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تمهيد
َتم إعداد هَ ذا الدَليل ِمن ِخالل التَعا ُون َبينَ البرنامج العالمي المشترك بين مرفق البيئة العالمية ( )GEFو َبرنا ِمج ُ
تحدة
الم ِ
األمم ُ
والمنظمة ال َبحرية الدَولية ( )IMOإلدارة مياە الصابورة ( )GloBallastو َبرنا ِمج ال ِبحار العالَمي التا ِبع لإل ِتحاد
اإلنمائي (ُ )UNDP
ُ
َ
الدَولي لِحماية َ
َ
المقدَمة ِمن الدُ ول لِتَعزيز َوتطوير األطر التَنظيمية
الطبيعة (َ .)IUCNوقد جا َء هذا الدَليل كإس ِتجا َبة للطلبات ُ
المحتَملة
المت َعلقة باألَنواع ال َبح ِرية الغريبة الغازية و ِباألَ َخص في َمسألة َنقل الكا ِئنات ال َبحرية الضا َرة و ُمسببات األمراض ُ
ال َوطنية ُ
َ
َ
السفن التي تحتوي على ِمياە الصابو َرة.
وال َرواسب ِمن خزانات ُ
المستَوى ال َوطني في َمجال إدا َرة ِمياە الصابو َرة و َكمصدَر لل َمعلومات
َتمت ِصياغة هذا الدَليل لِيسته ِدف العا ِملين على ُ
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرةَ .كما ُيمكن إستخدا ُمه ِبمثا َبة "مرجع" ِخالل َع َملية َتطوير
والم َ
ِ
األساسية ُ
وجهة َنحو َتطوير إستر ِ
َ
مرجعية ُمو َثقة .ويجري حالياً اإلعداد لل َمزيد ِمن الخطوط التَوجيهية ِمن ِخالل البرنامج العالمي المشترك
ك
أو
ية
اتيج
ر
ِ
اإلست ِ
ُ
إلدارة مياه الصابورة وبالتَعاون َمع اإلتحاد الدَولي لِحماية َ
ؤسسات أخرىَ .وتشت ِمل هَ ذە الخطوط التَوجيهية على
الطبيعة و ُم َ
َتقييم الحالة ال َوطنية لِ ِمياە الصابو َرة والخطوط التَوجيهية لِتقييم األثر اإلق ِتصادي لألنواع ال َبح ِرية الغريبة الغازية والخطوط
وستكون َجميع هَ ذە الخطوط التَوجيهية ُمتاحة عَبر ال َمو ِقع اإللكتروني لبرنامج العالمي المشترك
التَوجيهية لإلصالح القا ُنونيَ .
إلدارة مياه الصابورة .http://globallast.imo.org
َيحتوي هذا الدَليل على ِستة أقسامَ ،يضم ال ِقسم األول والثاني ُمقدمة عا َمة َحول األَنواع الغريبة الغازية ودَور النَقل ال َبحري و ِمياە
السياسات والتشريعات الدَولية واإلقليمية وال َمحلية
المساهمة في إنتشارهاَ .يعرض ُ
الجزء الثالِث َنظرة عا َمة َحول ِ
الصابو َرة في ُ
الجزء الخا ِمس
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة .أما ُ
المتعلقة باألَنواع الغريبة الغازية و ُيو ِفر ُ
ُ
الجزء الرابع أسباب َضرورة َتو ُفر إستر ِ
َ
َ
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة.
ر
اإلست
طوير
ت
في
مة
ز
الال
ائية
ر
اإلج
التوجيهات
فاصيل
ت
َعرض
ت
فيس
ِ
ِ
الجزء السا ِدس .باإلضا َفة إلى ذلِك
وقد تم إرفاق ال َمزيد ِمن ال َمر ِاجع وال َمصا ِدر ذات ال َعالقة التي َتحتوي على َمعلومات إضافية في ُ
وخطط عَمل ذات
ُيوفر هذا الدَليل َمجموعَة ِمن
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ِ
ِ
المالحق التي تتض َمن نماذج َتسمح ِب ِصياغة إستر ِ
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة.
اتيجية وعَينة ِمن إستر ِ
عال َقة ومبادئ توجيهية لل َفريق ال َوطني ال َمعني بإعداد اإلستر ِ
َيست ِند هذا الدليل عَلى َمجموعَه ُمتنوعَه ِمن َمصادر ال َمعلومات والتي َتم إرفا ُقها في ِقسم ال َمراجع ،و َتمت اإلشا َرة لها ِبمزيد ِمن
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة" ِمن الدَو َرة التَمهي ِدية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة والتي
التَوضيح في ال ِوحدَة الثا ِمنة " َتطوير إطار إلستر ِ
َتم َتطويرها ِمن قبل البرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورة (.)GloBallast

1

المقدِ مة
ُ
ساحة ُ
المغلقة وال َمناطق
الكرة ِ
ُتغطي ال ِمياە أك َثر ِمن ُثلثي َم َ
المغلقة أو ِشبه ُ
المحيطات ال َمفتوحه وال ِبحار ُ
األرضية .و َتحتوي ُ
المناخية على َسطح
الساحلية و َمصبات األنهار واألنهار وال ُبحيرات على ِ
أنظمة بيئية ُمتنَوعة و َفريدة تمتد عَبر كا َفة ال َمناطق ُ
َ
ً
ً
المجتمع ال َبشري وإستقرا ِرە على إمتداد
األرض .وقد لعبت هَ ذە ِ
إنتاجية دَورا كبيرا في َتطور ُ
األنظمة البيئية ِبما ُتوفرە ِمن ِ
ً
الساحل ِمن ِ 2مليار َنسمة في
السكان الذين َيعيشون على َمسافة  100كيلومتر ِمن
ِ
ِ
السواحل َحيث َشهد العالَم إزديادا في عَدد ُ
العام  1990إلى ِ 2.2مليار َنسمة في العام  1995و ِبنسبة ِ 39%من عَدد ُسكان العالم ( .)WRI 2006و َير َتفع هذا ال َعدد َمع ُمرور
ال َوقت.
السلع ال ِتجارية
والمسطحات المائ ِية دَوراً هاماً َكممرات لِنقل ال َبشر والبضا ِئعَ ،حيث َيتم َنقل أكثر ِمن ِ 90%من َجميع ِ
لَعبت ال ِبحار ُ
السفن ِمن مواد َخشبية
في َجميع أنحاء العالَم عَبر ُ
المحيط ( .)IMO 2008إال أَن إستمرار ُنمو ال ِتجارة العال ِمية َوتطور ِصناعة ُ
السفن و َتسا ُرع وتي َرتها ِمما أدى
وأش ِرعة لِصناعة ُسفن ُمكونة ِمن مادَة ُ
الصلب وإستخدام ُمحركات الدَفع قد ساعَد في إزدياد َحركة ُ
َ
ً
ً
المحيطات والبيئة والتي إنعكست سلبا على َرفاهية اإلنسان .واشتَمل ذلِك أيضا على إنتشار
إلى العديد ِمن التأثيرات الجا ِنبية على ُ
األنواع خا ِرج ِنطاق َم َ
عيشتها.

المرتَبطة باألنواع الغريبة الغازية
اإلطار َرقم  :1أهم ال َعقبات ُ






السياسات ُ
المستَوى ال َوطني واإلقليمي والعالَميَ :ففي حين أن اإلتجاهات الحالِية في َوضع
عَدم ِكفاية ِ
واألطر القانو ِنية على ُ
ُ
َ
ً
السياسات َوسن القوانين على الصعيدَين ال َوطني والدَولي َجيدة ِنسبيا ،إال أن الكثير ما يزال ِبحاجة إلى َتطوير مثل األطر
ِ
ً
المستَوى ال َوطني.
اإلستراتيجية التي َتشتمل على َجميع َ
المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية فضال عَن تعميمها على ُ
الجوانب ُ
للحد ِمن األنواع الغريبة الغازيةَ :حيث ُيوجد َتفاوت في َفعالية َتطبيق
والسياسات القا ِئمة َ
محدودية َتطبيق َوتنفيذ القوانين ِ
ال َعديد ِمن اإلتفاقيات الدَولية وال َيتم ال َعمل بالسياسات ال َوطنية في أغ َلب األحيان.
المستَوى ال َوطني واإلقليمي والدَولي :إن ُلمشكلة األنواع الغريبة الغازية أبعاد َوطنية وإقليمية
عَدم ِكفاية التنسيق على ُ
ودَولية وتحتاج إدارتها إلى َنهج ُمتكا ِمل.
السبب في ذلك إلى
المستَوى ِ
عَدم ِفهم ُخطورة التهديد الذي َتلعبه األنواع الغريبة الغازية على ُ
السياسي والفني ويعود َ
السياسية والقانو ِنية.
األوجه
ُقصور في ُ
ِ

المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية.
والمؤسسية ُلمعالجة ال َقضايا ُ
 عَدم َتو ُفر ال ُقدرات ال َبشرية وال َفنية ُ

المحتملة وتأثيرها.
  َمحدو ِدية برا ِمج َرفع ال َوعي العام َحول األنواع الغريبة الغازية والتهديدات ُ
السياسات َودعم َتنفيذ القانون
المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية َسواء من ِخالل َتطوير ِ
  ِقلة الدَعم المالي لِمعالَجة القضايا ُ
أو ِبناء ال ُقدرات َورفع ال َوعي.

