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Abstract
the research paper highlights a topic which is the risk of transporting
dangerous goods seed cake by sea , the research paper shows the
dangerous faced by the ship crew due to transporting such goods , it also
shows some principals and precautions which the maritime shipping
society should consider while transporting this goods it also showed the
master, the shipper and the officers responsibilities to achieve a safe
shipping, it also offered some modifications in sorting some goods which
was categorized under dangerous goods in the past and now it is listed as
Non-Hazardous goods anymore then offered findings and
recommendations.
ملخص
,ه ثٌخطشر دقشث١س ثٌىٚع ِخجؽش ٔمً دؼجةع دزٛػِٛ ٍٝء عٛز ثٌؼ١سلز ثٌذقغٌٛصغٍؾ ث
ؾز شقٓ ِغً صٍه ثٌذؼجةع١ٕز ٔض١ثٌغفٚ ُج ثٌطجلٌٙ ضعشع٠ ٟسلز دعغ ثٌّخجؽش ثٌضٌٛشس ثٙأظٚ
ٝ ـٜج ِؾضّع ثٌشقٓ ثٌذقشٙؼع٠ ٝجؽجس ٌى١ثالفضٚ شس دعغ ثٌّذجداٙ وّج أظ,ثٌخطشر
يٛطٌٍٛ ثٌؼذجؽٚ ْثٌشدجٚ ٓجس ثٌشجف١ٌٛعشػش ِغتٚ ,ثالعضذجس عٕذ شقٓ ِغً صٍه ثٌذؼجةع
ثعٛٔؿ دعغ أ١ٕ صظٟ فذعش ـٟالس ثٌض٠ وّج عشػش دعغ ثٌضعذ, شقٓ آِٓ ٌٍذؼجعزٌٝإ
ْ وذؼجةع٢أطذقش صٕذسػ ثٚ ٝ ثٌّجػٟ ٔطجق ثٌذؼجةع ثٌخطشر ـٟ وجٔش صٕذسػ ـٟثٌذؼجةع ثٌض
.جس١طٛثٌضٚ ش خطشر عُ ثٌٕضجةؼ١ؼ
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قائمت االخخصاراث

BC Code
BLU

:Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes
:Code of Practice for the safe loading and unloading of bulk carriers

DDG

: Distilled Dried Grains

DDGS

: Distillers Dried Grain with Solubles

DNV

: Det Norske Verities.

IMDG Code :The International Maritime Dangerous Goods
IMSBC Code :International Maritime Solid Bulk Cargoes
ISM
MSC
P&I CLUP

:International Safety Management
:Maritime Safety Committee
: Protecting and Indemnity Club.

Radio UHF/VHF
SOLAS 74

:Two Way Radio UHF/VHF Dual Band Transceiver

: International Convention for Safety of Life at sea 1974.
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 1مقدمت
ثٌٛسلةز ثٌذقغ١ةز صغةٍؾ ثٌؼةٛء عٍةِٛ ٝػةٛع ٘ةجَ ٠عةذ ِةةٓ أفةذ ثأعةذجح ثٌضة ٟصعةشع ثٌغةفٓ ٚؽٛثلّٙةج إٌة ٝثٌعذ٠ةذ ِةةٓ
ثٌّخجؽش ثٌّضٕٛعز أال ٔ ٛ٘ٚمً دؼجةع دزٚس ثٌى١ه ثٌض٠ ٝعذ دعغ ِٕٙج ِٓ ثٌذؼجةع ثٌخطشر ف١ظ أْ ثٌشٛث٘ذ صؤوةذ أْ
ثٌعذ٠ذ ِٓ أطقجح ثٌغفٓ ٠م ِْٛٛدئسعجي عفٕ ُٙإٌ ٝثٌّٛثٔب ٚصم َٛدٕمً دؼجةع لذ ال صىِٕ ْٛجعذز دشىً ِغجٌٌٍ ٟغةفٕ١ز
أ ٚأْ ؽٛثلّٙج ٌ١غٛث عٍ ٝدسث٠ز أ١ٌ ٚغٛث ِٓ ر ٞٚثٌخذشر دّج ـ ٗ١ثٌىفج٠ز ٌٕمً صٍه ثٌذؼجةعٚ ,لذ ٠ؤد ٜإٌ ٝصعشع ف١ةجر
ثٌذقجسر ٌٍخطش ,وّج لذ ٠ؤعش عٍ ٝثٌذ١تز ثٌذقش٠ز.
ٔمً ٘زث ثٌٕٛع ٠ضطٍخ ثالٌّجَ دٗ ٚثالفضشثص دجٌّخجؽشثٌٕجصؾز عٓ ٔمٍٗ د ْٚصطذ١ةك ثٌمٛثعةذ ثٌذ١ٌٚةز ثٌظةجدسر ِةٓ ثٌّٕةّةز
ثٌذقش٠ز ثٌذ١ٌٚز ٚرٌه أِٓ ٚعالِز ثٌغفٓ ٚدقجسصٙج ٚثٌقفجظ عٍ ٝثٌذ١تزٚ ,عةذَ ثٌخٍةؾ دٕ١ةٗ ٚدة ٓ١أٔةٛثع أخةش ٜلةذ صذةذٚ
شةذٙ١ز ٌةةٗ ٌٚىٕٙةةج ـةٚ ٝثلةةع ثأِةةش ٌ١غةش دخطةةشر ,ؽةةجلُ ثٌغةةفٕ١ز ٚثٌةز٠ ٓ٠ةةذ٠شٙٔٚج ٠ٚشةةؽٍ٘ٛج ٠ؾةخ أْ ٠ىٔٛةةٛث عٍةة ٝعٍةةُ
دأخطجس ِٚالدغجس ٔمً دزٚس ثٌى١ه فض٠ ٝقجـةٛث عٍ ٝثٌغفٕ١ز ٚثٌذقجسر ٚثٌذ١تز ثٌذقش٠ز.
ـف ٟفم١مز ثأِش أْ ثٌغفٕ١ز دظفضٙج ثٌٕجلً ٍِضِز دشعج٠ز ثٌذؼجةع دخذةشر ٚثفضشثـ١ةز ٌؼةّجْ صفش٠ةػ ثٌذؼةجعز ثٌضة ٟلجِةش
دشقٕٙج دٕفظ ثٌقجٌز ثٌض ٟشقٕش دٙج ,أ ٞأْ ثٌقشص ٚثٌضخط١ؾ ٚثٌقزس شٟء ٚثؽخ ٌؾّ١ع ثٌعٍّ١جس عٍ ٝثٌغفٕ١ز.

 -2مصطلح بذور الكيك
ِخٍفجس ثٌذزٚس أ " ٚثٌذزٚسثٌض ٝصضّجعه ِغً ثٌى١ه " أ ٚدزٚس ثٌى١ه )٘ (SEED CAKEةِ ٛظةطٍـ ٠غةضخذَ ٌٛطةؿ
ثٌذزٚسثٌض٠ض١ز دعذ أْ ٠ضُ ثعضخشثػ ثٌض٠ش ِٕٙج أ ٞأٔٙج ثثٌذمج٠ج ثٌغجٔ٠ٛز دعذ إصثٌز ثٌض٠ش ِةٓ أِ ٞةٓ ِظةجدس ثٌض٠ةش عةٛثء
وجٔش دزٚس أ ٚفذٛحٚ ,ؼ١ش٘ج ِٓ أ ِٓ ٞثٌغٍع ثٌض ٟصّضٍه ٔفةظ ثٌخظةجةضّ٠ٚ .ىةٓ ثعةضخشثػ ثٌض٠ةش ِةٓ ثٌذةزٚسثٌضٝ
صضّجعه ِغً ثٌى١ه إِج ِ١ىجٔ١ى١ج أٚعٓ ؽش٠ك ثٌّز٠ذجس ِغةً ثٌٙىغةجِْٚ .ةٓ ثٌّعةشٚؾ أْ ِخٍفةجس ثالعةضخشثػ ِ١ىجٔ١ى١ةج
صعةةةشؾ "دةةةجٌّطشٚدر ِ١ىجٔ١ى١ةةةةج "ٚ ,Mechanically expelledصغةةةِّ ٝخٍفةةةجس ثالعةةةةضخشثػ دجعةةةضخذثَ ثٌّةةةةز٠ذجس
" دجٌّغضخٍظز دجٌّز٠ذجس  . solvent-extractedأ ٜأْ دزٚس ثٌى١ه ٘ ٟدمج٠ج ِٕضؾجس ثٌضٛ٠س ثٌٕذجص١ز عٛثء ِٓ ثٌذةزٚس
أ ٚثٌقذٛح ثٌقجٍِز ٌٍضٛ٠سٚ ,صغضخذَ أعجعج وعٍؿ فٛ١ثٔ ٟأٌٍ ٚذٚثؽٓ أ ٚوأعّذر عٍِ ٝغض ٜٛثٌعجٌُ.
ثالعضخالص دجٌّز٠ذجس ٕ٠ضؼ وّ١جس وذ١شر ِٓ ثٌض٠شٌ ,زٌه ـئْ ثٌّٕضؼ ثٌغجٔ ٜٛدعذ عٍّ١ةز ثعةضخشثػ ثٌض٠ةش ٠قضة ٜٛعةجدر
عٍِ ٝقض ٜٛص٠ض ٝألً ِٓ دزٚس ثٌى١ه ثٌّغضخشػ ِٕٙج ثٌض٠ش دطش٠مز ِ١ىجٔ١ى١زِٚ .ةع رٌةه ـمةذ صٕذعةظ ِةٓ ثٌّغضخٍظةز
دجٌّز٠ذجس أدخشر لجدٍةز ٌالشةضعجي ِّةج ٠ؾعةً ِةٓ ثٌؼةشٚس ٞثٌةضخٍض ِةٓ ؽّ١ةع ِظجدسثالشةضعجي وجٌّظةجد١ـ ٚثأعةالن
ثٌعجس٠ز ِٚج شجدٗ رٌه ـِ ٟشثفً ثٌشقٓ ثٌّخضٍفز.
دزٚس ثٌى١ه لذ صى ْٛعٍ ٝشىً لطع أ ٚلذ ٠ضُ ؽقٕٙج ٌذل١ك .والّ٘ج عجدر ِج ٠ضُ ػؽطٗ ٌضضشىً وش٠ةجسٌ ,ضغة ً١ٙعٍّ١ةز
ثٌٕمً ٚ .ثأٔٛثع ثأوغش شٛ١عج ِةٓ دةزٚس ثٌى١ةه صشةًّ صٍةه ثٌّغةضّذر ِةٓ ؽةٛص ثٌٕٙةذ وةٛدشث ٚ ,ثٌفةٛي ثٌغةٛدثٔٚ ,ٟدةزس
ثٌىضجْ ٚثٌزسرٚ ,دةزٚسثٌٕ١ؾشٔٚ ,ة ٜٛثٌٕخ١ةًٚ ,ثٌشةع١شٚ ,وش٠ةجس ٌةخ ثٌٍّ١ةٔٚ ,ْٛخجٌةز ثأسص ٚـةٛي ثٌظة٠ٛج ٚدةزٚسعذجد
ثٌشّظٚ ,دزٚسثٌمطٓ ثٌض٠ ٟضُ إٔضجؽٙج دىّ١جس وذ١شر ـِ ٟظش ٚصعضذش ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ِٓ أوذش ثٌّغضٍٙى.ٓ١
لذ صخضٍؿ ثٌّٕضؾجس ِٓ ف١ظ ثٌشثةقز ٚثٌمجدٍ١ز ٌٍضفجعً ِع ثأوغؾٌٚ ,ٓ١ىٓ ثٌخظجةض ثأعجع١ز ٌذزٚسثٌى١ه صضشجدٗ إٌةٝ
فذ وذ١شِٚ .ع رٌه ,ـئْ ِضطٍذجس  IMDGأ IMSBC ٚوٛد ثٌضطذ١م١ز ٌٕمٍٙج صخضٍؿ صذعج ٌّقض ٜٛثٌض٠ش ٚثٌشؽٛدةز ـةٝ
ثٌشقٕز(Checkship, 1999).
وٛد ٠ IMSBCمغُ أخطجس ثٌذؼجةع إٌِ ٝؾّٛعز ثٌذؼجةع  B ,AأC ٚ
• ثٌّؾّٛعز  - Aثٌشقٕجس ثٌض ٟلذ صضّ١ع.
• ثٌّؾّٛعز  - Bثٌشقٕجس ثٌض ٟلذ صّضٍه أخطجس ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز.
• ثٌّؾّٛعز  - Cثٌشقٕجس ثٌض ٟال صى ْٛعشػز ٌٍضّ١ع ٚال صٍّه ثٌّخجؽش ثٌى١ّ١جة١ز.
وّج أْ صظٕ١ؿ ثٌذؼجةع وذؼجةع خطشر ٠شؽع رٌه ٌخظجةظةٙج ٌ .ةزٌه ِٚةع ثعةضغٕجءثس لٍٍ١ةز ,صظةٕؿ دةزٚس ثٌى١ةه عٍةٝ
أٔٙج دؼجةع خطشر صقش ثٌفتز ) 4-2ؽذمج ٌىٛد  , IMDGثٌضّ٠ ٟىٓ أْ صشصفع دذسؽز فشثسصٙج رثص١ةجٚ ,إرث وجٔةش سؽذةز
أ ٚصقض ٞٛعٍٔ ٝغذز عجٌ١ز ِٓ ثٌض٠ش ؼ١ش ثٌّؤوغذ صشضعً رثص١ج ٌ .زٌه لذً شقٓ دؼةجةع دةزٚس ثٌى١ةه صضطٍةخ شةٙجدر ِةٓ
عٍطز ِعضشؾ دٙج صزوشِقض ٜٛثٌض٠ش ٚثٌشؽٛدز ,وّج ِ٘ ٛطٍٛح ِٓ لذً  IMSBCوٛد.
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ثٌفتز  4-2صّغً ثٌشقٕجس ثٌعشػز ٌالشضعجي ثٌزثص ٟؽذمج ٌىٛد  .IMDGأِج وٛد  IMSBCوٛد ـ١مغُ دةزٚس ثٌى١ةه إٌةٝ
أسدعز أٔٛثع ِخضٍفز ؽذمج ٌّقض ٜٛثٌض٠ش ٚثٌشؽٛدز ٚؽش٠مز ثالعضخشثػ.
• سلُ ثأُِ ثٌّضقذر )1386 (a
دزٚس ِطشٚدر ِ١ىجٔ١ى١ج ,صقض ٞٛعٍ ٝأوغش ِٓ  ِٓ ٪10ثٌض٠ش أ ٚأوغش ِٓ  ِٓ ٪20ثٌض٠ش ٚثٌشؽٛدز ِؾضّع.ٓ١
• سلُ ثأُِ ثٌّضقذر )1386 (b
ثٌذةةزٚس ثٌّغضخٍظةةز دجٌّةةز٠ذجس ٚثٌّطةةشٚدر ِ١ىجٔ١ى١ةةجٚ ,صقضةة ٞٛعٍةة ٝأوغةةش ِةةٓ ِ ٪10ةةٓ ثٌض٠ةةش ٚعٕةةذِج صىةة ْٛوّ١ةةز
ثٌشؽٛدز أعٍٚ ,٪10 ِٓ ٝال صضعذ ِٓ ٪20 ٜثٌض٠ش ٚثٌشؽٛدز ِؾضّع.ٓ١
• سلُ ثأُِ ثٌّضقذر UN 2217
ثٌض٠ش ال ٠ضعذٚ ٪1.5 ٜال صضعذٔ ٜغذز ثٌشؽٛدز .٪11
• ؼ١ش ثٌخطشر NON-HAZARDOUS
ثٌّغضخٍظز دجٌّةز٠ذجس وغةذز دةزٚس ثٌغةٍؾُٚ ,ثٌىش٠ةجسٚ ,وغةذز ـةٛي ثٌظة٠ٛجٚ ,وغةذز دةزٚس ثٌمطةٓٚ ,وغةذز دةزٚس عذةجد
ثٌشّظ ,ثٌضة ٝال صضعةذ ٪4 ٜص٠ةش ِ ٪ 15 ٚةٓ ثٌض٠ةش ٚثٌشؽٛدةز ِؾضّعةٚ ,ٓ١وٙٔٛةج خجٌ١ةز إٌة ٝفةذ وذ١ةش ِةٓ ثٌّةز٠ذجس
ثٌمجدٍز ٌالشضعجي.

