المبادىء الدولية إلرتداء ت
س�ة النجاة
المقدمة
ال�ويج إلرتداء ت
إن الهدف الرئيس لهذه المبادئ هو ت
العالم الخاص
س�ة النجاة وجعل إرتدائها أمراً طبيعياً ،من خالل تشجيع إ
ي
صغ�ة  .وتعرف الجهات المعنية المختلفة ت
العالم عن طريق إظهار اناس يرتدون ت
س� النجاة عىل ت ن
ال� تعتمد
قوارب
م�
بالقوارب حول
ي
ّ
ي
ت
ً
كب� عىل الظروف البحرية القوارب
ال� يقل طولها عىل  4،8أمتار أو  16قدما .وما دون  6أمتار أو  7أمتار،
ي
بشكل ي
الصغ�ة ،بتلك ي
ن
الكب�ة.
والسفن
الشواطئ
ب�
نتقال
ال
قوارب
ذلك
بما ف ي�
إ
ي
ي
إل�امات ،بل توفر أداة فعالة وعالمة فارقة ف� ت
إن المصادقة عىل هذه المبادئ ال تشكل أية ت ز
ال�ويج لقيادة القوارب بصورة آمنة
ي
ومسؤولة حول العالم.
المعني� بهذه المبادئ هدف ت
مش�ك لتحقيق مستوى أعىل من التنسيق والتعاون ي ن
ين
ب� سلطات القوارب الرئيسية
ويجمع كافة
ف
والمنظمات ي� كافة أنحاء العالم.
بال�ويج ت
الموقع� عىل هذه المبادئ يؤمنون بأن وحدة الهدف والتوجه فيما يتعلق ت
ين
لس�ة النجاة ،ستساهم ف ي� تعزيز وتوضيح
إن
ت
ت
كتعب� عام يغ� غامض يشمل
أهمية س�ة النجاة بالنسبة لكافة الجهات المعنية .وقد إتفق الجميع عىل إستخدام كلمة “س�ة النجاة”
ي
الدوات أ
كافة أ
والجهزة الشخصية االمعتمدة وطنياً والمستخدمة ف ي� إنقاذ الحياًة.

المبادئ

ت
ت
يل
ال� صادقت عىل المبادئ الدولية إلرتداء س�ة النجاة عىل ما ي
وتوافق المنظمات ي
نع�ف بالدور المحوري إلرتداء ت
• نحن ت
س�ة 1النجاة ف ي� حماية حياة مستخدمي المياه.
نع�ف بأهمية إرتداء ت
• نحن ت
س�ة النجاة لدى ركوب القوارب
• نحن نسعى إىل التأكد بأن أية منشورات صادرة ،أو دي ف� ديز ،أو أية فيديوات ،أو أية مواقع ت
الك�ونية أو ما شابه ذلك،
ي
ف
ف
ستظهر أناس وهم يرتدون ت
صغ�ة وهي ي� حالة حركة.
س� نجاة ذات طراز حديث عندما يكونوا ي� المنطقة الخارجية 2لقوارب ي
أ
ف
ال�فيهية بأن تعرض منشوراتها كافة لناس يرتدون ت
• نوص قطاع القوارب ت
2
س� النجاة عندما يكونوا ي� المنطقة الخارجية للقوارب
ي
الصغ�ة وهي ف ي� حالة حركة.
ي
العامل� بإرتداء ت
ين
بن� التوعية فوق سطح الماء ت ز
• نطالب ش
س� النجاة عندما يعملون فوق سطح الماء.
وإل�ام
ف
ت
“التعب�“ س�ة النجاة :ي� المعلومات العامة والتعليم و..
• نحن نستخدم
ي
• نحن نشجع شبكات أ
المان الخاصة بالقوارب لتصبح ش�كاء ي ن
أمني� ف ي� دعم المبادىء المبينة أعاله.

البيان الداعم

كمتحدث أو ممثل ي ن
مع� بصورة رسمية ل ...........................................................................................................

أصادق بموجبه عىل المبادئ الدولية إلرتداء ت
س�ة النجاة المبينة أعاله وسوف أسعى إىل جعل هذه المبادئ جزءاً مكمال ً لنشاطات
منظمتنا أو ش�كتنا ف ي� المستقبل.
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التاريخ

س�ة النجاة هو تعب� عام يشمل كافة أ
 .1إن ت
الجهزة والمعدات الشخصية المعتمدة وطنياً إلنقاذ الحياة.
ي
ف
ت
ن
الكب�ة.
تعرف الجهات المعنية القوارب
.2
ال� يقل طولها عن  4,8أمتار أو  16قدماً .وما دون  6أمتار أو  7أمتار .بما ي� ذلك قوارب إالنتقال يب� الشواطئ والسفن ي
ي
ٌ
الصغ�ة بتلك ي
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