ال َمصدَر :ال َبرنامج العالَمي لألنواع الغا ِزيةَ ،تقييم ال ِنظام البيئي لأللفية
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أشار َتقييم ال ِنظام البيئي لأللفية للعام ( )2005بأن ال َقرن الماضي َقد َشهد تأثرا عالياً باألنواع الغريبة الغازية و ِبشكل خاص في
والساحلية على
وخاص ًة في َمناطق ال ِمياە الداخلية
واضحاًَ ،
َمناطق ُ
ِ
الجزر ،وأشارت التوقعات بأن تأثير هذە األَنواع َسوف َيشهد ُنمواً ِ
َ
ً
َ
المقبلة .أيضا ،فإن األنواع الغريبة الغازية تعتبر ِمن األسباب الرئيسية لِفقدان التنوع البيولوجي وتغيير أداء ال ِنظام
َمدى ُ
العقود ُ
ً
المتوفرة ِمن ِخالله والدعم الذي ُيقدمه لل َبش ِرية.
البيئي َفضال عَن الخدمات ُ
المستوى ال َوطني عبر الحدود إلى المستوى العالمي.
ظاهرة عالَم َية ِ
إِن إن ِتشار األَنواع الغريبة الغازية هُ و ِ
يتسع نطاق تأثيرها ِمن ُ
َوجهات التي َتحتاج إلى َتنفيذ عَدد
عالجته من خالل َمجموعة ُمتع ِددَة ِمن الت ُ
توجب اإلشا َرة إلى هذا ال َموضوع ِمن أجل ُم َ
وبالتالي َي َ
تضح
المستوى اإلقليمي والعالَمي .و َي ِ
المستوى ال َوطني والتي َيجب أن َترتبط إرتباطاً َوثيقاً ِبعملية التَنسيق عَلى ُ
ِمن النشاطات عَلى ُ
َ
المختلفة .أيضاً ،فإنه وبال ُرغم ِمن
التفا ُوت ال َكبير في ُمعالجة قضايا األنواع الغريبة الغازية في البيئات ال َبحرية والمائية بين الدُ ول ُ
َ
المستويين ال َمحلي والدَولي ِمن أجل السيط َرة على تأثير األنواع
وجود إتجاهات ُمتعددة َنحو َتحسين َتطبيق وتنظيم ال َهيكلية على ُ
الغريبة الغازية ،إال أن ال َكثير ما َزال ِبحاجة للتَطبيق.

 1.1تَوزيع َ
وإنتشارها
األنواع
ِ

تتشابه َب َ
عض الموا ِئل َحول العالَم في الظروف البيئية التي ُتحيط ِبها ،إال أ َنها َقد َتخت ِلف في َطبيعة األنواع التي َتعيش ِضمنها
َ
ُ
األنظمة البيئية ال َموجودَە في َجنوب َشرق استراليا
ِمثل الحيوانات والطحالِب واألحياء الدَقيقة .و ِمن األم ِثلة على ذلِك التشا ُبه في ِ
َ
والساحل َ
الحرا َرة ،إال َأن ِكال ال ِنظامين يشتركان في ال َقليل ِمن األنواع
المتحدَة ِمن َحيث ُ
لوحة ودَرجات َ
والم َ
ِ
العمق ُ
الشرقي لل ِواليات ُ
َ
َ
ُ
الحية األصيلة َبل و َي ُم ِكن َوصفهما ِبوجود إخ ِتالف كبير َبين األنواع.
َ
والم َ
سطحات
الحية إلى ُوجود ما ُيسمى
و َيعود َسبب هذا اإلخ ِتالف في َتوفر الكا ِئنات َ
"بالحواجز البيئية" و ِمن األم ِثلة عَليها اليا ِبسةُ ،
ِ
َ
َ
الما ِئية َ
الحواجز قد ساهم في َتطور بعض
لوحة والتيارات ال َبح ِرية .إن ُوجود هذە َ
والم َ
الضخ َمة التي َتختلف في دَرجات َ
الحرارة ُ
أنظمة بيئية ُمختَلفة ُ
وظهور أنواع ُمختلفة .و َتميل األَنواع إلى اإلن ِتشار َ
بطريقة
عضها اآلخر وبالتالي إلى َتكوين ِ
ال َمناطق ِبمع ِزل عَن َب ِ
ً
َ
واجز.
َبطيئة في َمساحة كبيرة نظرا لِوجود ِتلك َ
الح ِ
َ
بواسطة عَمليات النَقل
المت َع ِددة
وباألخص ِ
و ِبال ُرغم ِمن ذلِكَ ،يتم حالياً َتدمير هَ ذە َ
واجز البيئية ِبس َبب النشاطات البش ِرية ُ
الح ِ
الحيوي َ
ال َبحري َ
الطبيعي ،و َقد َت ِجد
الحية إلى موا ِقع بعيدة عَن ِنطا ِقها َ
والشحن .والتي َتعمل أيضاً على َنقل ال َعديد ِمن الكائنات َ
السريعة في َحجم عَمليات َ
الشحن
هَ ذە األنواع في تلك ال َمناطق َ
المناخ ُ
الجديدة ُ
المالئم ِمن أجل ُنموها وتكا ُثرها .و ُتعتبر ال ِزياد َة َ
ُ
ُ
الحية على ال َبقاء
الحية آخذينَ ِبعين اإلعتبار َحقيقة قدرة هذ ِە الكائنات َ
ِمن األسباب ال َرئيسية في ِزيادة خطورة إنتقال الكائنات َ
الحياة أثناء عَملية النَقل.
على َقيد َ
المناخي الذي َيعمل
ساهم في َتدمير َ
وجد َمجموعَة ُأخرى ِمن ال َعمليات التي ُت ِ
باإلضا َفة إلى ذلِكُ ،ت َ
واجز البيئيةِ ،مثل التَغير ُ
الح ِ
على تغيير ُ
ظاهرة اإلح ِتباس الحراري و َتغيير َحركة التيارات والتي َتعمل ِبدو ِرها على َتسريع عَملية َنقل
الظروف البيئية ِمن ِخالل ِ
المتوا ِزن َنتيجة
الكائنات الحية ِمن َموقع إلى آخر َوتزيد ُفرص َبقائها على َقيد الحياة .باإلضا َفة إلى ذلِك ،فإن ال ِنظام البيئي غير ُ
الحية.
لتدهور الموا ِئل أو اإلس ِتخدام الجا ِئر لِمصا ِدرە َسيكون عُ رضه أك َبر لِغزو األَنواع َ

 1.2األنواع الغريبة الغازية

الم َ
واسطة النَشاطات ال َبشرية ِبشكل َمقصود أو غير َمقصود إلى
دخلة" أو "الغريبة" على أنها األَنواع التي تم َنق ُلها ِب ِ
ُتع َرف "األَنواع ُ
وجد هُ نالك العديد ِمن األمث َلة على أنواع َتم إدخا ُلها ِبشكل َمقصود ِمثل العديد ِمن
وطنها األصلي .و ُت َ
َمناطق َجديدَة ال ُتم ِثل َم ِ
الحية التي ُتستَعمل في َترب َية األحياء الما ِئية ِمثل سمك البلطي وبعض أنواع َسمك السالمون وبعض
المحاصيل ال ِغذا ِئية والكا ِئنات َ
أنواع ال َرخويات.