 -3الحبوب المقطرة والحبوب المقطرة مع الذوائب
دشىً ٚثلعٔٚ ,ٝةشث ٌّقضة ٜٛثٌض٠ةش ٚثٌشؽٛدةز ,ـمةذ ثعضذةشس دؼةجةع ثٌقذةٛح ثٌّمطةشر Distilled Dried Grains
ٚ DDGثٌقذةٛح ثٌّمطةشر ِةع ثٌةزٚثةخ  Distillers Dried Grain with Solubles DDGSعٍةِ ٝةش ثٌضِةجْ
ٚدطش٠مز صمٍ١ذ٠ز ثعضذشس أٔٙج دؼةجةع خطةشرٚ ,وجٔةش عةجدر صظةٕؿ أٔٙةج دةزٚس و١ةه ِةٓ ثٌذسؽةز  4-2صقةش سلةُ ثأِةُ
ثٌّضقذر  1386أ  ٚح
ـف ٟثٌّجػ ,ٟوجْ ٕ٘ةجن ثسصذةجن دشةأْ و١ف١ةز صظةٕ١ؿ  DDGS /DDGعٕةذ شةقٕٙج طةخ أْ  DDGSٚ DDGـةٝ
ؽذعةز عةجَ ٚ 2009ثٌطذعةجس ثٌغةجدمز ٌىةٛد ٌ IMSBCةُ صظةٕؿ دجعضذجس٘ةج عةٍعز ِٕفظةٍزٚ .ـة ٟؼ١ةجح إدخجٌٙةج دشةىً
خجص ,ـئْ  DDGSٚ DDGـ ٟوغ١ش ِٓ ثأف١جْ ٚدظٛسر صعغف١ز صظٕؿ عٍ ٝأٔٙج دزٚس و١ه أ ٞثٌذمج٠ج ثٌضة ٝصذمةٝ
دعذ إصثٌز ثٌض٠ش ِٓ ثٌذزٚس أ ٚثٌقذٛح عٓ ؽش٠ك ثٌغقك ثٌّ١ىجٔ١ى ٟأ ٚثالعضخالص دجٌّةز٠ذجس ٌ ,ىةٓ ـة ٟفم١مةز ثأِةش
أْ ١ٌ DDGS / DDGغش دزٚس و١ةه دةجٌّعٕ ٝثٌقم١مةٌٍ ٟىٍّةز أٔٙةج ٌ١غةش ِةٓ ثٌذمج٠ةج ثٌغجٔ٠ٛةز دعةذ إصثٌةز ثٌض٠ةش ِةٓ
ثٌقذٛح عٛثء عةٓ ؽش٠ةك ثٌغةقك ثٌّ١ىةجٔ١ى ٟأ ٚثالعةضخالص دجٌّةز٠ذجس دةً ٘ةِ ٟةٛثد ِضذم١ةز ٔض١ؾةز ثٌضخّ١ةش ثٌظةٕجعٟ
عجدر ـ ٝثعضخذثَ ثٌزسر إلٔضجػ ثإل٠غةجٔٛي ثٌىقةٛي دجعضذةجسٖ ٚلةٛد ف١ة ٞٛأ ٜأٔٙةج ٌ١غةش ٔض١ؾةز ِ١ىجٔ١ى١ةز أِ ٚةز٠ذجس
عٍّ١ةةجس ثالعةةضخشثػٌٚ .ىةةٓ ٔالفةةع أٔٙةةج ِةةٛثد ٔذجص١ةةز ؼٕ١ةةز دجٌض٠ةةشٔٚ ,الفةةع أْ ثٌّةةٛثد ثٌّضذم١ةةز ِةةٓ صمط١ةةش ثٌّشةةشٚدجس
ثٌشٚفجٔ١ةز ثٌىق١ٌٛةز وىش٠ةجس فذةٛح ثٌذ١ةشر ) (Brewers’ Grain Pelletsأِ ٚةج ٠طٍةك عٍٙ١ةج dried distillers
) grain (DDGوجٔش ِذسؽز ـ ٟوٛد  IMSBCوذزٚس و١ه.
٠ضُ إٔضجػ وش٠جس فذٛح ثٌذ١شر ِٓ ثٌقذٛح ثٌّؾففةز ثٌّغةضٕفزر  Dried Spent Grainدئػةجـز ِةجدر سثدطةز ِٕجعةذز إٌٙ١ةج
ِغً  ِٓ ٪ 3 -1ددظ ثٌغىش ثٌّٛالط ٚ ,ثٌذ٘ ِٓٚ ْٛعُ ػؽؾ ثٌّى ْٛصقش ػؽؾ عجي ـة ٟث٢س صىة٠ٛش أ ٚلجرـةجس
ٌضضشىً وىش٠جس عٍ ٝشىً إعطٛثٔٚ .ٟثٌقذٛح ثٌّؾففز ثٌّغةضٕفزر ٘ Dried Spent Grainة ٝدمج٠ةج ثٌشةع١ش ثٌّٙشٚعةز
ـ ٟصخّ١ش ثٌذ١شر٠ٚ .ؾخ ِالفةز أٔٗ ِٓ ٚؽٙز ٔةش ٚعجةً ثٌٕمةً ـةئْ ثٌىش٠ةجس عِّٛةج ٌةذٙ٠ج ٔفةظ خظةجةض ثٌّخٍفةجس
ثٌٕذجص١ز ثأطٍ١ز ,خظٛطج ـّ١ج ٠ضعٍك دّقض ٜٛثٌض٠ش ٚثٌّجء ٌٍّٕةضؼ٠ٚ .ةضُ ثٌضّ١١ةض دة ٓ١ثٌىش٠ةجس ـّ١ةج إرث وجٔةش ثٌىش٠ةجس
ِطشٚدر ِ١ىجٔ١ى١ج أ ٚوغذز ِغضخشؽز دجٌّز٠ذجس ثعضّجدث عٍ ٝأطٍٙجTIS, 2014).
ٚعجدر ِج صغضخشػ  ِٓ DDGSثٌقذٛح ٚخجطز ثٌةزسر ثٌظةفشثء عٕةذ ثعةضخذثِٙج إلٔضةجػ ثإل٠غةجٔٛي ثٌىقةٛي  ,أ ٞأٔٙةج
ِةٓ ِٕضؾةجس ثٌةزسر ثٌظةفشثء ثٌضة ٝلةذ دخٍةش ِةؤخشث ـةة ٝثٌّؾةجي ثٌظةٕجع ,ٝف١ةظ أدخٍةش ـة ٟعشةشثس ثٌظةٕجعجس ثٌضةةٟ
صغضعًّ ثٌٕشج ٚثٌّٕضؾجس ثٌغىش٠ز ٚثٌذ٠ىغضشٔ١جس ٚثأطّجغ ٚثٌىقةٛي ٚثٌّةٛثد ثٌطذ١ةز ٚثٌظة١ذالٔ١ز ٌةزٌه أطةذقش ٘ةزٖ
ثٌظةةٕجعجس صضةةشن ثٌؾةةضء ثٌّضذمةة ٟدعةةذ صظةةٕ١ع ثٌةةزسر ٌضظةةذـ ِةةٛثد عٍف١ةةز ٘ٚةةزٖ ثأعةةالؾ صغةةّ ٝثٌّةةٛثد ثٌّشثـمةةز ٌٍّٕةةضؼ
٠ ٌُٚ ,Co-Productsضُ إؽالق عٍٙ١ج إعُ ِخٍفةجس طةٕجع١ز  Byproductsأّ٘١ةز ثٌّةٛثد ثٌؽزثة١ةز ثٌضة ٟصقضٙ٠ٛةج ٘ةزٖ
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ثٌّٛثد ثٌّشثـمز ِٓ ٚ .ثأّ٘١ز دّىجْ ِعشـز ؽشق ثٌضظٕ١ع ٌٍزسر ٌّعشـز خظجةض ثٌّٛثد ثٌعٍف١ز ثٌضة٠ ٟةضُ إٔضجؽٙةج ٔض١ؾةز
٘زٖ ثٌعٍّ١جس.
صمغُ ؽشق صظٕ١ع ثٌزسر ثٌظفشثء الٔضجػ ثال٠غةجٔٛي ثٌىقةٛي إٌة ٝعٍّ١ضة ٓ١ثٌؾجـةز ٚثٌشؽذةزِٚ .عةةُ ِظةجٔع ثإل٠غةجٔٛي
صغضخذَ عٍّ١ز ثٌطقٓ ثٌؾجؾٚ ,صٕضؼ ثٌّعجٍِز ثٌؾجـز ثٌقذةٛح ثٌّمطةشر )ٚ Distilled Dried Grains (DDGثٌقذةٛح
ثٌّمطشر ِع ثٌزٚثةخ ).Distilled Dried Grains with Solubles (DDGS

 1-3تصنٌع الذرة الصفراء بالطرٌقة الجافة Corn Dry-Milling Processing
ثٌؽشع ِٓ ٘زٖ ثٌعٍّ ١ز ٘ ٛثٌقظٛي عٍ ٝثٌىقةٛي ثٌؼةشٚسٌ ٞظةٕجعجس ِضعةذدر ِةٓ خةالي ثٌضخّ١ةش .ثٌّخٍةؿ ثٌّضذمةٟ
دعذ ثٌضخّ١ش ٠ظذـ عٍفج ّ٠ىٓ ثعضعّجٌٗ وعٍؿ فٛ١ثٔ ,ٟعٍّج دأْ ٘زٖ ثٌظٕجعز صؼةخّش ٚرٌةه دغةذخ ثعةضعّجي ثٌىقةٛي
وّجدر صغضعًّ وٛلٛد ٌٍغ١جسثس ثٌز٠ ٜطٍك عٍ ٗ١ثٌٛلٛد ثٌق ٜٛ١وّج ٠ذخً ـ ٟطٕجعز ثٌّعذثس ثٌقشد١ز.
صضٍخض عٍّ١ز ثٌضظةٕ١ع دعٍّ١ةز ثعةضالَ ثٌةزسر ٚصفمةذ٘ج ٚصٕة١فٙةج  Cleaningف١ةظ ٠ةضُ ثٌةضخٍض ِةٓ ثٌشةٛثةخ ٚثأٚعةجك
ثٌّٛؽٛدر ـ ٝشقٕجس فذٛح ثٌزسر ثٌظفشثء عُ صطقٓ ثٌزسر ؽقٕج خشٕج دٛثعطز ثٌّطجفٓ ثٌّطشل١ز Hammer Mill
٠ٚؼجؾ ثٌّجء ٠ٚعجًِ فشثس٠ةج ٚصؼةجؾ ثأٔضّ٠ةجس إٌة ٝثٌّةض٠ؼ ٌ١ضقةٛي ثٌٕشةج إٌة ٝعةىش ثٌؾٍٛوةٛص عةُ ٠خّةش ثٌؾٍٛوةٛص
دٛثعطز ثٌخّ١شر ِقٌٛز إ٠جٖ إٌ ٝإ٠غجٔٛي وقٛي ٠ٚ .قضفع ثإل٠غجٔٛي ـ ٟثٌضخّ١ش دىغ١ةش ِةٓ ثٌطجلةز ثٌضة ٟوجٔةش أطةال ـةٟ
ثٌغىشِ ٛ٘ٚ ,ج ٠فغش عذخ و ْٛثإل٠غجٔٛي ٚلٛد ِّضجصٕ٠ٚ .ضؼ ٚلٛد ثإل٠غجٔٛي دعذ رٌه دجٌضمط١ش ٚثٌضذخ١ةش .صق٠ٛةً ثٌغةىش
إٌ ٝثإل٠غجٔٛي ٘ ٛعٍّ١ز ِعمذر صضطٍخ ِض٠ؾج ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌض ٟصشةًّ عٍةُ ثأف١ةجء ثٌّؾٙش٠ةز ٚثٌى١ّ١ةجء ٚثٌٕٙذعةز .إْ
ِج ٠ضذم ٝدعذ ثٌضمط١ةش ٘ةِ ٛةج ٠ةذع ٝثٌّةض٠ؼ٠ٚ .ضىة٘ ْٛةزث ثٌّةض٠ؼ ِةٓ ثٌقذةٛح ثٌّمطةشر ٚ Distillers Grainsثٌةزٚثةخ
 Distillers Solublesف ١ة ظ ٠ةةضُ ـظةةٍٙج دٛثعةةطز ثٌةةذٚسثْ ثٌّشوةةض ٞف١ةةظ ٠ةةضُ صؾف١ةةؿ وةةال ثٌٕةةجصؾ١ٌ ٓ١عطةة ٟثأٚي
ثٌقذةةٛح ثٌّمطةةشر ثٌؾجـةةز ) Distillers Dried Grains (DDGأ ٚثٌّةةٛثد ثٌزثةذةةز ثٌؾجـةةز Distillers Dried
) Solubles (DDSأّ٠ ٚضؽجْ ِع دعؼّٙج ٌ١عط١ج ثٌقذةٛح ثٌّمطةشر ِةع ثٌةزٚثةخ Distillers Dried Grain with
) .Solubles (DDGSفشحِ ,قّذ2014.
ٚلذ ثٔضشش صغ٠ٛم ُٙد١ٌٚج وعٍؿ ٌٍغةشٚر ثٌقٛ١ثٔ١ةز ٌٚضشد١ةز ثأف١ةجء ثٌّجة١ةزٔٚ .ض١ؾةز ٌّٕة ٛطةٕجعز ثٌٛلةٛد ثٌق١ةٚ ٞٛص٠ةجدر
ثعضخذثَ  DDGSوعٍؿ عجٌّ١ج٠ ,ضضث٠ذ صظذ٠ش  DDGSعٍ ٝعفٓ ِٓ ِٛثٔب ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر.
أِج أعذجح أْ  DDGSوجٔش صظٕؿ ـة ٝثٌّجػة ٝعٍة ٝأٔٙةج دةزٚس ثٌى١ةه ٚعةجدر عٍة ٝأٔٙةج أٔةٛثع ؼٕ١ةز دجٌض٠ةش صٕةذسػ
صقش سلُ ثأُِ ثٌّضقذر  1386أ أ ٚح ـ ٝٙوجٌضجٌٝ
والّ٘ج وّجدر دمج٠ج دزٚس  /فذٛح ,ؼٕ١ز دجٌض٠ش ٌٚذ ُٙ٠خظجةض ـ١ض٠جة١زِٚ ,ةٙةش ٚثعةضخذثِجس ِّجعٍةز وّةج روشٔةج أْ
وش٠ةةجس فذةةٛح ثٌذ١ةةشر٘ٚ ,ةةِ ٝةةٓ ثٌّةةٛثد ثٌّضذم١ةةز ِةةٓ صمط١ةةش ثٌّشةةشٚدجس ثٌىق١ٌٛةةز ٠ ,ةةضُ عةةشد٘ج ـةة ٟوةةٛد IMSBC
دجعضذجس٘ج دؼجعز صٕذسػ صقش دزٚس ثٌى١ه .
صُ أػجـز  DDGSإٌ ٝؽذعز ٌ 2012ىٛد  IMSBCثٌض ٟدخٍةش ف١ةض ثٌضٕف١ةز ِةٓ أٚي ٕ٠ةج٠ش  ,2013دعةذ لذةٛي ثلضةشثؿ
خفش ثٌغٛثفً ثأِش٠ى ٟـةِ ٟةج٠ٚ .2011 ٛ٠ظةٕؿ  DDGSفجٌ١ةج ٚفضة ٝث ْ٢ـةِ ٝؾّٛعةز ثٌذؼةجةع  , Cثٌضة٘ ٝة ٝال
عشػةز ٌٍضّ١ةع ٚالصّضٍةةه ِخةجؽش و١ّ١جة١ةز .دةةشؼُ رٌةهِ ,ةٓ أؽةةً ثالِضغةجي ٌٍىةٛد ـةةئْ شةقٕز ٠ , DDGSؾةخ أْ ٠ىةةْٛ
ِقض ٜٛثٌشؽٛدز دٙج ألً ِٓ ٔٚ ,٪13غذز ثٌض٠ش ألً ِٓ .٪11
ٚعذخ صظٕ١ؿ  DDGSوغٍعز ِٕفظٍز ٘ ٛأٔٗ ـ ٟثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ,شىه ثٌشجفٕ ْٛـة ٟطةالف١ز صطذ١ةك ؽةذٚي وةٛد
ٌ IMSBCذزٚس ثٌى١ه عٍٔ ,DDGS ٝةشث ٌالخضالـجس د ٓ١ثٌغٍعض.ٓ١
ٚوٕض١ؾةةز ٌةةزٌه دةةذأ ثٌشةةجفٕٚ ٓ١ػةةع ثٌشةةقٕجس ٌٍ DDGSشةةقٓ وذؼةةجةع ؼ١ةةش خطةةشر ,دةةذعُ ِةةٓ لةةٛثس خفةةش ثٌغةةٛثفً
ثالِش٠ى١ز ثٌض ٝأطذسس خطجدجس ثٌضف٠ٛغ ٌٙزث ثٌؽشع
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ٌطذعز  ِٓ 2012وٛد  ,IMSBCلذِش ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ثاللضشثؿ ثٌٕجؽـ ٌٍّٕةّز ثٌذقش٠ز ثٌذ١ٌٚز ِ IMOش١شر إٌٝ
أْ ٠ DDGSؾخ أْ صظٕؿ عٍ ٝأٔٙج دؼجةع ؼ١ش خطشر دغذخ أْ
ثسصفجع رثص ٟؽف١ؿ ـمؾ ـ ٝدسؽز ثٌقشثسر لةذ ٌةٛفع ـة ٟعٍغةٍز ثخضذةجسثس صةُ ثؽشث ٘ةج ٚعٕةذ سطةذ دسؽةجس ثٌقةشثسر
أعٕجء ثٌشفالس ـ ٝعذد ِةٓ شةقٕجس  DDGSأظٙةش عةذَ ٚؽةٛد ثسصفةجع ٍِقةٛظ ـة ٝدسؽةجس فةشثسر ثٌذؼةجةع ٌٚةُ صمةع
ثطجدجس أ ٚفٛثدط عٍ ٝلجعذر د١جٔجس فٛثدط ٌ٠ٛةذص دة ٓ١ـضةشر  2000فضة 2010 ٝثٌضة٠ ٝشؽةع عةذذٙج إٌةٔ ٝمةً شةقٕجس
.DDGS
ـة ٟفة ٓ١صّةش إػةةجـز ٌٍ DDGSطذعةز ِ 2012ةٓ وةةٛد  IMSBCدجعضذةجسٖ دؼةجةع ؼ١ةةش خطةشر ثٌّؾّٛعةز  ,Cصةٙةةش
ثخضذةةجسثس ثٌٛال٠ةةجس ثٌّضقةةذر أْ ٌ DDGSذ٠ةةٗ دعةةغ ثٌّ١ةةً إٌةة ٝثالسصفةةجع ثٌةةزثصٌ ٟذسؽةةز ثٌقةةشثسر عٕةةذ ِقضةة ٜٛص٠ةةش
ٚسؽٛدز عجٌ.ٟ
إرث ٚلعش ِٛثطفجس ثٌذؼجةع ـ ٝفذٚد ِقض ٜٛثٌض٠ش ٚثٌشؽٛدز ثٌّقذدّ٠ DDGS ,ىٓ فٍّٙةج وشةقٕز ِةٓ ثٌّؾّٛعةز
ٚ Cـمج ٌطذعز  ِٓ 2012وٛد  . IMSBCدشؼُ رٌهٕ٠ ,ذؽٌٍ ٟغفٕ١ز ثٌقظٛي عٍةٚ ٝعةجةك رثس ثٌظةٍز ٚثٌضة ٟصؤوةذ رٌةه
لذً ثٌشقٓ .وزٌه ـئْ ثٌذؼجةع ثٌظخ ٌ١غش ِٛفذرٕ٠ٚ ,ذؽ ٟصٛخ ٟثٌقزس ٚصؾٕةخ ِظةجدس ثٌقةشثسر ثٌخجسؽ١ةز ٌٍذؼةجةع
ِغً خضثٔجس ٚلٛد ثٌغفٓ ٚثٌةزّ٠ ٜىةٓ أْ صةؤ د ٞإٌة ٝثالسصفةجع ثٌةزثص ٟـة ٝدسؽةز ثٌقةشثسر .وّةج ٠ؾةخ أْ صذمة ٝدؼةجةع
 DDGSؽجـزٚ ,ال ٕ٠ذؽ ٟثالػطالع دعٍّ١جس ثٌشقٓ خالي ٘طٛي ثأِطجس( SKULD, 2014) .

