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القرارIG 20/11
االستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة بشؤن تصرٌؾ مٌاه صابورة السفن واألنواع الؽازٌة

إن األطراؾ المتعاقدة ،فً اجتماعها السابع عشر،
إذ تبدي الرؼبة فً مواجه ة الخطر المتزاٌد الذي ٌطرحه جلب األنواع الؽرٌبة الؽازٌة فً مٌاه صابورة السفن والمُسلم
بؤنه أحد األخطار األربعة األشد ضررا على المحٌطات فً العالم بما ٌمكن أن ٌخلفه من آثار بالؽة الخطورة ال ٌمكن
تبلفٌها على البٌبة واالقتصاد والصحة العامة،
وإذ تذكر باألهداؾ المحددة فً االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن ورواسبها لعام
المادة ( )13التً تنص على أن ،تحقٌقا لتلك األهداؾ" ،تسعى الدول األطراؾ التً لها حدود تطل على بحار مؽلقة أو
شبه مؽلقة ،إلى تعزٌز التعاون اإلقلٌمً وال سٌما من خبلل إبرام اتفاقات إقلٌمٌة مع مراعاة الخصابص اإلقلٌمٌة الممٌزة"،

 ،2004وال سٌما

وإذ تذكر أٌضا بالقرار ( )IG.19/11الذي اعتمدته األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة فً اجتماعها العادي السادس
عشر (مراكش ،تشرٌن الثانً /نوفمبر  )2009بشؤن وضع استراتٌجٌة إقلٌمٌة لتصرٌؾ مٌاه صابورة السؾ ن فً البحر
المتوسط فً إطار خطة عمل البحر المتوسط ،والذي دعا الفرٌق العامل المعنً بشراكات ؼلوباالست فً البحر المتوسط
إلى العمل على استكمال تلك االستراتٌجٌة فً أقرب اآلجال حتى تنظر فٌها األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة
العتمادها فً اجتماعها العادي السابع عشر،
وإذ تشدد على أهمٌة االستراتٌجٌة بالنسبة إلى عملٌة التطبٌق التدرٌجً لنهج النظام اإلٌكولوجً إلدارة األنشطة البشرٌة
فً منطقة البحر المتوسط ،فً إطار خطة عمل البحر المتوسط ،بما ٌشمل من أهداؾ إٌكولوجٌة وأهداؾ تشؽٌلٌة
والمإشرات المرتبطة بها فً مجال جلب األنواع ؼٌر المحلٌة إلى النظام اإلٌكولوجً،
وإذ تنوه بؤن منطقة البحر المتوسط هً إحدى المناطق الست التً تحظى باألولوٌة العلٌا فً المشروع المشترك بٌن مرفق
البٌبة العالمٌة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً ومنظمة البحرٌة الدولٌة من أجل "بناء الشراكات لمساعدة الدول النامٌة على
الحد من نقل الكابنات البحرٌة الضارة فً مٌاه الصابورة فً السفن (شراكات ؼلوباالست)"،

وإذ تنوه أٌضا بتعٌٌن المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ الناشبة عن التلوث البحري فً منطقة البحر
ته الهٌبة المعنٌة بالتنسٌق اإلقلٌمً وتنفٌذ مشروع شراكات
المتوسط (المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ) بصؾ
ؼلوباالست فً البحر المتوسط بالتعاون مع مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة،
وإذ تعترؾ بالتقدم المحرز فً تنفٌذ مشروع شراكات ؼلوباالست فً البحر المتوسط ،وال سٌما ما أنجزه الفرٌق العامل
اإلقلٌمً المعنً بمشروع ؼلوباالست بدعم من المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ ،فً سبٌل صٌاؼة
استراتٌجٌة إقلٌمٌة لتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن فً البحر المتوسط،
وإذ تؤخذ فً اعتبارها أن جهات التنسٌق فً المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ أقرت فً اج تماعها العاشر
اعتماد استراتٌجٌة تصرٌؾ مٌاه صابورة السفن فً البحر المتوسط ،بما فً ذلك خطة عملها وجدولها الزمنً،
و"التوجٌهات العامة للتنفٌذ الطوعً للقاعدة (دال )1-المتعلقة بتبدٌل مٌاه الصابورة فً السفن العاملة بٌن منطقة البحر
المتوسط وشمال شرق المحٌط األطلسً و/أو بحر البلطٌق" ،وأوصت األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة باعتمادها،
وإذ تق ّر بالحوار القابم مع اتفاقات البحار اإلقلٌمٌة األخرى بهدؾ ضمان المعالجة الفعالة لمسؤلة تصرٌؾ مٌاه صابورة
السفن وتضع فً اعتبارها أن وثٌقة التوجٌهات العامة اعتمدتها األطراؾ الم تعاقدة فً اتفاقٌة حماٌة البٌبة البحرٌة لشمال
شرق المحٌط األطلسً فً اجتماعها الوزاري األخٌر (أٌلول/سبتمبر  ،)2010واألطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة هلسنكً فً
االجتماع الثانً والثبلثٌن للجنة حماٌة البٌبة البحرٌة لمنطقة بحر البلطٌق (آذار/مارس )2011؛
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تعتمد استراتٌجٌة تصرٌؾ مٌاه صابورة السفن فً البحر المتوسط بما فً ذلك خطة عملها وجدولها الزمنً ،حسب ما
جاء موضحا فً المرفق األول لهذا القرار ،و "التوجٌهات العامة للتنفٌذ الطوعً للقاعدة (دال )1-المتعلقة بتبدٌل مٌاه
الصابورة فً السفن العاملة بٌن منطقة البحر المتوسط وشمال شرق المحٌط األطلسً و /أو بحر البلطٌق " ،حسب ما جاء
موضحا فً المرفق الثانً لهذا القرار ،وتتفق على إٌداع وثٌقة التوجٌهات العامة إلى األمٌن العام للمنظمة البحرٌة الدولٌة
باالشتراك مع اتفاقات البحار اإلقلٌمٌة المعنٌة األخرى،
وتدعو األطراؾ المتعاقدة إلى اتخاذ التدابٌر البلزمة لتنفٌذها،
وتطلب إلى المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ الناشبة عن التلوث البحري فً منطقة البحر المتوسط ومركز
األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة ،مساعدة األطراؾ المتعاقدة فً تنفٌذها.
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المرفق األول
استراتٌجٌة تصرٌؾ مٌاه صابورة السفن فً البحر المتوسط كما أقرتها جهات التنسٌق للمركز اإلقلٌمً لالستجابة
لحاالت طوارئ التلوث البحري فً اجتماعها العاشر
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استراتٌجٌة تصرٌؾ مٌاه صابورة السفن فً البحر المتوسط
 )1تؤخذ هذه االستراتٌجٌة فً االعتبار كل الصكوك واآللٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة ودون اإلقلٌمٌة ذات الصلة ،باإلضافة إلى
جمٌع خطط العمل والسٌاسات والقرارات المتعلقة بمنطقة البحر المتوسط بما فٌها القرار ( )IG 17/6لؤلطراؾ المتعاقدة
فً اتفاقٌة برشلونة بشؤن تنفٌذ منهج النظام اإلٌكولوجً الذي ا ُ
عتمد بموجب اتفاقٌة برشلونة وبروتوكوالتها (فً االجتماع
العادي الخامس عشر لؤلطراؾ المتعاقدة المنعقد فً المرٌة  ،اسبانٌا ،من  15إلى  18كانون الثانً ٌ/ناٌر  ،2008برنامج
األمم المتحدة للبٌبة.))DEC)/MED IG.17( ،

 )2وتشٌر عبارة "البحر المتوسط " فً هذه الوثٌقة إلى منطقة البحر األبٌض المتوسط كما تعرفها المادة ( )1من اتفاقٌة
برشلونة ،أي " المٌاه البحرٌة للبحر المتوسط ذاته ،بما فً ذلك خلجانه وبحاره التً ٌحدها ؼربا خط الطول الذي ٌمر
بمنارة رأس سبارتل عند مدخل مضٌق جبل طارق ،وشرقا التخوم الجنوبٌة لمضٌق الدردنٌل ما بٌن منارتً مهمتسٌك
وكمكالً".
تعرٌؾ
 )3ألؼراض هذه االستراتٌجٌة ،تعنً عبارة "األنواع الؽرٌبة الؽازٌة " الكابنات الحٌة المابٌة الضارة والعوامل المسببة
لؤلمراض كما جاءت معرفة فً الفقرة ( )8من المادة ( )1من االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن
ورواسبها لعام .2004
الهدؾ العام
 )4إن الهدؾ العام الذي تسعى هذه االستراتٌجٌة إلى تحقٌقه هو وضع إطار عمل ٌساعد على إرساء منهج إقلٌمً منسق
ها فً منطقة البحر المتوسط ،باالستناد إلى المقتضٌات والمعاٌٌر المحددة
لمراقبة مٌاه صابورة السفن ورواسبها وتصرٌؾ
فً الفقرة ( )3من المادة ( )13من االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن ورواسبها.
المقدمة
 )5تلحق األنواع الؽرٌبة الؽازٌة أضرارا وخٌمة باالقتصاد والبٌبة وصحة االنسان ،ومن المسلم به حالٌا أنها أحد أشد
األخطار التً تهدد التنوع البٌبً فً العالم  .وقد صُنفت كواحدة من أكبر التهدٌد ات األربعة المحدقة بالمحٌطات فً العالم
على مستوى البٌبة البحرٌة والساحلٌة  .ومما ٌثٌر القلق بشكل خاص أن مٌاه صابورة السفن تإدي إلى إقحام الموانا
الواقعة فً منطقة البحر المتوسط بأنواع ؼرٌبة ؼازٌة نتٌجة تلقٌها كمٌات كبٌرة من مٌاه الصابورة المنقولة من مختلؾ
البٌبات البحرٌة عبر العالم  .وتثٌر رواسب الصابورة قلقا آخر على مستوى التصرٌؾ كونها مادة تتجمع فٌها شتى األنواع
البحرٌة المختلفة وال سٌما دوامًّ السٌاط.
 )6وتحدد االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن ورواسبها لعام  2004مجموعة من أدوات اإلدارة هناك
حاجة ماسة إلٌها لمعالجة هذه المسؤلة وتدعو إلى التعاون اإلقلٌمً وتنسٌق السٌاسات لمحاولة إٌجاد حل لهذه المسؤلة
العابرة للحدود فً مجال البٌبٌة البحرٌة  .ورؼم أن االتفاقٌة لم تدخل حٌز التنفٌذ بعد ،فإن العدٌد من البلدان باشر عملٌة
التصدٌق علٌها على الصعٌد الو طنً .وفً انتظار بدء سرٌانها  ،تستدعً الضرورة الملحة أٌضا اتخاذ تدابٌر طوعٌة
تستفً المتطلبات التً تحددها االتفاقٌة من أجل التقلٌل من دخول أنواع ؼرٌبة ؼازٌة إلى البحر المتوسط إلى أدنى حد
ممكن.
 )7وتعرض هذه االستراتٌجٌة ثمانً أولوٌات استراتٌجٌة وخطة عمل وخطة تنفٌذ وجدولها الزمنً.
األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)1دعم الصكوك الدولٌة التً تنص على التقلٌل من جلب األنواع الؽرٌبة الؽازٌة إلى البحر
المتوسط إلى أدنى حد ممكن
لهذه المسؤلة تجسد ت فً صٌاؼة
 )8أدى االعتراؾ المتزاٌد بآثار األنواع الؽرٌبة الؽازٌة إلى استجابة واسعة النطاق
صكوك قانونٌة و وضع برامج ترمً إلى إٌجاد حلول تقنٌة عملٌة لهذه المسؤلة  .وفضبل عن أن اتفاقٌة التنوع البٌولوجً
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لعام  1992تقدم ركٌزة أساسٌة لتدابٌر حماٌة التنوع البٌولوجً من أثر األنواع الؽرٌبة الؽازٌة
أفضت عام  322002إلى اعتماد م بادئ توجٌهٌة شاملة فً هذا الصدد.

(المادة (8ح)) ،فإنها

 )9وظلت المنظمة البحرٌة الدولٌة والدول األعضاء فٌها وقطاع الصناعات البحرٌة تبحث فً مسؤلة مٌاه صابورة السفن
ألكثر من عشرٌن سنة  ،عملت فٌها على وضع مبادئ توجٌهٌة طوعٌة أوال ثم إنشاء نظام دولً ملزم قانونا لمواجهة
التحدٌات الجد ٌدة التً تطرحها هذه المشكلة فً مرحلة ثانٌة  .وفً شباط /فبراٌر  ،2004أفضت هذه الجهود العالمٌة إلى
اعتماد االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن ورواسبها لعام ( 2004اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة) التً
تحدد معاٌٌر مشددة لمعالجة مٌاه الصابورة المفرؼة م ن السفن .وستطبق هذه االتفاقٌة  ،عند دخولها حٌز التنفٌذ ،على سفن
مختلفة و فً أوقات متفاوتة وفقا لتارٌخ صنع السفن وسعة تخزٌن مٌاه الصابورة فٌها  .وتوفر االتفاقٌة باإلضافة إلى ذلك
قة بشؤن نوع نظم معالجة مٌاه الصابورة  ،وتحدد إجراءات مفصل ة تكفل تقٌٌم سُ مٌة مٌاه
التوجٌه البلزم لمنح ا لمواؾ
آمن لمٌاه الصابورة المعالجة  .وتزٌد أهمٌة هذه العملٌة
الصابورة على البٌبة والتخفٌض من أثرها ،وتضمن تبعا َ تفرٌػا ا
خصوصا إذا كانت نظم المعالجة تعتمد على أسالٌب كٌمابٌة.
 إن الدول المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تدعم الجهود التً تبذلها المنظمات والمحافل المعنٌة  ،وال سٌما عمل المنظمةالبحرٌة الدولٌة ،فً سبٌل التقلٌل من جلب األنواع الؽرٌبة الؽازٌة إلى الحد األدنى الممكن  ،وتلتزم باتخاذ جمٌع
اإلجراءات الالزمة التً تقود إلى التصدٌق على اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة حتى تصٌح نافذة فً أقرب أجل مم كن.
األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)2مواصلة أنشطة بناء القدرات واتخاذ المبادرات فً منطقة البحر المتوسط

 )10بدأ فً عام  2008تنفٌذ مشروع شراكات ؼلوباالست (بناء الشراكات لمساعدة الدول النامٌة على الحد من نقل
الكابنات البحرٌة الضارة فً مٌاه الصابورة فً السفن ) بٌن المنظمة البحرٌة الدولٌة ومرفق البٌبة العالمٌة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمابً  .وٌشكل مشروع شراكات ؼلوباالست المرحلة التجرٌبٌة فً عملٌة تنفٌذ اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة
وسٌركز على مساعدة البلدان فً مباشرة إصبلحات على مستوى قوانٌنها وسٌاساتها ومإسساتها بهدؾ التخفٌؾ من آثار
األنواع الؽرٌبة الؽازٌة التً تنقلها السفن  .وٌشرؾ هذا المشروع حالٌا على انجاز عدد من األنشطة والمبادرات المهمة فً
منطقة البحر المتوسط ستساعد إلى حد بعٌد فً تطوٌر وتعزٌز الخبرة الفنٌة فً المنطقة و قدرات دول ساحل البحر
المتوسط فً مجال تصرٌؾ مًاه الصابورة  .ؼٌر أن المشروع محدود المدة ومن المتوقع أن ٌنتهً فً عام .2014
 إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تإكد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة فً المنطقة من أجل تعزٌزبناء القدرات ونقل المعارؾ وتدرٌب الموظفٌن بعد انتهاء مشروع شراكات ؼلوباالست ،وإشراك آلٌات التعاون الدولٌة
واإلقلٌمٌة المعنٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والوكاالت من أجل مواصلة العملٌة الجارٌة.
األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)3تطوٌر معارؾ متقدمة بشؤن الظروؾ البٌبٌة للبحر المتوسط و األنواع الؽرٌبة الؽازٌة
المتسللة إلٌه عبر السفن
 )11من الضروري تطوٌر المعارؾ المتعلقة باألنواع الؽربٌة الؽازٌة المتسللة إلى البحر المتوسط عن طرٌق السفن
واستحداثها من أجل إرساء أسس علمٌة وفنٌة وقانونٌة سلٌمة تستخدم كقاعدة متٌنة فً اإلدارة .وقد تحقق تقدم ملحوظ فً
البحري واألنواع الؽرٌبة الؽازية المتسللة إلى البٌبة البحرٌة المتوسط ٌة .وتم أٌضا تحدٌد اآلثار
ة
فهم العبلقة بٌن المبلحة
التً ٌتعرض لها التنوع البٌولوجً فً البحر المتوسط جراء جلب األنواع الؽرٌبة الؽازٌة وتوجهات حركة النقل البحري،
كما هو مبٌن أدناه.
 )12ولقد بٌنت األبحاث أن النظم اإلٌكولوجٌة والموارد البحرٌة فً م نطقة البحر المتوسط تؤثرت وال تزال تتؤثر بشكل
المبلحة
خطٌر من األنواع الؽرٌبة الؽازٌة  ،وهً ال تزال معرضة لمزٌد من األضرار الخطٌرة بسبب زٌادة حركة
ت دراسة أجر اها "زٌنٌتو" ورفقاإه ( ،)2008بناء على معلومات جرى تجمٌعها حتى عام  ،2008عن
البحري .وكشؾ
ة
وجود  903أنواع ؼرٌبة ؼازٌة فً حوض البحر المتوسط  .33وتعادل نسبة االجتٌاح البٌولوجً فً ا لبحر المتوسط مقدار
حالة واحدة من األنواع المتسللة الجدٌدة كل تسعة أٌام.
32
اػزٔذ ٓؤرٔش األهشاف ك ٢ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤عٓ ٢جبدئ رٞع٤ٜ٤خ ُز٘ل٤ز آٍبدح (8ػ)( ،اُوشاس (ُ )VI/23العزٔبع اُغبدط ُٔؤرٔش
األهشاف ك ٢ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ،٢الٛب 16 ٖٓ ،١إُ٤ٗ 19 ٠غبٕ/أثش.)2002 َ٣
33
أٗظش دساعخ A.Zenetos, E. Meriç, M. Verlaque, P. Galli, C.-F. Boudouresque, A. Giangrande, M. E. Çınar and M.