الم َ
األنظمة البيئية ال َمح ِلية ،لكن
دخلة تأثيرا َقليال أو َمعدوما في َتن ُوع
وإنتاجية ِ
وبال ُرغم ِمن أنه قد يكون ُلمعظم األَنواع ُ
ِ
الضوابط َ
المناسبة ِمثل ِغياب َ
الطبيعية
يكون لِ ِ
بعضها اآلخر تأثيرا حادا في َتدهور األنظمة البيئية إن َتوف َرت لها الظروف ُ
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كالمفترسات ُ
المدخلة
والطفيليات واألمراض .و ُيطلق على األخيرة إسم األَنواع الغريبة الغازية .ونظراً لِعدم ُخضوع األَنواع ُ
ُ
َ
ُ
َ
المدخلة
للضوا ِبط البيئية التي تؤدي إلى إستقرار َحجم ُمجتمعا ِتها وتوفير التوازن البيئي في ال َمناطق األصيلة ،فإن األنواع ُ
رجة َتجعلها قا ِدرة على السيطرة على البيئة الجديدة وغالباً ما ُتحدد َشكل التنوع البيولوجي
َتعمل على التكاثر ِبسرعَة ل َد َ
وسبل ال َعيش ال َبشري.
ُ
المخطط
ِمن األم ِثلة على األَنواع الغريبة الغازية والتي َتعمل على التأثير ِبشكل َملحوظ على البيئة واإلقتصاد هو َبلح ال َبحر ُ
( )Dreissena polymorphaو ِقنديل ال َبحر ال ِمشطي (ُ .)Mnemiopsis leidyi
المخطط ِمن األَنواع األصيلة
حيث ُيعتبر ب َلح ال َبحر ُ
المتحدة األمريكية ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة وقد َتم حالياً ُمالحظة إنتشار هذا
لِ َمنطقة أوروبا والتي إنتش َرت بوف َرة في الواليات ُ
الصلبة ِمما َيعمل على إغالق األنابيب المائية
النوع في ال َممرات المائية لِشمال أمريكا .يستطيع هذا النوع أن َيلتصق بالسطوح َ
ُ
حيث تصل ُكلفة التعا ُمل مع ِمثل هذە الحاالت ما يتجاوز ال ِمليار دوالر أمريكي في الع ِقد الواحد .أما فيما يتعلق بقنديل ال َبحر
المتوفرة في ُسفن الشحن في ِبداية الثمانينات ِمن القرن
ال ِمشطي فقد تم إدخاله إلى ال َبحر األسود ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة ُ
العشرين .وفي َمطلع التسعينات ِمن ال َقرن العشرين إختَفت ال َثر َوة السمكية تقريباً و َبلغت الخسارة اإلقتصادية الناجمة ِمن
الصيد التجاري لألسماك ما ال َيقل عن  240مليون دوالر أمريكي .وتوجد العديد ِمن األمثلة َحول األَنواع ال َبحرية الغا ِزية
إنخفاض َ
الصناعي
األنظ َمة البيئية والثر َوة السمكية وتر ِبية األحياء الما ِئية والتَط ُور ِ
والتي تسببت في التأثير على التنوع البيولوجي ومصا ِدر ِ
وال ُبنية التَحتية.

 1.3تَأثير األنواع الغريبة الغازية

َتتنوع التأثيرات التي ُتس ِببها األَنواع ال َبحرية الغا ِزية و َتشت ِمل على ما يلي:
التأثيرات البيئية

َح ُ
الحيوي األصيل لِلمنطقة إما َنتيجة لل ِمنافسة َبين األَنواع األصي َلة واألنواع الغا ِزية أو لِقلة
يث َتشتَمل على َتدهور حالَة التن ُوع َ
السريع والخا ِنق لألنواع الغا ِزية ُ
والطفيليات واألمراض باإلضا َفة إلى عَمليات
َمساحة الموا ِئل ُ
المتو ِفرة لألنواع األصيلة أو إث َر النُمو َ
المتوسطي (Mytilus
التَهجين التي ُتؤدي إلى التأثير على تركي َبة الجينات لألنواع األصيلةَ .و ِمن األم ِثلة على ذلِكَ ،بلح البحر ُ
المعتدلة في َجميع أنحاء العالم.
وطنه األصلي ِب ِ
 )galloprovincialisوالذي إستطاع اإلنتقال ِمن َم ِ
واسطة ِمياە الصابو َرة إلى ال َمناطق ُ
مالحظة َمقدر ِته
وقد عَمل هذا النَوع على إستبدال العديد ِمن األَنواع األصيلة ل َبلح ال َبحر ال َموجود في َجنوب إفريقيا ،باإلضا َفة إلى َ
المتحدة االمريكية والتي ُتعتبر األق َرب
على التزاوج والتنافس َمع أنواع َبلح ال َبحر التي تعيش على طول
ِ
الساحل الغربي للواليات ُ
لَه جينياً.
التغييرات في َوظي َفة ال ِنظام البيئي
وجنوب َشرق آسيا ُتوجد ال َعديد ِمن
الحلقة ال ِغذائية و َتدني ُمستوى َنوعية ال ِمياە .ففي إفريقيا َ
تتض َمن التغييرات في َ
َ
المشكالت التي َسببتها األَنواع الغريبة الغازية و ِمن أهَ م األم ِثلة على ذلِك هُ و نبات َورد النيل .إن كثافة هَ ذە النباتات َتعمل
ُ
َ
على إغالق المعا ِبر المائية باإلضافة إلى َمقدرتها على النُمو السريع وبالتالي اإلستيالء على مساحات كبيرة ِمن ال ُبحيرات
المذاب في الماء وبالتالي َتقليل ِنسبة األسماك التي تعيش
واألنهار .و َتعمل هذە النباتات أيضاً على َتقليل َكمية األوكسجين ُ
في َممرات ال ِمياە .و ِبدورها تؤثر سلباً في ِتجارة األسماك وعَمليات َ
الشحن ال ِتجاري .أيضاً فإن نبات َورد النيل َيعمل على
أخذ َكميات كبي َرة ِمن المعا ِدن ال َمطلو َبة ِمن الماء وتثبيط ُنمو ال َعديد ِمن أنواع النباتات األصيلة ِمما يؤدي إلى َتغيير في
المختَزنة في أورا ُقه
َ
الحلقة ال ِغذا ِئية .باإلضا َفة إلى ذلِك ،فإنه يؤثر ِعند َموته على َنوعية الماء ِمن ِخالل إطال ِقه للمعا ِدن ُ
صالحية هذە ال ِمياە ألغراض
وبالتالي ُيؤدي إلى َتلوث الماء والذي يؤثر ِبدورە على ِصحة اإلنسان آخذين ِبعين اإلع ِتبار
ِ
ُ
الشرب.

4

المُقدِمة

التأثيرات على ِ
صحة اإلنسان ورفاهيته

إن التأثيرات التي ُتس ِببها األَنواع ال َبحرية الغا ِزية تتض َمن َمجموعة ِمن اآلثار على ِصحة اإلنسان ورفاهيته ِمثل َتقليل ُفرص التَنزە
السواحل باإلضافة إلى إن ِتشار ُ
الطفيليات واألمراض .إن إنتشار
المتزايد في الطبقة َ
واإلستراحة والنُمو ُ
الجوفية وتضييق َمساحة َ
َ
ُ
الهوا ِئم النَباتية السا َمة وإرتفاع ِنسبة تكاثر الطحالب الضا َرة له تأثير على ِصحة اإلنسان .وكأحد األم ِثلة على ذلِك ،هو ما جرى
المحيط الهادئ المكسيكي ِمن إنتشار ألنواع ِمن ال َمحار السا َمة بسبب إدخال َبعض أنواع َ
الطحالب ُمزدوجة األسواط
على
ِ
ساحل ُ
المستشفى.
( )Gymnodinium catenatumمما أدى إلى التس ُبب في أكثر ِمن  30حالة وفاة وتم نقل ما ُيقارب  500حالة إلى ُ
ُتعرف الكوليرا ( )Vibrio choleraأيضاً بمقدرتها على التَحول إلى ُسالالت َجديدة وب ُقدرتها على اإلنتقال مع ُسفن َ
الشحن ِمن ِخالل
صحة اإلنسان هو إنتشار ُساللة ُمميتة ِمن الكوليرا ِبفعل َنقلها عَبر ِمياە الصابو َرة ِمن قارة
ِمياە الصابو َرة .و ِمن األم ِثلة التي أث َرت على َ
آسيا وإنتشارها على ِنطاق واسع في البيرو عام  1991مما أدى إلى إصا َبة اآلالف.
التأثير اإلقتصادي
قد تنتج التأثيرات اإلقتصا ِدية لألنواع الغريبة الغازية ِمن ِخالل الت ُ
كل ِمن الثر َوة
الحيوية التي َتدعم ُوجود ٍ
َدخل في المصا ِدر َ
والتدخل في َصيد األسماك (تزايد العوالق على ُمعدات الصيد)ُ ،
ُ
وتعطل
السمك َية واإلستزراع البحري (إنهيار َمخزون األسماك)
ُ
والتحكم فيها .وقد َتم إدراج
عالجتها وتنظيفها
تلحق بال ُبنية التَحتية (تزايد العوالق) وتك ُلفة ُم َ
السياحة واألضرار التي َ
َنشاطات ِ
المترتبة على األَنواع الغريبة الغازية فيما سبق .وك ِمثال إضافي ُيعتبر السرطان األوروبي األخضر
َبعض األمثلة َحول اآلثار اإلقتصادية ُ
السفن َ
الخشبية األمريكية
(ِ )Carcinus maenasمن األَنواع التي تم َنقلها ِمن ِخالل ال ُثقوب التي ُتوفرها َبعض أنواع الديدان في ُ
المتسبب في َتدمير أنشطة َصيد ال َمحار طري القشرة في الخمسينات ِمن القرن
ال َقديمة .و ُيعتقد بأن هذا النوع ِمن السرطانات هو ُ
العشرين ،باإلضافة إلى مسؤوليته عن ِ % 85من اإلنخفاض الحاصل في عمليات الصيد بين األعوام  1959-1938والتي أثرت ِبدورها
السكان.
على آالف ُ
التأثيرات الثقا ِفية