 -4األكسدة واالشخعال الذاحي
ثٌض٠ش ؼ١ش ثٌّؤوغذ ٠ىِٛ ْٛؽٛدث ـ ٟدزٚسثٌى١ه ,ـجٌذزٚسثٌض٠ض١ز ٠ىٌ ْٛذٙ٠ج ؼطجء طذؾ ٠قّ ٟثٌض٠ةش ؼ١ةش ثٌّؤوغةذ
ثٌز ٜدذثخٍٙج ِٓ ثٌضفجعً ِع ثأوغؾ ٓ١ـ ٟثٌٛٙثءٚ ,عٕذ ؽقٓ ثٌذزٚس صفمذ ثٌؽالؾ ثٌةز٠ ٜقّٙ١ةج ِةٓ ثٌضأوغةذ ٚثٌضعةشع
ٌألوغؾ٠ٚ ٓ١ؤد ٜإٌ ٝأوغذر ثٌض٠ش ثٌّضذم ٟـ ٟدزٚس ثٌى١ه ٚصٕضؼ عٓ عٍّ١ز ثأوغةذر ؽجلةز فشثس٠ةز .ـة ٟظةً ثٌةةشٚؾ
ثٌعجد٠ز عٕذِج صى ْٛدسؽز فشثسر دؼةجةع دةزٚس ثٌى١ةه ال صضعةذ 10 ٜدسؽةجس عةٓ ثٌٙةٛثء ثٌّقة١ؾ أ 55 ٚدسؽةز ِت٠ٛةز,
ـئْ ِعذي ثأوغذر ٠ى ْٛدط١تجِٚ ,عذي ثأوغذر ٠ضدثد دجسصفجع دسؽز ثٌقشثسر أ ٞأْ ثٌعٍّ١ز لذ صضدثد عشعز إرث صُ شةقٓ
صٍه ثٌّٛثد ـ ٟدسؽز فشثسر ِشصفعز.
ثٌذةةزٚس صىةة ْٛأوغةةش عشػةةةز ٌٍضأوغةةذ ٚثالشةةضعجي ثٌةةزثص ٟدجصد٠ةةةجد دسؽةةز ثٌقةةشثسر ٚـةة ٝظةةةشٚؾ صخةةض ٓ٠ؼ١ةةش ِطجدمةةةز
ٌٍّٛثطفجس ثٌّٛؽٛدر دىال ِٓ  IMSBC ٚ IMDGوٛدٚ .إرث صشثوّش دةزٚسثٌى١ه ـة ٟوِٛةز ,ـةجٌقشثسر ثٌّضٌٛةذر ـةٟ
ِشوض ثٌىِٛز ال ّ٠ىٓ أْ صفمذ دغٌٛٙز إٌ ٝثٌّق١ؾ ثٌخجسؽِّ ٟج ٠ةؤد ٜإٌة ٝثسصفةجع دسؽةز ثٌقةشثسر ثٌذثخٍ١ةزٚ ,إرث وجٔةش
ٕ٘جن أ٠ؼج سؽٛدز صثةذر ِٛؽٛدر ـة ٟدةزٚس ثٌى١ةه أ ٚدغةذخ عةشق ثٌغةفٕ١ز أ ٚعةشق ثٌذؼةجةع أعٕةجء ثٌشفٍةز ثٌذقش٠ةز ,لةذ
ٕ٠شأ ثٌٕشجؽ ثٌّ١ىشٚدٌٛٛ١ؽِّ ٟج ٠عًّ عٍ ٝسـع دسؽز ثٌقشثسر ٌضظً أف١جٔج إٌة 70 ٝدسؽةز ِت٠ٛةز ٚلةذ صغةذخ ثٌؼةشس
ٌذزٚس ثٌى١ه ٚصضّجعه ٚصى ْٛشذٙ١ز دشىً ثٌى١ه ٚعٛؾ ص عؾً دأوغذر ثٌض٠ش ثٌّضذمةٚ ٟلةذ ٠قةذط ثالشةضعجي ثٌةزثص .ٟـةٟ
ثلظ ٝثٌقجالس ـئْ وال ِٓ ِقض ٜٛثٌشؽٛدز ثٌّشصفع ٚدمج٠ج ثٌض٠ش ؼ١ش ثٌّؤوغذ ثٌضثةذر لةذ ٠ةؤد ٞإٌة ٝثالشةضعجي ثٌةزثص.ٟ
ٚلذ ٠ؼجعؿ ِٓ رٌه ثٌخطش ٚؽٛد دًٍ ـ ٟثٌذؼجعز.
إرث ـٕٙةةجن عةةذر أخطةةجس صضعٍةةك دٕمةةً دةةزٚس ثٌى١ةةه ٌٚىةةٓ ثٌخطةةش ثٌشة١غةة ٝعٕةةذ ٔمةةً دةةزٚس ثٌى١ةةه ثالسصفةةجع ثٌةةزثصٌ ٟذسؽةةز
فشثسصٙج  ِٓٚعُ ثالشضعجي ثٌزثص ٟدغذخ عٍّ١ز ثأوغذر ثٌض ٟصقذط أعٕجء ثٌشفٍزِّ ,ةج لةذ ٠ةؤد ٞإٌة ٝفش٠ةك أ ٚثٔفؾةجس إرث
ٚطٍش دسؽز ثٌقشثسر إٌِ ٝغض ٜٛثالشضعجي ثٌزثص.ٟ

 -5البحارة ححج الخهديد
لذ ٠ظجح ثالٔغجْ دجٌفضع ثٌشذ٠ذ إرث عةّع أٔةٗ ـة ٟد١تةز ثٌعّةً لةذ فةذط فش٠ةك عةٛثء ـةِ ٟظةٕع أِ ٚضؾةش ـمةذ ٠فىةش ـةٟ
ثٌٙشٚح ٌّىجْ آٌِٓ ,ىٓ ثأِش ِع ثٌذقجسر ِخضٍؿ ـفضع ثٌذقجسر ِٓ ثٌقش٠ةك ـة ٟعةشع ثٌذقةش أعةٛأ دىغ١ةشٚ ,ثٌةز ٜلةذ
٠غذذٗ ثالسصفجع ثٌزثصٌ ٟذسؽز فشثسر شقٕز دزٚس ثٌى١ه ,ثٌض ٝلذ صىة ْٛعٍة ٝثٌغةفٕ١ز فضة ٝدةذ ْٚعٍةُ ثٌذقةجسر ,ـمةذ صىةْٛ
ـ ٟفج٠ٚجس ؼ١ش ِعٍةٓ ثٌضظةٕ١ؿ ثٌظةق١ـ ٌّةج دةذثخٍٙج ,ـّؾةشد عةّجع طة١جؿ ٚإٔةزثسثس ثٌقش٠ةك ـةزٌه لةذ ٠قضةجػ ثصةضثْ
ٚأعظجح ٚفغٓ صظشؾ ـ ٟثٌضعجًِ ِع ثٌقذطٚ ,ثٌز ٜلذ ال ٠ضٛثـش عٕذ ثٌىغ١ش.
ِٕشٛس ثٌقٛثدط سلُ  1ـ 7 ٟـذشث٠ةش ٌغةٕز  2013ثٌظةجدس عةٓ ٚصثسر ثٌٕمةً ثٌٕٙذ٠ةز فةٛي عةفٕ١ز ثٌقج٠ٚةجس ثٌضة ٟوةجْ
عٍٙ١ج فٛثٌ 2800 ٟفج٠ٚز ّٔط١زٚ ,ثٌضٚ ٝطٍش ِٓ خٛسـىجْ ـ ٟثإلِجسثس ثٌعشد١ز ثٌّضقذر.
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ٚلذ صُ صقّ ً١ثٌغفٕ١ز ح  63فج٠ٚز وٍٙج  20لذَ وجٔش ـ ٟثٌذذث٠ز عٍة ٝعةفٕ١ز أخةش ٜصةُ شةقٕٙج ـة ٟدثس ثٌغةالَ دضٕضثٔ١ةج,
دعذ رٌه صُ ٔمٍٙج ٌغفٕ١ز ثٌقج٠ٚجس صٍه ـ ٟخٛسـىجْ ٌشقٕٙج إٌٔ ٝجـج ش١فجِِٛ ,ذج .ٞصُ صغض١ؿ ثٌقج٠ٚجس ثي 63ـ ٟأِةجوٓ
ِخضٍفز عٍ ٝثٌغفٕ١ز صقش ثٌغطـ ٚعٍ ٝعطـ ثٌغفٕ١ز ـ ٟثٌعٕجدش 6 ٚ 5 ,4 ,3 ,2
عٕذِج وجٔش ثٌغفٕ١ز ـِٕ ٟطمةز ثٌّخطةجؾ صٕضةةش ـةِِٛ ٟذةجٌ ,ٞةٛفع ثٌةذخجْ ٠ضظةجعذ ِةٓ إفةذ ٜثٌقج٠ٚةجس ثي 63ثٌضةٟ
وجٔش عٍ ٝعطـ ثٌغفٕ١ز أعٍ ٝعٕذش سلُ  ,2وجــ ؽجلُ ثٌغفٕ١ز ثٌقش٠ك عٓ ؽش٠ك فمٓ ثٌّةجء ـة ٟثٌقج٠ٚةز ٚأ٠ؼةج صذش٠ةذ
ثٌقج٠ٚز ِٓ ثٌخجسػٚ .صُ ثخّجد ثٌقش٠ك.
ٚدعذ  4أ٠جَ ,عٕذِج وجٔةش ثٌغةفٕ١ز صضؾةٗ ٌضٍةضمؾ ثٌّششةذٌ ,ةٛفع ثٌةذخجْ ٠خةشػ ِةٓ فج٠ٚةز أخةشِ ٜةٓ ثي 63فج٠ٚةز ثٌضةٟ
وجٔش عٍ ٝعطـ ثٌغفٕ١ز أعٍ ٝعٕذش سلُ  .5أصذع ثٌطجلُ ٔفظ ثإلؽشثءثس إلؽفجء ثٌقش٠ك.
 ٚعٕةذ ـقةةض ِقض٠ٛةجس ثٌقج٠ٚةةجسٌ ,ةٛفع أْ وةةال ثٌقةج٠ٚض ٓ١عٍةة ٝفةذ عةةٛثء وجٔةش صقةة ٜٛدؼةجةع دةةزٚس ثٌى١ةه  -عذةةجد
ثٌشّظ  ,ثٌضٌ ٟذٙ٠ج ٔغذز ثٌض٠ش ِٓ ِٚ ٪16 - ٪14قض ٜٛثٌشؽٛدز ِٓ ٚ .٪6 - ٪4لع ثٌقش٠ك دعذ فٛثٌ 6-5 ٟأعجد١ع
ِٓ صقّ٘ ً١زٖ ثٌقج٠ٚجس ثي  63ـ ٟدثس ثٌغالَ.
ـة ٟدعةةغ ثٌقةةجالس ّ٠ىةةٓ أْ صضغةةذخ صذـتةز دةةزٚس ثٌى١ةه أ ٚعذٛصٙةةج ـةة ٝثالشةضعجي .ـمةةذ ٠غةةضؽشق ثالسصفةةجع ثٌةةزثصٌ ٟذسؽةةز
ثٌقةةشثسر عةةذر عةةجعجس أ ٚأ٠ةةجَ أ ٚأعةةجد١ع ٌ١قةةذطٚ .دأخةز ثٌضٛل١ةةش ـةة ٟثالعضذةةجس ـةة٘ ٟةةزٖ ثٌقجٌةةز ,ـ١ىةة ْٛثٌغةةذخ ثٌّقضّةةً
ثٌٛف١ذ ٌٙزث ثٌقش٠ك ٘ ٛثالسصفجع ثٌزثصٌ ٟذسؽز فشثسر دزٚس ثٌى١ه.
ثٌز ٜفذط ٘ ٛأْ ِقض ٜٛثٌض٠ش ـ ٝدزٚس ثٌى١ه ٠شة١ش إٌة ٝأْ ٘ةزٖ ثٌذؼةجةع وةجْ ٕ٠ذؽة ٟؽذمةج ٌىةٛد  IMDGأْ صٕةذسػ
صقش دؼةجةع ثٌفتةز  4-2سلةُ ثالِةُ ثٌّضقةذر  1386أ ٚثٌضة ٟصٕطذةك عٍة ٝثٌّةٛثد ثٌضة ٟصقةٔ ٜٛغةذز ثٌض٠ةش ِةٓ  ٪10أٚ
أوغةش .ثٌشةةشٚؽ ثٌشة١غةز ٌضغةةض١ؿ ٘ةةزٖ ثٌذؼةةجةع ثٌضةة ٟصٕطذةةك عٍةة ٝشةةقٕجس ثٌقج٠ٚةةجس ٘ةة ٟأْ صىةة" ْٛدع١ةةذر عةةٓ ِظةةجدس
ثٌقشثسر" ٚأْ ثٌذؼجةع ٠ؾخ أْ ص ىِ ْٛغٕٕز دشىً طق١ـ لذً ثٌشةقٓ ,ثٌضغةٕ٠ ٓ١غةّـ دةجٌىغ١ش ِةٓ سد ـعةً ثأوغةذر أْ
٠قذ ط دأِجْ لذً ٚػع ثٌذؼجةع ـ ٟوِٛز ٚصخضٕٙ٠جٚ ,دجٌضجٌ ٟصؾٕخ ثالسصفجع ثٌزثصٌ ٟذسؽز ثٌقشثسر.
وّج أْ ثٌغفٕ١ز أ٠ؼج ٌُ ٠مذَ ٌٙج صفجط ً١ثٌشقٕز ٌىً ثي  63فج٠ٚز فضٚ ٝلع فجدط ثٌقش٠ك ثأٚي ٌٍقج٠ٚجس.
ثٌغذخ ثٌشة١غٌٍ ٝقش٠ك وجْ دغذخ ثالسصفجع ثٌزثصٌ ٟذسؽز ثٌقشثسر ٌذمج٠ج ثٌض٠ش ـ ٟدزٚس عذةجد ثٌشةّظٚ ,وةجْ ٕ٠ذؽة ٟأْ
صعٍٓ ثٌذؼجعز ؽذمج ٌىٛد  IMDGصقش ـتز ثٌذؼجةع ٠ ٚ 4-2ضُ صخضٕٙ٠ج دشىً طق١ـ.
ٚوجْ ٕ٠ذؽ ٟأْ صىفً ششوز ثٌشقٓ أْ صفجط ً١ثٌشةقٕز ِضجفةز ٌشدةجْ ثٌغةفٕ١ز فضة٠ ٝضغةٕ ٝصقذ٠ةذ ثٌضغةض١ؿ ثٌّٕجعةخ ٌٙةج,
فض٠ ٝضُ ثٌٛطٛي إٌٙ١ةج دغةشعز ٚػةّجْ أْ ثٌّخةجؽش ثٌّشصذطةز دجٌذؼةجةع عةٛؾ ٠ةضُ ثٌضعجِةً ِعٙةج عٍةٔ ٝقة ٛـعةجي ـةٟ
ثٌٛلش ثٌّٕجعخJAIJAZ BHAVAN, 2013).

