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 الجمعية
 الثالثونالدورة 
 من جدول األعمال 9البند 
 
 

 A.1117(30)القرار 
 

 2017 كانون األول/ديسمبر 6المعتمد في 
 من جدول األعمال( 9)البند 

 
 خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة

 
 

 ، الجمعيةإن 
 
 والخطوط ما يتعلق باللوائح المنظمة البحرية الدولية المتصلة بوظائف الجمعية فيإنشاء )ي( من اتفاقية 15المادة  تشير إلىإذ 

 وضبطه ،التوجيهية المعنية بالسالمة البحرية ومنع التلوث البحري من السفن 
 

رقم تعريف دائم  صص  خ   إذاالسالمة البحرية ومنع التلوث ومنع االحتيال البحري  توفيرجهود  تعزيزبأنه يمكن  واعتقادًا منها
 شهادات السفن ، فيج درَ وي   عند انتقال السفينة إلى َعَلم آخرر للسفينة ال يتغي  

 
ذ  ( ، )اتفاقية سوالس 1974مؤتمر الحكومات المتعاقدة في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام أن إلى  تشيروا 

تضم نت اتفاقية سوالس تعديالت على  1، اعتمد بالقرار  1994الذي ع ِقَد في مقر المنظمة البحرية الدولية في شهر أيار/مايو 
 الحالية من اتفاقية سوالس( ، دخلت حي ز التنفيذ  XI-3/1إضافة الئحة إلزامية بشأن خطة رقم تعريف السفينة )الالئحة 

 ، 1996كانون الثاني/يناير  1في 
 

ذ  تعديالت على  MSC.202(81)أن لجنة السالمة البحرية ، في دورتها الحادية والثمانين ، اعتمدت بالقرار إلى  أيضاً  تشيروا 
، دخلت  (1974اتفاقية سوالس لعام من  V/19-1)الالئحة  تحديد هوية السفن وتتب عها من مسافة بعيدةتتناول اتفاقية سوالس 
 ، 2008كانون الثاني/يناير  1حي ز التنفيذ في 

 
ذ    ، خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة،  A.600(15)أنها اعتمدت ، بالقرار إلى  كذلك تشيروا 

للخطة  التي تسمح بالتطبيق االختياري بشأن رقم تعريف السفينة المنق حة خطة المنظمة البحرية الدولية،  A.1078(28)بالقرار و 
 طن فأكثر ، بما في ذلك سفن الصيد ، 100على السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 
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ذ تدرك التي تبلغ  لتيسير تطبيقها على السفن خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينةالحاجة إلى تنقيح  وا 
ن الركاب وسفأو من غير الفوالذ ،  لصيد ذات البدن المصنوع من الفوالذ، بما في ذلك سفن ا ن فأكثرط 100حمولتها اإلجمالية 

 المتنقلة التي تشملها البحرية ، ووحدات الحفر  السرعة ةعاليالركاب الكب امر طن ، و  100التي تقل حمولتها اإلجمالية عن 
طن  100التي تقل حمولتها اإلجمالية عن الصيد المجهزة بمحركات داخلية  سفنمن اتفاقية سوالس ؛ وجميع  V/19-1الالئحة 

 ، مترًا والمرخَّص لها بأن تعمل خارج المياه التي تخضع للسيادة الوطنية لدولة الَعَلم 12أو يزيد على  (LOA)ويبلغ طولها الكل ي 
 

 ، والتسعين الثامنةلجنة السالمة البحرية في دورتها التي تقد مت بها توصية الفي  نظرت وقد
 
من أجل  ، في مرفق هذا القرار ، على النحو الوارد خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة تعتمد 1

 ؛ بشكل اختياريتنفيذها 
 
ذا بالتدابير التي تتخذها في هخطار المنظمة ا  و العملي الممكن قدر بالالحكومات المعنية الى تنفيذ الخطة  تدعو 2

 ؛ الخصوص
 
 ؛تحسينها حسب الحاجة مواصلة ل النظرلجنة السالمة البحرية أن تبقي الخطة قيد  من تطلب 3
 
 . A.1078(28)القرار  تلغي 4
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 مرفق
 

 خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة
 
 

 مقدمة
 
د منها قصَ االحتيال البحري . وال ي   الحؤول دونالغرض من الخطة تعزيز السالمة البحرية ومنع التلوث وتيسير  1
نة . أو غير ذلك من االعتبارات البحرية التجارية المتعلقة بتشغيل السفي، المسؤولية أو القانون المدني ذات صلة بخالل بمسائل إلا

وقد ترغب  رحالت دولية .ب وتقوم ترفع َعَلَمهاسفن الجديدة أو السفن الموجودة التي ال ىعلالخطة  أن تطب قدارات إلل وينبغي
دراج ا  لسفن التي تقوم برحالت محلية فحسب و تعريف المنظمة البحرية الدولية لصادرة عن ادارات أيضًا في تخصيص أرقام إلا

 تلك األرقام في الشهادات الوطنية .
 