قد تنتج التأثيرات الثقافية لألنواع الغريبة الغازية ِمن ِخالل زوال ُمجتمعات األَنواع األصيلة التي كانت ُتستخدم ِبشكل رئيسي في
الحصاد أو في َتدهور الموائل الهامة ثقافياً .والجدير ِبالذكر بأن ُكل َنوع غازي غريب يؤثر على المصادر ال َمحلية ،فهو يؤثر
عمليات َ
المجتمعات على التخلي عن ُسبل عَيشها و ِقيمها التقليدية.
على الثقافة بإجبار ُ
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ِمياە الصابو َرة واألنواع الغريبة الغازية
 2.1النوا ِقل و َمسارات اإلن ِتشار لألنواع الغريبة الغازية

جموعَة ِمن ُ
َتستطيع األَنواع الغريبة الغازية اإلن ِتشار َح َ
الطرقِ ،مثل إدخال األَنواع ِبطري َقة َمقصودة
ول العالَم بإستخدام َم ُ
الصيد ال َمح ِلية أو ِمن ِخالل إدخال َبعض أنواع النباتات ِمثل
كإِطالق َبعض أنواع األسماك إلى ال َبرية ِمن أجل ِزيادة َكميات َ
األعشاب الشائعة ( )Spartina anglicaإلدا َرة َنمط القيعان أو َنمط ُ
الكثبان ال َرم ِليةَ .يتم أيضاً إدخال َبعض األنواع إلى َموا ِئل
َجديدة لها َمع َضمان بقا ِءها في األَسر وذلِك ِبغرض ال ِتجارة ِبها َكعينات َحية أو َبيعها كمأكوالت َبحريةِ ،مثل َبعض األَنواع
المستخدمة للتربية ال َبحرية ( ِمثل أسماك البلطي و َبعض أنواع َسمك السالمون).
ُ
أما ِبالنسبة إلدخال األَنواع بطريقة غير َمقصودة ف ُيمكن أن ير َتبط بالعديد ِمن النشاطات ِمثل وسائط النقل لممارسة نشاطات
الصغيرة ُ
األخرى أو ُمسببات األمراض الدخيلة الموجودة في أصداف
الصيد أو ال َغطس أو ِمن ِخالل َقوا ِرب التَنزە أو القوا ِرب َ
َ
َ
َ
َ
المستخدمة في َمجال تربية األحياء ال َبحرية .و َمع ذلِك ،فإن غالبية نواقل األنواع ال َبح ِرية الغريبة
ال َمحار وغيرها ِمن األنواع ُ
السفن أو
الغازية والتي ُتعتبر َمسؤولة عَن العديد ِمن عَمليات اإلدخال تكون إما ِمن ِخالل العوالق الملتصقة على هياكل ُ
ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة.
السفن هُ و النا ِقل الرئيسي ُلم َ
الم َ
السفن
دخلة حتى اآلن ،وال ِ
عظم األَنواع ُ
يقتصر األمر على ُ
تعتبر العوالق الملتصقة هيا ِكل ُ
َبل و َتعمل ال ُيخوت وال َقوارب الصغيرة على َحمل العديد ِمن هذە الكائنات أيضاً .وقد إنتش َرت هذە الظاه َرة ُمنذ ِعدة ُقرون
السفن َ
المختبئة على
الخش ِبية التي ساع َدت في َحمل َمجموعَة ُمتعددة ِمن الكا ِئنات َ
الحية ُ
وبالتَحديد في َز ِمن إستخدام ُ
السفن الخشبية بأخرى َمعدنية َقد َحد ِمن عَمليات إنتشار األَنواع الغريبة الغازية وذلِك
َس ِ
طحها ال َرطب .إال َأن إستبدال ُ
الصلب على ال ُرغم ِمن إزدياد َحجم َحركة َ
الشحن
ِبسبب َتطور آليات ُمعالجة ُنمو الكائنات غير المرغوبة على سطح السفينة َ
ال َبحري.
داخلها ،ف َمث ًال ُيو ِفر ِجسم السفينة وكافة التجهيزات التي
ُيمكن أن َتحدث ِ
ظاهرة العوالق الملتصقة على هَ يكل السفينة أو في ِ
السفينة و ِم َ
ضخة الماء مو ِئ ًال ُمناسباً لِبعض
يحتَويها ِمثل الِمر َوحة ،وال َدفة فض ًال عَن َبعض األجزاء ال َرطبة مثل ال ِمرساة و َبطن َ
ُ
للسفن َمسؤولة عَن إنتقال أكثر ِمن
الحية ووسطاً هاماً ُيساهم في إنتقالها إلى بيئات َجديدةُ .تعتبر
األنواع َ
األسطح ال َرطبة ُ
ُثلثي أنواع الطحالب غير األصيلة عالمياً ،باإلضافة إلى َمسؤوليتها عَن َنقل حوالي ثالثة أرباع الالفقاريات ال َبحرية غير األصيلة
في جزيرة هاواي وما ُيقارب أربعة أخماس األَنواع البحرية غير األصيلة التي تعيش في ميناء خليج فيليب في أستراليا.
و ِمن أهم التغييرات التي شهدتها ِصناعة النَقل ال َبحري ِخالل َ
الحية
الخمسينات ِمن ال َقرن العشرين والتي ساعَدت األنواع َ
ُ
السفن مما أدى إلى إنتقال كميات كبيرة جداً ِمن ال ِمياە ِمن ِخالل أسطول النَقل
في اإلنتشار هو إستخدام ِمياە الصابو َرة في ُ
ال َبحري في العالم .و ُتشير التقديرات بأن َكميات ِمياە الصابو َرة التي يتم َنقلها سنوياً في َسفينة واحدة َسواء كا َنت َتحمل
َبعض مئات الكيلوغرامات إو َتصل ُحمولتها إلى ما يزيد عن ُ 130,000طن ِمن ِمياە الصابو َرة بـ َ 5-3بليون ُطن ماء في
جميع أنحاء العالم .وفقد ُقدرت أيضاً أعداد األَنواع التي َيتم َحملها َحول العالم يومياً ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة بـ  7,000نوع
باإلضافة إلى عَشرة باليين ُطن ِمن ِمياە الصابو َرة تنقل سنوياً َحول العالم .وهذا يدل على أننا وعَبر إستخدام ِمياە الصابو َرة
واحد .وعَليه فإن ِمياە الصابو َرة
قد نتمكن ِمن َحمل كائنات َحية ِخالل َشهر واحد أكثر ِمما ُكنا قادرين على َحمله ِخالل َقرن ِ
للسفن َ
الضخمة هي المسؤولة عن َنقل ُمعظم األَنواع الغريبة الغازية في أيا ِمنا هذە وبالتالي فإن مسارات الشحن الحالية
ُ
َ
هي الممرات التي تعمل على نقل األنواع الغريبة الغازية.
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مِياه الصابورَة واألَنواع الغازية الدخيلة