 -6الشحن الصب لبذور الكٌك
٠ضُ شقٓ ٔٚمً دزٚس ثٌى١ه عجدر دطش٠مز طخٚ ,ثٌذؼجةع ثٌظخ ثٌظٍذز ٘ ٝأِ ٞجدر ؼ١ش ثٌغةجةً أ ٚثٌؽةجص صضةأٌؿ ِةٓ
ِض٠ؼ ِٓ ثٌؾغّ١جس أ ٚثٌقذ١ذجس أ ٚأ ٞلطع وذ١شر ِٓ ِٛثد صىِٛ ْٛفذر عِّٛج ـ ٟصىٕٙ٠ٛجٚ ,ثٌض٠ ٟةضُ شةقٕٙج ِذجشةشر
ـ ٟعٕجدش ثٌشقٕز ـ ٝعفٕ١ز د ْٚأ ٞشىً ـٛس ِٓ ٞثٌضؽٍ١ؿِ ,غجي عٍ ٝثٌذؼجةع ثٌؾجـز دةزٚس ثٌى١ةه ٚثٌغةىش ٚثٌخجِةجس
ثٌظخ.
صقةةذد ثٌّذٔٚةةز ثٌذقش٠ةةز ثٌذ١ٌٚةةز ٌشةةقٕجس ثٌظةةخ ثٌظةةٍذز International Maritime Solid Bulk Cargoes
ٚ (IMSBC) Codeثٌض ٝ٘ ٝؽضء ِٓ ثصفجل١ز عٛالط ثأفىجَ ثٌّضفك عٍٙ١ج د١ٌٚج ٌضغض١ؿ ٚشقٓ آِٓ ٌٍذؼةجةع ثٌظةخ
ثٌظٍذز ٕ٠ٚذؽ ٟأْ ٠ى ْٛثٌّشؽع ثأٚي ٌٕمً ثٌذؼةجةع ثٌظةخ ٘ة ٛثٌّذٔٚةز ثٌذقش٠ةز ثٌذ١ٌٚةز ٌٕمةً ثٌذؼةجةع ثٌظةخ ثٌظةٍذز
 , IMSBCثٌظجدسر عٓ ثٌّٕةّز ثٌذقش٠ز ثٌذ١ٌٚز٠ٚ .ؾخ أْ صىٕ٘ ْٛجن ٔغخز ِةٓ ثٌىةٛد عٍةِ ٝةضٓ ٔةجلالس ثٌذؼةجةع
ثٌظخ.
وةةٛد  IMSBCثعضّذصةةٗ ثٌّٕةّةةز ثٌذقش٠ةةز ثٌذ١ٌٚةةز ـةة 4 ٝد٠غةةّذش  2008دّٛؽةةخ لةةشثس ٌؾٕةةز ثٌغةةالِز ثٌذقش٠ةةز سلةةُ
)ٚ MSC.268 (85دخً ف١ض ثٌضٕف١ةز ـةٕ٠ 1 ٟةج٠ش ٘ٚ 2011ةِ ٛؾّٛعةز شةجٍِز ِةٓ ثٌّضطٍذةجس ثٌالصِةز ٌشةقٓ ٚصفش٠ةػ
ٔٚمً آِٓ ٌشةقٕجس ثٌظةخ ثٌظةٍذز دٛثعةطز ثٌغةفٓٚ .لةذ ثعةضذذي وةٛد  IMSBCوةٛد ثٌّّجسعةز ثِٕ٢ةز ٌٍذؼةجةع ثٌظةخ
ثٌظٍذز  BCوٛد ثٌز ٞصُ صط٠ٛشٖ أٚي ِشر ـ ٟعجَ .1965
وةةٛد  IMSBCإٌضثِةة ٟدّٛؽةةخ ثصفجل١ةةز  SOLAS 74دظةة١ؽضٙج ثٌّعذٌةةز ٠ٚضؼةةّٓ أفىجِةةج ٌؾّ١ةةع ثٌذؼةةجةع ثٌظةةخ
ثٌظٍذز ,ثٌخطشر ٚؼ١ش ثٌخطشر عٍ ٝفذ عٛثء ,ؼ١ش ثٌقذٛح ,ـذؼجةع ثٌقذةٛح ٠ؾةخ عٕةذ شةقٕٙج ثصذةجع ثٌّذٔٚةز ثٌذ١ٌٚةز
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ٌٍٕمً ثٌٍ ِٓ٢قذةٛح عٕةذ شةقٕٙج طةخ ِذٔٚةز ثٌقذةٛح the International Code for the Safe Carriage of
)(U.S.C.G, 2013). Grain in Bulk (Grain Code

 1-6تعدٌالت على كود IMSBC
٠ضُ صقذ٠ظ وٛد  IMSBCوً عٕض .ٓ١ـطذعز عجَ  ِٓ 2009وٛد  ,IMSBCفٍش ِقً  BCوةٛد ٚ ,أطةذقش إٌضثِ١ةز
ِٓ ٕ٠ 1ج٠ش  .2011صعذ 1– 11 ً٠دّٛؽخ لشثس ٌؾٕز ثٌغالِز ثٌذقش٠ز سلُ ٌ MSC.318 (89طذعز عجَ ِٓ 2009
وٛد  IMSBCثٌض ٟصؼّٕضٙج ؽذعز ٌ 2012ىٛد ٚ IMSBCأطذـ إٌضثِ١ج ـٕ٠ 1 ٟج٠ش ٚ .2013وجْ ٘زث ثٌضعذ ً٠دغ١ؾ
إٌ ٝفذ وذ١ةشٚ ,شةًّ صؽ١١ةشثس صقش٠ش٠ةز ؽف١فةز ـة ٝلجةّةز ؽةذثٚي ثٌذؼةجةع ثٌفشد٠ةز ثٌقجٌ١ةز ٚإػةجـز ؽةذثٚي ؽذ٠ةذر ؼ١ةش
ِذسؽز ـ ٟؽذعز  ِٓ 2009ثٌىٛد.
أِةةج لةةشثس ٌؾٕةةز ثٌغةةالِز ثٌذقش٠ةةز سلةةُ ) MSC.354(92ـشةةًّ ثٌضعةةذ (02-13) ً٠ثٌضةة ٟصؼةةّٕضٗ ؽذعةةز ٌ 2013ىةةٛد
ّ٠ٚ IMSBCىٓ صطذ١مٗ عٍة ٝأعةجط صطةٛع ٟثعضذةجسث ِةٓ ٕ٠ 1ةج٠ش عةجَ ِٚ 2014ضٛلةع دخٌٛةٗ ف١ةض ثٌضٕف١ةز إٌضثِ١ةج ـةٟ
ٕ٠ 1ةةج٠ش عةةجَ ٘ .2015ةةزث ثٌضعةةذ ً٠أوغةةش ؽ٘ٛش٠ةةز ِةةٓ ثٌضعةةذٚ (01-11) ً٠شةةًّ صعةةذ٠الس صمٕ١ةةز عجٌ١ةةز ٌؾةةذثٚي ِضعةةذدر,
دجإلػجـز إٌ ٝصعذ٠الس صقش٠ش٠ز ؽف١فز ٚؽذثٚي دؼجةع ؽذ٠ذر.

 2-6رصد درجات حرارة بذور الكٌك
دذث٠ز ّ٠ىٓ شقٓ دؼجةع دزٚس ثٌى١ه ـمؾ إرث وجٔش دسؽز فةشثسر ثٌذؼةجةع ال صضعةذ 10 ٜدسؽةجس عةٓ ثٌٙةٛثء ثٌّقة١ؾ أٚ
 55دسؽز ِت٠ٛز ,أّٙ٠ج ألً ٕ٠ٚ .ظـ دأخز ثٌق١طز ٚثٌقزس دشةأْ ثسصفةجع دسؽةز فشثسصٙةج أعٕةجء ثٌشفٍةز ثٌذقش٠ةزٚ ,ل١ةجط
دسؽجس فشثسصٙجٚ ,رٌه لذً ثٌشقٓ أ ٚدعذ ثٌشقٓٚ ,عًّ ثٌض٠ٛٙز ثٌّٕجعةذز ٌٍذؼةجةع .عةُ دعةذ رٌةه ٠ؾةخ ِضجدعضٙةج دٚس٠ةج
ـٕٙجن ششؽ ل١جط دسؽز فشثسر ثٌذؼجةع دجٔضةجَ ـ ٟأعّجق ِخضٍفز دثخً ثٌعٕذش ٚصغؾ ً١ثٌٕضجةؼ.
إرث وجٔش دسؽز فشثسر ثٌذؼجةع صظً إٌ 55 ٝدسؽز ِت٠ٛز ِٚغةضّشر ـة ٟثٌض٠ةجدر٠ ,ؾةخ أْ صضٛلةؿ ثٌض٠ٛٙةز ٠ٚةضُ إؼةالق
أؼط١ز ثٌعٕذشٚ .إرث ثعضّش ثٌضغخ ٓ١ثٌزثص٠ ٟؾخ إدخجي عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشد ْٛأ ٚؼجص خجًِ ـ ٟعٕذش ثٌذؼجةع.
)GARD AS, 2010
ٌٚةةزٌه ـٕ١ذؽةة ٝسطةةذ دسؽةةز ثٌقةةشثسر دجعةةضّشثس أْ دةةزٚس ثٌى١ةةه عشػةةز ٌالشةةضعجي ثٌةةزثصٚ ,ٝثٌطش٠مةةز ثٌٛف١ةةذر ثٌّّىٕةةز
ٌٍقظٛي عٍ ٝثإلٔزثس ثٌّذىش لذةً دذث٠ةز ثالشةضعجي ثٌةزثص٘ ٝةِ ٛةٓ خةالي ِضجدعةز دسؽةز فةشثسر عٕذةش ثٌشةقٕز٠ .ةضُ صؾ١ٙةض
ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌغفٓ دفضقجس ٌضّىٕٙج ِٓ ل١جط دسؽز فشثسر ثٌشقٕز ـ ٟثٌعٕذش ,أ ٞأٔجد١خ ٠ضُ صشو١ذٙةج دؾجٔةخ عةالٌُ ِةذثخً
ثٌعٕذش ثٌضّ٠ ٟىٓ إٔضثي صشِِٛضش ِةٓ خالٌٙةج دثخةً ثٌعٕذةش ٌٍقظةٛي عٍة ٝدسؽةز فةشثسر ثٌعٕذةش .أـؼةً شةٟء ٘ة ٛصةشن
صشِِٛضش دثخً صٍه ثٌفضقجس ٚعقذٙج عٕةذِج ٠ةشثد ل١ةجط دسؽةز ثٌقةشثسرِٚ .ةع رٌةه ,إرث ٌةُ ٠ةضُ صشو١ةخ صٍةه ثأٔجد١ةخ ـةٟ
ثٌغفٕ١ز ٌم١جط دسؽةز ثٌقةشثسر ,ـةّ١ىٓ ثعةضخذثَ أٔجد١ةخ ثٌم١ةجط ثٌضة ٟصّةش دثخةً ثٌعٕذةش ٌٍقظةٛي عٍة ٝدسؽةجس ثٌقةشثسر.

