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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
.قرار رقم ( )20ل�سنة 2016
.ب�ش�أن تنفيذ االتفاقيات الدولية الخا�صة
بالمالحة البحرية
وزير املوا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على قانون ت�سجيل ال�سفن وحتديد �شروط ال�سالمة ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )14ل�سنة ،1978
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1982وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1985ب�ش�أن املوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إلى
اتفاقيات دولية يف �ش�أن املالحة البحرية،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2005باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى االتفاقية
الدولية مل ْنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها �أرقام ( )1و( )2و(،)5
وعلى قانون امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة ،2006
املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2012والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ()6
ل�سنة ،2010
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2015باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى بروتوكول
عام  1988املتعلق باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام ،1966
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015باملوافقة على االن�ضمام �إلى بروتوكول عام 1988
املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار (�سوال�س) لعام ،1974
وعلى املر�سوم رقم ( )20ل�سنة  1996باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إلى االتفاقية
الدولية اخلا�صة بالتدريب وامل�ؤهالت للمالحني لعام ،1978
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل بكافة التعليمات ال�صادرة عن �شئون املوانئ واملالحة البحرية باللغتني العربية
والإجنليزية يف �ش�أن تنفيذ االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملالحة البحرية ،وهي كالآتي:
 -1االتفاقية الدولية مل ْنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها �أرقام ()1
و( )2و(.)5
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 -2بروتوكول عام  1988املتعلق باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام .1966
 -3االتفاقية الدولية اخلا�صة بقيا�س احلمولة لعام  1969ومالحقها.
 -4االتفاقية الدولية اخلا�صة بالت�صادم لعام  1972ومالحقها.
 -5بروتوكول عام  1988املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار (�سوال�س) لعام
 1974ومالحقها.
 -6االتفاقية الدولية اخلا�صة بالتدريب وامل�ؤهالت للمالحني لعام ،1978

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية� ،إ�صدار التعليمات ،واتخاذ كافة
الإجراءات والتدابري الالزمة لتنفيذ االتفاقيات الدولية امل�شار �إليها يف املادة الأولى من هذا
القرار.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد محمد
�صدر بتاريخ� 6 :صـفــر 1438هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 6 :نوفمرب 2016م
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ا�ست ـ ـ ــدراك
ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ( )3287امل�ؤرخ 2016/11/10قرار وزير املوا�صالت واالت�صاالت
رقم ( )20ل�سنة  2016ب�ش�أن تنفيذ االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملالحة البحرية.
ونظر ًا لورود بع�ض الأخطاء املادية يف املادة الأولى منهُ ،يعاد ن�شر القرار املذكور جمدد ًا.

قرار رقم ( )20ل�سنة 2016
ب�ش�أن تنفيذ االتفاقيات الدولية اخلا�صة
باملالحة البحرية
وزير املوا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على قانون ت�سجيل ال�سفن وحتديد �شروط ال�سالمة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )14ل�سنة ،1978
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1982وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1985ب�ش�أن املوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إلى
اتفاقيات دولية يف �ش�أن املالحة البحرية،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2005باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى االتفاقية الدولية
ملنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها �أرقام ( )1و( )2و(،)5
وعلى قانون امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة  ،2006املعدَّل
باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2012والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )6ل�سنة ،2010
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2015باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى بروتوكول عام
 1988املتعلق باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام ،1966
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015باملوافقة على االن�ضمام �إلى بروتوكول عام  1988املتعلق
باالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار (�سوال�س) لعام ،1974
وعلى املر�سوم رقم ( )20ل�سنة  1996باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إلى االتفاقية الدولية
اخلا�صة بالتدريب وامل�ؤهالت للمالحني لعام ،1978
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،
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قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل بكافة التعليمات ال�صادرة عن �شئون املوانئ واملالحة البحرية باللغتني العربية والإجنليزية
يف �ش�أن تنفيذ االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملالحة البحرية ،وهي كالآتي:
 -1االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام  1973وبروتوكوالتها ومرفقاتها �أرقام ( )1و()2
و(.)5
 -2االتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام  1966ومالحقها ،وبروتوكولها لعام .1988
 -3االتفاقية الدولية اخلا�صة بقيا�س احلمولة لعام  1969ومالحقها.
 -4االتفاقية الدولية اخلا�صة بالت�صادم لعام  1972ومالحقها.
 -5االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار (�سوال�س) لعام  1974ومالحقها ،وبروتوكولها لعام
.1988
 -6االتفاقية الدولية اخلا�صة بالتدريب وامل�ؤهالت للمالحني لعام  1978وتعديالتها.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية� ،إ�صدار التعليمات ،واتخاذ كافة الإجراءات
والتدابري الالزمة لتنفيذ االتفاقيات الدولية امل�شار �إليها يف املادة الأولى من هذا القرار.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد محمد
�صدر بتاريخ� 6 :صـفــر 1438هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 6 :نوفمرب 2016م