 2.2مِ ياە الصابو َرة كناقل

السفينة التي تسير َ
دون أية
السفن بمعايير سالمة ُمناسبة لكي تنقل البضائع بين الدُ ول ،ولذلِك فإنه َي َ
لقد َتم تصميم ُ
توجب على َ
يجب أن تغمر السفينة إلى
ُشحنة أو ُمح َملة ِبشكل ُجزئي ِمن أن تأخذ َوزناً إضافياً لتتمكن ِمن أدا ِء وظا ِئفها
ِ
السليم ،فمث ًال ِ
بالشكل َ
عُ مق ُمعين في الماء َ
الصلبة ُتستخدم كصابو َرة َبدل ال ِمياە و َتحتوي هذە
لضمان عَمل ال ِمروحة والدَفة .في السابق ،كانت المواد َ
المدخلة سوا ُء ال َبرية ِمنها ( ِمثل
ال َمواد َ
الصلبة على ال ِرمال والتُربة ِ
والحجارة .مما ساعَد في َكونها وسطاً ناق ًال لل َعديد ِمن األَنواع ُ
َ
َ
ال ُبذور التي يتم نقلها مع التُربة) أو المائية ( ِمثل ال ِقشريات أو الكائنات الدقيقة التي تعيش ِضمن ُرطوبة الصابو َرة الصلبة).
السفينة
َومع التغيير الذي َش ِهدە العالَم في ُمنتَصف ال َقرن العشرين ُ
والمتَمثل في إس ِتخدام ِمياە الصابو َرة َك ُم َكون رئيسي في َتصميم َ
السفينةَ .يتم َضخ ِمياە الصابو َرة إلى خزان
والذي َيعمل على تثبي ِتها ِ
السالمة الال ِزمة لِهيكل َ
والحفاظ على توا ُزنها َفض ًال عَن َتوفير َ
خاص ُموزع في َجميع أنحاء هَ يكل السفينة ويضخ للخارج عند إقترابها ِمن ال َمرفأ ِمن أجل َتفريغ ُحمولتها.
الحية وفي
ُتشكل ِمياە الصابو َرة ناق ًال ُمحتم ًال لل َعديد ِمن األنواع الغريبة الغازية لِمق ِدرتها على َحمل أنواع ُمختلفة ِمن الكائنات َ
الحية إما في َحالة ُسبات أو
مر ِاحل عُ مرية ُمختلفة (ال ُبيوض وال َيرقات والخراجات والجراثيم وال َعينات البالغة و َتكون الكائنات َ
َنشطة) .و َترتفع ُخطورة ُوجود األَنواع الغريبة الغازية ويزداد َخطر إنتشارها في ِمياە الصابو َرة ِبسبب َجمع هَ ذە ال ِمياە ِبال ُقرب
اإلنتاجية عالية ِبسبب ُ
وتواجد األنواع .أيضاً َيعمل تحميل ِمياە الصابو َرة بال ُقرب
المالئمة لِتكاثر
ِمن ال َموانئ حيث َتكون
ُ
الظروف ُ
ِ
َ
الساحلية الضحلة ذات العكورة العالية إلى زيادة إحتمال إنتقال األنواع الغريبة الغازية على َشكل ُحويصالت ( ِمثال:
ِمن ال َمناطق
ِ
َ
الطحالب ثنائية األسواط).
الحية التي َت ُ
دخل ِمياە الصابو َرة ال َتلقى َنفس المصير ،ف ِمنها ِمن َيهلك ،بينما يستطيع َبعضها اآلخر
الجدير ِذك ُرە أن الكائنات َ
ِمن َ
النجاة بالرغم ِمن ُوجود َبعض األضرار َ
الحية التي َتعتمد على التمثيل الضوئي فإنها ال تستطيع
الشكلية .أما فيما َيتعلق بالكائنات َ
ُ
الحية القا ِدرة على ال َمعيشة والتكاثر ِعند َتوفر الظروف البيئية
النجاة من غير َتوفر الضوءَ .ومع ذلِكُ ،توجد العديد ِمن الكائنات َ

حرية
حول نَوا ِقل و َمسارات اإلن ِتشار لألنواع البَ ِ
اإلطار َرقم ُ :2ملخَ ص َ
الغريبة الغازية
والس َفر والتَنقل وعَبر األساليب التالية:
َ )1إن عَمليات إدخال األنواع غير ال َمقصودَة قد تنتج ِمن ِخالل ال ِتجارة َ
  َنقل ِمياە الصابورة.
 العوالق الملتصقة عَبر ُ
السفن.
األسطح ال َر ِطبة لهياكل ُ

المناطق
الصغيرة والقوا ِرب التي تنتقل بين
الشرا ِعية َ
 العوالق الملتصقة بمعدات َ
ِ
الصيد والعوامات والقوا ِرب ِ
المختلفة.
ُ
  ِمن ِخاللُ ،مسببات األمراض ال َغريبة في ال َمحار وغيرها ِمن وسائل َتربية األحياء المائية.
باحة أو َ
الطفو و ُيمكن أن َي ِتم بإستخدام ُمساعدة ال َبشر ِمثل َفتح القنوات
الس َ
الحية ِمن ِخالل ِ
 )2اإلنتشار الطبيعي للكائنات َ
ونظم تحويل ال ِمياە.
 )3عَمليات إدخال األنواع ال َمقصودة وهي تلك ال َعمليات التي َتمت بنا ًء على تخطيط ُمسبق.
  َبعض األنواع الغريبة يتم إدخالها إلى ال َبرية وتشتَمل أنواعا ِمن األسماك التي َيتم إطالقها ِمن أجل ِزيادَة َكميات الصيد
ال َمحلي أو ل َبعض أنواع النباتات التي َيتم إدخالها إلدارة َنمط القيعان والكثبان الرملية
المحيطة ِمثل َتربية
  َبعض األنواع يتم إدخا ُلها إلى َمواقع َ
الحجر إال أنها تستطيع ال َهرب أو يتم التخ ُلص ِمنها في البيئة ُ
وسمك البلطي و َغيرها العديد ِمن األنواع) ،باإلضا َفة إلى استخدام األنواع في
األحياء ال َبحرية ( ِزراعة ال َمحار
ُ
والسالمون َ
الحية.
األحواض الزُجاجية و ِتجارة األنواع ال َبحرية َ
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ﺗﺼﺮﻳﻒ
اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ

ﺧﺰان اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻓﺎرغ

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺎﺑﻮرة
 1ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻤﺼﺪر

ﺧﺰان اﻟﺼﺎﺑﻮرة ﻣﻤﺘﻠﺊ
 2أﺛﻨﺎء اﻹﺑﺤﺎر

ﺗﺤﻤﻴﻞ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺎﺑﻮرة
 3ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻮﺻﻮل
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ﺧﺰان اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠﺊ
ﺧﺰان اﻟﺼﺎﺑﻮرة ﻓﺎرغ
 4أﺛﻨﺎء اﻹﺑﺤﺎر

رسم توضيحي  1مقطع عرضي لسفينة توضح موقع خزان الصابورة ودورة مياە
المنظمة ال َبحرية الدَولية).
الصابورة (المصدر :البرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورةُ ،

الحية
المالئمة .لقد َتم تقدير حجم مياە الصابورة المنقول سنوياً بحوالي ِ 10بليون ُطن تحمل ما مجموعه  7,000نوع ِمن الكائنات َ
ُ
َ
َ
َ
المدخلة قد تمت ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة
المكلفة جراء نقل األنواع الدخيلة ُ
المستغرب بأن ُمعظم األضرار ُ
ليس ِمن ُ
كل يوم .و ُربما َ
العظمى األمريكية.
المخطط لِ َمنطقة ال ُبحيرات ُ
كإدخال قنديل البحر ال ِمشطي إلى البحر األس َود وإدخال بلح ال َبحر ُ

خطر إنتشار َ
األنواع الغريبة الغازية مِ ن ِخالل مِ ياە الصابو َرة
الحد مِ ن َ
َ 2.3