ثٌّ ٛ٘ ُٙثعضخذثَ أٚ ٞعٍ١ز ٌم١جط دسؽز ثٌقشثسر: .
ٕ٠ذؽ ٟأْ ٠ضشن ثٌضشِِٛضش ـ ٟثأٔجد١خ ٌذعغ ثٌٛلش  3-2دلجةك عٍ ٝثألً  ,وّج ٕ٠ذؽ ٟإعجدر ثٌضشِِٛضش ألةً صةذس٠ؼ
لذً ثدخجٌٗ ـ ٝثأٔجد١خ ٌم١جط ثٌقشثسر ِشر أخش٠ٚ ,ٜؾةخ أْ صمةجط دسؽةز ثٌقةشثسر عٍة ٝثألةً عٍةِ ٝغةض ٓ١٠ٛأ ٚعالعةز
ـ ٟثٌعٕذشٚ .ال ٕ٠ذؽ ٟل١جط دسؽةز ثٌقةشثسر ـمةؾ عٍة ٝعةطـ ثٌذؼةجةع ـّةٓ ثٌّقضّةً أْ ٠ىةِ ْٛخضٍةؿ صّجِةج عةٓ ثٌؾةضء
ثٌغفٍ ِٓ ٟعٕذش ثٌشقٓ.
لذ صىٔ ْٛجلالس ثٌذؼجةع ثٌظةخ ثٌقذ٠غةز ِةضٚدر دةأؽٙضر ثعضشةعجس دثةّةز ٌذسؽةز ثٌقةشثسر ٚصمةذَ لةشثءثس ِغةضّشر .ـّةٓ
ثٌّ ُٙثٌقفجظ عٍ ٝعؾالس ٌؾّ١ع ِالفةةجس دسؽةجس ثٌقةشثسر ٚػةّجْ ثخةز ثٌمةشثءثس ـةٔ ٟفةظ ثأٚلةجس ٚعٍة ٝـضةشثس
ِٕضةّزِّ .ج ٠غ ًٙإٔشجء ّٔؾ أ ٞثخضالؾ ـ ٟثٌغٍٛن ثٌّالفع(Bulkcarrier guide, 2014).
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 3-6االبتعاد عن مصادر الحرارة
ٕ٠ذؽ ٟدثةّج ثٌقفجظ عٍ ٝدؼجةع دزٚس ثٌى١ه ؽجـز ٚصغض١فٙج دع١ذث عٓ ِظجدس ثٌقشثسر عٍ ٝثٌغفٕ١ز وضٕىةجس ص٠ةش ثٌٛلةٛد
ٚخطٛؽ ص٠ش ثٌٛلٛد ٚأػٛثء ثٌعٕذش ٚثأعالن ثٌىٙشدجة١ز ثٌعجس٠ز ٚلجؽٛع ؼشـز ثٌّجوٕ١جس.
ـمذ أظٙشس ثٌضؾشدز أْ دزٚس ثٌى١ه ِغً وغذز ـٛي ثٌظ٠ٛج ٚأٔٛثع عذ٠ذر أخةشِ ٜةٓ ثٌّٕضؾةجس ثٌضسثع١ةز عشػةز ٌٍضٍةؿ
إرث الِغش ثأعطـ ثٌغجخٕز .ـ١ؾخ أخز ثٌقزس ٚثٌغ١طشر عٍ ٝصغخ ٓ١خضثٔجس ص٠ش ثٌٛلٛد عٕذ ٔمً ِغةً ٘ةزٖ ثٌذؼةجةع,
وّج ٠ؾخ ثصذجع صٛط١جس وٛد  IMSBCدذلز ٌّٕع فذٚط أ ٜػشس ٌٍذؼجةع أ ٚفذٚط أِ ٞطجٌذجس ِضعٍمز دجٌذؼجةع.
ثٌضمش٠ةةش سلةةُ ٌ 27عةةجَ ِ 2012ةةٓ ٔةةةجَ صمةةجس٠ش ثٌقةةٛثدط ثٌذقش٠ةةز Marine Accident Reporting Scheme
 MARSثٌظةجدس ِةٓ ثٌّعٙةذ ثٌذقةش The Nautical Institute ٞدجٌٍّّىةز ثٌّضقةذر دعٕةٛثْ "ثسصفةجع دسؽةز فةشثسر
ثٌٛلٛد ـ ٟخضثٔجس ثٌمجع ثٌّضدٚػ صغذخ ـ ٝثٌؼشس ٌٍذؼجةع".
ـمذ أدس ثٌضذـتز ؼ١ش ثٌّٕؼذطز ٌض٠ش ثٌٛلٛد ثٌّخضْ ـة ٟخضثٔةجس ثٌمةجع ثٌّةضدٚػ إٌة ٝػةشس ثٌذؼةجةعٚ .صفقةُ دؼةجعز
وغةذز ـةةٛي ثٌظةة٠ٛج دغةةذخ ِالطةمضٙج أعٍةة ٝخةةضثْ ثٌمةةجع ثٌّةضدٚػ ٌعٕذةةش سلةةُ ٚ 4صقٌٛةةش إٌة ٝؽذمةةز طةةٍذز ـةة ٟثٌؾةةضء
ثٌغفٍِ ٟةٓ ثٌعٕذةش .أِةج ـة ٟثٌعٕةجدشثأخش ,ٜف١ةظ وجٔةش ثٌغة١طشر أـؼةً ٌةذسؽجس فةشثسر خضثٔةجس ثٌمةجع ثٌّةضدٚػ ,ـٍةُ
صضأعش ثٌذؼجةع .أعذضش ثٌغؾالس أْ ػشس ثٌذؼجةع ٠شؽع إٌ ٝثسصفجع دسؽةز ثٌقةشثسر ؼ١ةش ثٌّمظةٛد ٌخةضثْ ص٠ةش ثٌٛلةٛد
ـة ٝثٌمةجع ثٌّةةضدٚػ أعةفً عٕذةةش سلةُ  4أعٕةةجء ثٌشفٍةزِّ .ةةج ثػةطش ثٌغةفٕ١ز إٌةةٚ ٝػةعٙج خةةجسػ ثإل٠ؾةجس ٌّةةذر عالعةز أ٠ةةجَ
ٌإلصثٌز ٚثٌضخٍض ِٓ ثٌذؼجةع ثٌضجٌفزِٚ ,طجٌذز ػشس ثٌذؼجعز وةجْ وذ١ةشث ٚوةجْ ال دةذ ِةٓ صغة٠ٛضٙج ِةع ثٌؾٙةز ثٌّشعةٍز
إٌٙ١ج(MARS, 2012).
وّج أطذسس ثٌّؾّٛعز ثٌذ١ٌٚز ٌٕٛثد ٞثٌقّج٠ز  P&I Clubsدٚس٠جس أعؼجةٙج صقزسُ٘ ِٓ أخطةجس ٔمةً دةزٚس ثٌى١ةه,
وّج أطذس ٔجد ٜثٌقّج٠ز ـ ٟوٛس٠ج ثٌشةّجٌ١ز ِٕشةٛسث ـة١ٌٛ٠ ٟة ٛعةجَ ٠ 2012قةزس ثأعؼةجء ِةٓ خطةٛسر ِالِغةز دةزٚس
ثٌى١ه دجأؽغجَ ثٌغجخٕز ٚثٌز٠ ٜؾعٍٙج صضّجعةه ِغةً ثٌى١ةه ِةٙةشث دسثعةز فجٌةز ٌٕجلٍةز دؼةجةع طةخ ٚثٌضة ٟوجٔةش صقّةً
 55000ؽةٓ ِةٓ وغةذز ـةٛي ثٌظة٠ٛج ِةٓ ثٌذشثص٠ةً ٌضج٠الٔةذٚ .أعٕةجء ثٌضفش٠ةػ صذة ٓ١أْ ثٌشةقٕز ثٌضةٚ ٝػةعش دةجٌمشح ِةةٓ
لجؽٛع ؼشـز ثٌّجوٕ١جس ٚصٕىجس ص٠ش ثٌٛلٛد لذ ٌقمش دٙج أػشثس أعٕجء ثٌشفٍزKorea P&I CLUB, 2012 .

 -7تقٌٌم المخاطر الناتجة عن بذور الكٌك
لذ صضعشع دزٚس ثٌى١ه ٌإلطةجدز عةٓ ؽش٠ةك ثٌقشةشثس ثٌىجِٕةز ـة ٟثٌذةزٚس لذةً عٍّ١ةز ثٌشةقٓ ٌٚةزٌه ـةئْ دؼةجةع دةزٚس
ثٌى١ه ٠ضُ صذخ١ش٘ج دشىً سٚص ٟٕ١أعٕةجء سفٍضٙةج ـة ٝثٌذقةش ِةٓ أؽةً ثٌةضخٍض ِةٓ أِ ٞةٓ ث٢ـةجس ثٌضة ٟلةذ صىةِٛ ْٛؽةٛدر
ـٙ١ج ,أ ٚصى ْٛلذ دخٍش إٌ ٝثٌذؼةجةع لذةً عٍّ١ةز ثٌشةقٓٚ .عةجدر ِةج ٠غةضخذَ ـٛعةف١ذ ثإٌّٔ١ة َٛعٍة ٝثٌغةفٓ ـة ٝثٌضذخ١ةش,
ٚثٌزٕ٠ ٞضؼ ؼجص ثٌفٛعف ٓ١عٕذِج ٠ضفجعً ِع ثٌشؽٛدز ـ ٟثٌٛٙثء ثٌؾ ٞٛدثخً عٕذش ثٌذؼجعز(MARS, 2009).

 1-7خصائص فوسفٌد األلمنٌوم
ألةةشثص ـٛعةةف١ذ ثإٌّٔ١ةة٘ ٚ َٛةةِ ٛةةٓ ثٌّذ١ةةذثس ثٌشةةجةعز ٌشةةقٕجس دةةزٚس ثٌى١ةةه عٍةة ٝثٌغةةفٓٚ ,وغ١ةةشث ِةةج ٠ةةشد ـةة ٟثٌشةةشٚؽ
ثٌّٕظةةٛص عٍٙ١ةةج ِةةٓ لذةةً ثٌغةةٍطجس ثٌٛؽٕ١ةةز ـةة ٟثٌذٍةةذ ثٌةةز ٞعةةضفشغ ـ١ةةٗ ثٌقٌّٛةةٗ  / ٚأِ ٚجٌةةه ثٌذؼةةجةع .ـٛعةةف١ذ
ثأٌ٠ َٛ١ِٕٛضفجعً ِع سؽٛدز ثٌٛٙثء أ ٞثٌّ١ةجٖ ٠ٚطٍةك ؼةجص خط١ةش – ؼجصثٌفٛعةف . ٓ١ؼةجص ثٌفٛعةف٠ ٓ١مضةً ثٌقشةشثس
ٚثٌمةٛثسع عةةٓ ؽش٠ةك فةةً ٔةةجِ ُٙثٌعظةةذ ٟثٌّشوةضٚ ٞصةةذِ١ش ثٌؾٙةجص ثٌضٕفغةة .ٟؼةجص ثٌفٛعةةف٘ ٓ١ة ٛأ٠ؼةةج خط١شعٍةةٝ
ثإلٔغجْ ّ٠ٚىٓ أْ ٠غذخ ثٌغعجيٚ ,ثٌؽغ١جْٚ ,ثٌظذثعٚ ,ثأٌُ ٚػ١ك ثٌظذس ٚطعٛدز ثٌضةٕفظ ٚثٌمةٟء ٚثٌضشةٕؾجس .وّةج
ال صةٙشأعشثع ثالعضغمجء ـ ٝثٌشةز ـ ٟوغ١ش ِٓ ثأف١جْ ٚال صظذـ ٚثػقز إال دعذ ِشٚسعجعجس لٍٍ١ز ٚصضفجلُ ٚصةٙةش
ؽٍ١ز ٔض١ؾز ٌٍؾٙذ ثٌذةذٔٚ .ٟلةذ صىة ْٛلجصٍةز ٚصةؤد ٜإٌةٚ ٝـةجر ثٌذقةجسر ِةٓ صغةُّ ؼجصثٌفٛعةفٚ ,ٓ١ـة ٝألةً ثٌقةجالس ٠قةذط
ثٌضٙجدجس فٛي ثٌعٚ ٓ١ثأٔؿ ٚثٌفُ ٚرٌه دعذ ص٠ٛٙز ثأِجوٓ ثٌّذخشر دأ٠جَ(OOW, 2013).
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ـذّعجٕ٠ز عٕذش ثٌشقٕز أعٕجء صذخ١ش ثٌذؼجعز ٔؾةذ أْ ؼجصثٌفٛعةفّ٠ ٓ١ةأل ثٌعٕةجدش ٚثٌضة٘ ٟة ٟد١تةز ثٌعّةً ٚثٌّع١شةز ٌٍذقةجسر
عٍ ٝثٌغفٕ١ز٘ٚ ,زٖ ثٌذ١تز عٕ١ش دٙج ؽ١ذث ثصفجل١ز ثٌعًّ ثٌذقش , 2006 ٞـمةذ ٚػةعش ثالصفجل١ةز ثٌّضطٍذةجس ثٌةذٔ١ج ٌةةشٚؾ
ثٌعًّ ٚثٌّع١شز ثٌالةمز أوغش ِٓ  ْٛ١ٍِ 1.5دقجس فٛي ثٌعجٌُ ,ـفِ ٟؾجي ثٌعًّ ثٌذقةش ٜـةئْ ظةشٚؾ ثٌعّةً ٚثٌّع١شةز
عٍ ٝثٌغفٕ١ز ؼج٠ز ـ ٟثأّ٘١ز.
صُ صذٕ ٟثالصفجل١ز ِٓ لذً ِٕةّز ثٌعًّ ثٌذ١ٌٚز ٚطذق عٍٙ١ج أوغش ِٓ  40دٌٚز صٍّه أوغش ِٓ  ِٓ %70فّةٛالس ثٌعةجٌُ
ٚدزٌه صمذَ ثٌقّج٠ز ثٌىجٍِز ٌةةشٚؾ عّةً ثٌذقةجسر٘ٚ ,ة ٝؽةضء ٘ةجَ ؽةذث ِةٓ ثٌضشةش٠ع ٚثٌضفضة ١ثٌةذٚ ,ٌٝٚعةٛؾ صقّةٝ
ثٌذقجسر عٛثء ـ ٟفجٌز صظذ٠ك د ٌُٙٚعٍ ٝثالصفجل١ز ِةٓ عذِةٗ ,ـظةٕجعز ثٌٕمةً ثٌذقةش ٜفٍمةز وذ١ةشر ـة ٟثٌضؾةجسر ثٌعجٌّ١ةز
ٚثٌمٛر ثٌذثـعز ٌٍعٌّٛز ٚصمذَ ثصفجل١ز  2006خطٛثس ٚثػقز ِٛٚفذر ٌٍضفض ١عٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌذ.ٌٝٚ
صشِ ٝثالصفجل١ز ٌقّج٠ز ثٌغفٕ١ز ٚدقجسصٙج ِٓ خالي ثٌضفض , ١ـمذ وجٔش ظشٚؾ ثٌعًّ ٚثٌّع١شز ـ ٟثٌّجػ ٝصأص ٝـِ ٟمةجَ
ِضةأخش ـة ٟثٌضفضةٌ ١ىةٓ ثأِةش ثِ ْ٢خضٍةؿ ,ـ١ؾةخ صشةؽ ً١ثٌغةفٕ١ز دطش٠مةز إِٓةز ٚعةٍّ١ز فضة٠ ٝغةّـ ٌٙةج دجٌغةفش ,ـّةع
ثصفجل١ز ثٌعًّ ثٌذقشٍّ٠ 2006 ٞه ِفض ثصفجل١ز ثٌعًّ ثٌذقش 2006 ٞصقىُ إػجـ ٝعٍ ٝثٌغفٕ١ز.
ثصفجل١ز ثٌعًّ ثٌذقشٌ 2006 ٞذٙ٠ج ِضطٍذجس عذ٠ذر ٌٍضفضٚ ١إطذثس ثٌضمجس٠ش ٚصظق١ـ ثٌةشٚؾ ؼ١ةش ثِٕ٢ةزٚ ,ثٌضقم١ةك
ٚثإلدالغ عةٓ ثٌقةٛثدط ثٌّ١ٕٙةز عٍة ٝثٌغةفٓ .عٍة ٝعةذ ً١ثٌّغةجي ثٌالةقةز  4-3ثٌضة ٟصضعجِةً ِةع فّج٠ةز ثٌظةقز ٚثٌغةالِز
ثٌّ١ٕٙةةز ِٕٚةةع ثٌقةةٛثدط ٚصشوةةض عٍةة ٝػةةّجْ أْ ثٌعةةجٍِ٠ ٓ١ىةةٌ ْٛةةذ ُٙ٠ثٌّعةةذثس ٚثٌقّج٠ةةز ٚثٌضةةذس٠خ ثٌّٕجعةةخ أدثء
ٚثؽذجص.ُٙ
شةةٍّش ِضطٍذةةجس ثٌالةقةةز أ٠ؼةةج ِؾّٛعةةز وذ١ةةشر ِةةٓ ثٌعٛثِةةً ثٌذشةةش٠ز ثٌضةة ٟصةةؤعش عٍةة ٝثٌغةةالِز ٚثٌظةةقز ثٌّ١ٕٙةةز ِغةةً
ثٌضعشع ٌٍّٛثد ثٌى١ّ١جة١زٚ ,ثٌّخجؽش ثأخش ٜـة ٟأِةجوٓ ثٌعّةً .وّةج صشةًّ ِضطٍذةجس ٌضمةذ ُ٠صمةجس٠ش عةٓ ثٌقةٛثدط ـةٟ
ٔةجَ ٌشطذ ثالِضغجي ثٌّغضّش ِٚضجدعز ثأفٛثي ٚثٌةشٚؾ عٍ ٝثٌغفٓ ٚصذثسن ثٌةةشٚؾ ؼ١ةش ثِٕ٢ةزٚ ,صشةؾ١ع ثعةضخذثَ
صم ُ١١ثٌّخجؽش ٚ risk evaluationإدثسر ثٌّخجؽش ٚ risk managementؽّع ٚثعضخذثَ ثٌّعٍِٛجس ثإلفظجة١ز.
صضؼّٓ ـمشثس ثٌالةقز فظٛي ثٌذقّجس عٍ ٝثٌقّج٠ز ِةٓ خةالي د١تةز طةق١ز إِٓةز عٍة ٝثٌغةفٕ١زٚ ,أْ صؼةع ثٌذٌٚةز ِذةجدا
صٛؽ١ٙ١ةةز ٚؽٕ١ةةز إلدثسر ثٌغةةالِز ٚثٌظةةقز ثٌّ١ٕٙةةز عٍةةِ ٝةةضٓ عةةفٕٙج دعةةذ ثٌضشةةجٚس ِةةع ثٌشةةشوجء ثالؽضّةةجعِٚ ,ٓ١١شثعةةجر
ثٌضٛؽٙ١ةةجس ٚثٌّضطٍذ ة جس ثٌذ١ٌٚةةز ,وّةةج أْ ثٌمةةٛثٔٚ ٓ١ثٌٍةةٛثةـ ٚثٌضةةذثد١ش ثأخةةش٠ ٜؾةةخ أْ صضٕةةجٚي ثٌّغةةجةً ثٌّقةةذدر ـةةٟ
ثٌّذٔٚزٚ ,دٕجء عٍ ٝذلك ـئْ صم ُ١١ثٌخطش ٚثٌغالِز عٍ ٝثٌغفٕ١ز ـّ١ج ٠ضعٍك دجٌضذخ١ش عٛؾ ٠م َٛدٗ ِفض ثصفجل١ز ثٌعًّ
ثٌذقش 2006 ٞوؾضء ِٓ ٔطجق عٍّٗ أعٕجء عٍّ١ز ثٌضفضٚ , ١إرث ٚؽذ ثٌّفض فجالس صشىً خطشث ٚثػقج عٍ ٝثٌغالِز
ٚثٌظقز ـذئِىجٔٗ ِٕع ثٌغفٕ١ز ِٓ ِؽجدسر ثٌّٕ١جء فض ٝفً ثٌّشىٍز.
ـّٛثد ثٌضذخ١ش ِغً دش١ِٚذ ثٌّ١غ١ةً ٚثٌفٛعةف ٓ١عةجِز ٌإلٔغةجْ ٚلةذ صةؤدٌٛ ٜـةجر ثٌذقةجسرٚ ,إرث ٌةُ ٠ةضُ ثٌضعجِةً ِعٙةج دشةىً
طق١ـ ,ـئٔٙج لذ صؤد ٜإٌ ٝخطش ثٌقش٠ك .ـال ٕ٠ذؽ ٟأْ صغضخذَ إال ِٓ لذً ثٌّضخظظ١ٌٚ ٓ١ظ ِٓ لذً ؽجلُ ثٌغفٕ١ز.