.Bilecenoğlu (2008), Mediterranean Marine Science 9/1, 119-165
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 )13وٌعتقد أن نسبة  21فً المابة من االجتٌاحات تحدث نتٌجة نقل تلك األنواع عبر السفن لكن عددا أكبر بكثٌر من ها
يتسلل عبر الشحن البحري المحلً لٌنتشر ثانٌة داخل منطقة البحر المتوسط  .وقد تسببت مٌاه الصابورة فً العدٌد من
االجتٌاحات الخطٌرة داخل المنطقة بما فً ذلك انتشار نوع من الكابنات العضوٌة معروؾ باسم المشطٌات (منٌمٌوبسٌس
لٌدي) الذي تسبب فً انهٌار مصاٌد األسماك فً البحر األسود وبحر قزوٌن  .واستعرض فرٌق عمل مشروع ؼلوباالست
فً البحر المتوسط دراسات عملٌة وفنٌة فً مجال مٌاه صابورة السفن واألنواع الؽرٌبة الؽازٌة أجرتها معاهد أبحاث
مثبت بالوثابق فً
وجامعات فً منطقة البحر المتوسط  .وانتهى االستعراض إلى أن جلب األنواع الؽرٌبة الؽازٌة مسؤلة ة
بعض البلدان رؼم وجود مناطق أخرى تعانً من ثؽرات كبٌرة فً المعلومات.
البحري  ،إذ شهدت عام  2006عبور حوالً  10 000سفٌنة كبٌرة
ة
 )14ومنطقة البحر المتوسط ممر ربٌسً للمالحة
معظمها فً رحبلت عابرة بٌن موانا تقع خارج منطقة البحر المتوسط .وزاد فً الوقت ذاته حجم السفن التجارٌة المتنقلة
داخل منطقة البحر المتوسط وعبره ا فصارت تنقل حمبلت تجارٌة أكبر حجما وفً حاوٌات أكثر سعة  .وتشٌر التقدٌرات
إلى أن حمولة سفن الشحن ال عابرة للبحر المتوسط تبلػ  50 000حمولة طنٌة ساكنة ْ ،إذ ٌفوق حجمها فً المعدل حجم
السفن التً تعم ل داخل منطقة البحر المتوسط 34بثبلث مرات.
 )15وبصورة عامة ،ظل نشاط المبلحة فً البحر المتوسط ٌز داد باطراد على مدى السنوات العشر األخٌرة ومن المتوقع
أن ٌستمر فً االرتفاع بمعدل  18فً المابة خبلل السنوات العشر القادمة  .ومن المتوقع أٌضا أن تزداد حركة المبلحة
العابرة للبحر المتوسط بنسبة  23فً المابة  .وسٌقترن ارتفاع معدالت نشاط السفن بانتشار السفن المتزاٌدة الحجم .وٌُتوقع
أن تسجل الناقبلت الكٌمابٌة والحاوٌات أعلى معدالت الزٌادة من حٌث تردد السفن على موانا البحر المتوسط خبلل
السنوات العشر المقبلة ،فً حٌن تكون زٌادة العبور أكثر وضوحا لدى قطاع ناقبلت النفط الخام والمنتجات النفطٌة.
 )16المالحة الداخلٌة فً منطقة البحر المتوسط ٌ .مثل حجم التجارة المنقولة بحرا بٌن الدول الساحلٌة للبحر المتوسط ،
وهً بلدان تعانً نسبٌا من التخلؾ ،نسبة  18فً المابة من حجم التجارة الكلٌة للدول المتوسطٌة الساحلٌة .وتهٌمن حركة
نقل ا لمسافرٌن صؽٌرة الحجم فً البحر المتوسط على الطرق التجارٌة العشرٌن األولى التً تربط بٌن موانا البحر
المتوسط من حٌث عدد الرحبلت فً ما بٌنها  .إال أن الناقبلت الكبٌرة والحاوٌات وناقبلت السوابب تهٌمن ،من حٌث القدرة
االستعابٌة للسفن وبالتالً أحجام الشحنات  ،على طرق المرور العابر العشرٌن األولى للبحر المتوسط والرحبلت الداخلٌة
فٌه.
 )17البحر المتوسط مركز ربٌسً لتحمٌل النفط الخام وتفرٌػه  .حوالً  18فً المابة من النقل البحري العالمً للنفط
الخام ٌجري داخل منطقة البحر المتوسط أو عبره ا .وتؽطً موانا شمال أفرٌقٌا فً لٌبٌا والجزابر وتونس  ،باإلضافة إلى
نفط الخلٌج الفارسً المنقول عبر مصر  ،ما ٌزٌد على  90فً المابة من مجموع حموالت النفط الخام المنقولة فً البحر
ي .ومن المتوقع أن
المتوسط .وتحتضن إٌطالٌا نحو نصؾ مجموع شحنات النفط الخام المفرؼة فً المنطقة المتوسط ة
تستمر زٌادة صادرات النفط الخام من موانا البحر األسود  ،والمقدرة بؤكثر من  100ملٌون طن سنوٌا  ،بما ٌإدي إلى
استمرار العبور البحري لضفاؾ مضٌق اسطنبول وزٌادة استعمال موانا الضفة الشرقٌة للبحر المتوسط التً تم ربطها
تجنب لعبور مضٌق اسطنبول  .وسٌإدي استبناؾ تورٌد النفط الخام العراقً عبر سٌهان فً تركٌا
ا
بخطوط أنابٌب جدٌدة
وعبر الموانا السورٌة إلى قلب االتجاه المبلحظ خبلل السنوات األخٌرة الذي كان ٌتمٌز بانخفاض صادرات الخام من
هذه الموانا.
 )18وٌجب االعتراؾ بالجهود اإلٌجابٌة التً بُذلت لجمع البٌانات المناسبة وتعزٌز المعارؾ بصدد المسابل الموضحة
أعبله ،لكن ٌبقى تعزٌزها ضرورة ملحة لحصر كل األنواع الؽازٌة فً قوابم شاملة وجمع البٌانات عن األنواع المسجلة
فً الموانا و عن الحركة البحرٌة فً المنطقة ،باإلضافة إلى البٌانات األوقٌانوؼرافٌة ذات الصلة  .وسٌكون لتلك القوابم
الشاملة فً كل مٌناء دور مهم فً تصرٌؾ مٌاه الصابورة  .لكن ال تستطٌع الموانا كفالة حسن تصرٌؾ مٌاه الصابورة
المتصلة بحركات الشحن إال إذا كانت تحوز بٌانات كاملة ومستوفاة من المٌناء المحلً وموانا التحمٌل عن مٌاه الصابورة
التً تستقبلها .وبالتالً من المهم أن توحد البلدان فً ما بٌنها األسالٌب والنهج المتبعة لوضع قابمة أساسٌة لؤلنواع المسجلة
فً كل مٌناء .وبذلك تكون الدراسات البٌولوجٌة األساسٌة فً الموانا على هذا الصعٌد وسٌلة مهمة إلدارة المعارؾ.
34
اعزخشعذ ٛز ٙاُلوشح ٝاُلوشاد اُزبُ٤خ اُز ٢رقق أُالؽخ اُجؾش٣خ ك ٢أُ٘طوخ ٖٓ ،دساعخ عبءد ك ٢اُزوش٣ش اُخزبُِٓٔ ٢شًض اإلهِ٢ٔ٤
ُالعزغبثخ ك ٢ؽبالد اُطٞاسئ اُ٘بؽئخ ػٖ اُزِٞس اُجؾش ١ك٘ٓ ٢طوخ اُجؾش أُزٞعو رؾذ ػ٘ٞإ " Study of Maritime Traffic Flows in
.)2008( " the Mediterranean Sea
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 تعمل األطراؾ المتعاقدة ،فرادى أو عبر التعاون اإلقلٌمً ،على تعزٌز البحوث والبرامج التنموٌة بشؤن األنواع الؽرٌبةالؽازٌة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن كوسٌلة ل لنهوض بالمعرفة واإلسهام فً وضع أسس علمٌة ٌمكن بناء علٌها
اتخاذ أفضل اإلجراءات لمراقبة نقل األنواع الؽرٌبة الؽازٌة  .وتتفق األطراؾ المتعاقدة أٌضا على وجوب إتاحة النتا بج
المستخلصة من هذا العمل العلمً لكل األطراؾ المهتمة.
األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)4استخدام تقٌٌم المخاطر كؤداة موثوق بها للمساعدة فً اتخاذ القرارات المرتبطة بتصرٌؾ
مٌاه الصابورة وإجراءات االمتثال والمراقبة والتنفٌذ
 )19تقٌٌم المخاطر و تصرٌؾ مٌاه الصابورة  .قد ٌكون تقٌٌم المخاطر وسٌلة ناجعة لضمان تطبٌق أحكام اتفاقٌة تصرٌؾ
مٌاه الصابورة بطرٌقة متسقة وعلى أسس علم ٌة متٌنة  .وقد وضعت المنظمة البحرٌة الدولٌة بالتحدٌد توجٌهات لتنفٌذ
اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة التً تنص على ضرورة تقٌٌم المخاطر  .وتتسم هذه التوجٌهات الم تعلقة بتعٌٌن مناطق
لتبدٌل مٌاه الصابورة (المجموعة الرابعة عشرة من التوجٌهات ) بؤهمٌة خاصة بالنسبة إلى منطقة البحر المتوسط ألنها
تؽطً المناطق البحرٌة التً ٌتعذر على السفٌنة أن تبدل فٌها مٌاه الصابورة فتتولى دولة المٌناء توجٌهها إلى مناطق
أخرى بالتشاور مع دول مجاورة أو دول أخرى ٌمكن للسفٌنة إجراء عملٌة التبدٌل فً مٌاهها  .وتوصً المنظمة البحرٌة
الدولٌة أٌضا بإجراء تقٌٌم للمخاطر فً حال قام أحد األطراؾ المتعاقدة بمنح إعفاءات لسفن تبحر فً مٌاهه وتخضع
لوالٌته (المجموعة السابعة من التوجٌهات العامة لتقٌٌم المخاطر بموجب المادة (4ألؾ) التفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة).
أساسً فً اكتساب معارؾ دقٌقة عن كل المخاطر الناجمة عن تسلل
ة
 )20وتكتسً عملٌة تقٌٌم المخاطر أٌضا أهمٌة
األنواع الؽرٌبة الؽازٌة إلى منطقة البحر المتوسط عبر حركة النقل البحري  .وعندما تكون الموارد محدودة ٌ ،مكن إعطاء
األولوٌة إلى اإلجراءات اإلدارٌة كتدابٌر االمتثال والمراقبة واالنفاذ ،حسب درجة الخطورة التً تتعرض لها المناطق أو
السفن.
 )21االجتٌاح البٌولوجً للموانا .ؼالبا ما تكون موانا الشحن الربٌسٌة أولى األماكن التً تتسلل إلٌها األنواع الؽرٌبة
الؽازٌة وتستقر  .وإذا كان الؽرض من الدراسات البٌولوجٌة األساسٌة فً الموانا هو وضع قابمة مرجعٌة باألنواع
الموجودة فً مٌناء الشحن  ،سواء كانت تلك األنواع محلٌة أم ؼٌر محلٌة  ،ؾٌنبؽً فً وقت الحق إنشاء نظم مراقبة طوٌلة
األجل لمواصلة بناء قاعدة بٌانات مناسبة وكشؾ أي اجتٌاح جدٌد  .وقد ُتستعمل تلك البٌانات فً إخطار موانا الشحن أو
البلدان األخرى ،حسب االقتضاء  ،بالمخاطر القابمة وتوفٌر أساس مرجعً مهم إلدارة األنواع ؼٌر المحلٌة  .ولما كانت
الدراسات البٌولوجٌة األساسٌة تستهدؾ اآلفات البحرٌة ؾٌم كن االستفادة منها أٌضا للتوعٌة بالمشاكل التً تسببها تلك
اآلفات داخل المنطقة .واألهم من كل ذلك أن هذه الدراسات تسمح بتسجٌل كل االجتٌاحات السارٌة وتعقبها وإدارتها.
 )22الموانا المهددة باالجتٌاح البٌولوجً  .تكون بعض الموانا فً البحر المتوسط أكثر تعرضا لخطر االجتٌاح
البٌولوجً من ؼٌرها ألنها تستقبل كمٌات أكبر من مٌاه الصابورة المنقولة من موانا أخرى خارج البحر المتوسط  .وهذه
الموانا هً  :أرزٌو ومحطة سٌدي خرٌر وجازٌراس وطرابلس وإلوزٌس وسٌهان ومٌناء بوك وبانٌاس وبرٌندٌسً
ثبلث بلدان ،الجزابر ومصر ولٌبٌا  ،تتلقى نسبة  69فً المابة من م ٌاه الصابورة التً
ة
وبٌزرت .وتشٌر التقدٌرات إلى أن
تصب فً موانا البحر المتوسط وٌرجع ذلك إلى وجود محطات نفطٌة نهابٌة مهمة فٌها تصل إلٌها الناقبلت لتحمٌل النفط
وهً مملوءة بمٌاه الصابورة  .والجدٌر بالمبلحظة أن ساحل هذه البلدان الثبلثة ٌمتد على كامل الخط الساحلي الجنوبً
للبحر المتوسط تقرٌبا  ،و أن األنواع الؽازٌة الؽرٌبة عندما تدخل أي مٌناء فً منطقة البحر المتوسط فإنها تهدد بتسلل ثان
إلى موانا أخرى داخل المنطقة.35
ي الوطنً أو دون اإلقلٌمً أو اإلقلٌمً أداة توجٌه مالبمة التخاذ
 ترى األطراؾ المتعاقدة أن تقٌٌم المخاطر على الصع دها آلٌات اإلبالغ
التدابٌر الالزمة ل تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،وتلتزم بإجراء الدراسات ووضع برامج المراقبة بما فً
واإلنذار.

