الب  حرية إلى أخذ العلم وا 

 
 وشاكرين لكم حسن تعاونكم.          

                                                          
 المديرية العامة للنقل البري والبحري  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 10/2018    النشرة رقم

 2018تموز  6المديرية العامة للنقل البري والبحري، تاريخ الصادرة من 
 

 جمهورية نورو -  IMOالصادرة من المنظمة  3855الرسالة التعميمية رقم    الموضوع:
IMO Circular Letter No.3855 

 
رسالة تعميمية بخصوص كتاب رسمي صادر من وزارة الخارجية والتجارة  2018حزيران  20تاريخ  IMOصدر من 

، تخطر فيه جميع الدول واصحاب السفن والشركات البحرية وهيئات NAURU ،29/5/2018في جمهورية نورو 
 ولم/السويد وأسمها:ستوكه التصنيف ومذكرات التفاهم في المراقبة والتفتيش واصحاب العالقة بأن هناك شركة وهمية في

 
NAURU MARITIME ADMINISTRATION 

INTERNATIONAL SHIP REGISTRY 
 

هذه الشركة الوهمية المذكورة أعاله تقوم بإصدار الشهادات والتسجيل السفن تحت علم دولة نورو وذلك بدون تكليف 
 وبشكل مخالف للقانون. NAURUشرعي من وزارة الخارجية والتجارة في جمهورية نورو 

 
 كلفت الشركة التالية:  NAURUوزارة الخارجية والتجارة في جمهورية نورو 

 
NATIONAL PROJECT LIMITED 

 
ومركزها في سنغافورة اعطتها الصالحية بشكل رسمي في إدارة الشؤون البحرية الخارجية لدولة نورو بما فيها تسجيل 

 السفن تحت علم دولة نورو.
 

جراء المقتضى .  للتفضل باالطالع وندعو اصحاب السفن والشركات البحرية إلى أخذ العلم وا 
 

        ن لكم حسن تعاونكم.وشاكري          
 المديرية العامة للنقل البري والبحري  

 
 



 
 

 11/2018    النشرة رقم
 2018تموز  6الصادرة من المديرية العامة للنقل البري والبحري، تاريخ 

 
 دولة ساموا -  IMOالصادرة من المنظمة  3854الرسالة التعميمية رقم    الموضوع:

IMO Circular Letter No.3854 
 

رسالة تعميمية بخصوص كتاب رسمي صادر من وزارة األشغال والنقل  2018حزيران  20تاريخ  IMOصدر من 
والشركات البحرية ، تخطر فيه جميع الدول واصحاب السفن 2018حزيران  6والبنية التحتية في حكومة دولة ساموا، 

وهيئات التصنيف ومذكرات التفاهم في المراقبة والتفتيش واصحاب العالقة بأن كافة األمور البحرية والشهادات والتسجيل 
 تصدر فقط من وزارة األشغال والنقل والبني التحتية في دولة ساموا وأن الشركة المسماة

ASCENT NAVALS 
 

 .2017الشهادات باإلنابة عن دولة ساموا وذلك ابتداء" من تاريخ شباط ليس لها أي عالقة بالتسجيل واصدار 
 

جراء المقتضى .  للتفضل باالطالع وندعو اصحاب السفن والشركات البحرية إلى أخذ العلم وا 
 

        وشاكرين لكم حسن تعاونكم.          
 المديرية العامة للنقل البري والبحري  
 

 
 

   رات على الرابط التالييمكنكم متابعة جميع النش
 

http://www.transportation.gov.lb/ar/circulars 
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