 2-7وفاة البحارة نتٌجة التبخٌر
لذ ٛ٠د ٜثٌضذخ١ش دق١جر ثٌذقجسر ,ـفشع صقم١مجس ثٌقٛثدط ثٌذقش٠ةز ـة ٟثٌٍّّىةز ثٌّضقةذر أطةذس صمش٠ةشث عةجَ ,2008
٠مش ـٚ ٗ١ـجر ثفذ ثٌذقجسر .عٕذ دسثعز ٘زٖ ثٌقجٌز ٚؽذ أْ دعغ ثٌىذةجةٓ ـة ٟأِةجوٓ ثإلعجشةز ثِضةذس ٌفةشثغ ثٌعٕذةش ٌّغةجـز
ِ 0.5ضش ـٛق ثٌمجؽٛع ثٌخٍف ِٓ ٝعٕذش ثٌشقٕز ثٌخٍفٌٍ ٝغفٕ١ز وّج ِ٘ ٛذ ٓ١ـ ٟثٌظٛسر أدٔجٖ  .دعذ ثٌّٕطمز ثٌض ٟصقش
عطـ ثٌغفٕ١ز ـ ٟعٕذش ثٌشقٓٚ ,صةُ ثوضشةجؾ دعةغ ثٌغمةٛح ثٌذل١مةز ثٌضة ٟصغةشح ِةٓ خالٌٙةج ؼةجص ثٌفٛعةف ٓ١إٌة ٝثٌىذةجةٓ
ِٕٚجؽك ثإلعجشز.
طٛسر صٛػـ ِٛلع ثٌىجدٕ١ز ثٌضٚ ٟؽذ دٙج ثٌغمٛح ثٌض ٟصغشح ؼجص ثٌفٛعف ٓ١إٌٙ١ج ِٓ ثٌعٕذش ٚصغذخ ـِٛ ٟس ثٌذقجس.
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أظٙةش ثٌضمش٠ةش ثٌظةجدس ـة١ٌٛ٠ 12 ٟة ٛعةجَ ِ 2013ةٓ ػةجدؾ ثٌٛسد٠ةز  OOW Officer Of the Watchدعٕةٛثْ
ِعٍِٛجس فٛي إدثسر ثٌّخجؽش عٕذ ٔمً دؼجةع ِذخشر فجٌز ِّجعٍز أعٕجء ٔمً شقٕز ِذخشر دؽجص ثٌفٛعف ٓ١د ٓ١ثعِٕ ٓ١ةٓ
ثٌّٛثٔب ثأٚسد١ز ٚثٌزٚ ٜطً دطش٠مز ِةج إٌة ٝوذةجةٓ ثٌطةجلُ ٚصةٛـ ٟأفةذ أـةشثد ثٌطةجلُ ثٌذةجٌػ ِةٓ ثٌعّةش  22عجِةج دغةذخ
ثٌضعشع ٌٍؽجصٚ ,دعذ ٚطٛي ثٌغفٕ١ز ثٌّٕ١جء ٚإسعجي صمش٠ش ثٌشدةجْ فةٛي ثٌٛـةجر عةمؾ ثٌذقةجس ثٌغةجِٔ ٝش٠ؼةج دعةذ٘ج د١ةَٛ
ٚثفذ ٚصُ إخالء ثٌغفٕ١ز ٌذٚثع ٝإِٔ١ز.
ٌزث ٠ؾخ ثٌضأوذ ِٓ عذَ ٚؽٛد صغش٠خ ٌ ّٛثد ثٌضذخ١ش دغذخ فشوز ثٌغفٕ١زٕ٠ٚ .ذؽة ٟعٍة ٝثٌفةٛس صغةؾ ً١أ٠ةز أشة١جء ػةجسر
ـ ٟدـضش أفٛثي ثٌغفٕ١ز ٚثصخجر ثٌضذثد١ش ثالفضشثص٠ز ثٌالصِز ٌضفجد ٞثٌّض٠ذ ِٓ ثٌؼشس ٚصفجلُ ثٌٛػع.
٠ؾخ عٍٔ ٝةجَ إدثسر ثٌغالِز ثٌّطٍٛح ـ ٟوٛد ِ ISMعجٌؾز ثٌعٍّ١جس عٍ ٝثٌغفٓ ٚثٌضأ٘خ ٌقجالس ثٌطٛثسا .دجٌٕغةذز
ٌٍغفٓ ثٌض ٟصذخش دؼجعضٙج٠ ,ؾخ أْ ٠ىٕ٘ ْٛجن إؽةشثءثس صٕف١ز٠ةز سثعةخز صىة ْٛعٍة ٝثألةً ٚـمةج ٌضٛطة١جس ثٌّٕةّةز
ثٌذقش٠ز ثٌذ١ٌٚةز٘ٚ .ةزث سدّةج ٠شةًّ ثٌّغةؤ١ٌٚجسٚ ,إؽةشثءثس لذةً ٚأعٕةجء ٚدعةذ ثٌضذخ١ةشٚ ,أخةز عٕ١ةجس ؼةجص أعٕةجء ثٌشفٍةز
ٚثٌضٛع١ز دئفط١جؽجس ثٌغالِز أـشثد ثٌطجلُ.

 3-7حرٌق نتٌجة التبخٌر
لذ صطٛي ِشجوً ثٌذؼجعز عالِز ثٌطجلُ دشىً آخش ,ـمةذ صضغةذخ ِةٛثد ثٌضذخ١ةش ـة ٟفةذٚط فش٠ةك أ ٚثٔفؾةجسٌ ,ةزث أطةذس
ِىضخ عالِز ثٌٕمً ثالعةضشثٌ ٟصمش٠ةشث فةٛي فش٠ةك ٔؾةُ عةٓ ألةشثص ـٛعةف١ذ ثإٌّٔ١ة َٛثٌضة ٟثعةضخذِش ٌضذخ١ةش ثٌذؼةجةع
ثٌظخ ٌذزٚس ثٌى١ه ٔ ٜٛثٌٕخ ً١ثٌّطشٚد ِ١ىجٔ١ى١ج  .عٕةذِج صفجعةً ـٛعةف١ذ ثإٌّٔ١ةِ َٛةع ثٌّةجء ٚأؽٍةك ؼةجص ثٌفٛعةف,ٓ١
ٚأٔضؼ أ٠ؼج ثٌقشثسر .وجٔش ثٌغة ّجء صّطةش أعٕةجء ثٌشةقٓ ٚلةشس ثٌمةجةُ دأعّةجي ثٌضذخ١ةش دـةٓ ـٛعةف١ذ ثإٌّٔ١ة َٛعذةجسر عةٓ
ألشثص ِعذأر ـ ٟؽٛثسح ـ ٟثٌذؼجةع ٚرٌه ـِ ٟقجٌٚز ٌقّج٠ز ثٌضذخ١ش ِٓ ثٌّطش ِٕٚةع ثٌضفجعةً ثٌى١ّ١ةجة ٟثٌغةش٠ع .
دعذ ٚ َٛ٠ثفذ ِٓ ثإلدقجس ,الفع ثٌطجلُ دخةجْ أعةٛد ٠خةشػ ِةٓ أفةذ عٕةجدش ثٌشةقٕزٌ .ةُ صضظةجعذ ثٌٕ١ةشثْ دغةذخ ثٌضةذثد١ش
ثٌٛلجة١ز ِٓ لذً ثٌطجلُ ٚـضقش أؼط١ةز ثٌعٕذةش دجفض١جؽةجس عةالِز طةجسِز ـةٕ١ِ ٟةجء ثٌٛطةٛي دعةذ ِٛ٠ 14ةج ٚ .ثؽفةأس
ثٌٕ١شثْ ـّ١ج صذم ِٓ ٝثٌذؼجةع ثٌّشضعٍز دٕؾجؿ.
ٚـ ٝصمش٠ش آخش ي  DNVدشأْ ٔجلالس ثٌذؼجةع ثٌظخ ,أظٙش ثٔفؾجس ـ ٟثعٕض ِٓ ٓ١عٕجدش ثٌشقٕز ٌذسؽةز صشة ٖٛؼطةجء
ثٌعٕذش ٌُٚ .صىٓ ٕ٘جن أطجدجس ـ ٟأـشثد ثٌطجلُ ـ٘ ٟزث ثٌقجدطٌٚ ,ىٓ وجْ ٕ٘جن ػةشٚسر إلطةالؿ ؼطةجء ثٌعٕذةش دشةىً
شجًِ ـ ٟفٛع ٌذٕجء ثٌغفٓOOW, 2013).

 -8االحتٌاطات التً ٌجب اتباعها ثااء الرحلة
ِٓ ثٌّ ُٙص٠ٛٙز دزٚس ثٌى١ه أعٕجء ثٌشفٍز ـىغ١ش ِٓ ثٌّطجٌذجس صٕشأ ٔض١ؾز ٌعذَ ٚؽٛد ص٠ٛٙز ٌٍذؼجةع٠ٚ .ةضُ صؾ١ٙةض ثٌغةفٓ
دأٔةّز ثٌض٠ٛٙز ثٌطذ١ع١ز أ ٚثٌّ١ىجٔ١ى١ز .ـمةذ صعّةً ثٌض٠ٛٙةز عٍة ٝإصثٌةز أ ٞؼةجصثس ِٕذعغةز ِةٓ دعةغ ثٌشةقٕجس دجإلػةجـز
ٌٍضمٍ ِٓ ً١فذٚط ثٌضىغ١ؿ ثٌّعشٚؾ أ٠ؼج دجعُ ثٌعشق ثٌّضغةذخ ٔض١ؾةز ػةعؿ ثٌض٠ٛٙةزٚ ,ثٌةز٠ ٞغةذخ صةذ٘ٛس دؼةجةع
دزٚس ثٌى١هٚ .ثٌّعشٚؾ أْ ٕ٘جن ٔٛعجْ ِٓ ثٌعشق ّ٘ج عشق ثٌذؼجعز ٚعشق ثٌغفٕ١ز.
صضطٍةةخ عٍّ١ةةز ثٌض٠ٛٙةةز ِضجدعةةز دل١مةةز ؽةةٛثي ثٌشفٍةةز أْ ِقضةة ٜٛثٌشؽٛدةةز ٌٍذؼةةجةع دؾجٔةةخ ثٌضؽ١ةةشثس ـةة ٟدسؽةةز فةةشثسر
ثٌٛٙثءٚ ,دسؽز فشثسر ثٌذؼجةع ٚدسؽز فشثسر ثٌذقش ٌٗ صأع١ش وذ١ش عٍ ٝوّ١جس دخجس ثٌّجء ثٌض٠ ٟقةضفع دٙةج ٚثٌضة ٟصطٍةك
ـٛ٘ ٟثء عٕذش ثٌشقٕز.
أعٕجء ثٌشفٍز ثٌذقش٠زٕ٠ ,ذؽ ٟل١جط دسؽز فشثسر ثٌذؼجةع ـ ٝأعّجق ِخضٍفز ـ ٟعٕذةش ثٌشةقٓ دجعةضّشثس ٚدجٔضةةجَ ٠ٚؾةخ
صغؾٍٙ١جٚ .إرث ٚطٍش دسؽز فشثسر ثٌذؼجةع إٌ 55 ٝدسؽز ِت٠ٛز ِٚغضّشر ـ ٟثالسصفجع ٕ٠ ,ذؽٌٍ ٟشدةجْ أْ ٠طٍةخ ـةٛسث
سأ ٞثٌخذشثء ِٓ ثٌّجٌه ٚػذجؽ ثٌذؼجةع .ـِ ٟغً ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ؾخ إ٠مجؾ ص٠ٛٙز ثٌعٕذش ٠ٚؾخ إؼالق ؼطجء ثٌعٕذشِٚ .ع
رٌه ,إرث ثعضّش ثالسصفجع ثٌزثصٌ ٟذسؽز ثٌقشثسرٕ٠ ,ذؽ ٟإدخجي عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشد ْٛأ ٚثٌؽجص ثٌخجًِ ـ ٝعٕذش ثٌشقٕز.
ِج عذث ـة ٟفةجالس ثٌطةٛثسا ,ال ٕ٠ذؽة ٟأْ ٠ىة ْٛعٕذةش ثٌذؼةجةع ِ١ىةجٔ١ى ٟثٌض٠ٛٙةز ٌّٕةع ثالسصفةجع ثٌةزثصٌ ٟذسؽةز فةشثسر
ثٌذؼجةع أعٕجء ثٌشفٍزٚ .د شؼُ أْ ثٌض٠ٛٙز ثٌطذ١ع١ز أ ٚثٌّ١ىجٔ١ى١ز ثٌغطق١ز ٌذؼجةع دزٚس ثٌى١ه ثٌض ٟصمع ػةّٓ سلةُ ثأِةُ
ثٌّضقذر  1386ح أ  ٚثٌذؼجةع ثألً خطٛسر لذ ٠ىِ ْٛغّٛؿ دٙج ,إال أْ ثٌض٠ٛٙز ثٌّ١ىجٔ١ى١ز ؼ١ش ِقذزر.
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 1-8استنفاد األكسجٌن ودخول األماكن المغلقة
صقذط ثأوغذر ـ ٟوغ١ش ِٓ شقٕجس دزٚس ثٌى١ه وٕض١ؾز ٌٍضفجعالس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌض ٟصؾش ٞدثخٍٙج أعٕةجء ثٌشفٍةزِّ .ةج ٠ضذعةٗ
ثعضٕفجد خفغ صشو١ض ثأٚوغؾ ٓ١ـٛ٘ ٟثء ثٌعٕذش ٘زث ٌٛ٠ذ عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشدٚ ْٛأٚي أوغ١ذ ثٌىشدٚ ْٛثٌؽجصثس ثأخةشٜ
ثٌؼجسر ِّج ٠ؤعش عٍ ٝعالِز ثٌذقجسر عٍ ٝثٌغفٕ١ز .وّج لذ صظذس أدخشر ػجسر دثخً عٕجدش ثٌشقٕز صقض ٞٛعٍِ ٝةز٠ذجس
ثالعضخشثػ إرث وجٔش ثٌض٠ٛٙةز ؼ١ةش وجـ١ةزٌ .ةزٌه ـعٕةذ دخةٛي أِ ٞةٓ عٕةجدش ثٌشةقٕز صقضة ٜٛعٍة ٝدؼةجعز٠ ,ؾةخ أْ صضذةع
إؽشثءثس دخٛي ثأِجوٓ ثٌّؽٍمز٠ .غّـ دجٌذخٛي ٌعٕجدش ثٌشقٓ ثٌض ٟصقض ٜٛعٍ ٝدؼةجعز ـمةؾ ـة ٟثٌةةشٚؾ ثالعةضغٕجة١ز.
٠ٚؾخ ل١جط ِقض ٜٛثأوغؾ ٓ١لذً دخٛي ثٌعٕذش.