الجهود التي َيتم َبذ ُلها ِمن ِخالل
َيتزايد ا ِإلع ِتراف الدَولي ِبدور ِمياە الصابو َرة كنا ِقل ُمحتَمل لألنواع الغريبة الغازية ،مما َيرفع ُمستوى ُ
َتطوير َمجموعة ِمن اإلستراتيجيات تتض َمن عددا ِمن ُ
الحد ِمن َخطر هذە ال ِمياە .و ِمن األم ِثلة على
المساهمة في َ
الطرق ِمن شأ ِنها ُ
تلك ُ
َ
الطرق:
الحية إلى َخزان ِمياە الصابو َرةَ :ويتم ذلِك ِمن ِخالل َتجنُب َتحميل ِمياە الصابو َرة ِمن ال َمناطق
 التَقليل ِمن َتحميل الكا ِئنات َ
ُ
َ
الحية،
السفن ِمن إِثا َرة الترسبات ،وبالتالي تع َمل على تعكير ال ِمياە وزيادَة فرص َتحميل الكائنات َ
الضحلة التي ُتمكن َمرا ِوح ُ
ً
ً
الحية بحثا عَن ال ِغذاء مما يزيد ِمن
أيضا فإ َن ُه َيجب َتجنُب َتحميل ال ِمياە أثناء َفترات الليل ِبسبب ال ِهجرة ال َعمو ِدية للكائنات َ
ُفرص َتحميلها إلى ِمياە الصابو َرة.
تواصل لِخزانات ِمياە الصابو َرة أَمر َضروري ِمن أَجل التَخ ُلص ِمن الرواسب
الم ِ
 إِزالَة الرواسب ِمن َخزان الصابو َرة :إِن التَنظيف ُ
المحيط أو في َموا ِقع ُمخصصة لذلِك
وبالتالي َتقليل ُفرص إن ِتقال الكا ِئنات َ
الحيةَ ،ويجب أَن َتتم عمليات التنظيف إما في عَرض ُ
في ال َموانئ.
  َتجنُب التصريف غير الضروري لِ ِمياە الصابو َرةَ :ح ُ
يث أَن عَملية َنقل البضا ِئع في الميناء تحتاج إلى َتحميل وتصريف ِمياە
الصابو َرة ،فإِ َنه و ِعند اإلس ِتطاعة َيجب عَدم تصريف ِمياە الصابو َرة التي َتم تحمي ُلها في ال َموقع.
المحيط وفي ال ِمياە ال َعميقة وذلِك لِتَقليل ُفرص إنتقال
َرض ُ
  َتبديل ِمياە الصابو َرةُ :يم ِكن تبديل ِمياە الصابو َرة بينَ ال َموانئ وفي ع ِ
الحية و ُفرص توفير َموا ِئل ُمناسبة لتكا ُث ِرها.
الكا ِئنات َ
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 معالجة ِمياە الصابو َرة :إِن َتطوير ُ
الحية الضا َرة ِمنها ُمس َت ِمر.
المستخدَمة في ُمعالَجة ِمياە الصابو َرة وإِزالَة الكائنات َ
الطرق ُ
َوتتعدد ُ
والمعالَجة الفيزيا ِئية
الم َ
الطرق التي َيتم إِستخدا ُمها َ
عالجة الميكاني ِكية ( ِمثل التَص ِفية أَو ال َفصل الدَوراني) ُ
فتوجد هُ نالك ُ
المبيدات
( ِمثل األش َعة فوق
البنفس ِجية وال َموجات فوق َ
والم َ
الم َ
عالجة الكيميا ِئية ( ِمثل اس ِتخدام ُ
عالجة الحرا ِرية) ُ
الصو ِتية أو ُ
َ
الحيوي أو َمزيج ِمما َسبق ِذك ُرە.
المط ِهرات) وال ِعالج َ
َ
الحيوية أو ُ
 تصريف ِمياە الصابو َرة في مرا ِفق اإلس ِتقبال :إِن تصريف ِمياە الصابو َرة في مرا ِفق ا ِإلس ِتقبال للس ُفن َيحد ِمن اِن ِتشار الكائنات
الحية إلى ال َبرية.
َ
وللنجاح في َتقليل ُفرص إِدخال األنواع الغريبة الغازيةَ ،يجب اإلع ِتماد على َمزيج ِمن ُ
الطرق التي َتم ِذك ُرها سا ِبقاً باإلضا َفة إلى
الشهادات
والمرا َقبة والتَفتيش و ِمنح ِ
للسفن وال َموانئ ُ
َضرورة َتوفر إستراتيجيات شا ِملة َمع ُوجود إجراءات تشغيلية ُمص َممة ِبعناية ُ
ُ
اتيجيات ُمحدَدة وأطر
والتدريب والتعليم فض ًال عَن ُوضوح األدوار والمسؤولِيات وال َمهام وبالتالي هُ ناك َ
حاجة لِ َوضع ِسياسات واستر ِ
المستوى ال َوطني َفض ًال عَن تنظيم و َتوجيه ال ِمنظمات الدَولية.
قانو ِنية و َترتيبات ُم ِ
ؤسسية ُمناسبة على ُ

3

ُ
َ
باألنواع
المتعلقة
واألطر التشري ِعية
السياسات
ُ
الغريبة الغازية
اجعة التشريعات العالَ ِمية لِ ِمياە الصابو َرة ( )McConnell 2002والخطوط التَوجي ِهية العالَ ِمية لإلصالح القا ُنوني
إِ َن ُمر َ
المتع ِلق ِب ِمياە الصابو َرة في ِسياق إتفا ِقية إدا َرة ِمياە الصابو َرة والصا ِدر عَن اتفاقية ِمياە الصابو َرة العالَ ِمية ُتعطي َنظ َرة شا ِملة
ُ
ُ
ُ
وجنوب أفريقيا وأوكرانيا ،باإلضا َفة إلى
لألطر التشري ِعية ال َوطنية لِستَة ُبلدان را ِئدة َوهي البرازيل والصين وال ِهند وإيران َ
المتعلقة ِب ِمياە الصابو َرة واألنواع الغريبة الغازية .و َمع ذلِك ،ينبغي اإلشا َرة إلى
ُمق ِدمة َحول السياسات ال َدولِية والقوانين ُ
المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية ما َتزال في عَملية َتطوير ُمستمر و َمع ُمرور
أن ِ
السياسات ال َوطنية وال َدولية والتشريعات ُ
السبب في ذلِك إلى حقيقة إدراك الدُ ول للتَهديد الذي ُتش ِكله األنواع الغريبة
ال َوقت ،تزداد أعداد هذە ِ
السياسات ويعود َ
المتعلقة باألنواع
الغازية ولإللتزام الذي ُتبديه ِتلك الدُ ول ِمن أجل اإلستجا َبة لهذا التهديد .و ِبال ِمثل ،فإِن عَدد اإلتفاقيات ُ
وضح األقسام
الغريبة الغازية قد إزدادَت بإز ِدياد عَدد ال ُبلدان األطراف في هَ ذە اإلتفا ِقيات (ُ .)McGeoch et al 2009ت ِ
موجزة عَن ُ
ياسة ال َوطنية وال َدولية.
األطر القانو ِنية ِ
الوا ِردة أدناە لَمحة َ
والس َ
المستوى ال َوطني في
المتعلقة بإدا َرة ِمياە الصابو َرة على ُ
وتتوفر َمزيد ِمن ال َمعلومات والخطوط التوجي ِهية َحول التشريعات ُ
السياسي في ِسياق إتفا ِقية إدا َرة ِمياە الصابو َرة والتي َيتم ِصيا َغتها و َتطويرها ِمن ِخالل البرنامج
والخطوط التوجي ِهية لإلصالح ِ
ً
اجعة التشريعات
العالمي المشترك إلدارة مياه الصابورة .تتض َمن هذە الخطوط أيضا َنما ِذج تشريعات و ُنسخة ُمح َدثة ِمن ُمر َ
للمحامين في ال َمجاالت ال َبح ِرية
المتعلقة ِب ِمياە الصابو َرة العالَ ِمية للعام  .2002باإلضا َفة إلى ذلِكَ ،تم َتطوير َبرنامج تدريبي ُ
ُ
ِمما ساعَد في ُتوفير مصا ِدر ُيمكن إستخدا ُمها لِ ِصياغة التشريعات ال َوطنية و َتطبيقها.