 االنطباق
 
بما في ذلك سفن الصيد ذات البدن طن فأكثر ،  100 اإلجمالية السفن التي تبلغ حمولتها تنطبق الخطة على 2

 ةعاليالركاب الكب امر طن ، و  100وسفن الركاب التي تقل حمولتها اإلجمالية عن  ؛المصنوع من الفوالذ أو من غير الفوالذ 
؛ وجميع سفن الصيد المجهزة  (من اتفاقية سوالس V/19-1الالئحة ، التي تقوم برحالت دولية )ووحدات الحفر المتنقلة  السرعة

مترًا والمرخَّص لها بأن  12أو يزيد على  (LOA)طن ويبلغ طولها الكل ي  100بمحركات داخلية التي تقل حمولتها اإلجمالية عن 
 باستثناء ما يلي :، تعمل خارج المياه التي تخضع للسيادة الوطنية لدولة الَعَلم 

 
 زة بوسائل الدفع الميكانيكي ؛ر المجه  السفن غي .1
 
 يخوت النزهة ؛ .2
 
 ؛1السفن التي تقوم بخدمات خاصة  .3
 
 الصنادل القادوسية ؛ .4
 
 فة في فئة ممائلة ؛األحواض العائمة والهياكل المصن   .5
 
 السفن الحربية وسفن نقل الجنود ؛ .6
 
 . بخالف سفن الصيد، السفن الخشبية  .7

 
 لتعريف السفينة المنظمة البحرية الدوليةصادر عن تخصيص رقم 

 
 التي تليها سبعة أرقام  ”IMO“من األحرف الثالثة المنظمة البحرية الدولية الصادر عن رقم ال يتألف 3
 M&T HIS) Handling Services Maritime & TradeInformation  2(ي خصَّص من ِقبل سجل  الذي ،( 8712345IMO مثاًل ،)

األرقام  خص صتأن  الخطة تنفيذ تقرردارات التي إلا منب طلَ . وي  ألول مرة السفن سجل دراجها في إبنائها أو عند  عندللسفينة 
،  مهلجميع السفن المعنية التي ترفع أعال، أو تعمل على أن يتم تخصيص هذه األرقام ، المنظمة البحرية الدولية  الصادرة عن

 ي شهادات السفن .ج تلك األرقام فرِ دوأن ت  
                                                

 على سبيل المثال ، سفن المنارات ومحطات الراديو العائمة ومراكب البحث واإلنقاذ . 1
 . IHS Maritimeو  F)-IHSFairplay (-IHSكان ي عَرف سابقًا باسم  2
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 . أما في سفينةالالمنظمة البحرية الدولية عند تسجيل الصادر عن رقم البالنسبة للسفن الجديدة ، ينبغي تخصيص  4
تمام إ ، كموعد مناسب أقرب موعدالمنظمة البحرية الدولية في الصادر عن رقم التخصيص  ينبغيفما يتعلق بالسفن الموجودة ، 

 أو عند اصدار شهادات جديدة . يةمعاينة التجديدال
 
على  وماتلتوزيع هذه المعلالمنظمة بذلك  ن ت بلغبما يتجاوز نطاقها اإللزامي أ الخطةذ االدارات التي تنف   منب طلَ ي   5

 الحكومات األخرى .
 
عن المنظمة الصادر رقم اللما يرتبط ب مصادرَ  IHS M&T سجل ر المنشورات الرسمية وغيرها من المعلومات منعتبَ ت   6

 همن بيانات . واذا كانت المعلومات عن سفينة ما ال تتماثل مع المعلومات الواردة في سجل السفن وملحقه ألن البحرية الدولية
الصادرة األرقام  في صحة في دولة الميناء يشك   الرقابة على السفنأو ألن موظف  تغيير اسم السفينة،  المثالعلى سبيل  ، جرى

أو أمانة المنظمة  IHS M&T سجل مزيد من التوضيحات من طلب يمكننة في الشهادات ، المدوَّ  البحرية الدوليةعن المنظمة 
 م .لَ البحرية الدولية أو دولة العَ 

 
 والعالمات المنظمة البحرية الدوليةالصادر عن رقم الفيها  ُيدَرجن أن الشهادات التي يتعي  

 
لها  ةالمنظمة البحرية الدولية في شهادة تسجيل السفينة التي تشمل السمات المميز  الصادر عن رقم الج درَ ينبغي أن ي   7

.  ك مالئماً يكون ذلالمنظمة البحرية الدولية كلما وحيثما  االتفاقيات الصادرة عن التي ت مَنح بمقتضىوفي جميع الشهادات 
كلما لسفن ، امثل شهادات تصنيف ، في شهادات أخرى أيضًا المنظمة البحرية الدولية الصادر عن رقم ال جأن ي درَ  وي ستحَسن
ل. يكون ذلك مالئمًا وحيثما  ز أو م الممي  الرق” ةالمعنون الخانةالمنظمة البحرية الدولية في الصادر عن رقم ال جأن ي درَ  وي فضَّ

لى منظمة البحرية الدولية وسمًا دائمًا عوينبغي أيضًا وسم الرقم الصادر عن ال شارة النداء .إباالضافة الى ،  “الحروف المميزة
 . يكون ذلك مالئماً كلما وحيثما بدن السفينة 