 2-8تسوٌة البضائع
ٌٍشدجْ ثٌقك ـ ٟأْ ٠طٍخ صغ٠ٛز ثٌذؼجةع فضِ ٝغضِ ٜٛعمٛي .ـضغ٠ٛز ثٌذؼةجعز أِةش ٘ةجَ ٚثٌةزِ ٞةٓ شةأٔٗ ـة ٟثٌٕٙج٠ةز
صمٍ ً١ثفضّجي صقشن ثٌذؼجعز ٚصمٍ ً١ثٌّغجفز ثٌض ٝصغّـ ٌٍٛٙثء دجٌذخٛي ٌٍذؼجعز ,ثٌفظةً ثٌخةجِظ ـة ٝوةٛد IMSBC
ِضعٍك "دئؽشثءثس صغ٠ٛز ثٌذؼجعز "  ,وّج ٠عشع ثٌمغُ ثٌشثدع و١ف١ز صم ُ١١لذٛي ثٌشقٕجس ٌٍٛطٛي ٌشقٓ آِٓ.

 -9التفتٌش المادي للسفٌنة
لذ صٍقةك ثأػةشثس دذةذْ ثٌغةفٕ١ز ثٌخةجسؽِ ٟةٓ خةالي ثالطةطذثَ دشطة١ؿ ثٌّٕ١ةجء أٚثالٌضقةجَ دجٌمةجؽشثس أعٕةجء ثٌضشثوةٝ
عٍةة ٝسطةة١ؿ ثٌّٕ١ةةجء عٕةةذ ثٌٛطةةٛي ٚثٌّؽةةجدسر ٚدثخٍ١ةةج دغةةذخ صةةأع١ش ِعةةذثس ثٌشةةقٓ ٚثٌضفش٠ةةػ أعٕةةجء ثٌشةةقٓ ٚثٌضفش٠ةةػ
ٌٍذؼجعز ّ٠ ,ىٓ أْ ٠ؤد ٞرٌه إٌ ٝدذء ثٌششٚك  / ٚأ ٚثٌضعخ ٌ١ٙىً ثٌغةفٕ١ز .وّةج أْ ثٌظةذأ ٚثٌضلوةً لةذ ٠غةشع ثٌضةذ٘ٛس
ثٌذثخٌٍٍ ٟذذْ خظٛطج ـ ٟصٕىجس ثٌمجع ثٌّضدٚػ ٚثٌضٕىجس ثٌعٍ٠ٛةز ثٌؾجٔذ١ةزِّ .ةج لةذ ٠غةذخ صٍةٛط أ ٚدٍةً ثٌذؼةجعز عٕةذ
خشٚػ أِ ِٓ ٞقض٠ٛجس ثٌضٕىجس دجصؾجٖ ـشثغ ثٌعٕذش.
أؼط١ز ثٌعٕجدش ٌ ٕجلالس ثٌذؼجةع ثٌظخ ِجٔعز ٌٕفجر ثٌّ١جٖ ,أ ٞأٔٙج ّ٠ىٓ أْ صقًّ وّ١ز ِعٕ١ز ِةٓ ِ١ةجٖ ثٌذقةش عٍة ٝعةطـ
ثٌغفٕ١ز ِمجِٚز دزٌه صغشدٙج إٌة ٝعٕةجدش ثٌذؼةجةعِّ .ةج ّٕ٠ةع ٚطةٛي ثٌّ١ةجٖ إٌة ٝدةزٚس ثٌى١ةه ثٌضة٘ ٟة ٟفغجعةز ٌٍشؽٛدةز
ٚثٌّ١جٖٚ ,عٍ ٝػذجؽ ثٌغفٕ١ز ثٌضأوذ ِٓ أْ عطـ ثٌغفٕ١ز ,دّج ـ ٟرٌه أؼط١ز ثٌعٕجدش٠ ,ضُ صفض١شٙج دجٔضةةجَ عةٓ ٚؽةٛد أٞ
دالةً عٍ ٝثٌضغشح ,أ ٚصشثخ ٟأؽٙضر صأِ ٓ١أؼط١ز ثٌعٕجدش ٚعٓ أ ٞأش١جء أخش ٜلذ صضطٍخ صشد١ؾ أ ٚصأِ ٓ١أ ٚإطالؿ.

 1-9االحتٌاطات ضد الطقس العاصف وسالمة األفراد
ـ ٟثٌطمظ ثٌعجطؿ٠ ,ظةعذ ثٌّةٛػ عٍة ٝعةطـ ثٌغةفٕ١ز ٠ٚىةٕ٘ ْٛةجن ثفضّةجي وذ١ةش ٌقةذٚط ثالػةشثس  ,ـٕ١ذؽة ٟإ٠ةالء
ثأ٠ٌٛٚز ٌغةالِز ثٌذقةجسر ثٌّضةذخٍ ٓ١ـة ٝصفضة ١ثٌغةفٕ١ز ٚثٌضٕذ١ةٗ عٍة ُٙ١أْ عةالِض ُٙأٚال .ـىغ١ةشث ِةج ٠غةض ٓ١ٙثٌذقةجسر ٚال
٠ةذسو ْٛخطةٛسر رٌةةه ٠ٚأخةزُ٘ ثٌذقشخةجسػ ثٌغةةفٕ١زٕ٠ٚ .ذؽة ٟأْ ٠غةّـ ٌٍذقةةجسر دجٌٛطةٛي إٌة ٝعةةطـ ثٌغةفٕ١ز ـة ٟفجٌةةز
ثٌطٛثسا ـمؾ ٚأعٕجء ثٌٕٙجسٚ .إرث وجٔش ثٌغفٕ١ز ٌٙج عطـ فش طؽ١ش ٔغةذ١ج عةٓ ٔةجلالس ثٌذؼةجةع ثٌظةخ ثأخةش ٜـٕ١ذؽةٟ
ثصخجر صذثد١شثفض١جؽ١ز أػجـ١ز عٕذِج ٠ى ْٛثٌضفضِ ١طٍٛدج(Bulkcarrier guide, 2014).

 2-9تنظٌم فرٌق للتفتٌش
لذ ٠ؤد ٜطعٛد ثٌّ١جٖ دشىً صثةذث عٍ ٝعطـ ثٌغفٕ١ز ٌقذٚط صٍف١جس٠ٚ .ضطٍةخ رٌةه عٍّ١ةز صفضةِ ١غةضّشر أعٕةجء ثٌشفٍةز
ِع صٕة ُ١ـش٠ك ِغجٌٌٍ ٟضفض٠ٚ , ١ى ْٛثٌشدجْ ـ ٟؼشـ ز ثٌم١جدرٚ ,وذ١ش ثٌؼذجؽ ثٌّغؤٚي عٓ ثٌعٍّ١ز عٍة ٝعةطـ ثٌغةفٕ١ز
ِع ؽجلُ إػجـٚ ,ٟإرث وجٔش ثٌغفٕ١ز صذقش ـ ٟؽمظ عجطؿ ,ـ١ؾخ ثٌعًّ عٍة ٝسثفةز ثٌغةفٕ١ز دجصخةجر خطةٛؽ عة١ش صقةذ
ِٓ ثٌذسـٍز ثٌط١ٌٛز ٚثٌعشػ١ز ٌٍغفٕ١ز,
وّج ٕ٠ذؽ ٟإٔشجء ٚعٍ١ز ثصظجي د ٓ١ؼشـز ثٌم١جدر ٚـشق عطـ ثٌغفٕ١ز دجعضخذثَ ِعذثس ثالصظجي ثٌّقٌّٛز UHF/VHF
٠ٚؾخ إعالَ ؼشـز ثٌّجوٕ١جس دشأْ عٍّ١ز ثٌضفض , ١ـمذ ٠شؼذ ْٛـ ٟثؼضٕجَ ثٌفشطةز ٌضفمةذ خضثٔةجس ثٌٛلةٛد أ ٚؼ١ش٘ةج ِةٓ
آالس عطـ ثٌغفٕ١زٚ ,ثٌقظٛي عٍ ٝل١جعجس خضثٔجس ثٌٛلٛد٠ٚ ,ؾخ صغذ١ش فذجي ثٌٕؾجر عٍ ٝؽجٔذ ٟثٌغفٕ١ز عٕةذ ثإلدقةجس
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ف١ةظ ِةةٓ ثٌّضٛلةةع عةةٛء ثأفةةٛثي ثٌؾ٠ٛةةز ِةةع صؾ١ٙةةض وةةً عؼةةِ ٛةةٓ أعؼةةجء ـش٠ةةك ثٌضفضةة١
ثٌّٕجعذز.
ال دذ ِٓ إؽشثء ثٌضفض ١ـٚ ٟػـ ثٌٕٙجسٚ .إرث ثػطش ٌؽ١ش رٌه ـ١ؾخ أْ صغضخذَ أػٛثء عالِز وجـ١ز ٕ٠ٚذؽ ٟصؾ١ٙض
ثأدٚثس ثٌالصِز إلعجدر صأِ ٓ١ؼطجء ثٌعٕذش ٚثٌضؾ١ٙضأِّٙ ٞز أخشِ ٜضٛلعز.
ٕ٠ٚذؽة ٟدثةّةج أْ صعطة ٝثأٚثِةش دجٌغة١ش عٍة ٝعةطـ ثٌغةفٕ١ز ِةٓ لذةً ثٌشدةجْ ِٚةٓ ثٌّف١ةذ أْ ٠ىةٌ ْٛةذ٠ه ِخطةؾ ٌغةةطـ
ثٌغفٕ١ز ٌضعٍ ُ١ثٌعٕجطش ثٌض ٟصُ ثٌىشؿ عٍٙ١جٚ ,أ٠ةز ِالفةةجس دشةأْ ثٌؼةشس أ ٚدجإلطةالفجس ثٌّطٍٛدةزٚ ,عٕةذ ثالٔضٙةجء
ِٓ ثٌضفض ١ـٕ١ذؽ ٟوضجدضٗ دشىً ِٕجعخ ـ ٟدـضش أفٛثي ثٌغفٕ١ز (Bulkcarrier guide,2014).

 -10المواصفات القٌاسٌة للعنبر وتعلٌمات الوقاٌة من مخاطرها
صمع عٍ ٝثٌشدجْ ِغةؤ١ٌٚز ثٌضأوةذ ِةٓ أْ ِغةض ٜٛثٌٕةجـةز ثٌّطٍةٛح ٌعٕذةش ثٌذؼةجعز ٌشةقٓ دؼةجعز دةزٚس ثٌى١ةه ِفِٛٙةز
دجٌىجًِ ٌذ ٜثٌؼذجؽ ثٌّشجسو ٓ١ـ ٟعٍّ١جس صٕة١ؿ ثٌعٕذشٚ ,ػّجْ أْ ِغض ٜٛثٌٕةجـز ثٌّطٍٛح لةذ صقمةك لذةً عةشع
ثٌغفٕ١ز ٌٍشقٓ.
٠طجٌخ ثٌىٛد أْ صىة ْٛثٌعٕةجدش ٔة١فةز ٚؽجـةز ٌشةقٓ دةزٚس ثٌى١ةه٠ٚ ,ؾةخ عٍة ٝثٌشدةجْ ثٌضأوةذ دٕفغةٗ ِةٓ خٍة ٛثٌعٕذةش ِةٓ
ثٌظذأ ٚدمج٠ج ثٌشقٕجس ثٌغجدمز ٚرٌه ـ ٝوً أسؽجء ثٌعٕذش ٚخظٛطج ثأؽضثء ثٌّجةٍز ِةٓ ثٌضٕىةجس ثٌعٍ٠ٛةز ٠ٚؾةخ ثٌعٕج٠ةز
دٙزٖ ثٌّشفٍز ِٓ ِشثفً ثٌشقٓ ـىغ١شث ِج ٠ضُ سـغ عٕجدش ثٌشقٕز دغذخ ٚؽٛد دمج٠ج شقٕجس عةجدمزٚ .أْ دؼةجةع دةزٚس
ثٌى١ه فغجعز ٌٍشؽٛدز ,ـّٓ ثٌؼشٚس ٞثٌضقمك ِٓ وً أؼط١ز ثٌعٕذش لذً ثٌشقٓ.

 1-10واجبات الربان وضباط السفٌنة ثاناء الشحن
ٕ٠ . 1ذؽ ٟعٍ ٝثٌؼذجؽ ثٌّغت ٌْٛٛعٓ ثٌذؼجةع ثٌضأوذ ِٓ فجٌز دؼةجةع دةزٚس ثٌى١ةه عٍة ٝثٌذشدؾجٔةخ ثٌغةفٕ١ز لذةً شةقٕٙج
ٚخجطز فجٌز ثٌذؼجةع أعٕجء ٘طٛي ثأِطجس
٠ .2ؾخ أ٠ؼج أْ ٠ى ْٛثٌشدجْ عٍ ٝعٍُ دأْ ثٌذؼجةع عةضذخش ٠ٚعطة ٝثإلرْ دةزٌه وة٠ ٝةضُ شةقٕٙج ٚصذخ١ش٘ةج .وّةج ٠ؾةخ
ثؽةالع ثٌطةةجلُ عٍةة ٝثٌّخةةجؽش ثٌضة ٟلةةذ صشةةىٍٙج ثٌذؼةةجةع ثٌّذخةشر ٚعٍةةٔ ٝةةةجَ ثخضذةةجس صغةشح ثٌؽةةجصٚ .صشةةًّ ثإلؽةةشثءثس
ثٌّٛط ٝدٙج أْ ثٌّىٍؿ دئؽشثء ثٌضذخ١ش عٍ ٗ١أْ ٠ؾش ٜـقض شجًِ لذً ثٌضذخ١ش ٌؼةّجْ أْ ثٌغةفٕ١ز إِٓةز ٌٕمةً ثٌذؼةجةع
ثٌّذخشرٚ .ثٌز٠ ٜؾخ أْ ٛ٠عك دمٛثةُ ثالخضذجسOOW, 2013) .
٠ . 3ؾةخ عٍة ٝػةةذجؽ ثٌذؼةجةع ثٌضأوةةذ ِةٓ عةةذَ صةذثٚي دؼةةجةع دةزٚس ثٌى١ةةه أعٕةجء ٘طةةٛي ثأِطةجس ٚإؼةةالق ثٌعٕةجدش أعٕةةجء
ثٌّطش.
ٕ٠ . 4ذؽ ٟعٍ ٝػذجؽ ثٌذؼجةع أْ ٠ىٛٔٛث عٍ ٝدسث٠ز دجٌطمظ ثٌغجةذ ٚدأفذط ثٌضؽ١شثس ثٌّٕجخ١ز ثٌّضٛلعز.
٠ . 5ؾةخ عٍة ٝػةذجؽ ثٌذؼةجةع ثٌقفةجظ عٍة ٝلٕةٛثس ثصظةجي ِفضٛفةز ِةع ؽةٛثلُ ثٌعّةً دةجٌذش ِةٓ أؽةً ثصخةجر ثإلؽةةشثءثس
ثٌّٕجعذز ـ ٟفجٌز ثٌّطش.
٠ . 6ؾخ عٍ ٝػذجؽ ثٌذؼجةع ػّجْ فةش ثٌضذخٚ ٓ١ثعضخذثَ ثأؽٙضر ثٌغجخٕز فٛي ثٌذؼجةع أعٕجء ثٌشقٓ.
٠ .7ؾخ عٍ ٝػذجؽ ثٌذؼجةع صغ٠ٛز ثٌذؼجةعٌ ,ضمٍ ً١ثفضّجي صقشن ثٌذؼجعز ٚصمٍ ً١ثٌّغجفز ثٌضة ٝصغةّـ ٌٍٙةٛثء دةذخٛي
ثٌشقٕز٠ٚ ,عشع وٛد  IMSBCو١ف١ز صم ُ١١لذةٛي ثٌشةقٕجس ٌٍٛطةٛي ٌشةقٓ آِةٓ ـة ٟثٌمغةُ ثٌشثدةع ٚإؽةشثءثس صغة٠ٛز
ثٌذؼجةع ـ ٟثٌمغُ ثٌخجِظ .
ِ . 8ىٔٛجس ثٌض٠ش ـ ٟدزٚس ثٌى١ه صخؼع ٌألوغذرِّ ,ةج ٠ضذعةٗ خفةغ صشو١ةض ثأٚوغةؾ ٓ١ـة٘ ٟةٛثء ثٌعٕذةشٚٚ .ـمةج ٌةزٌه
٠ؾخ ل١جط ِقض ٜٛثأوغؾ ٓ١لذً دخٛي ثٌعٕذشKorea P&I CLUB, 2012 .