35
٣ؼزٔذ ٛزا اُغضء ٖٓ اُٞص٤وخ ػِٗ ٠زبئظ دساعخ أعشاٛب اُغ٤ذ ثٞرل َ٤ػبّ ُ 2008قبُؼ أُشًض اإلهُِ ٢ٔ٤العزغبثخ ك ٢ؽبالد اُطٞاسئ
اُ٘بؽئخ ػٖ اُزِٞس اُجؾش ١ك٘ٓ ٢طوخ اُجؾش أُزٞعو ( ،)REMPECػٖ ٓقبدس ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح ٤ًٔٝبرٜب ك ٢اُجؾش أُزٞعو ،رؾذ ػ٘ٞإ
"." Study of Maritime Traffic Flows in the Mediterranean Sea , Final Report
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األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)5اتخاذ قرار ات العتماد ترتٌبات طوعٌة إقلٌمٌة فً منطقة البحر المتوسط وضمان توافقها
مع االستراتٌجٌات دون اإلقلٌمٌة والوطنٌة
 )23نظرا إ لى طبٌعة األنواع الؽرٌبة الؽازٌة العابرة للحدود ،فمن المسلم به أن البلدان ال تستطٌع فرادى معالجة هذه
المسؤلة البالؽة األهمٌة معالجة فعالة .وبالتالًٌ ،تعٌن على دول ساحل البحر المتوسط أن تتفق على نظام إقلٌمً لتصرٌؾ
مٌاه الصابورة بالتنسٌق فً ما بٌنها ومع مراعاة الممرات البحرٌة فً المنطقة ومصدر مٌاه الصابورة المنقولة إلى مواناها
وتوزعها باإلضافة إلى القٌود الجؽرافٌة الخاصة بالمنطقة والبٌانات العلمٌة واألوقٌانوؼرافٌة ذات الصلة.
تدابٌر طوعٌة تهدؾ إلى
 )24وبما أن اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة لم تدخل حٌز التنفٌذ بعد ،ثمة حاجة إلى اتخاذ
معالجة مسؤلة تسلل األنواع الؽرٌبة الؽازٌة إلى البحر المتوسط عبر مٌاه صابورة السفن  .كما ٌنبؽً لجمٌع بلدان المنطقة
أن تطبق إجراءات منسقة فً إطار نظام ٌشرؾ على ا المتثال والمراقبة واال نفاذ .وٌوصى أٌضا بوضع ُنهج دون إقلٌمٌة
فً منطقة البحر المتوسط (مثل اللجنة الفرعٌة التفاقٌة تصرٌؾ المٌاه فً البحر األدرٌاتً ) وأن تنظر ا التفاقات دون
اإلقلٌمٌة السارٌة فً منطقة البحر المتوسط فً إمكانٌة إدراج المسابل المحددة فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة فً
أعمالها وفقا للنهج اإلقلٌمً المعتمد .وٌنبؽً لدول ساحل البحر المتوسط أن تراعً السٌاسات والترتٌبات المتفق علٌها على
الصعٌدٌن دون اإلقلٌمً واإلقلٌمً عند رسم استراتٌجٌاتها الوطنٌة وأن تحرص على التوفٌق بٌنها.
 تعمل األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة بالتعاون فً ما بٌنها ال عتماد ترتٌبات طوعٌة إقلٌمٌة لتصرٌؾ مٌا هالصابورة فً منطقة البحر المتوسط وفقا للمتطلبات والمعاٌٌر المحددة فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة.
األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)6النظر فً استراتٌجٌات ومبادرات إقلٌمٌة أخرى خاصة بالبحار
 )25إن التنسٌق بٌن ال ُنهج المتبعة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة عبر البحار اإلقل ٌمٌة عنصر أساسً لتحقٌق األهداؾ المحددة
فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة  .لذلك كان التواصل بٌن المناطق المتجاورة وتحقٌق التواإم بٌن هٌاكلها القابمة بموجب
اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة (مثل برنامج العمل االستراتٌجً من أجل البحر األحمر وخلٌج عدن ،واستراتٌجٌة البح ر
األسود) عامبل ضرورٌا لضمان اتساق ال ُنظم المتبعة وتشجٌع تبادل المعلومات داخل هذه المناطق التً تربط بٌنها البحار .
وٌنبؽً أٌضا إقامة حوار مع أمانات أخرى مختصة ومعنٌة بالبحار اإلقلٌمٌة مثل لجنة أوسبار لحماٌة البٌبة البحرٌة لشمال
شرق المحٌط األطلسً التً اعتمد ت فً حزٌران ٌ/ونٌو " 2007التوجٌهات العامة المتعلقة با لتطبٌق الطوعً المإقت
للمعٌار دال 1 -المنظم لتبدٌل مٌاه الصابورة فً شمال شرق المحٌط األطلسً وبحر البلطٌق " ،و لجنة هلسنكً فً منطقة
بحر البلطٌق التً وضعت خارطة طرٌق بهدؾ تنفٌذ اتفاقٌة المنظمة البحرٌة الدولٌة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة بطرٌقة
منسجمة ،و المنظمة اإلقلٌمٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة التً اعتمدت مإخرا تدابٌر إقلٌمٌة لتبادل المعلومات فً مجال تصرٌؾ
مٌاه الصابورة.
 تلتزم األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة بتعزٌز التعاون بٌن المناطق المتجاورة فً البحر المتوسط واالتفاقاتاإلقلٌمٌة المعنٌة األخرى والعمل على استمراره لكفالة اتساق التدابٌر المعتمدة والترتٌبات اإلقلٌمٌة األخرى لتصرٌؾ
مٌاه الصابورة.
األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)7إبقاء االستراتٌجٌة وخطة العمل قٌد االستعراض وتقٌٌم التقدم المحرز فً تنفٌذهما
ٌ )26نبؽً أن تخضع االستراتٌجٌة وخطة العمل الستعراض مرحلً من أجل النظر فً المسابل الناشبة والنتابج
المستخلصة من أنشطة البحث والتنمٌة والخبرة المكتسبة من العمل والتنفٌذ.
 )27وٌنبؽً تنظٌم اجتماعات مرحلٌة بٌن ممثلً آلٌات التنسٌق واألمانات اإلقلٌمٌة بهدؾ تقٌٌم التقدم المحر ز فً تنفٌذ
مختلؾ االستراتٌجٌات والترتٌبات اإلقلٌمٌة وتسهٌل العمل نحو إرساء نهج منسق على النطاق العالمً.
 تدعو األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة إلى عقد اجتماعات مرحلٌة بهدؾ استعراض مدى أهمٌة االستراتٌجٌةوفعالٌة األنشطة المنجزة وفقا لخطة العمل وتقٌٌمه ا ،وإدماج العمل المحقق فً مجال تصرٌؾ مٌاه الصابورة فً البحار
اإلقلٌمٌة على اختالفها ضمن جدول أعمال االجتماعات والمنتدٌات المعقودة بٌن شتى األمانات واالتفاقات اإلقلٌمٌة.
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األولوٌة االستراتٌجٌة ( :)8العمل على تحدٌد الموارد المناسبة لتنفٌذ أنشطة االستراتٌجًة وخطة العمل
ٌ )28نبؽً تحدٌد الموارد المناسبة والحفاظ علٌها فً تنفٌذ االستراتٌجٌة وخطة العمل باالعتماد على مصادر مختلفة بما
فًها المنظمة البحرٌة الدولٌة والمركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ الناشبة عن التلوث البحري فً منطقة
البحر المتوسط ومراكز األ نشطة اإلقلٌمٌة األخرى التابعة لخطة عمل البحر األبٌض المتوسط وصناعات السفن والموانا
اإلقلٌمٌة والدولٌة والجهات المانحة الثنابٌة ومتعددة األطراؾ وبرامج التعاون التقنً.
إن الهدؾ الذي ترنو إلٌه األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة على األمد الطوٌل
واستمرارٌتها باالعتماد على مصادر التموٌل الذاتً فً المنطقة.

هو ضمان ا ستدامة األنشطة

UNEP(DEPI)/MED IG.20/8
Annex II
Page 163

خطة العمل من أجل تنفٌذ االستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة لتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن
تتكون هذه الخطة من ثمانٌة إجراءات ربٌسٌة المطلوب اتخاذها على الصعٌد اإلقلٌمً أو دون اإلقلٌمً أو الوطنً وفقا
لألولٌات االستراتٌجٌة الموضحة سابقا ،ومن خطة التنفٌذ والجدول الزمنً (المرفق األول).
اإلجراء (:)1

التصدٌق على االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن ورواسبها

ثمة ضرورة ملحة إلى التصدٌق على االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه الصابورة ورواسب ها (اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه
الصابورة) فً أقرب اآلجال للشروع فً تطبٌق معاٌٌر معالجة تفرٌػ مٌاه الصابورة على السفن فور دخولها حٌز التنفٌذ .
وتسهٌبل لئلجراءات الوطنٌةٌ ،نبؽً اتخاذ مبادرات على مستوى السٌاسات الوطنٌة تساعد على تمهٌد الطرٌق إلى
التصدٌق على االتفاقٌة.

إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
(أ) تشكٌل فرٌق عمل معنً بالسٌاسات الوطنٌة ٌقود العملٌة التً ستفضً إلى التصدٌق على اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه
الصابورة؛
(ب) صٌاؼة صك التصدٌق العتماده عن طرٌق القنوات الشرعٌة وأنظمة الحكم فً بلدانها؛
(ج) سن تشرٌعات وطنٌة بما فً ذلك فرض ؼرامات على المخالفٌن ،تفضً إلى إنفاذ االتفاقٌة فور التصدٌق علٌها،
وصٌاؼة لوابح ثانوٌة وترتٌبات فنٌة للمساعدة على إنفاذها.
اإلجراء (:)2

اعتماد ترتٌبات منسقة بشؤن تبدٌل مٌاه الصابورة فً منطقة البحر المتوسط

ترتكز الترتٌبات المنسقة على العناصر والمتطلبات المنصوص علٌها فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة  .وٌنبؽً أن تظل
آلٌة طوعٌة مإقتة إلى أن تدخل االتفاقٌة حٌز التنفٌذ  .وال ٌمس ذلك بحق أي طرؾ متعاقد فً تحدٌد المتطلبات الخاصة به
داخل مناطق محددة تخضع لوالٌته وبمقتضى القانون الدولً.

إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
(أ) اعتماد ترتٌبات طوعٌة منسقة بشؤن تبدٌل مٌاه الصابورة فً منطقة البحر المتوسط فً أقرب وقت ممكن
(المرفق الثانً)؛
(ب) إببلغ جمٌع األطراؾ المهتمة باعتماد الترتٌبات الطوعٌة المنسقة بشؤن تبدٌل مٌاه الصابورة فً منطقة البحر
المتوسط بإرسال مذكرات إلى السفن وتعلٌمات إلى المسّاحٌن.
اإلجراء (:)3

االعتماد على نظام قوي لالمتثال والمراقبة واإلنفاذ فً منطقة البحر المتوسط

ٌجب إقامة نظام عام لبلمتثال والمراقبة واالنفاذ بالتزامن مع النظام اإلقلٌمً المنسق الذي ٌوضع لتصرٌؾ مٌاه الصابورة
وتنفٌذه ،وذلك لضمان االمتثال للتدابٌر المقترحة فً إطار النظام اإلقلٌمً  .ومن الضروري أن ٌتضمن نظام االمتثال
والمراقبة واالنفاذ العناصر التالٌة:
 )1مطالبة السفن بجمع المعلومات الخاصة بالممارسات المفروضة علٌها بموجب اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة
وتسجٌلها (مثبل ،سحب المٌاه وتصرٌفها أثناء الرحلة ثم تفرٌؽها)؛
 )2تزوٌد السفن بالوسابل التً تسمح لها بنقل تلك المعلومات إلى السلطة التنظٌمٌة المعنٌة فً دول الموانا وفقا
التفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة والحصول على توجٌهات منها بناء على ذلك؛
 )3فرض عملٌة فحص /مراجعة سجبلت السفن الرسمٌة أو ؼٌرها من الوثابق الرسمٌة للتؤكد من استٌفابها متطلبات
دولة المٌناء بما تقتضٌه اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة؛
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 )4تمكٌن السلطة المختصة من الحصول على عٌنات من مٌاه الصابورة ورواسبها وإجراء كل االختبارات البلزمة؛
االمتثال لمتطلبات اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه
 )5وضع أحكام قانونٌة بشؤن تدابٌر اإلنفاذ ُتطبق إلزاما فً حال عدم
الصابورة ،وأحكام أخرى تفرض عقوبات على االنتهاكات المرتبكة؛
 )6اتخاذ ترتٌبات فعالة إلقامة التواصل اإلقلٌمً وضمان تعقب االنتهاكات على النحو المناسب وتبادل الخبرات
خبلل تطبٌق نظام االمتثال والمراقبة واالنفاذ على النطاق الوطني.
وٌرد نظام االمتثال والمراقبة واالنفاذ المقترح ملحقا بالمرفق الثالث.

إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
(أ) تكٌٌؾ نظمها المتعلقة بالرقابة فً دولة المٌناء ونظم االمتثال والمراقبة واالنفاذ لتضمٌنها إجراءات االمتثال
والمراقبة واالنفاذ المنسقة كما وردت فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة؛
(ب) إنشاء نظام اتصال إقلٌمً ٌستند ،عند االمكان ،إلى آلٌة لتبادل المعلومات وابقاإه مستحدثا لتسهٌل تبادل الخبرات
وتعقب االنتهاكات وفقا التفاقات المراقبة السارٌة بما فٌها مذكرة تفاهم بارٌس بشؤن رقابة دولة المٌناء ،ومذكرة
التفاهم بشؤن رقابة دولة المٌناء فً البحر المتوسط.
اإلجراء (:)4

إقامة نظام للمسح والمراقبة البٌولوجٌة وتقٌٌم المخاطر فً موانا البحر المتوسط

إن العمل بنظام إقلٌمً موحد للمراقبة البٌولوجٌة فً موانا البحر المتوسط ذو أهمٌة بالؽة فً فهم طبٌعة المسابل التً
ٌجري إدارتها ودعم سبل التنفٌذ اإلداري .وهكذا ٌجب أن تتضمن مراحل إقامة مثل هذا النظام العناصر التالٌة:
-

جمع البٌانات (البٌولوجٌة والفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة) عن بٌبات الموانا؛
/بروتوكوالت
استعراض أفضل الممارسات والمراجع العلمٌة وال ُنهج المعمول بها بهدؾ االتفاق على ُنهج
مشتركة؛
تحدٌد المتطلبات المتصلة بالبٌانات البٌولوجٌة إلجراء عملٌة تقٌٌم المخاطر المقترحة وتقٌٌم اإلدارة (األنواع ؼٌر
المحلٌة ،واألنواع الؽرٌبة الؽازٌة)؛
تحدٌد إجراءات المراقبة على المدى الطوٌل (المعاٌٌر والتواتر)؛
استعراض برامج المراقبة الجارٌة ،إن وُ جدت ،لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع ال ُنهج/البروتوكوالت المشتركة؛
إعداد توجٌهات مشتركة لتنفٌذ الدراسات البٌولوجٌة األساسٌة والمراقبة فً الموانا.

وٌمكن لبلدان بعض مناطق البحر المتوسط أن تحدد آلٌات دون إقلٌمٌة للتعاون فً ما بٌنها على المسح والمراقبة وتقٌٌم
المخاطر .فقد شكلت كرواتٌا وإٌطالٌا وسلوفٌنٌا والجبل األسود ،على سبٌل المثال ،لجنة فرعٌة معنٌة بتصرٌؾ مٌاه
الصابورة فً إطار اللجنة المشتركة من أجل حماٌة مٌاه البحر األدرٌاتً والمناطق الساحلٌة  ،وكان الؽرض منها التركٌز
الدراسات االستقصابٌة وإدارة المسابل المتعلقة باألنواع الؽرٌبة
على منطقة البحر األدرٌاتً وتبادل المعلومات عن
الؽازٌة فً موانبها.

إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
(أ) وضع بروتوكول موحد على الصعٌد اإلقلٌمً لجمع العٌنات البٌولوجٌة ومراقبتهاٌ ،كون قاعدة تعتمد علٌها
األطراؾ المتعاقدة فً بنا ء قواعد البٌانات البٌولوجٌة والبٌبٌة البلزمة لدعم أهداؾ التحكم فً األنواع الؽرٌبة
الؽازٌة؛
(ب) التعاون على إجراء دراسات استقصابٌة بٌولوجٌة وتنفٌذ أنشطة المراقبة ،ومن األفضل اتباع ُنهج دون إقلٌمٌة
متى كان ذلك مناسبا وتعزٌز القدرات الفنٌة والموارد والنتابج المستخلصة وضمان تبادلها؛
(ج) التماس دعم المإسسات على الصعٌد الوطنً إلجراء دراسات استقصابٌة ووضع خطط للمراقبة البٌولوجٌة فً
الموانا ،كجزء من استراتٌجٌاتها الوطنٌة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة واألنواع الؽرٌبة الؽازٌة؛
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تبادل المعلومات المتصلة بالدراسات االستقصابٌة

(د) تكٌٌؾ آلٌة تبادل المعلومات اإلقلٌمٌة واالعتماد علٌها فً
والمراقبة البٌولوجٌة الجارٌة فً الموانا؛
(هـ) ضرورة إجراء تقٌٌم إقلٌمً للمخاطر استنادا إلى المعلومات المستخلصة من الدراسات البٌولوجٌة وقواعد
البٌانات الخاصة بحركة الشحن وتفرٌػ مٌاه الصابورة.
اإلجراء (:)5

تعزيز الخبرات من خالل تسهٌل نقل المعارؾ وبناء القدرات فً منطقة البحر المتوسط

نظرا إلى ؼٌاب اإلطار القانونً والمبادرات الفنٌة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة فً معظم الدول المتوسطٌة ،فمن الضروري
وضع برنامج فعال لبناء القدرات البلزمة إلنجاز األنشطة التً ستساعد فً تنفٌذ اال ستراتٌجٌة وخطة العمل  .وٌُنتظر من
تلك األنشطة أن تؽطً الجوانب التالٌة:
-

تحدٌد الوكاالت الوطنٌة الرابدة وأصحاب المصلحة المعنٌٌن بمٌاه الصابورة وتشكٌل فرق عمل ولجان مشتركة
بٌن مختلؾ القطاعات والوزارات؛
تنظٌم أنشطة لئلعبلم والتوعٌة؛
إجراء دراسات أساسٌة عن الكابنات الحٌة فً الموانا ومراقبتها وتقٌٌم المخاطر الناجمة عن مٌاه الصابورة؛
إعداد مشارٌع فً مجال البحث والتنمٌة؛
صٌاؼة نصوص تشرٌعٌة وقوانٌن وطنٌة بشؤن مٌاه الصابورة؛
ضمان االمتثال والمراقبة واالنفاذ؛
وضع استراتٌجٌات وخطط عمل وطنٌة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة؛
وضع آلٌات للتموٌل الذاتً.

وٌنبؽً تنظٌم أنشطة التدرٌب على الصعٌدٌن اإلقلٌمً ودون اإلقلٌمً مع مراعاة جوانب التشابه بٌن المناطق الجؽرافٌة
المعنٌة (أي بلدان شرقً البحر المتوسط وؼربه ) ،واللؽة المستخدمة محلٌا وحالة التصدٌق على االتفاقٌة ،وؼٌر ذلك  .كما
ٌنبؽً تصمٌم أنشطة التدرٌب باتباع "نهج تدرٌب المدربٌن " متى كان ذلك مناسبا ،حتى تتبعه البلدان فً تكرار األنشطة
نفسها على صعٌد الوطن.

إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
ة المعتمدة فً

(أ) البحث فً إمكانٌة إدراج برامج تدرٌبٌة وأنشطة أخرى تتعلق ببناء القدرات فً البرامج المنتظم
مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة المعنٌة التابعة لخطة عمل البحر األبٌض المتوسط؛
(ب) التماس الدعم ،بشكل فردي أو عبر المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ  ،من شعبة التعاون التقنً
وطنٌة أو دون إقلٌمٌة أو
للمنظمة البحرٌة الدولٌة أو منظمات دولٌة أخرى ،من أجل تنظٌم دورات تدرٌبٌة
إقلٌمٌة ومبادرات أخرى لبناء القدرات دعما لؤلنشطة المحددة فً خطة العمل؛
(ج) تعمٌم بروتوكوالت وأدوات توحٌد ال ُنهج التقنٌة التً ٌمكن االعتماد علٌها فً إنجاز األنشطة الوطنٌة واإلقلٌمٌة؛
(د) إقبال البلدان التً تتمتع بخبرة فً تصرٌؾ مٌاه الصابورة على المساعدة فً تنظٌم دورات تدرٌبٌة على الصعٌد
الوطنً أو دون اإلقلٌمً أو اإلقلٌمً؛
(هـ) إعادة تنظٌم الدورات التدرٌبٌة نفسها على النطاق الوطنً من خبلل وضع برنامج تدرٌبً وطنً خاص
بتصرٌؾ مٌاه الصابورة.
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اإلجراء (:)6

تعزٌز الوعً العام بمسابل مٌاه صابورة السفن واألنواع الؽرٌبة الؽازٌة

سعٌا ً إلى تنبٌه الجمهور العام والخاص للمخاطر المقترنة بتسلل األنواع البحرٌة ؼٌر المحلٌة إلى البٌبات البحرٌة ومن ذلك
تعزٌز الجهود المبذولة لمنع جلب األنواع الؽرٌبة الؽازٌة إلى البحر المتوسط ومراقبتهاٌ ،نبؽً للدول الساحلٌة
والصناعات البحرٌة أن تشارك فً مساعً النهوض بالمعارؾ وتعزٌز الوعً بهذه المسؤلة  .وٌتعٌن استخدام المواد العامة
أو المحددة المتاحة لذلك حسب نوع الجمهور المستهدؾ أو ،فً أفضل األحوال ،إعداد مواد جدٌدة باللؽات المحلٌة لكل
بلد .وبهذا الصدد ٌمكن االطبلع على مواد التوعٌة التً أعدتها المنظمة البحرٌة الدولٌة فً إطار مشروع ؼلوباالست على
موقعها االلكترونً  36وتنزٌل محتواها بما فً ذلك الكتٌبات والملصقات وؼٌرها من الوثابق واألدوات التعلٌمٌة  .وٌنبؽً
أٌضا السعً إلى إقامة شراكات تعاونٌة بٌن البلدان ومع المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة وجم اعات المصلحة العامة ،كلما
أمكن الحال لتنظٌم حمبلت محددة لنشر الوعً بٌن الجمهور العام.

إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
(أ) استخدام مواد التوعٌة العامة التً أعدتها المنظمة البحرٌة الدولٌة فً إطار مشروع ؼلوباالست وترجمتها إلى
اللؽات المحلٌة لتعمٌمها على الصعٌد الوطنً؛
(ب) تنظٌم ندوات وورش عمل وطنٌة من أجل زٌادة وعً مختلؾ أصحاب المصلحة المعنٌٌن بالمسؤلة؛
(ج) إجراء دراسات إفرادٌة على الصعٌد المحلً ٌمكن االعتماد علٌها عملٌا فً نشر الوعً وحشد الدعم داخل
منطقة البحر المتوسط والمناطق دون اإلقلٌمٌة.

اإلجراء (:)7

إنشاء آلٌة لتبادل المعلومات إلكترونٌا فً منطقة البحر المتوسط

تسهٌبل لتبادل المعلومات المتعلقة بتصرٌؾ مٌاه الصابورة بٌن األطراؾ المتعاقدةٌ ،كون من الضروري إقامة شبكة لتبادل
ا وآلٌة ُتستعمل لتبادل البٌانات
المعلومات فً منطقة البحر المتوسط كوسٌلة تسهل التواصل مع البلدان وفً ما بٌنه
والمعلومات فً هذا المضمار داخل المنطقة.

إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
(أ) إنشاء نظام معلومات إقلٌمً على شبكة االنترنت باالستناد إلى الهٌكل الموضح فً المرفق ()4؛
(ب) استكشاؾ الخٌارات الممكنة ووظابؾ النظام ،واختٌار الهٌبة المسإولة عن تنسٌق عملٌة تؤسٌس نظام المعلومات
اإلقلٌمً على شبكة االنترنت؛
(ج) تشكٌل لجنة توجٌهٌة ُتعنى بهذا المشروع؛
(د) استكشاؾ الخٌارات الممكنة ،واختٌار الهٌبة المسإولة عن استضافة موقع نظام المعلومات اإلقلٌمً على
االنترنت واالضطبلع بصٌانته.
(ذ)
اإلجراء (:)8

دمج تقٌٌم خطة العمل ضمن نظام اإلبالغ والعمل المحدد فً اتفاقٌة برشلونة

تخضع خطة العمل الستعراض مرحلً ٌهدؾ إلى تكٌٌفها مع التطورات المستجدة فً مجال تصرٌؾ مٌاه الصابورة على
الصعٌد اإلقلٌمً أو العالمً ،ثم ٌجري تعدٌلها واستحداثها وفقا لذلك  .وٌنبؽً تنفٌذ خطة العمل بالتنسٌق مع المركز
اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ الناشبة عن التلوث البحري فً منطقة البحر المتوسط ،استكماال للجهود التً ٌبذلها
هذا المركز حالٌا فً سبٌل تعزٌز الخبرات بمسابل تصرٌؾ مٌاه الصابورة داخل المنطقة  .وٌنبؽً أٌضا تقٌٌم اإلجراءات
المتخذة على الصعٌد الوطنً بطرٌقة مرحلٌة ووفقا ألحكام اتفاقٌة برشلونة ،من أجل تحدٌد مدى فعالٌتها.

36

ػِ ٠اُؼ٘ٞإ اُزبُhttp://globallast.imo.org/index.asp?page=AwarenessMaterials.htm&menu=true : ٢
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إن األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة تتفق على
(أ) تفوٌض المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ بمهمة التنسٌق على تنفٌذ خطة العمل فً المنطقة وتقدٌم
المساعدة البلزمة بالتعاون ،عند االقتضاء ،مع مركز األنشطة اإلقلٌمٌة للمناطق المتمتعة بحماٌة خاصة؛
(ب) اضطبلع المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ بإببلغ مراكز التنسٌق بحالة تنفٌذ خطة العمل فً
اجتماعاتها التً ُتعقد مرة كل سنتٌن ،ثم رفعها ،فً وقت الحق ،إلى األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة خبلل
اجتماعاتها العادٌة؛
(ج) تزوٌد المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ بالمعلومات الخاصة باألنشطة المنجزة على النطاق
الوطنً الستعراض مدى استمرار أهمٌتها وتقٌٌم فعالٌتها بوجه عام فً إطار خطة العمل.
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2011

المرفق ()1
االستراتٌجٌة وخطة العمل لتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن فً البحر المتوسط
خطة التنفٌذ وجدولها الزمنً

نقاط العمل
( )1التصدٌق على االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ
مٌاه صابورة السفن ورواسبها

( )2اعتماد ترتٌبات منسقة لتبدٌل مٌاه الصابورة فً
البحر المتوسط

( )3تؤسٌس نظام قوي لرصد االمتثال واإلنفاذ فً
منطقة البحر المتوسط

األنشطة
(أ) تشكٌل فرٌق عمل معنً بالسٌاسات الوطنٌة
لقٌادة العملًة التً ستفضً إلى التصدٌق على
االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة
السفن ورواسبها
(ب) صٌاؼة صك التصدٌق العتماده عن طرٌق
القنوات الشرعٌة وأنظمة الحكم فً بلدانها
(ج) سن تشرٌعات وطنٌة بما فً ذلك فرض ؼرامات
على المخالفٌن ،تفضً إلى إنفاذ االتفاقٌة فور
التصدٌق ع لٌها ،وصٌاؼة لوابح ثانوٌة وترتٌبات
فنٌة للمساعدة على تنفٌذها
(أ) اعتماد ترتٌبات طوعٌة منسقة لتبدٌل مٌاه
الصابورة فً منطقة البحر المتوسط
(ب) إبالغ كل األطراؾ ال مهتمة باعتماد الترتٌبات
المنسقة بشؤن تبدٌل مٌاه الصابورة فً منطقة
البحر المتوسط بإرسال مذكرات إلى السفن
ساحٌن
وتعلٌمات إلى الم ّ
(أ) تكٌٌؾ نظم المراقبة فً دولة المٌناء ونظم
االمتثال والمراق بة واالنفاذ لتضمٌنها إجراءات
االمتثال والمراقبة واالنفاذ المنسقة والمنصوص
علٌها فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة
(ب) تؤسٌس نظام اتصال إقلٌمً ٌستند ،عند االمكان،
إلى آلٌة لتبادل المعلومات وابقاإه مستحدثا من
أجل تسهٌل تبادل الخبرات وتعقب االنتهاكات وفقا
لالتفاقات السارٌة بشؤن المراقبة بما فٌها مذكرة
تفاهم بارٌس بشؤن رقابة دولة المٌناء ،ومذكرة

2012

انسنت
2013

2014

2015

( )4تؤسٌس نظام للمسح والمراقبة البٌولوجٌة وتقٌٌم
المخاطر فً موانا البحر المتوسط

( )5تعزٌز الخبرات من خالل تسهٌل تبادل المعارؾ
وبناء القدرات فً منطقة البحر المتوسط

التفاهم بشؤن رقابة دولة المٌناء فً البحر
المتوسط
(أ) وضع بروتوكول موحد إقلٌمٌا لجمع العٌنات
البٌولوجٌة ومراقبتها ٌكون قاعدة تعتمد علٌه
األطراؾ المتعاقدة فً تؤسٌس قواعد البٌانات
البٌولوجٌة والبٌبٌة ودعم أهداؾ التحكم فً
األنواع الؽرٌبة الؽازٌة
(ب) التعاون على إجراء دراسات استقصابٌة بٌولوجٌة
وإنجاز أنشطة المراقبة ،ومن األفضل اتباع ُنهج
دون إقلٌمٌة متى كان ذلك مناسبا ،وتعزٌز
القدرات الفنٌة والموارد والنتابج المستخلصة
وضمان تبادلها
(ج) التماس دعم المإسسات على الصعٌد الوطنً
إلجراء الدراسات االستقصابٌة والمراقبة
البٌولوجٌة فً الموانا ،كجزء من استراتٌجٌاتها
الوطنٌة بشؤن تصر ٌؾ مٌاه الصابورة واألنواع
الؽرٌبة الؽازٌة
(د) تكٌٌؾ آلٌة تبادل المعلومات اإلقلٌمٌة واالعتماد
علٌها فً تبادل المعلومات المتصلة بالدراسات
االستقصابٌة والمراقبة البٌولوجٌة الجارٌة فً
الموانا
(هـ) إجراء تقٌٌم إقلٌمً للمخاطر استنادا إلى
المعلومات المستخلصة من الدرا سات البٌولوجٌة
وقواعد البٌانات المتعلقة بحركة الشحن وتفرٌػ مٌاه
الصابورة
(أ) البحث فً إمكانٌة إدراج برامج تدرٌبٌة وأنشطة
أخرى لبناء القدرات فً البرامج المنتظمة
المعتمدة فً مراكز األنشطة اإلقلٌمٌة المعنٌة
التابعة لخطة عمل البحر األبٌض المتوسط
(ب) التماس الدعم ،بشكل فردي أو عبر المركز
اإلقلٌمً لالستجابة فً حاالت الطوارئ  ،من شعبة
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( )6تعزٌز الوعً العام بشؤن مٌاه صابورة السفن
واألنواع الؽرٌبة الؽازٌة

( )7إنشاء آلٌة خاصة بمنطقة البحر المتوسط لتبادل
المعلومات على شبكة االنترنت

التعاون التقنً للمنظمة البحرٌة الدولٌة أو
منظمات دولٌة أخرى من أجل تنظٌم دورات
تدرٌبٌة وطنٌة أو دون إقلٌمٌة أو إقلٌمٌة
ومبادرات أخرى لبناء القدرات دعما لألنشطة
المحددة فً خطة العمل
(ج) تعمٌم بروتوكوالت وأدوات توحٌد ال ُنهج التقنٌة
على مستوى األنشطة الوطنٌة واإلقلٌمٌة
(د) إقبال البلدان التً تتمتع بخبرة خاصة فً أنشطة
تصرٌؾ مٌاه الصابورة على المساعدة فً تنظٌم
دورات تدرٌبٌة على الصعٌد الوطنً أو دون
اإلقلٌمً أو اإلقلٌمً
(هـ) إعادة تنظٌم الدورات التدرٌبٌة نفسها على النطاق
الوطنً من خالل وضع برنامج تدرٌبً وطنً خاص
بؤنشطة تصرٌؾ مٌاه الصابورة

(أ) استخدام مواد التوعٌة العامة التً أعدتها
المنظمة البحرٌة الدولٌة فً إطار مشروع
ؼلوباالست وترجمتها إلى اللؽات المحلٌة
لتعمٌمها على الصعٌد الوطنً
(ب) تنظٌم ندوات وورش عمل وطنٌة من أجل زٌادة
وعً مختلؾ أصحاب المصلحة المعنٌٌن بالمسؤلة
(ج) إجراء دراسات إفرادٌة على النطاق المحلً ٌمكن
االعتماد علٌها عملٌا فً نشر الوعً وحشد الد عم
داخل منطقة البحر المتوسط والمناطق دون
اإلقلٌمٌة
(أ) استكشاؾ الخٌارات الممكنة ووظابؾ النظام
واختٌار الهٌبة المسإولة عن تنسٌق عمل ٌة بناء
نظام المعلومات اإلقلٌمً على شبكة االنترنت
(ب) تشكٌل لجنة توجٌهٌة معنٌة بهذا المشروع
(ج) استكشاؾ الخٌارات الممكنة واختٌار الهٌبة