ُ 3.1
المتعل َقة َ
باألنواع الغريبة الغازية
األطر التشري ِعية ال َوطنية ُ

تخت ِلف ُ
شكل َملحوظ َبين الدُ ول ِبما في ذلِك ال ُبنية الدُ ستو ِرية و ِنظام ال َقوانين الوطني و
األطر التشري ِعية الوطنية ِب ٍ
اتيجيات
اتيجيات والنظام الداخلي ولِذلِك فإِ َنه َيجب َجمع قوا ِئم شا ِملة ِمن القوانين ِ
والسياسات واإلستر ِ
السياسات واإلستر ِ
المتعل َقة باألنواع الغريبة الغازية.
ُ
قا َمت َب ُ
اتيجية النَرويج
عض الدُ ول ِبتَطوير إستراتيجيات أو تشريعات ُمحددة ُمتعلقة باألنواع الغريبة الغازيةِ ،مثل إستر ِ
وصيا َغتها ِمن ِخالل عَش َرة ُمؤسسات ُحكو ِمية ُ
اجع للرا ِبط
َحول األنواع الغريبة الغازية والتي َتم َتطويرها ِ
(إنظر ِقسم المر ِ
ُ
وسياسات أخرى
اإللكتروني) .إال أ َنه وفي ال َعديد ِمن الدُ ول َيتم ُمعالَجة َموضوع األنواع الغريبة الغازية في ِظل َتشريعات ِ
بالصحة وإدا َرة البيئة والنَقل َ
والشحن.
المتعلقة ِ
ِمثل ِتلك ُ
المتعلقة باألنواع الغريبة
تبين َ
الجداول في الصفحات القادمة َمعلومات َحول جوا ِنب ُمختلفة ِمن التَشريعات ال َوطنية ُ
الغازية
والسياسات التي ترت ِبط عا َد ًة باألنواع الغريبة الغازية وإِدا َر ِتها ِمثل َتطبيق األبحاث و َمنع إِن ِتشار األنواع
 القوانين ال َوطنية ِ
ُ
ُ
(الجدول َرقم .)1
وطرق إِدخال األَنواع َوكي ِفية التخلص ِمنها َ
(جدول َرقم
اتيجيات ُحول هُ ذە األنواع َ
 أم ِثلة لِدُ ول لَديها َتشريعات ُمتع ِلقة باألنواع الغريبة الغازية َ
(جدول َرقم  )2وإستر ِ
وهي ِغير ُمرت ِبطة ِب ِمياە الصابو َرة كنا ِقل لألنواع الغريبة الغازية.
وضح هَ ذە األم ِثلة اإلخ ِتالفات َبين الدُ ول ِ
ُ ،)3ت ِ
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  ُم َ
لخص َحول كي ِفية ِقيام الدُ ول التي َتمتلك إِطار َتنظيمي لِ ُمعالَجة األنواع الغريبة الغازية التي تنت ِقل ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة
الخاصة ووجود ُ
(جدول َرقم  .)4لل َمزيد ِمن ال َمعلومات إنظر إلى
ِبتَطوير َتشريعات في ِظل َبعض اإلحتياجات
َ
األطر القا ُنونية َ
الملخص األصلي ِمن ُمراجعة تشريعات ِمياە الصابو َرة العالَمية ( )McConnell 2002وتتوفر الن َ
الملحق الثاني
ُسخة األص ِلية في ُ
ُ
ِمنه.
ولمزيد ِمن التفاصيل و ُموجز ُمحدَث َحول الترتيبات القانو ِنية لِلدول التي إشتركت في البرنامج العالمي إلدارة مياه الصابورةَ ،نرجو
ال ُرجوع إلى الخطوط التَوجيهية لإلصالح القانوني لِ ِمياە الصابو َرة العال ِمية في إطار إتفاقية إدا َرة ِمياە الصابو َرة والتي َستكون ُمتاحة
عَبر َموقع ِمياە الصابو َرة العالمي.
الصلة باألَنواع الغريبة الغازية
والسياسات ال َوطنية ِ
ذات ِ
جدول رقم  :1القوانين ِ
ياسة
القانون/الس َ
ِ
البيئة/حما َية البيئة
إدا َرة
ِ

َوجه ا ِإلر ِتباط َمع األنواع الغريبة الغازية (أَم ِثلة ،ليست ِقوا ِئم شم ِولية)
وحماية التنوع البيولوجي والقيود ال َمفروضة على
األنظمة البي ِئية َ
األصيلة ِ
المحا َفظة على ِ
إِن ُ
ً
َ
َ
الحية قد يتض َمن أحكاما ُمحدَدة ُمتعلقة باألنواع الغريبة الغازية.
إدخال أو نقل الكا ِئنات َ
األنظمة البي ِئية األصي َلة واألنواع والقيود ال َمفروضة على إِدخال أَو َنقل
المحافظة على ِ
إِن ُ
َ
باشر َموضوع األنواع الغريبة الغازية.
الحية قد ُيعالِج ِبشكل ُم ِ
الكا ِئنات َ

الصحة
ِ

إِدخال وإن ِتشار األمراض.

ال ِغذاء

إِدخال وإنتشار االمراض ال َبشرية باإلضا َفة إلى األمراض النبا ِتية والحيوانية واآلفات.

تر ِبية األحياء الما ِئية

األحكام التي تع َمل على إس ِتخدام أنواع ُمحدَدة في َتربية األحياء الما ِئية ،بما يتض َمنه ِمن
المختلفة وقد َيتض َمن أحكاماً َحول إطالق األنواع إلى ال َبرية.
تسجيل لل َمر ِاحل ُ
العمرية ُ

ال ِتجارة واإلستيراد والتصدير

بالسلطة القانونية لِتطبيق ِمثل
األحكام ُ
المتعلقة بال ِتجارة في أنواع ُمحددة وما َيتعلق ُ
المهددة ِمن نباتات وحيوانات
هذە األحكام ِمثل اإلتفا ِقية الدَولِية لِتنظيم ال ِتجارة باألنواع ُ
(.)CITES

الجما ِرك

األحكام التي تض َمن اإللتزام بالقوانين ال َوطنية ِعند َتحميل البضا ِئع ِمن وإلى الدَولة.

َصيد األسماك

المعدات من العوالق.
َقد تتض َمن َمنع إطالق األنواع وإِزالَة وتنظيف ُ

السالمة البح ِرية
َ

السفن أحكاماً تنظيمية َحول َمنع األنواع الغريبة الغازية.
قد تتض َمن عَملية إبحار ُ

الحياة الب ِرية
َ

جدول رقم  :2أم ِثلة َحول دُول َلديها َتشريعات ُمحددة لألنواع الغريبة الغازية
الدَولة
فيتنام

المم َلكة
تحدة
الم ِ
ُ

الرا ِبط اإللكتروني
ُملخص
قانون (َ :)L-CTN/2008ينُص على إصدار قانون خاص http://faolex.fao.org/docs/pdf/vie88471.pdf
المحافظة على التنوع البيولوجي والتن ِمية
ُيعنى ِب ُ
األخرى َيتض َمن أحكاماً
المستدامة .و ِمن َبين القوانين ُ
ُ
َحول األنواع الغريبة الغازية.
مرسوم البيئَة َ
والمجتمعات الري ِفية لِلعام http://faolex.fao.org/docs/pdf/uk75243.pdf
الطبيعية ُ
َ :2006ينص هذا المرسوم على إصدار أَحكام ُمتعلقة
www.opsi.gov.uk
الحشرية
المبيدات َ
بالتنوع البيولوجي وأضرار إستخدام ُ
وحماية ُ
الطيور واألنواع الغا ِزية غير
على الحياة ال َبرية ِ
األصلية.
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الدَولة
ساموا

الرا ِبط اإللكتروني
ُملخص
الصحي http://faolex.fao.org/docs/pdf/sam78879.pdf
بالحجر ِ
والمتعلق َ
مرسوم َرقم  22لِلعام ُ 2005
المرت ِبطة
(األمن َ
الحيوي) :وهُ و مرسوم لِتوحيد القوانين ُ
http://www.parliament.gov.ws
الخاضعة لِلقوائم وال َمخاطر البيئية
بإستيراد المواد
ِ
www.paclii.org
المرتبطة بها ،و ِبشكل عام ُيعنى ُبمكافحة األمراض
ُ
الحيوانية والنباتية والبيئة.
واآلفات َ