 
 المنظمة البحرية الدولية الصادر عن رقم الكيفية الحصول على 

 
من أجل الحصول على الرقم الصادر عن المنظمة البحرية الدولية للسفن الجديدة والسفن الموجودة على حد سواء ،  8

 ؛ //:www.imonumbers.ihs.comhttpومن أجل القيام باستفسارات لغرض معي ن ، ي رجى مراجعة الموقع التالي على اإلنترنت : 
، وذلك على العنوان إلنها الوسيلة األسرع إلصدار هذه األرقام  IHS M&Tأو يمكن إرسال طلبات في هذا الخصوص إلى 

 التالي :
 
 IHS Maritime & Trade  

Sentinel House 
163 Brighton Road 
Coulsdon, Surrey CR5 2YH 
United Kingdom 
E-mail: ship.imo@ihs.com 
Tel: +44 (0) 1334 328300 (General Contact) 
       +44 (0) 203 253 2404 (IMO Ship Team) 
Fax: +44 (0) 203 253 2102 

 
  

http://www.imonumbers.ihs.com/
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 بناؤها(السفن الجديدة )المتعاقد عليها والجاري 
 
 التالية : الوسائلإحدى بالمنظمة البحرية الدولية الصادر عن رقم الالحصول على  يمكن 9
 

هاتفيًا أو بواسطة بالبريد اإللكتروني أو الفاكس . وينبغي  IHS M&T سجل ينبغي توجيه االستفسارات إلى .1
 . 3 إتاحة تفاصيل السفينة عند توجيه هذه االستفسارات

 
عن المنظمة البحرية الدولية مجانًا . الرقم الصادر  IHS M&T سجل يعطالمعلومات أعاله ، ي   ستنادًا إلىوا

ذا لم يتضمن ملف بناء السفن الجديدة في هذا السجل بيانات تتعلق بالسفينة موضع االستفسار ، ي فتَ   حوا 
 . IHS M&T سجل سجل جديد لتلك السفينة وي خصَّص لها رقم من ِقبل

 
)يتيس ر للمنظمة البحرية  Sea-webاالط الع عبر اإلنترنت على ملف بناء السفن الجديدة على موقع نظام  .2

 .الدولية استخدام هذا النظام( 
 
م خدمات منتظمة للحصول على بيانات مختارة من ملف الذي يقد   IHS M&Tسجل  عن طريقطلب  تقديم .3

 يتطل به العميل . بناء السفن الجديدة يتم إعدادها وفقًا لما
 

 السفن الموجودة
 

على استعداد ألن يلب ي مجانًا طلبات لغرض معي ن في هذا  IHS M&Tسجل في ما يتعلق بالسفن الموجودة ، فإن  10
 معقول .ال حدود ضمنوذلك الخصوص ، 

 
يقوم ، على حد سواء ، بالتدقيق في صحة األرقام الصادرة عن المنظمة البحرية أن  IHS M&Tسجل باستطاعة  11

الدولية وبإصدار هذه األرقام لإلدارات عن طريق التبادل المعتاد للبيانات مع اإلدارات ، على النحو الوارد في الرسالة التعميمية 
 . ، بالصيغة التي قد ت عدَّل بها Rev.6/1886رقم 
 

 طن 100سفن الصيد التي تقل حولتها اإلجمالية عن 
 

يد سفن الصل من أن ي تيح بصورة دقيقة األرقام الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IHS M&Tسجل لكي يتمكن  12
مترًا والمرخَّص لها  12أو يزيد على  (LOA)طن ويبلغ طولها الكل ي  100الجديدة والموجودة التي تقل حمولتها اإلجمالية عن 

أن ، فإنه بحاجة إلى أن يحصل قبل ذلك على تأكيٍد من اإلدارة ب بأن تعمل خارج المياه التي تخضع للسيادة الوطنية لدولة الَعَلم
 من هذا المرفق . 2السفن تستوفي المعايير الواردة في الفقرة 

 
 توجيه االستفسارات الى أمانة المنظمة البحرية الدولية 

 
المي المتكامل النظام العمن “ بيانات السفن والشركات”إن أرقام التعريف المخصصة للسفن متوافرة في الجزء المعنون  13

يمكن و  ، https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/Default.aspx ( على الموقع اإللكتروني التالي :GISIS)نظام للمعلومات عن النقل البحري 
( IMOnumbers@imo.org:  التالي البريد اإللكتروني)عنوان من أمانة المنظمة البحرية الدولية  مجاناً يها كذلك الحصول عل

 . 8على العنوان المذكور في الفقرة مباشرًة  IHS M&Tسجل ومن  ، Sea-webإذ يتيس ر لها استخدام نظام 
 
 

__________ 

                                                
 ة )مثاًل ،نيمكن االط الع على قائمة هذه التفاصيل في النموذج المرفق بالرسائل التعميمية عن خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفي 3

 ، بالصيغة التي قد ت عدَّل بها( . Rev.6/1886الرسالة التعميمية رقم 