( )8دمج تقٌٌم خطة العمل ضمن نظام اإلبالغ والعمل
المحدد فً اتفاقٌة برشلونة

المسإولة عن استضافة موقع نظام المعلومات
اإلقلٌمً على االنترنت واالضطالع بصٌانته
(د) تشؽٌل نظام المعلومات اإلقلٌمً
(أ) تفوٌض المركز اإلقلٌمً لالستجابة فً حاالت
الطوارئ بمهمة التنسٌق لتنفٌذ خطة العمل فً
المنطقة وتقدٌم المساعدة بالتعاون ،عند
االقتضاء ،مع مركز األنشطة اإلقلً مٌة للمناطق
المتمتعة بحماٌة خاصة
(ب) اضطالع المركز اإلقلٌمً لالستجابة فً حاالت
الطوارئ بإبالغ مراكز التنسٌق بحالة تنفٌذ خطة
العمل فً اجتماعاتها التً ُتعقد مرة كل سنتٌن ،ثم
رفعها ،فً وقت الحق ،إلى األطراؾ المتعاقدة فً
اتفاقٌة برشلونة خالل اجتماعاتها العادٌة
(ج) تزوٌد المركز اإلقلٌمً لالستجابة فً حاالت
الطوارئ بالمعلومات الخاصة باألنشطة المنجزة
على النطاق الوطنً الستعراض مدى استمرار
أهمٌتها وتقٌٌم فعالٌتها بوجه عام فً إطار خطة
العمل
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المرفق ()2
ترتًبات طوعٌة منسقة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة فً منطقة البحر المتوسط
المقدمة
ٌُق َدم نظام الترتٌبات الطوعٌة المنسقة والمإقتة عمبل بالفقرة ( )3من القاعدة ( )13فً االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ
مٌاه صابورة السفن ورواسبها (اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة) التً تنص على أن األطراؾ التً لها مصلحة مشتركة فً
حماٌة البٌبة وصحة اإلنسان والممتلكات والموارد ،والمتاخمة للبحار المؽلقة وشبه المؽلقة على وجه الخصوص ،تسعى
إلى إقامة التعاون اإلقلٌمً ال سٌما من خبلل إبرام اتفاقات إقلٌمٌة تتوافق وأحكام االتفاقٌة  .وتراعً الترتٌبات المقترح ة
سٌاسات إقلٌمٌة أخرى تم اعتمادها فً مجال تبدٌل مٌاه الصابورة.
وٌشكل النظام أٌضا جزءا من استراتٌجٌة إقلٌمٌة لتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن تم إعدادها بدعم تقنً من مشروع شراكات
"ؼلوباالست" 37فً إطار خطة عمل البحر المتوسط  .38وٌقوم هذا النظام الذي ٌُطبق بصفة طوعٌة ولفترة مإقتة ،على
المتطلبات المحددة فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،لذلك ٌُطلب إلى السفن التً تدخل إلى البحر المتوسط أن تؤخذ
بالتوجٌهات المحددة فٌه على أساس طوعً اعتبارا من تارٌخ {.}....
وٌتوقؾ مفعول هذا النظام عندما تستفً السفٌنة معٌار األداء المنصوص علً ه بشؤن مٌاه الصابورة فً القاعدة (دال)2-
من االتفاقٌة ،أو عندما تدخل االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فتكون السفٌنة ملزمة باالمتثال للقاعدة (دال )2-حسب التوارٌخ المحددة
فً القاعدة (باء )3-من االتفاقٌة.
التعرٌفات
المقصود بلفظ "اتفاقٌة" ،االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن ورواسبها ،وٌشار إلٌها فً ما ٌلً بعبارة
"اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة"؛

ّ
المتوسط " ،البحر األبٌض المتوسط ذاته بما فً ذلك خلجانه وبحاره  ،وٌحده عند خط
والمقصود بعبارة "منطقة البحر
ؼرب ( 005درجات و  36دقٌقة ؼربا ) مضٌق جبل
ا
العرض ( 41درجة شماال ) البحر األسود ،وٌحده عند خط الطول
طارق؛
والمقصود بعبارة "منطقة البحر األسود " ،البحر األسود ذاته الذي ٌتصل بحدود البحر المتوسط عند خط العرض (41
درجة شماال)؛
والمقصود بعبارة "منطقة البحر األحمر " ،البحر األحمر ذاته بما فً ذلك خلٌج السوٌس وخلٌج العقبة ،وي حده جنوبا خط
االتجاه الثابت الذي ٌصل بٌن رأس سٌان ( 12درجة و 28,5دقٌقة شماال ،و  043درجة و 19,6دقٌقة شرقا) وحسن مراد
( 12درجة و 40,4دقٌقة شماال ،و 043درجة و 30,2دقٌقة شرقا).
وتكون السفن التً تدخل مٌاه منطقة البحر المتوسط من المحٌط األطلسً (عبر مضٌق طارق) أو من المحٌط الهندي عبر
البحر األحمر (قناة السوٌس ) ،أو تؽادر مٌاه منطقة البحر المتوسط إلى المحٌط األطلسً (عبر مضٌق طارق ) أو إلى
المحٌط الهندي عبر البحر األحمر (قناة السوٌس) ،ملزمة بما ٌلً:

37
ٓؾشٝع ٓؾزشى ثٓ ٖ٤شكن اُج٤ئخ اُؼبُٔ٤خ ٝثشٗبٓظ األْٓ أُزؾذح اإلٗٔبئٝ ٢آٍ٘ظٔخ اُجؾش٣خ اُذ٤ُٝخ  ٖٓ ،أعَ "ث٘بء اُؾشاًبد ُٔغبػذح
اُذ ٍٝاُ٘بٓ٤خ ػِ ٠اُؾذ ٖٓ ٗوَ اٌُبئ٘بد اُجؾش٣خ اُنبسح ك٤ٓ ٢ب ٙاُقبثٞس ح ك ٢اُغلٖ (ؽشاًبد ؿِٞثبالعذ)".
38
رشد أعٔبء اُذ ٍٝاألهشاف ك ٢ارلبه٤خ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾش٣خ ٝأُ٘بهن اُغبؽِ٤خ ُِجؾش أُزٞعو (ارلبه٤خ ثشؽِٗٞخ ) ًٔب  :٢ِ٣االرؾبد
األٝسٝثٝ ،٢اعجبٗ٤بٝ ،إعشائٝ ،َ٤أُجبٗ٤بٝ ،إ٣طبُ٤بٝ ،اُجٞع٘خ ٝاُٜشعيٝ ،رشً٤بٝ ،رٗٞظٝ ،اُغجَ األعٞدٝ ،اُغضائشٝ ،عِٞك٤٘٤بٝ ،عٞس٣بٝ ،كشٗغب،
ٝهجشؿًٝ ،شٝار٤بُٝ ،ج٘بٕ٤ُٝ ،ج٤بٓٝ ،بُطبٝ ،أُـشةٓٝ ،قشٝ ،اُٗٞ٤بٕ .
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رتها ،حسب مقتضى الحال ووفقا
(أ) تبدٌل مٌاه الصابورة قبل الدخول إلى منطقة البحر المتوسط أو بعد مؽاد
لئلجراءات المحددة فً القاعدة (دال )1-من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،وأن ٌتم ذلك على بعد مسافة 200
مٌل بحري على األقل من أقرب أرض ٌابسة وفً مٌاه ال ٌقل عمقها عن  200متر.39
(ب) وإذا تعذر على السفٌنة إجراء عملٌة التبدٌل نظرا إلى ما تستبعه العملٌة من انحراؾ مضطر عن طرٌق السٌر أو
تؤخر فً الرحلة أو ألسباب أمنٌةٌ ،نبؽً تبدٌل مٌاه الصابورة قبل الدخول إلى مٌاه البحر المتوسط أو قبل
(دال )1-من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه
مؽادرته ،حسب مقتضى الحال ،ووفقا لئلجراءات المحددة فً القاعدة
الصابورة ،وأن ٌتم ذلك عند أبعد مسافة ممكنة من الٌابسة وفً جمٌع األحوال ،على بعد  50مٌبل بحرٌا على
األقل من أقرب ٌابسة ،وفً مٌاه ال ٌقل عمقها عن  200متر.40
( )2وٌنبؽً للسفن المتنقلة:
" "1بٌن الموانا الواقعة فً منطقة البحر المتوسط؛
" "2أو بٌن مٌناء ٌقع فً منطقة البحر األسود ومٌناء آخر ٌقع فً منطقة البحر األحمر؛
" "3أو بٌن مٌناء ٌقع فً منطقة البحر األسود ومٌناء آخر ٌقع فً منطقة البحر المتوسط؛
" "4أو بٌن مٌناء ٌقع فً منطقة البحر األحمر ومٌناء آخر ٌقع فً منطقة البحر المتوسط،
(أ) أن تقوم بتبدٌل مٌاه الصابورة عند أبعد مسافة ممكنة من الٌا بسة وفً جمٌع األحوال على بعد  50مٌبل بحرٌا
على األقل من أقرب ٌابسة وفً مٌاه ال ٌقل عمقها عن  200متر .وتوضح الخرٌطة الملحقة بالتذٌٌل مناطق
البحر المتوسط التً تفً بهذه المتطلبات لكنها ؼٌر مبلبمة لتبدٌل مٌاه الصابورة نظرا إلى مساحتها؛
(ب) وإذا تعذر على السفٌنة إجراء عملٌة التبدٌل نظرا إلى ما تستبعه العملٌة من انحراؾ مضطر عن طرٌق السٌر أو
تؤخر فً الرحلة أو ألسباب أمنٌةٌ ،نبؽً تبدٌل مٌاه الصابورة فً المناطق التً تحددها دولة المٌناء لهذا
الؽرض41؛
وفً حال قررت دولة المٌناء تعٌٌن مناطق لتبدٌل مٌاه الصابورة،

(ج) ٌجب أن تخضع تلك المناطق لعملٌة تقٌٌم طبقا للتوجٌهات الخاصة بتعٌٌن مناطق تبدٌل مٌاه الصابورة

التً

أعدتها المنظمة البحرٌة الدولٌة ،42وبالتشاور مع الدول المتاخمة لها وجمٌع الدول المعنٌة.
(ٌ )3نبؽً تسلٌم الرواسب المجمعة خبلل عملٌات التنظٌؾ أو تصلٌح صهارٌج الصابورة إلى م رافق استقبال الرواسب
فً الموانا ومحطات الوصول النهابٌة ،طبقا للقاعدة ( )5من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،أو تفرٌؽها على بعد ٌزٌد
على  200مٌل بحري من أقرب منطقة ساحلٌة إذا كانت السفٌنة تبحر فً منطقة البحر المتوسط.
( )4وٌمكن منح إعفاءات ألٌة سفٌنة تكون تبح ر بٌن موانا أو مواقع محددة داخل منطقة البحر المتوسط ،أو سفٌنة تتنقل
بشكل حصري بٌن موانا أو مواقع محددة داخل منطقة البحر المتوسط  .و ُتمنح تلك اإلعفاءات رهنا بالقاعدة (ألؾ))1(4-
من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة واستنادا إلى التوجٌهات الخاصة بتقدٌر المخاطر وفق ا لقاعدة (ألؾ )4-من اتفاقٌة
المنظمة البحرٌة الدولٌة.43
( )5وٌنبؽً ،وفقا للقاعدة (باء )4-من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،االمتناع عن تبدٌل مٌاه الصابورة إذا كانت العملٌة
ستعرض أمن السفٌنة أو استقرارها للخطر  .كما ٌنبؽً تسجٌل األسباب فً سجل مٌاه الصابورة وتقدٌم تقرٌر بذلك إلى
السلطات البحرٌة فً مٌناء المقصد.

39
رطجن ٛز ٙأُوب٤٣ظ اُغـشاك٤خ ًٔب ٝسدد ك ٢اُلوشح  ٖٓ )1(1اُوبػذح (ثبء ٖٓ )4-ارلبه٤خ رقش٣ق ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح .
40
رطجن ٛز ٙأُوب٤٣ظ اُغـشاك٤خ ًٔب ٝسدد ك ٢اٍكوشح  ٖٓ )2(1اُوبػذح (ثبء ٖٓ )4-ارلبه٤خ رقش٣ق ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح .
41
اُلوشح ( ٖٓ )2اُوبػذح (ثبء ٖٓ )4-ارلبه٤خ رقش٣ق ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح .
42
اٗظش رٞعٜ٤بد رؼ٘ٓ ٖ٤٤بهن رجذ٤ٓ َ٣ب ٙاُقبثٞسح ،اُٞاسدح ك ٢اُوشاس  MEPC.)55(151أُؼزٔذ ك 13 ٢رؾش ٖ٣األ/ٍٝأًزٞثش 2006
رؾذ ػ٘ٞإ."Guidelines on Designation of Ballast Water Areas for Ballast Water Exchange (G14)" :
43
اٗظش رٞعٜ٤بد رو ْ٤٤أُخبهش ،اُٞاسدح ك ٢اُوشاس ) MEPC.162(56أُؼزٔذ ك 13 ٢رٔٞص/أ 2007 ٍِٞ٣رؾذ ػ٘ٞإGuidelines " :
)"for Risk Assessment under Regulation A-4 of the BWM Convention (G7
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( )6و ُتلزم االتفاقٌة كل سفٌنة تدخل أحد موانا البحر المتوسط أن تحمل على متنها خطة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة تكون
متوافقة مع المتطلبات المحددة فً التوجٌهات الخاصة بتصرٌؾ مٌاه الصابورة ووضع خطط لتصرٌؾ مٌاه الصابور ة
التً أعدتها المنظمة البحرٌة الدولٌة ،وأن تحتفظ بسجل عن جمٌع العملٌات التً أنجزتها بخصوص مٌاه الصابورة.

