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  صادرة عن اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري

  مستخدمة

  

 تنظيم الجوانب المختلفة لصناعة النقل البحري
Code ( ھي مجموعة  من المبادئ

 اوالبيئة  اواھتماما خاصا كس$مة السفينة 
الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية 

من أشھر المدونات والتي توفر معيارا دوليا 4دارة وتشغيل السفن في البحر بأمان 
وتھدف بشكل اساسي الى منع التلوث في البحر وتجنب ا=ضرار التي قد تلحق بالبيئة 

  

  .حدد الحد ا4دنى الواجب توفره من ا4من والس$مة للسفينة والميناء

Int'L Maritime Dangerous Goods (IMDG)  

فئات بحسب نوع تسعة وضمن  تنظم عملية نقل البضائع والمواد التي تصنف بانھا خطرة

من حيث  على السفن وتتعلق بمكافحة الحرائق
  .ف عن الحرائق واطفاء كل نوع منھا

ينتج عنه  قدان العمل على السفينة 

 

 

مستخدمةالمدونات ال من اشھر خمسة

  ريحفي صناعة النقل الب

تنظيم الجوانب المختلفة لصناعة النقل البحريالتي تھدف الى  من المدونات كثير
Code(المدونة والوسيلة الرئيسية في التجارة العالمية 

اھتماما خاصا كس$مة السفينة  تطلبي عينوضعھا لتنظيم مجال م يتموالتعليمات 
الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية  أھم ھذه المدوناتخمسة من فيما يلي ندرج 

  

 :مدونة ادارة الس(مة العامة

Int'L Safety Management (ISM)  

من أشھر المدونات والتي توفر معيارا دوليا 4دارة وتشغيل السفن في البحر بأمان 
وتھدف بشكل اساسي الى منع التلوث في البحر وتجنب ا=ضرار التي قد تلحق بالبيئة 

  . والسفينة

 :أمن السفينة ومرافق الميناء مدونة

(ISPS) Int'L Ship Port Facility Security  

حدد الحد ا4دنى الواجب توفره من ا4من والس$مة للسفينة والميناء
 :مدونة نقل البضائع الخطرة 

Int'L Maritime Dangerous Goods (IMDG)

تنظم عملية نقل البضائع والمواد التي تصنف بانھا خطرة
  .البضائع

 :مدونة نظام معدات الحرائق 

Int'L Fire Safety System (FSS)  

وتتعلق بمكافحة الحرائق (SOLAS)تندرج ضمن معاھدة 
ف عن الحرائق واطفاء كل نوع منھاونظام الكش ا4جراءات والمعدات 

 :مدونة التحقيق في الحوادث وا5صابات 

Causality Investigation  

ان العمل على السفينة تتعلق بقواعد التحقيق في أسباب الحوادث حيث 
  .او وفياتاصابات 

  :دراالمص

-  Marine Insight 

  .المنارة البحرية -

 )٤(نشرة إرشادية رقم  

كثيرھناك ال
الوسيلة الرئيسية في التجارة العالمية باعتبارھا 

والتعليمات 
ندرج ، وا4فراد

(IMO):  

مدونة ادارة الس(مة العامة .١
Management (ISM)

من أشھر المدونات والتي توفر معيارا دوليا 4دارة وتشغيل السفن في البحر بأمان 
وتھدف بشكل اساسي الى منع التلوث في البحر وتجنب ا=ضرار التي قد تلحق بالبيئة 

والسفينة
مدونة .٢

(ISPS) Int'L Ship Port Facility Security

حدد الحد ا4دنى الواجب توفره من ا4من والس$مة للسفينة والميناءت
مدونة نقل البضائع الخطرة  .٣

Int'L Maritime Dangerous Goods (IMDG)

تنظم عملية نقل البضائع والمواد التي تصنف بانھا خطرة
البضائع

مدونة نظام معدات الحرائق  .٤
Safety System (FSS)

تندرج ضمن معاھدة 
ا4جراءات والمعدات 

مدونة التحقيق في الحوادث وا5صابات  .٥
Investigation

تتعلق بقواعد التحقيق في أسباب الحوادث حيث 
اصابات 

  

المص