 -11مستندات مطلوبة على سفٌنة تحمل بضاعة خطرة
٠ضقًّ ثٌشجفٓ ِغؤ١ٌٚز ِطٍمز ـ ٝظً  SOLASثٌفظً ثٌغجدط ٚثٌمغُ  IMSBC ِٓ 4-2وٛد ٚثٌةزٍ٠ ٜةضَ ثٌشةجفٓ
دضض٠ٚذ ثٌشدةجْ أِ ٚةٓ ٕ٠ةٛح عٕةٗ دّعٍِٛةجس دل١مةز عةٓ ثٌذؼةجةعِ .ذٔٚةز لٛثعةذ ثٌّّجسعةز ٌضقّ١ةً ٚصفش٠ةػ آِةٓ ٌٕةجلالس
ثٌظخ  BLUوٛد  ,ثٌّٛؽٛدر وٍّقك ـ IMSBC ٟوٛد ,صزوش أ٠ؼج أٔٗ ٠ضع ٓ١عٍِّ ٝغً سط١ؿ ثٌشقٓ أْ ٠ؼةّٓ
٠ٚمضٕع دأْ ثٌغفٕ١ز لذ "صُ إِذثد٘ج ـ ٟألشح ٚلش ِّىٓ دجٌٕظجةـ ٚدجٌّعٍِٛةجس ثٌةٛثسدر ـة ٟإعةالْ ثٌذؼةجةع عٍة ٝثٌٕقةٛ
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ثٌّطٍةةٛح ـةة ٟثٌفظةةً ثٌغةةجدط ِةةٓ ثصفجل١ةةز  SOLAS 74دظةة١ؽضٙج ثٌّعذٌةةز"ِ .عٍِٛةةجس ثٌذؼةةجةع صشةةًّ ٌٚىةةٓ ٌةةٓ
صمضظشعٍٝ
• ثعُ ثٌشقٓ ٌٍذؼجةع ثٌظخ )bulk cargo shipping name (BCSN
• ِؾّٛعز ثٌذؼجةع  B ,AأC ٚ
• ثٌّؾّٛعز  - Aثٌشقٕجس ثٌض ٟلذ صضّ١ع.
• ثٌّؾّٛعز  - Bثٌشقٕجس ثٌض ٟلذ صّضٍه أخطجس ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز.
• ثٌّؾّٛعز  - Cثٌشقٕجس ثٌض ٟال صى ْٛعشػز ٌٍضّ١ع ٚال صٍّه ثٌّخجؽش ثٌى١ّ١جة١ز.
• صظٕ١ؿ ثٌّٕةّز ثٌذقش٠ز ثٌذ١ٌٚز ٚ IMO classسلُ ثأُِ ثٌّضقذرUN number
• ثٌىّ١ز ثإلؽّجٌ١ز ٌٍذؼجعز.
• ِعجًِ ثٌضغض١ؿ.
• ثٌّ ً١ثٌّطٍٛح ٚثإلؽشثءثس.
• ِقض ٜٛثٌشؽٛدز.
• فذ ثٌشؽٛدز الٔضمجي ثٌشقٕز ٔٚمطز ثٌشؽٛدز ٌضذـك ثٌشقٕز.
• صث٠ٚز ثٌشثفز ٚثفضّجي صقشن ثٌذؼجعز.
• صشى ً١لجعذر سؽذز.
• ثٌؽجصثس ثٌغجِز ٚثٌمجدٍز ٌالشضعجي ثٌض ٟلذ صضٌٛذ عٓ ثٌذؼجةع.
• ثٌغّ١ز ,ثٌضلوً ٚثٌّ ً١إٌٔ ٝؼٛح ثأٚوغؾ ِٓ ٓ١ثٌذؼجةع.
• ثٔذعجط ثٌؽجصثس ثٌمجدٍز ٌالشضعجي ـ ٟفجٌز ثٌّالِغز ٌٍّ١جٖ.
• ثٌخظجةض ثٌّشعز إْ ٚؽذس.

 1-11بٌان البضائع الخطرة
ثٌذؼجةع ثٌظخ ثٌظٍذز ثٌض ٟصظٕؿ عٍ ٝأٔٙج دؼجةع خطشر ٠ؾخ أْ صىِ ْٛظةقٛدز دذ١ةجْ ثٌذؼةجةع ثٌخطةشر DCM
 Dangerous Cargo Manifestثٌةةز٠ ٜقةةذد ِىةةجْ ثٌذؼةةجةع ثٌخطةةشر عٍةة ٝثٌغةةفٕ١ز ٚـمةةج الصفجل١ةةز عةةٛالط ثٌفظةةً
ٚ VII/7-2.2ثٌمغُ  ِٓ 4.8وٛد .IMSBC

 2-11شهادة الموائمة
عفٓ ثٌشقٓ ِٓ  500ؽٓ فٌّٛز إؽّجٌ١ز ٚأوغةش ثٌضة ٟشة١ذس ـة ٟأ ٚدعةذ  1عةذضّذش ٚ 1984عةفٓ ثٌشةقٓ ألةً ِةٓ 500
ؽٓ فٌّٛز إؽّجٌ١ز ثٌض ٟش١ذس ـ ٟأ ٚدعةذ  1ـذشث٠ةش  ,1992سٕ٘ةج دغةٛالط ثٌفظةً ٠ ,II-2/19.4ؾةخ أْ ٠ىة ْٛعٍٙ١ةج
شٙجدر ِٛثةّز  DoC document of complianceعٕذ ٔمً ثٌذؼجةع ثٌخطشر ثٌظخ ثٌظةٍذز ِةج عةذث ـتةز ٚ 6.2ثٌفتةز
U.S.C.G,2013 .7

 3-11االستجابة لحاالت الطوارئ
ثٌضعٍّ١جس ثٌّٕجعذز ٌالعضؾجدز ٌقجالس ثٌطةٛثسا ٌٍٚقةٛثدط ثٌّضعٍمةز دجٌذؼةجعز ٠ؾةخ أْ صىة ْٛعٍة ٝثٌغةفٕ١ز عٕةذ شةقٓ
ثٌذؼجةع ثٌخطشر ثٌظٍذز ثٌظخ.
ـّٓ ٚثؽخ ثٌشجفٕ ٓ١صٛـ١ش ثٌّعٍِٛةجس ثٌّٕجعةذز فةٛي ثٌذؼةجةع ثٌّةشثد شةقٕٙج ٚإعذةجس أْ ثٌذؼةجةع ّ٠ىةٓ أْ ٠ةضُ شةقٕٙج
دأِجْ٘ .زٖ ثٌّعٍِٛجس ٕ٠ذؽ ٟأْ صمضشْ دئعالْ ثٌذؼجةع ثٌز٠ ٜؾخ أْ ٠ىِٕ ْٛغك عٍ ٝؼةشثس ثٌّٕةٛرػ ثٌّٛؽةٛد وّغةجي
ـ ٝثٌمغُ ثٌشثدع ٚثٌٛثسد ـ ٟوٛد .IMSBC
٠ٚطجٌخ وةٛد  IMSBCأْ ٠مةذَ ثٌشةجفٓ شةٙجدر صغذةش ِقضة ٜٛثٌض٠ةش ٚثٌشؽٛدةز ـة ٟثٌشةقٕز ٠ىةِ ْٛظةجدق عٍٙ١ةج ِةٓ
ثٌغٍطز ثٌّخضظز ٚلش ثٌشقٓ ,عٍ ٝأعجط سلُ ثأُِ ثٌّضقذر ٌٍذؼجةع ,ـ ٟظً وٛد .IMSBC
)Korea P&I CLUB, 2012
ٚال ّ٠ىٓ شقٓ دؼجةع دزٚس ثٌى١ه إرث ٌُ ٠مذَ ثٌشجفٓ شٙجدر طجدسر ِةٓ ثٌغةٍطز ثٌّخضظةز ـةٕ١ِ ٟةجء ثٌشةقٓ ,دّقضةٜٛ
ثٌض٠ش ٚثٌشؽٛدز ـ ٟثٌشقٕز.
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النتائج
وجود قصور ونقاط ضعف أثناء شحن السفن داخل جمهورٌة مصر العربٌة لتطبٌق قواعد الشحن التً تم
االلتزام بها من قبل المنظمة البحرٌة الدولٌة ,فنقل بذور الكٌك ٌتطلب االلمام به وأخذ الحٌطة والحذر لمخاطره,
فبذور الكٌك تعرض السفن لمخاطر متعددة والتى قد تهدد حٌاة البحار والسفٌنة والبٌئة البحرٌة ,وٌتطلب من
أطراف صناعة النقل البحرى فى مصر وخارجها تحمل مسؤولٌة ضمان السالمة من تلك األخطار ,وهذا ٌعنً
ضمان أن الربان والبحارة والشاحنٌن على علم وملمٌن بالطرٌقة واإلجراءات التً تؤكد أن الشحنات التً سٌتم
تحمٌلها آمنة ,وإذا كان هناك إجراءات لتبخٌر الشحنة فهناك تفاصٌل اإلجراءات الواجب اتباعها عند شحن
شحنة مبخرة بشكل واضح فً التوجٌهات الصادرة عن المنظمة البحرٌة الدولٌة التالٌة
" IMO MSC.1/Circ.1264 توصٌات بشأن االستخدام اآلمن للمبٌدات فً السفن التً تطبق التبخٌر
فً عنابرالشحنة" .وتم تضمٌن  MSC.1/Circ.1264أٌضا كملحق فً كود ( IMSBCالكود الدولً
للبضائع الصب الصلبة).
" IMO MSC.1/Circ.1265 توصٌات بشأن االستخدام اآلمن للمبٌدات فً السفن التً تطبق التبخٌر
فً وحدات نقل البضائع"
كما أن مصر لم تضع حتى اآلن مبادئ توجٌهٌة وطنٌة إلدارة السالمة والصحة المهنٌة على متن سفنها وعلٌها
فعل ذلك ,وذلك بعد التشاور مع الشركاء االجتماعٌٌن ,ومراعاة التوجٌهات والمتطلبات الدولٌة.

التوصٌات
• تأخذ األكادٌمٌات ومعاهد التعلٌم دورها فٌما ٌتعلق بتعلٌم وتوعٌة أطقم السفن وكذا المتداخلٌن فى عملٌات
التفتٌش على السفن بمخاطر نقل بضائع بذور الكٌك دون تطبٌق قواعد المنظمة البحرٌة الدولٌة ,ومخاطر
تبخٌرها على أفراد الطاقم.
• ٌتم وضع التصنٌف الصحٌح لبذور الكٌك وتوفٌر التعلٌمات المناسبة للربان عند شحن شحنات بذور الكٌك؛
فجمٌع الشركات ناقالت البضائع الصب (وذلك كجزء من نظام إدارة السالمة الوارد فى كود ٌ )ISMنبغً
علٌهم وضع نصائح وإجراءات وخطوات للربان الذى ٌقوم بعملٌة شحن بضائع بذور الكٌك.
• ٕ٠ذؽ ٟأْ صٛػـ ششوز ثٌشقٓ صفجط ً١ثٌشقٕز ٌشدجْ ثٌغفٕ١ز فض٠ ٝضغٕ ٝصقذ٠ذ ثٌضغض١ؿ ثٌّٕجعخ ٌٙجٚ ,عشعز
ثٌٛطٛي إٌٙ١جٚ ,ػّجْ أْ ثٌّخجؽش ثٌّضعٍمز دجٌذؼجعز عٛؾ ٠ضُ ثٌضعجًِ ِعٙج دشىً ـعجي ـ ٟثٌٛلش ثٌّٕجعخ.
• إذا كانت السفٌنة ستقوم بشحن بضاعة  DDGSفٌجب علٌها الحصول على الوثائق التً تؤكد ذلك قبل الشحن.
كما أن البضائع الصب لٌست موحدة ,وٌنبغً توخً الحذر وتجنب مصادر الحرارة الخارجٌة المحٌطة بالشحنة
(مثل خزانات وقود السفن وقاطوع غرفة الماكٌنات) والتى ٌمكن أن تؤدي إلى االرتفاع الذاتً فى درجة
الحرارة وتدهور الشحنة .كما ٌجب أن تبقى بضائع  DDGSجافة ,وال ٌنبغً تداول الشحنة أثناء المطر.
• قٌاس درجة حرارة بذور الكٌك باستمرار فً كل مراحل الشحن ,والتأكد من ابتعادها عن مصادر الحرارة.
• إذا كان مطلوب مواصلة التبخٌر أثناء الرحلة البحرٌة ,فٌنبغً إجراء الفحوصات للتأكد من أن أدوات التبخٌر
تبق ى فً أماكنها .وٌنبغً على الفور تسجٌل أٌة تغٌٌرات ضارة فً دفترأحوال السفٌنة واتخاذ التدابٌراالحترازٌة
لتفادي زٌادة الضرر وتفاقم الوضع.
• ٌجب على السفٌنة أن تحمل معدات الكشف عن الغاز والتأكد أنه ال ٌوجد تسرٌب لمواد التبخٌر بسبب حركة
السفٌنة فً البحر ,وأن تحمل معدات واقٌة للجهاز التنفسً كافٌة ,وأحدث نسخة من دلٌل المساعدات الطبٌة
األولٌة  )MFAG( Medical First Aid Guideلالستخدام فً الحوادث التً تنطوي على البضائع الخطرة,
واألدوٌة والمعدات الطبٌة المناسبة.
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• تعدٌل القوانٌن واللوائح الوطنٌة المصرٌة وعمل تدابٌر التً ٌجب أن تتناول المسائل المحددة فً اتفاقٌة العمل
ثدط والتوجٌهات الصادرة عن المنظمةِٕٛع ثٌقٚ ز١ٌّٕٙثٌغالِز ثٚ ز ثٌظقز٠ ثٌّضعٍمز دقّج2006 البحرى
.طقز البحارة الذى قد ٌؤدى الحتجاز السفنٚ  عالِزٍٝ لتفادى أي خطشث ع,البحرٌة الدولٌة المتعلقة بهذا الشأن
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