44

44
اٗظش رٞعٜ٤بد ٝمغ خطو ُٔ٤ب ٙاُقبثٞسح ،اُٞاسدح ك ٢اُوشاس ) MEPC.127(53أُؼزٔذ ك 22 ٢رٔٞص 2005 ٞ٤ُٞ٣/رؾذ ػ٘ٞإ" :
)"Guidelines for Ballast Water Management and Development of Ballast Water Management Plans (G4
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تذٌٌل
مناطق البحر المتوسط التً تستفً المتطلبات المحددة فً القاعدة (باء ))2-1(4-من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة
(على بعد  50مٌال بحرٌا على األقل من أقرب منطقة ٌابسة وفً مٌاه ال ٌقل عمقها عن  200متر)
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المرفق ()3
إجراءات منسقة من أجل وضع نظام إقلٌمً لرصد االمتثال واإلنفاذ
مقدمة
(ٌ )1شكل جلب األنواع الؽرٌبة إلى بٌبات بحرٌة جدٌدة عبر مٌاه صابورة السفن ورواسبها أحد التهدٌدات الربٌسٌة
التً تواجهها النظم ا إلٌكولوجٌة البحرٌة والساحلٌة ،علما بؤن السفن تنقل على متنها ،حسب التقدٌرات ،بٌن 3
و 5ببلٌٌن طن من مٌاه الصابورة عبر العالم فً كل سنة  .وإن كانت مٌاه الصابورة تكتسً أهمٌة بالؽة فً عمل
السفٌنة فإنها تمثل فً الوقت ذاته تهدٌدا خطٌرا على البٌبة ألنها تنقل سنوٌا أكثر من  7000نوع من مختلؾ
أنواع الجراثٌم والنباتات والحٌوانات عبر العالم  .وقد ٌإدي جلب تلك الكابنات العضوٌة إلى نظام إٌكولوجً
بحري جدٌد إلى اإلخبلل بتوازنه والتؤثٌر فً األنشطة االقتصادٌة كنشاط مصاٌد األسماك ونشاط السٌاحة بوجه
خاص ،وإلى التسبب فً انتشار األمراض أو حتى الوفٌات بٌن السكان.
( )2ومن باب األولوٌة العلٌا أن تضع الدول ،فً مرحلة أولى ،تدابٌر لرصد االمتثال واإلنفاذ وفقا للتوجٌهات
الخاصة برقابة دولة المٌناء التً وضعتها المنظمة البحرٌة الدولٌة  ،45وأن تعتمد فً مرحلة ثانٌة تدابٌر إلجراء
دراسات استقصابٌة والر صد المستمر من أجل تطوٌر المعارؾ البلزمة بشؤن جلب الكابنات العضوٌة الجدٌدة
من حٌث أنواعها وموانا التحمٌل واآلثار الممكنة على البٌبة البحرٌة المحلٌة ،بما ٌساعد فً عملٌة تقٌٌم
المخاطر وتنقٌح المتطلبات المحددة لرصد االمتثال واإلنفاذ  .وتكتسً هذه المعلومات أهمٌة خاصة عندما تكون
التدابٌر المعتمدة للتخفٌؾ من خطر االجتٌاحات الجدٌدة تمتد لفترة مإقتة.
( )3وٌنبؽً اتخاذ ترتٌبات فعالة للتواصل اإلقلٌمً تضمن حسن تتبع االنتهاكات وتبادل الخبرات خبلل تنفٌذ تدابٌر
رصد االمتثال واإلنفاذ.
ألؾ – أهداؾ نظام رصد االمتثال واإلنفاذ الم تعلق بمٌاه الصابورة
( )4تكون تدابٌر رصد االمتثال واإلنفاذ العنصر األساسً فً نظام تصرٌؾ مٌاه الصابورة بشكل عام أو فً أي
إطار استراتٌجً ٌوضع محلٌا لتقٌٌم مدى امتثال السفن ألحكام اتفاقٌة المنظمة البحرٌة الدولٌة ومتطلبات دولة
المٌناء بشؤن تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،ول تطبٌق تلك المتطلبات عند االقتضاء  .وقد ٌشمل ذلك جمع العٌنات أو
إجراء االختبارات أو مراجعة السجبلت أو المراقبة أو ؼٌرها من اإلجراءات المختلفة ،أو جمٌعها مشتركة ،وقد
تختلؾ من بلد إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى  .كما ستتؽٌر تدابٌر رصد االمتثال واإلنفاذ فً الوقت ا لمناسب
فور التصدٌق على اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة.
( )5وٌستهدؾ نظام رصد االمتثال واإلنفاذ المتعلقة بمٌاه الصابورة أمرٌن اثنٌن:
( )1تقٌٌم مدى امتثال السفٌنة لمتطلبات اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة؛
( )2وجمع البٌانات من السفٌنة (مثل مٌناء تحمٌل مٌاه الصابورة ،ونظام مع الجة مٌاه الصابورة ،وحجم المٌاه
ؼٌر المعالجة ،وموعد التفرٌػ الممكن ومكانه ،من جملة أمور أخرى ) حتى ٌتسنى لدولة المٌناء ،خبلل
الفترة المإقتة السابقة لبدء نفاذ اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،االضطبلع بالعملٌات التالٌة:
 تحدٌد الخطر الذي تشكله الكابنات العضوٌة المابٌة الضارة التً تتسلل إلى المنطقة عبر مٌاه صابورة السفن؛ تقٌٌم المخاطر من أجل التصدي المإقت لؤلخطار التً تطرحها مٌاه الصابورة كعنصر ناقل لؤلنواع ؼٌرالمحلٌة؛
45

ٖٓ أُزٞهغ إٔ رغزٌَٔ أُ٘ظْ ح اُجؾش٣خ اُذ٤ُٝخ ف٤بؿخ رِي اُزٞعٜ٤بد خالٍ ػبّ .2012
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 تحدٌد العوالق النباتٌة من الكابنات العضوٌة السامة أو الكابنات العضوٌة األخرى التً قد تسبب تهدي دا علىالصحة العامة (مثل القشرٌات المسببة للتسمم ) وٌُحتمل أن تنقل إلى المنطقة عبر مٌاه الصابورة ،وتحلٌل آثارها
المحتملة (اإلٌكولوجٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة).
()6
()7
-

وقد تساعد هذه البٌانات على تحدٌد اإلعفاءات والتدابٌر اإلضافٌة وتطوٌرها عقب دخول اتفاقٌة تصرٌؾ مٌا
الصابورة حٌز التنفٌذ.
ّ
والبت فً إجراءات اإلدارة المعتمدة تعزٌز تدابٌر رصد االمتثال واإلنفاذ بإجراء
كما ٌتطلب تقٌٌم المخاطر
بحوث فً المجاالت التالٌة:
توزع الكابنات العضوٌة المابٌة الضارة (المحلٌة أو ؼٌر المحلٌة المجهولة المنشؤ ) فً المٌناء أو المنطقة
البحرٌة،
وجمع البٌانات عن األنواع الموجودة فً مٌناء تحمٌل مٌاه الصابورة المفرؼة فً الموانا.

ه

باء – مكونات نظام رصد االمتثال واإلنفاذ المتعلق بمٌاه الصابورة
" "1اإلجراءات المتخذة من السلطات الوطنٌة المختصة
(ٌ )8جوز للسلطات المختصة فً دولة المٌناء ،حالما ٌبدأ نفاذ اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،أن تؤخذ عٌنات أو
تطلب عٌنات من مٌاه الصابورة ورواسبها كجزء من مراقبة إنفاذ االتفاقٌة من قبل دولة المٌناء  .وتجدر اإلشارة
إلى أن المنظمة البحرٌة الدولٌة تعكؾ حالٌا على وضع توجٌهات لمراقبة تنفٌذ اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة
فً دولة المٌناء .ومن المرجح أن تمارس دولة المٌناء رقابتها عن طرٌق فحص أولً للوثابق وإصدار شهادات
التصدٌق على المعدات وحالة المعدات  .وٌمكن تعزٌز إجراءات المراقبة بعملٌات تحلٌل إرشادٌة أو اختبارات
شاملة للعٌنات إذا شعر موظؾ المراقبة فً دولة المٌناء بوجود مشكلة وتعذ ر علٌه ،خبلل عملٌة التفتٌش األولى،
العثور على أدلة بٌّنة تإكد عدم امتثال السفٌنة ألحكام اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة  .وقد تبدي دولة المٌناء
أٌضا رؼبتها فً رصد سفٌنة بعٌنها نظرا إلى نقاط اختبلؾ سابقة أو ببلؼات وصلتها من بلدان أخرى  .وال تزال
المنظمة البحرٌة ا لدولٌة تعمل على تحدٌد الوقت المناسب إلجراء التحلٌل اإلرشادي /االختبارات الشاملة وطرٌقة
إنجازها.
( )9وٌجوز للسلطات الوطنٌة المختصة ،عبلوة على ذلك ،أن تشترط من السفٌنة أو تطلب منها توفٌر معلومات عن
عملٌات التبدٌل أو عٌنات تستخدمها كبٌانات فً البحوث التً تجرٌها لدرء المخاطر  .وٌمكن أن ٌتم ذلك عن
طرٌق استمارة اإلببلغ الخاصة بمٌاه الصابورة التً ٌمكن استخدامها للتحقق من امتثال السفٌنة للمتطلبات
المإقتة التً تحددها دولة المٌناء لتصرٌؾ مٌاه الصابورة  .لكن ،ال ٌمكن فرض توفٌر تلك المعلومات أو ركوب
السفٌنة للحصول على عٌنات كإجراء إلزامً ما لم ٌكن منصوصا علٌه فً اللوابح المحلٌة أو الوطنٌة ،علما ً بؤن
اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة للمنظمة البحرٌة الدولٌة ال تتضمن أي حكم ٌلزم بإجراء اإلببلغ.
" "2تحلٌل عٌنات مٌاه الصابورة للتؤكد من االمتثال للقاعدة (دال)1-
(مثل
(ٌ )10مكن إجراء اختبار ات بسٌطة وسرٌعة نسبٌا لقٌاس درجة ملوحة المٌاه أو استعمال مإشرات أخرى
المادة العضوٌة الملونة المذابة فً الماء ) تدل على أن تبدٌل مٌاه الصابورة قد تم فعبل (القاعدة دال )1-وأنها من
المصدر ذاته المحدد فً تقرٌر السفٌنة.
وال ٌعدو أن ٌكون هذا اإلجراء مجرد م إشر ال ٌمكن االعتماد علٌه كؤساس وحٌد لرصد اإلنفاذ ،ألن
()11
تبدٌل مٌاه الصابورة فً مناطق بحرٌة محددة ٌخضع لقٌود تتعلق بؤمان السفٌنة واستقرارها والوقت البلزم
للتبدٌل وفقا للمتطلبات المنصوص علٌها فً القاعدة (دال )1-من االتفاقٌة (قد ال ٌتسنى للسفٌنة استكمال عملٌة
التبدٌل نظرا لقصر مدة رحلتها ) .وفً هذه الحاالتٌ ،نبؽً أال تتعرض السفٌنة لعقوبات بسبب عدم تبدٌل مٌاه
الصابورة وفقا لما تقتضٌه قواعد اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة.
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" "3تحلٌل عٌنات مٌاه الصابورة للتؤكد من االمتثال للقاعدة (دال)2-
( )12فً حال أبدت سلطات المر اقبة فً دولة المٌناء رؼبتها فً التحقق من مدى امتثال السفٌنة ألحكام القاعدة
(دال )2-من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورةٌ ،نبؽً جمع عٌنات وإخضاعها الختبارات دقٌقة عمبل بؤحكام
القاعدة (دال .)2-وتم صٌاؼة توجٌهات فً ما ٌتعلق بالعٌنات ،ال سٌما "التوجٌهات الخاصة باختبار عٌنات مٌاه
الصابورة" برعاٌة المنظمة البحرٌة الدولٌة التً تعمل حالٌا على إعداد توجٌهات أخرى متصلة بالتحلٌل
اإلرشادي (طرق تحلٌل مٌاه الصابورة على وجه السرعة) قد تساعد على تعجٌل إجراءات االختبار والتحلٌل.
( )13وإذا ارتؤت سلطات المراقبة فً دولة المٌناء أن من الضرورة بمكان أخذ عٌنات من مٌاه الصابورة
ورواسبها وتحلٌلها ،فٌنبؽً أن ٌتولى العملٌة خبراء مختصون مثل أخصابٌون فً علوم البحار وأخصابٌون
تقنٌون لدٌهم التدرٌب المناسب والبلزم للعمل على متن السفن  .وبالتالً ،قد ٌستلزم القٌام بتلك التحالٌل إجراء
ترتٌبات مع م عهد تقنً معتمد أو جامعة أو مختبر معتمد  .وتكمن أهم جوانب التحلٌل فً تحدٌد عدد الكابنات
العضوٌة المسجلة فً المٌاه المفرؼة ومدة بقابها قٌد الحٌاة  .لكن من المهم التشدٌد أٌضا على أن أخذ عٌنات
الكابنات العضوٌة من مٌاه الصابورة وتحلٌلها قد ٌكون صعب المنال من دون تؤخٌر رحلة السفٌنة ال سٌما فً
المناطق النابٌة.
( )14وٌنبؽً عند اختبار العٌنات مراعاة مقاٌٌس التحلٌل المقترحة التالٌة:
( )1البكتٌرٌا والطفٌلٌات المسببة لؤلمراض وفقا للقاعدة (دال)2-؛
( )2عدد الكابنات العضوٌة التً ٌفوق حجمها  50مٌكرو متر ( ،)>50 μmوالتحقق بالتحدٌد من مدة
بقاء األنواع قٌد الحٌاة؛
( )3عدد الكابنات العضوٌة التً ٌتراوح حجمها بٌن  10و 50مٌكرو متر (،)<50 and >10 μm
والتحقق بالتحدٌد من مدة بقاء األنواع قٌد الحٌاة.
( )15وٌنبؽً أن ٌجري اختبار عٌنات مٌاه صابورة السفن وتحلٌلها وفقا لطرق رسمٌة موحدة ،والبعض منها ال
ٌزال قٌد اإلعداد  .وهذا إجراء مهم ألنه ٌكفل جودة النتابج على المستوى العالمً وٌدعم أي عمل لرصد إنفاذ
االتفاقٌة.
" "4تنظٌؾ أو تصلٌح صهارٌج مٌاه صابورة السفن ورواسبها
(ُ )16تلزم االتفاقٌة فً مادتها ( )5الدول األطراؾ بتعٌٌن الموانا ومحطات ا لوصول النهابٌة التً ٌتم فٌها
تنظٌؾ صهارٌج الصابورة أو تصلٌحها حتى ٌتسنى لها ،فور دخول اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة حٌز التنفٌذ
الدولً ،توفٌر المرافق المناسبة لتلقً الرواسب المجمعة من السفن التً تدخل الموانا ومحطات الوصول
النهابٌة فٌها ،وأن تراعً توجٌهات الم نظمة البحرٌة الدولٌة فً هذا الصدد  .وتدعو بلدان المنطقة إلى توفٌر
المعلومات المتعلقة بالمرافق المتاحة فً الموانا لتلقً الرواسب حتى ٌكون تنظٌؾ صهارٌج الصابورة أو
تصلٌحها ممكنا فً موانا البحر المتوسط.
" "5أبحاث إضافٌة
( )17من الضروري جمع المعلومات المتعلقة بالخصابص البٌولوجٌة والفٌزٌوكٌمابٌة للمٌاه والرواسب فً
الموانا (مٌناء الركوب ومٌناء الوصول) التً تساعد على صٌاؼة التدابٌر المإقتة أو اإلضافٌة أو اإلعفاءات عند
تقٌٌم المخاطر .وفً حال تعذر ذلك فً منطقة ماٌ ،نبؽً استعراض أٌة معلومات منشورة متاحة  .كما ٌنبؽً ربط
إجراء الرصد بنظام إنذار ٌسمح بتحدٌد السفن التً تقوم بسحب مٌاه الصابورة من منطقة مثٌرة للقلق وإخضاعها
لمناهج التصرٌؾ الطارئ المناسبة حسب طبٌعة الخطر المحدد.
( )18وٌنبؽً إطبلع دول الموانا األخرى فً المنطقة على أٌة مبلحظات تتعلق بوجود أنواع ؼرٌبة ؼازٌة
جدٌدة وإضافتها إلى قواعد البٌانات المتعلقة باجتٌاح األنواع الؽرٌبة الؽازٌة فً العالم ،وهذا ما ٌساعد قطاع
صناعة النقل البحري الدولٌة وسلطات الموانا فً المنطقة على األخذ علما بؤٌة زٌادة مسجلة فً األنواع الؽازٌة
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فً بعض المناطق وٌم ّكن السلطات من تزوٌد السفن بمع
الصابورة.

لومات إضافٌة عن الطرٌقة المناسبة لتصرٌؾ مٌاه

جٌم – تدابٌر اإلنفاذ وضروب االنتهاكات الممكنة
(ٌ )19نبؽً تطبٌق تدابٌر اإلنفاذ إذا ثبت أن السفٌنة فً حالة مخالفة ،أي عندما تكون السفٌنة ال تخضع
لمقتضٌات تصرٌؾ مٌاه الصابورة كما تنص علٌها اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة و /أو أٌة مقتضٌات أخرى
تفرضها دولة المٌناء ،مثل تدابٌر تصرٌؾ مٌاه الصابورة فً حاالت الطوارئ أو تبدٌل مٌاه الصابورة فً
المناطق المعٌنة أو تدابٌر أخرى (شرط أن تكون دولة المٌناء قد أبلؽت السفٌنة بتلك المقتضٌات قبل وصولها).
( )20وإذا كشفت إجراء ات المراقبة فً دولة المٌناء ،على أساس "أدلة بٌّنة " تم كشفها خبلل إجراءات المراقبة
أو من خبلل التحلٌل اإلرشادي أو االختبار اإلرشادي الشامل للعٌنات ،أن العٌنات المؤخوذة ال تفً بالشروط
المحددة فً القاعدة (دال )1-والقاعدة (دالٌ ،)2-جوز الطلب من السفٌنة وقؾ تفر ٌػ مٌاه الصابورة فً المٌناء .
وإذا ثبت ذلك ،تكون السفٌنة ملزمة بإٌجاد حل للمشكلة قبل االستمرار فً عملٌة التفرٌػ  .وٌنبؽً للسلطات فً
دولة المٌناء أال تتسبب فً أي تؤخٌر ؼٌر ضروري للسفن عند أخذ العٌنات  .وٌنبؽً أن تكون اإلجراءات المتخذة
ضد السفن المنتهكة ألحكام اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة فً شكل عقوبات أو جزاءات تقوم حتما على
نصوص قانونٌة وطنٌة وتتناسب مع درجة خطورة االنتهاك.
( )21وٌمكن تقسٌم حاالت المخالفة (االنتهاكات) إلى نوعٌن:
( )1مخالفات تإدي إلى مخاطر محتملة وتكون ناجمة عن:
 حالة خارجة عن إرادة السفٌنة ،كؤن تإدي أحوال الجو العصٌبة مثبل إلى الحإول دون تمكن السفٌنةمن تصرٌؾ مٌاه الصابورة كما تقتضٌه دولة المٌناء؛
 أو مخالفة متعمدة ناجمة عن عدم امتثال السفٌنة لمتطلبات تصرٌؾ مٌاه الصابورة فً دولة المٌناء.( )2مخالفة ال تإدي إلى مخاطر محتملة ،مثل:
 احتفاظ سفٌنة بسجل ناقص المعلومات مع أنها مطالبة باالمتثال الصارم للمتطلبات المفروضة.( )22وٌنبؽً التعامل مع كل حالة حسب درجة خطورة المخالفة مع مراعاة كل العوامل قبل اتخاذ أي إجراء
قسري .وٌمكن فرض العقوبات والجزاءات على درجات مختلفة تتراوح بٌن ؼٌاب العقوبة فً الحاالت الت ي
تكون فٌها المخالفة خارجة عن إرادة السفٌنة ،وفرض عقوبة صارمة فً الحاالت التً تكون فٌها المخالفة
متعمدة مثل التفرٌػ المقصود لمٌاه لم ٌتم معالجتها أو تبدٌلها مع المعرفة الكاملة بمتطلبات تصرٌؾ مٌاه
الصابورة فً دولة المٌناء.
صى بالتوفٌق بٌن نظام العقوبات والجزاءات المنصوص علٌه فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة وكل
( )23وٌو َ
العقوبات والجزاءات السارٌة والمطبقة على حركة النقل البحري فً حاالت أخرى من االنتهاكات بموجب
االتفاقٌة الدولٌة لمنع التلوث الناجم عن السفن.
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المرفق ()4
إنشاء نظام لتبادل المعلومات فً منطقة البحر المتوسط على شبكة االنترنت
نظام تبادل المعلومات
تستند اآللٌة المناسبة لتبادل المعلومات إلى نظام متاح على شبكة االنترنت ٌضم كل ضروب المعلومات التً تسهم
األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة (المشار إلٌها الحقا بلفظ "األطراؾ المتعاقدة ") فً جمعها  .وٌُزود النظام بالبٌانات
باالعتماد على ثبلثة مصادر.

مركز األنشطة اإلقلٌمٌة ()Regional Activity Centre
المركز اإلقلٌمً لبلستجابة فً حاالت الطوارئ الناشبة عن التلوث البحري فً منطقة البحر المتوسط ()REMPEC
سلطات البلد ( ،)Country Authoritiesالجهات المعنٌة بالبحار ( ، )Maritimeالجهات المعنٌة بالبٌبة ()Environment
األخصابٌون ( ،)Scientistsالجامعات ( ،)Universitiesالمعاهد ( ،)Institutesالمنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة ()NGO’s

تتولى المعاهد العلمٌة لدى األطراؾ المتعاقدة توفٌر المعلومات المناسبة  .وتضطلع السلطات الحكومٌة لألطراؾ المتعاقدة
بتنسٌق تلك المعلومات وتقٌٌمها  .وٌكون مركز األنشطة اإلقلٌمٌة الجهاز الجامع الذي ٌضطلع بتحلٌل الثؽرات فً
المعلومات وإجراء التنسٌق إلبراز المعلومات ؼٌر الكاملة.
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هٌكل النظام
ٌُستخدم النظام عبر شبكة االنترنت .وٌمكن لكل طرؾ متعاقد الدخول إلٌه بتسجٌل اسم المستخدم وكلمة المرور.
وسٌتضمن النظام صفحة استقبال ٌمكن من خبللها الولوج إلى المعلومات التً ُنظمت فً وحدات مستقلة ،إذ تم جمع كل
فبات المعلومات فً عشر وحدات مختلفة.

اُقلؾخ اُشئ٤غ٤خ ()Main Page

ترد الوحدات العشر كما ٌلً:
( )1تقٌٌم المخاطر
(أ) تقًٌم المخاطر فً موانا األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة
(ب) ُنهج تقٌٌم المخاطر والتوجٌهات
(ج) نتابج الدراسات االستقصابٌة لتقٌٌم المخاطر التً أجرتها بلدان أخرى فً المنطقة ومنظمات
إقلٌمٌة أو حكومٌة إقلٌمٌة
(د) األنواع الؽرٌبة الؽازٌة المستهدفة
( )2استمارة اإلببلغ المتعلقة بمٌاه الصابورة
(أ) نظام اإلببلغ عبر استمارات مٌاه الصابورة
(ب) النتابج اإلحصابٌة لعملٌات تفرٌػ مٌاه الصابورة
( )3قاعدة بٌانات األنواع الؽرٌبة الؽازٌة
(أ) البحث حسب االسم والموبل
( )4قاعدة بٌانات األخصابٌٌن
( )5الصكوك القانونٌة
(أ) اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة
(ب) التوجٌهات
(ج) الصكوك القانونٌة الوطنٌة
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( )6السلطات الوطنٌة المختصة
(أ) جهات التنسٌق فً مشروع شراكات ؼلوباالست
(ب) السلطات البحرٌة
(ج) المعاهد العلمٌة
( )7طرٌق السفٌنة
( )8أدوات التوعٌة
( )9الدراسات األساسٌة البٌولوجٌة فً الموانا
(أ) التوجٌهات الخاصة بالدراسات األساسٌة
(ب) عروض ورش العمل بشؤن الدراسات األساسٌة
(ج) األبحاث المتصلة بالدراسات األساسٌة
( )10معالجة مٌاه الصابورة
(أ) جرد نظم معالجة مٌاه الصابورة
(ب) إجراءات الموافقة فً المنظمة البحرٌة الدولٌة
(ج) النظم التً حظٌت بموافقة األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة
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صفحة االستقبال بالروابط إلى وحدات المعلومات العامة

()image content
نظام تبادل المعلومات بشؤن مٌاه الصابورة
تقٌٌم المخاطر ( ،)RAنظام اإلببلغ عبر استمارات مٌاه الصابورة ( ،)BWRFقاعدة بٌانات األنواع الؽرٌبة الؽازٌة ( ،)IASDقاعدة بٌانات
األخصابٌٌن ( ،)SDالصكوك القانونٌة ( ،)LIالسلطات الوطنٌة المختصة ( ،)NCAطرٌق السفٌنة ( ،)SRأدوات التوعٌة ( ،)RATالدراسات
األساسٌة البٌولوجٌة ( ،)BBSنظم معالجة مٌاه الصابورة ()T
إعبلنات ()Announcements
 التصدٌق على اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة الدورات التدرٌبٌة وثابق المنظمة البحرٌة الدولٌة ورش العمل -معلومات أخرى

تضم صفحة ا الستقبال المنافذ إلى وحدات المعلومات  .وقد صُمم هذا النظام باالستناد إلى نموذج نظام المعلومات العالمٌة
المتكامل للنقل البحري المعمول به فً المنظمة البحرٌة الدولٌة  .وٌمكن للمستخدم الولوج إلى كل وحدة باختٌار النافذة
المناسبة والضؽط علٌها .أما نوافذ اإلعبلنات واألخبار المتعلقة بؤنشطة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،ف ُتعرض وسط الصفحة.

UNEP(DEPI)/MED IG.20/8
Annex II
Page 185

الوحدة ( :)1تقٌٌم المخاطر
ثمة ضرورة إلى إجراء دراسة استقصابٌة دقٌقة خاصة بمنطقة البحر المتوسط لتقٌٌم مخاطر مٌاه الصابورة فٌها والتمكن
من وضع نظام خاص بتصرٌؾ مٌاه الصابورة  .لذلكٌ ،ستلزم جم ع كل األعمال العلمٌة والدراسات والوثابق اإلرشادٌة
لمساعدة السلطات الوطنٌة المختصة فً هذا المسعى .و ُتصنؾ البٌانات المجمعة تحت ثبلثة بنود:

Risk Assessment
Risk assessment study in the ports of the Contracting
Parties to the Barcelona Convention
Risk assessment metodologies, guidelines,
The results of risk assessment studies done by countries
from other Regions and Regional or intergovernmental
Regional Organizations
Target Invasive Alien Species

()image content
تقييم انمخاطر
 دساعخ اعزوقبئ٤خ ُزو ْ٤٤أُخبهش كٞٓ ٢اٗئ األهشاف أُزؼبهذح ك ٢ارلبه٤خ ثشؽِٗٞخ ُٜٗظ رن ْ٤٣أُخبهش ٝاُزٞعٜ٤بد ٗزبئظ اُذساعبد االعزوقبئ٤خ ُزو ْ٤٤أُخبهش اُز ٢أٗغضرٜب ثِذإ ٓ٘بهن أخش٘ٓٝ ٟظٔبد إهِ٤ٔ٤خ أ ٝؽٌ٤ٓٞخ إهِ٤ٔ٤خ -األٗٞاع اُـش٣جخ اُـبص٣خ أُغزٜذكخ
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دراسة استقصابٌة لتقٌٌم المخاطر فً موانا األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة
ٌشمل بند "الدراسة االستقصابٌة لتقٌٌم المخاطر فً موانا األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة " قاعدة بٌانات تضم نتابج
تقٌٌم البٌانات  .ولتفحص الدراسات حسب المواناٌ ،مكن اختٌار فبة "الموانا" عبر شرٌط العرض فتظهر النتابج كما هً
موضحة أسفله.

()image content
رو ْ٤٤أُخبهش
رو ْ٤٤أُخبهش كٞٓ ٢اٗئ األهشاف أُزؼبهذح ك ٢ارلبه٤خ ثشؽِٗٞخ
رشً٤ب – عٜ٤بٕ
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ُنهج تقٌٌم المخاطر والتوجٌهات
ٌمكن الولوج تحت هذا البند إلى وثابق المعلومات المعنٌة والتوجٌهات وعروض ورش العمل المحملة فً شكل (.)pdf

()image content
تقٌٌم المخاطر
 تقنٌات تقًٌم المخاطر ،والتوجٌهات والدراسات oالتوجٌهات ****
 oفً تركٌا ****
 oمشروع شراكات ؼلوباالست ****
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نتابج الدراسات االستقصابٌة لتقٌٌم المخاطر التً أجرتها بلدان فً مناطق أخرى ومنظمات إقلٌمٌة أو حكومٌة إقلٌمٌة
ٌمكن أٌضا االطبلع على الدراسات االستقصابٌة التً أجرتها بلدان فً مناطق أخرى ومنظمات إقلٌمٌة أو حكومٌة إقلٌمٌة
عبر صفحة مختلفة.

()image content
تقييم انمخاطر
 اُذساعبد االعزوقبئ٤خ ُزو ْ٤٤أُخبهش اُز ٢أعشرٜب األهشاف أُزؼبهذح ك ٢ارلبه٤خ ثشؽِٗٞخ oرو ْ٤٤أُخبهش ك ٢رشً٤ب
 oرو ْ٤٤أُخبهش كً ٢شٝار٤ب
 oرو ْ٤٤أُخبهش ك ٢أعزشاُ٤ب
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ٌمكن االطبلع على األنواع الؽرٌبة الؽازٌة المستهدفة حسب المنطقة البٌولوجٌة

)(image content
تقييم انمخاطر
 األٗٞاع اُـش٣جخ اُـبص٣خ أُغزٜذكخMED VI o
Caulerpa taxifolia o
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الوحدة ( :)2استمارة اإلبالغ المتعلقة بمٌاه الصابورة
من أهم البٌانات المد خلة إلى نظام تصرٌؾ مٌاه الصابورة تلك المعلومات المستقاة من استمارات اإلببلغ المتعلقة بمٌاه
الصابورة .فاستنادا إلى استمارات اإلببلغ ٌمكن بسهولة معرفة مصدر مٌاه الصابورة المفرؼة فً موانا األطراؾ
المتعاقدة وحجمها  .كما تكتسً البٌانات المحصلة من االستمارات أهمً ة بالؽة من حٌث قدرتها على إفادة الدراسات
االستقصابٌة بالمعلومات البلزمة لتقٌٌم المخاطر  .لذلك ٌتوجب تصمٌم النظام على االنترنت بطرٌقة تسمح بتجمٌع كل
استمارات مٌاه الصابورة ،وتم ّكن السفن أو وكبلء السفن أو مدٌري الموانا من تسجٌل البٌانات مباشرة على النظام.

()image content
استمارة اإلبالغ انمتعهقت بمياه انصابورة
 -اعزٔبسح اإلثالؽ أُزؼِوخ ثٔ٤ب ٙاُقبثٞسح

-

اُ٘زبئظ اإلؽقبئ٤خ ُؼِٔ٤بد رلش٣ؾ ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح
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نظام اإلبالغ عبر استمارات مٌاه الصابورة
ٌمكن االطبلع على استمارات اإلببلغ المتعلقة بمٌاه الصابورة من خبلل ال
"موانا".

ضؽط على شرٌط العرض واختٌار فبة

()image content
استمارة اإلبالغ انمتعهقت بمياه انصابورة
 ٗظبّ اإلثالؽ ػجش اعزٔبساد ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح رشً٤ب – عٜ٤بٕ سهْ اُزغغ – َ٤أُ٘ظٔخ اُجؾش٣خ اُذ٤ُٝخ ( ،)IMO NOاعْ اُغل٘٤خ (٘٤ٓ ،)Ship nameبء اُٞف ،)Arrival port( ٍٞربس٣خ اُٞفٍٞ( ،)Arrival dateاعزٔبسح اإلثالؽ أُزؼِوخ ثٔ٤ب ٙاُقبثٞسح ()BWRF
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 .وٌمكن االطبلع على
إثر اختٌار اسم المٌناء عبر شرٌط الضؽطٌ ،عرض النظام جمٌع السفن التً دخلت ذلك المٌناء
( )BWRFباللون األصفر  .أما ا لمدخبلت فً خانة "العلم"
استمارة مٌاه الصابورة األصلٌة بالضؽط على مختصر
( )Flagفتضم أسماء الدول المعترؾ بها رسمٌا لدى منظمة األمم المتحدة ،والتً ٌمكن اختٌارها عبر شرٌط العرض فقط .
 .ومن المنتظر من
كما ٌستطٌع المستخدم أن ٌختار مٌناء الوصول ومٌناء الركوب عن طرٌق شرٌط العرض ال ؼٌر
األطراؾ المتعاقدة أن تإكد أسماء موانبها.

()image content
استمارة اإلبالغ انمتعهقت بمياه انصابورة
 -اعزٔبسح ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح
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النتابج االحصابٌة لعملٌات تفرٌػ مٌاه الصابورة
تستعمل أداة خاصة الستخراج البٌانات مباشرة من استمارات مٌاه الصابورة على االنترنت ولرسم المخططات البٌانٌة بناء
على الموانا التً تم اختٌارها عبر شرٌط العرض.

()image content
استمارة اإلبالغ انمتعهقت بمياه انصابورة
 رلش٣ؾ ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح رشً٤ب – عٜ٤بٕ ()Turkey-Ceyhan -عٜ٤بٕ – رشً٤ب (٤ًٔ ،)Ceyhan-Turkeyخ ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح أُلشؿخ (ثبأله٘بٕ)٤ًٔ ،خ ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح أُغؾٞثخ (ثبأله٘بٕ)
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الوحدة ( :)3قاعدة بٌانات األنواع الؽرٌبة الؽازٌة
تشمل هذه الوحدة قاعدة بٌانات مخصصة لؤلنواع الؽرٌبة الؽازٌة المنتشرة فً العالم .وتتضمن كل ضروب المعلومات
ذات الصلة باألنواع الؽرٌبة الؽازٌة.

()image content
قاعذة بياناث األنواع انغريبت انػازيت
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ٌستعمل شرٌط العرض أٌضا لتصفح األنواع الؽرٌبة الؽازٌة انطبلقا من أسمابها  .كما تتؤلؾ القاعدة من أداة أخرى للبحث
عبر خانة الموبل  .وعند اختٌار فبة "األنواع" ،تظهر الصفحة المخصصة لها وعلٌها صورة النوع المعنً والمعلومات
الخاصة بذلك النوع.

()image content
قاعذة بياناث األنواع انغريبت انغازيت
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الوحدة ( :)4قاعدة بٌانات األخصابٌٌن
تشمل هذه الوحدة قابمة بؤسماء جمٌع األخصابٌٌن الذٌن ٌبحثون فً مجال األنواع الؽرٌبة الؽازٌة
المتعاقدة إدراج المعلومات المتعلقة باألخصابٌٌن/الجامعات واإلقامة/الموقع على أراضٌها فقط.

 .وٌجوز لؤلطراؾ

()image content
قاعذة بياناث األخصائيين
 -االعْ (ٓ ،)Nameغبٍ اُجؾش ( ،)Research areaاُغبٓؼخ ( ،)Universityاُجِذ ( ،)Countryاالرقبٍ ()Contact
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الوحدة ( :)5الصكوك القانونٌة
تتضمن هذه الوحدة جمٌع منشورات المنظمة البحرٌة الدولٌة والصكوك القانونٌة الوطنٌة لؤلطراؾ المتعاقدة محملة فً
شكل (.)pdf

()image content
انصكوك انقانونيت
 -ارلبه٤خ رقش٣ق ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح ُؼبّ )pdf( 2004

 اُزٞعٜ٤بد ().rar -اُقٌٞى اُوبٗ٤ٗٞخ اُٞه٘٤خ ()pdf
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الوحدة ( :)6السلطات الوطنٌة المختصة
تضم هذه الوحدة كل تفاصٌل االتصال بالسلطات الوطنٌة فً الدول األطراؾ.

()image content
انسهطاث انوطنيت انمعنيت
 -عٜبد اُز٘غ٤ن كٓ ٢ؾشٝع ؽشاًبد ؿِٞثبالعذ ()pdf

 اُغِطبد اُجؾش٣خ ()pdf -أُؼبٛذ اُؼِٔ٤خ ()pdf
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الوحدة ( :)7طرٌق السفٌنة
ستوضع أداة تحلٌل تسمح بتحدٌد قٌود تبدٌل مٌاه الصابورة بنا ء على الطرٌق الذي تؤخذه السفٌنة  .وٌكون على المستخدم
اختٌار مٌناء الوصول ومٌناء الركوب عبر شرٌط العرض  .فتقوم األداة بحساب الوقت المقدر للوصول ومدى إمكانٌة
تبدٌل مٌاه الصابورة .ومن المنتظر من األطراؾ المتعاقدة تؤكٌد أسماء موانبها.

()image content
طريق انسفينت
 ٓقش – االعٌ٘ذس٣خ  ،رشً٤ب  -عٜ٤بٕ اُٞهذ أُوذس ُِٞفٍٞ  10عبػبد -اُزجذٌٖٔٓ َ٣
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الوحدة ( :)8أدوات التوعٌة
ٌمكن إدراج جمٌع المواد اإلعبلمٌة الصادرة عن األطراؾ المتعاقدة ضمن هذه الوحدة.

()image content
أدواث انتوعيت
ً -ز٤جبد ()pdf

 ِٓقوبد ()pdf -أكالّ ()mov
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الوحدة ( :)9الدراسات األساسٌة البٌولوجٌة فً الموانا
ُتدرج فً هذه الوحدة كل الوثابق المتعلقة بالدراسات األساسٌة فً الموانا التً تقدمها األطراؾ المتعاقدة.

()image content
انذراساث األساسيت انبيونوجيت في انموانئ
 -اُزٞعٜ٤بد اُخبفخ ثبُذساعبد األعبع٤خ اُجُٞٞ٤ع٤خ ك ٢أُٞاٗئ ()pdf

 ػشٝك ٝسػ اُؼَٔ ثؾؤٕ اُذساعبد األعبع٤خ ().rar -األثؾبس أُزقِخ ثبُذساعبد األعبع٤خ ().rar
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الوحدة ( :)10معالجة مٌاه الصابورة
تتضمن هذه الوحدة كل الوثابق المتعلقة بؤنشطة معالجة مٌاه الصابورة.

()image content
معانجت مياه انصا بورة
 -عشد ٗظْ ٓؼبُغخ ٓ٤ب ٙاُقبثٞسح ()pdf

 إعشاءاد أُٞاكوخ ك ٢أُ٘ظٔخ اُجؾش٣خ اُذ٤ُٝخ ()pdf -اُ٘ظْ اُز ٢ؽظ٤ذ ثٔٞاكوخ األهشاف أُزؼبهذح ك ٢ارلبه٤خ ثشؽِٗٞخ ()pdf

المرفق الثانً
"التوجٌهات العامة بشؤن التنفٌذ الطوعً المإقت للقاعدة (دال )1-المتعلقة بتبدٌل مٌاه الصابورة فً السفن العاملة بٌن
منطقة البحر المتوسط وشمال شرق المحٌط األطلسً و/أو بحر البلطٌق"
كما أقرتها جهات التنسٌق للمركز اإلقلٌمً لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري
فً اجتماعها العاشر
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التوجٌهات العامة بشؤن التنفٌذ الطوعً المإقت للقاعدة (دال )1-المتعلقة بتبدٌل مٌاه الصابورة فً السفن العاملة بٌن
منطقة البحر المتوسط وشمال شرق المحٌط األطلسً و/أو بحر البلطٌق
 )1استشرافا لدخول االتفاقٌة الدولٌة لمراقبة وتصرٌؾ مٌاه صابورة السفن للمنظمة البحرٌة الدولٌة (اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه
الصابورة) حٌز التنفٌذٌُ ،توقع من السفن التً تعمل بٌن المناطق البحرٌة المعرفة تحت البند ( ،)3أن تطبق التوجٌهات
العامة التالٌة بشكل طوعً اعتبارا من تارٌخ ] ،[XXXXXXXXبهدؾ التخفٌؾ من خطر اجتٌاح األنواع ؼٌر المحلٌة
عبر مٌاه الصابورة  .وتتعلق التوجٌهات العامة بالسفن المشمولة فً المادة ( )3من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة مع
مراعاة االستثناءات المحددة فً القاعدة (ألؾ )3-من نفس االتفاقٌة  .وال تحل هذه التوجٌهات العامة محل المتطلبات
المنصوص علٌها فً اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة ولكنها تشكل الجزء المتعلق بالتطبٌق المإقت لبلستراتٌجٌات اإلقلٌمٌة
التً تضطلع بصٌاؼتها
لتصرٌؾ مٌاه الصابورة فً بحر البلطٌق والبحر المتوسط وشمال شرق المحٌط األطلسً
األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة حماٌة البٌبة البحرٌة لشمال شرق المحٌط األطلسً (أوسبار) أو اتفاقٌة هلسنكً أو اتفاقٌة
برشلونة* ،وذلك عمبلَ بالمادة  )3(13م ن اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة  .ولن تنطبق هذه التوجٌهات على السفٌنة التً
تكون فً وضع ٌستدعً تطبٌق القاعدة (دال )2-من تلك االتفاقٌة ،أو عند التزام السفٌنة بتطبٌق القاعدة (دال )2-على إثر
دخول اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة حٌز التنفٌذ.
 )2وٌنبؽً أال ٌتم تبدٌل مًاه الصابورة إذا كانت العملٌة ستعرض بطرٌقة أو بؤخرى سبلمة السفٌنة للخطر  .وال تنطبق هذه
التوجٌهات العامة أٌضا على عملٌات سحب مٌاه الصابورة ورواسبها أو تفرٌؽها من أجل ضمان سبلمة السفٌنة فً حاالت
الطوارئ أو انقاذ األرواح فً مٌاه البحر المتوسط وبحر البلطٌق وشمال شرق المحٌط األطلسً.
ات
 )3تعرٌؾ
 شمال شرق المحٌط األطلسً ٌشمل أجزاء المحٌط األطلسً والمحٌط المتجمد الشمالً والبحار التابعة لها الواقعة شماال عند نقطة  36درجةعلى خط العرض الشمالً وبٌن نقطة  42درجة على خط الطول الؽربً ونقطة  51درجة على خط الطول
الشرقً (وذلك باستثناء بحر البلطٌق والمضابق الواقعة فً جنوب وشرق الخطوط الممتدة من رأس هازنور إلى
نقطة ؼنٌبن ،ومن كورشاجً إلى سبودزبٌرغ ومن رأس جٌلبرغ إلى كولن ،وباستثناء أٌضا البحر المتوسط
والبحار التابعة له إلى حدود نقطة تقاطع خط العرض  36درجة شماال وخط الطول  5درجات و  36دقٌقة
ؼربا)؛
 وجزء المحٌط األطلسً الذي ٌقع شمال نقطة  59درجة على خط العرض الشمالً وبٌن نقطة  44درجة علىخط الطول الؽربً ونقطة  42درجة على خط الطول الؽربً.
 بحر البلطٌق ٌشمل بحر البلطٌق ذاته ومدخل بحر البلطٌق الذي ٌحده خط عرض سكاو فً سكا ؼٌراك عند نقطة  57درجةو 44,43دقٌقة شماال؛
 البحر المتوسط ٌشمل المٌاه البحرٌة للبحر المتوسط ذاته ،بما فً ذلك خلجانه وبحاره التً ٌحدها ؼربا خط الطول الذي ٌمربمنارة رأس سبارتل عند مدخل مضٌق جبل طارق ،وشرقا التخوم الجنوبٌة لمضٌق الدردنٌل ما بٌن منارتً
م همتسٌك وكمكالً.
( )4وٌنبؽً لكل سفٌنة تعمل فً تلك المٌاه:
 أن تعتمد على خطة لتصرٌؾ مٌاه الصابورة تمتثل للتوجٌهات الخاصة بتصرٌؾ مٌاه الصابورة ووضع خطط تصرٌؾمٌاه الصابورة (المجموعة الرابعة) (بموجب القرار () )MEPC.127(53للمنظمة البحرٌة الدولٌة)؛
 وأن تقًّد كل العملٌات المتعلقة بمٌاه الصابورة فً سجل خاص بمٌاه الصابورة.( )5وٌنبؽً للسفن التً تؽادر البحر المتوسط فً اتجاه شمال شرق المحٌط األطلسً أو بحر البلطٌق أن تبدل ،فور
دخولها منطقة شمال شرق المحٌط األطلسً ،مٌاه صهارٌجها كاملة على مسافة  200مٌل بحري على األقل من أقرب
ٌابسة وفً مٌاه ال ٌقل عمقها عن  200متر ،وفقا للمعاٌٌر المحددة فً القاعدة (دال )1-من اتفاقٌة تصرٌؾ مٌاه الصابورة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن أفضل منطقة إلجراء عملٌة التبدٌل تقع فً مٌاه ؼرب البرتؽال واسبانٌا وفرنسا ألنها تفً بالمعاٌٌر
المفروضة ،فً حًن أن معظم مٌاه القنال اإلنجلٌزي ومداخله وبحر الشمال وبحر البلطٌق ال ٌزٌد عمقها على  200متر.
وترد تلك المناطق موضحة على الخرٌطة فً الشكل (.46)1
( )6وأما السفن التً تدخل مٌاه البحر المتوسط قادمة من شمال شرق المحٌط األطلسً أو بحر البلطٌق فً اتجاه البحر
المتوسط أو البحر األسود أو مناطق أخرى ،فٌنبؽً لها أن تبدل مٌاه صهارٌجها كاملة على بعد مسافة  200مٌل بحري
على األقل من أقرب ٌابسة وفً مٌاه ال ٌقل عمقها عن  200متر ،وفقا للمعاٌٌر المحددة فً القاعدة (دال )1-من اتفاقٌة
تصرٌؾ مٌاه الصابورة ،وذلك قبل أن تؽادر شمال شر ق المحٌط األطلسً  .وترد تلك المناطق موضحة على الخرٌطة فً
الشكل (.)1
( )7وإن تعذر ،ألسباب عملٌة ،تبدٌل مٌاه الصابورة على مسافة  200مٌل بحري على األقل من الٌابسة وفً مٌاه ال ٌقل
عمقها عن  200مترٌ ،نبؽً أن ٌجري التبدٌل فً أبعد مكان ممكن من أقرب أرض ٌابسة خارج البحر المتوسط ،وفً
 200متر.
جمٌع األحوال فً مٌاه تقع على بعد  50مٌبل بحرٌا على األقل من أقرب ٌابسة ومٌاه ال ٌقل عمقها عن
والجدٌر بالمبلحظة أنه ال توجد أٌة منطقة فً بحر البلطٌق تفً بهذه المعاٌٌر (الشكل .)2
( )8وٌنبؽً ،خبلل عملٌة تنظٌؾ صهارٌج الصابورة ،أال ُتطلق الرواسب فً مٌاه بحر البلطٌق أو على بعد مسافة 200
مٌل بحري من الحدود الساحلٌة لشمال شرق المحٌط األطلسً أو فً مٌاه البحر المتوسط.
* ألبانٌا ،واالتحاد الروسً ،واالتحاد األوروبً ،واسبانٌا ،وإستونٌا ،وإسرابٌل ،وألمانٌا ،وإٌرالندا ،إٌسلندا ،والبرتؽال،
وبلجٌكا ،والبوسنة والهرسك ،وبولندا ،وتركٌا ،وتونس ،والجبل األسود ،والجزابر ،والجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة ،ودنمارك،
وسلوفٌنٌا ،وسورٌا ،والسوٌد ،وسوٌسرا ،وصربٌا ،وفرنسا ،وفنلندا ،وكرواتٌا ،والتفٌا ،ولبنان ،ولتوانٌة ،ولكسمبرغ،
ومالطا ،والمؽرب ،ومصر ،والمملكة البرٌطانٌة المتحدة وإٌرلندا الشمالٌة ،وموناكو ،والنروٌج ،وهولندا.

46
 ٌٖٔ٣ارجبع ٗظبّ ٓخزِق ُزجذ٤ٓ َ٣ب ٙاُقبثٞسح ثبُ٘غجخ إُ ٠اُغلٖ اُز ٢رـبدس اُجؾش أُزٞعو أ ٝؽٔبٍ ؽشم أُؾ٤و األهِغ ٢ك ٢ارغبٙ
أُ٘بهن اُوش٣جخ ٖٓ سأط هش٣ق .
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الشكل ( :)1خرٌطة لشمال ؼرب أوروبا تعرض خطوط الكفاؾ بطول
متر.

ٓلزبػ اُخش٣طخ ()legend
 >  َ٤ٓ 200ثؾشٓ 200 >ٝ ١زش ػٔوب ٤ٓ 50ال ثؾش٣ب  َ٤ٓ 200 – 50ثؾش١  َ٤ٓ 200 – 50ثؾشٓ 200 >ٝ ١زش ػٔوب خو اٌُلبف ثط َ٤ٓ 200 ٍٞثؾش١ ٣بثغخ -ال رٞعذ ٓؼِٓٞبد ٓزبؽخ

 200مٌل بحري و  50مٌال بحرٌا وعمق 200
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الشكل ( :)2خرٌطة لبحر البلطٌق بالمناطق الواقعة على بعد أكثر من
 200متر.

 50مٌال بحرٌا من أقرب ٌابسة ومناطق بعمق

كِ٘٘ذا ( ،)Finlandسٝع٤ب ( ،)Russiaاُ٘ش٣ٝظ ( ،)Norwayاُغ٣ٞذ ( ،)Swedenإعز٤ٗٞب ( ،)Estoniaالرل٤ب (،)Latvia
ُ٤زٞاٗ٤ب ( ،)Lithuaniaسٝع٤ب ( ،)Russiaث٤السٝط ( ،)Belarusثُ٘ٞذا ( ،)Polandأُٔبٗ٤ب ()Germany
 خطٞه اُؼٔن (ػٔن ٣لٞم ٓ 200زش)ثٓ 300-ٝ 399- ٖ٤زش
 ثٓ 200-ٝ 299- ٖ٤زشٓ 500زش ثٓ 400-ٝ 499- ٖ٤زشٓ٤ب ٙإهِ٤ٔ٤خ
 >٤ٓ 50ال ثؾش٣ب ٖٓ اُغبؽَؽذٝد أُ٘طوخ اُجؾش٣خ ؽغت ُغ٘خ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾش٣خ ُٔ٘طوخ ثؾش
 ٓ٘بهن اهزقبد٣خ خبُقخاُجِط٤ن
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الشكل ( :)3خرٌطة بمناطق البحر المتوسط الواقعة على بعد  50مٌال بحرٌا على األقل من أقرب ٌابسة وفً مٌاه ال ٌقل
عمقها عن  200متر.