اليابان

http://faolex.fao.org/docs/pdf/jap65793.pdf

مرسوم َرقم  78لِلعام َ 2004حول األنواع الغريبة الغازية:
وحفظ أو َحمل
وهُ و مرسوم َيعمل على تثبيط ُنمو وزراعَة ِ
أو إستيراد األنواع الغريبة الغازية ِمن أجل َمنع التأثيرات
وصحة
السلبية لِهذە األنواع على ال ِنظام البيئي األصيل ِ
َ
السمكية .يتض َمن هذا
َربية
ت
وال
والغابات
اعة
ر
ز
وال
اإلنسان
ِ
َ
المرسوم ِستة ِوحدات ُتقسم إلى  36مادَة

http://www.env.go.jp/

والمتعلق بإإلدا َرة ال َوطنية
جنوب إفريقيا مرسوم َرقم  10للعام ُ 2004
للبيئة والتنوع البيولوجي :وهو مرسوم ينُص على إدا َرة
التنوع البيولوجي والمحافظة عَليه في َجنوب إِفريقيا
http://www.polity.org.za/
الجزء
ِضمن إطار مرسوم إدا َرة البيئة لِلعام َ .1998يتض َمن ُ
المتعلقة
السا ِدس ِمن هذا المرسوم ضوا ِبط لِلنشاطات ُ
باألنواع الدَخيلة أو األنواع الغا ِزية ُ
السيطرة عليها
وطرق َ
وتدميرها.
مالطا
مرسوم حماية األشجار والغابات الحرجيه َرقم  12للعام http://faolex.fao.org/docs/pdf/mlt25480.pdf
المدرجة ِضمن
 2001والذي ينُص على أن أنواع األشجار ُ
المشار
القا ِئمة األولى والثا ِنية والثالِثة وأنواع األشجار ُ
الحماية و َيستطيع
إليها في القا ِئمة الرا ِبعة هي َتحت ِ
المسؤول إيقاف إستيراد أي نوع ِمن األشجار التي ُيعتقد
بأنها قد ُتشكل َخطراً على ِوحدة التنوع البيولوجي في
(المحددة في المادَة َرقم  )4و َيستطيع الوزير أن
مالطا ُ
الممكن أن تتكاثر
ُيحدد قا ِئمة باألنواع الغا ِزية والتي ِمن ُ
وتنَتشر و ُتستزرع و ُتستورد و ُتباع في مالطا.
http://faolex.fao.org/docs/pdf/saf45083.pdf

جدول رقم  :3أم ِثلة َحول دُول َلديها إستراتيجيات َوطنية لألنواع الغريبة الغازية
الدَولة
كندا

ُم َ
الرا ِبط اإللكتروني
اتيجية
لخص َحول اإلستر ِ
الحكومة اإلِتحا ِدية ونظيرا ُتها http://www.ec.gc.ca/eee-ias/98DB3ACF-
في َشهر أيلول لِلعام  ،2004عَملت ُ
اتيجية لألنواع الغريبة
94FE-4573-AE0F-95133A03C5E9/
ال َمحلية واإلقليمية على َتجهيز إستر ِ
الغازية لِدولة كندا ِمن أجل ألحد ِمن ال َمخاطر التي ُتسببها Final_IAS_Strategic_Plan_smaller_e.pdf
المحافظة على ال ِنظام البيئي .و ُتساعد
هذە األنواع و ِمن أجل ُ
http://www.ec.gc.ca/eee-ias/default.
اتيجية على َمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية وفي
هذە اإلستر ِ
asp?lang=En&n=98DB3ACF-1
ال َكشف عَنها وفي ُسرعَة ال َرد باإلضافة إلى إدا َرة ِتلك األنواع
الغريبة الغازية التي إستطاعت تكوين ُمجتمعات لها في
األنظمة البيئية وذلِك ِمن ِخالل القضاء عليها أو إِحتوائها أو
اتيجية تدابير تض َمن
السيطرة عليها .أيضاً ،تتض َمن هذە اإلستر ِ
َ
ُ
َ
َمنع إدخال أية أنواع غريبة غا ِزية ِمن دُول أخرى أو ِمن أنواع
إنتقلت ِمن ِنظام بيئي إلى آخر في كندا.
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الدَولة
النرويج

ُم َ
الرا ِبط اإللكتروني
اتيجية
لخص َحول اإلستر ِ
ُتعتبر ِمن اإلستراتيجيات ُمتع ِددة ال ِقطاعات لألنواع الغريبة http://www.regjeringen.no/Upload/MD/
الغازية و َتهدف إلى إيقاف َخسارة التنوع البيولوجيَ .تعتمد
Vedlegg/Planer/T-1460_eng.pdf
اتيجية على تطبيق المبادئ اإلح ِترازية َمع التركيز على
اإلستر ِ
َ
الجهود ال َمبذولة لِ َمنع األنواع الغريبة الغازية ِمن أن َيتم
ُ
اتيجية
إدخالها إلى النرويج .باإلضا َفة إلى ذلِكُ ،تعالج اإلستر ِ
السيطرة واإلح ِتواء وإزالة األنواع الغريبة الغازية التي
َموضوع َ
ُتشكل َتهديداً للتنوع الحيوي في النرويج أو لِنشاطاتها ال ِتجارية
التي َتعتمد على ال َمصا ِدر َ
الطبيعية والبيئة.

اتيجية ال َوطنية على َتسهيل تقييم ُ
الطرق الحالِية
ُجزر الباهاما َتعمل اإلستر ِ
التي َيتم إتباعُ ها في ُجزر الباهاما ِمن أجل ُمعالَجة َموضوع
االنواع الغا ِزية وفي َنفس ال َوقت ِزيادة ال َوعي العام َحول هذا
ال َموضوع و َتحفيز ُمشاركة العا َمة ِمن َ
الشعبِ .خالل عُ مر
المشروعَ ،تم عَقد العديد ِمن التمارين َمع أصحاب ال َعالقة
والعا َمة ِمن َ
الشعب ِمما َنتج عَنه َتطوير للعديد ِمن موا ِد
التوعية والتي َسيكون لها فائدة تتعدى ُجزر الباهاما لِتصل
الصغيرة النا ِمية ُ
األخرىَ .يعتمد هذا ال َمشروع على
للجزر َ
ُ
ُ
َ
َ
ال َعمل األولي الذي تم تنفيذە ِمن ِخالل شبكة ال َمعلومات
األمريكية لِلتنوع البيولوجي والتي تتض َمن َمشروع شبكة
َمعلومات َتحتوي على قا ِئمة باألنواع الغا ِزية ُ
والخبراء وال َبرامج
والمتاحة عَبر شب ِكة االنترنت.
التي َتم َتطويرها ُ
ال ِواليات
المتحدة
ُ
األمري ِكية

http://www.best.bs/publications.html
http://www.best.bs/Documents/
bahamas_nationalstrategy.doc

في عام  ،1999و ِمن ِخالل األمر الِتنفيذي َرقم َ 13112تم إِنشاء http://www.regjeringen.no/Upload/MD/
الداخلية ووزير
Vedlegg/Planer/T-1460_eng.pdf
ال َمجلس ال َوطني لألنواع الغا ِزية ِبرئاسة وزير ِ
ال ِزراعة ووزير ال ِتجارة .فقد إشت َمل ال َمجلس أيضاً على أعضاء
ِمن وزارة النَقل والخا ِرجية وال ِدفاع واألمن الداخلي َ
والخزينة
والصحة َ
والخدمات ال َبشرية ومسؤولين ِمن َوكالة ِحماية البيئة
ِ
الجوية وال َفضاء َفض ًال عَن ُمدير
الحة
م
لل
طنية
و
ال
ة
ر
واإلدا
ِ
َ
َ َ
والممثل ال ِتجاري لل ِواليات
َولية
د
ال
لتنمية
ل
األمريكية
ال َوكالة
ِ
ُ
المتحدة .إن َمسؤولية هذا ال َمجلس َ
تتلخص في التنسيق
ُ
والتخطيط و ِقيادة ال َبرامج الفيدرالِية وال ُوصول إلى ُ
الشركاء في
والسكان ال َمحليين وال ِقطاع الخاص ِمن أجل
الوالية والقبا ِئل ُ
ُمعالجة ُمشكلة األنواع الغا ِزيةَ .ركزت ِخطة عام  2008على
المبكر
َخمسة أهداف إستراتيجية َوهي :ال ِوقاية  -اإلكتشاف ُ
السيطرة واإلدا َرة  -إعادَة التأهيل -
السريعة َ -
واإلس ِتجابة َ
المؤسسي .و ِمن أجل تنفيذ هذە األهداف اإلستراتيجية
التعاون ُ
المناسب لِألبحاث وإدا َرة ال َمعلومات
َيجب توفير الدَعم ُ
والبيانات والتعليم والتوعية والتعاون الدُ ولي الذي أرفق في
الصلة لِخطة عام .2008
الفروع ِ
ذات ِ
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جدول رقم  :4أم ِثلة َحول دُول َلديها ُأطر َتنظيمية ِلمعا َلجة قضايا ِمياە الصابو َرة
الدَولة
استراليا

ُمستوى التنظيم ِفئة التنظيم
تشريعات على
ُمكافحة اآلفات-
المستوى الوطني
الصحي
الحجر ِ
َ
لِلنقل ال َبحري
الدُ ولي.
تشريعات على
المستوى دون
ُ
الوطني(والية
وإقليم) لِلنقل
الساحلي

كندا

المستوى
ال ُتعتبر َبعد
النَقل الكندي َمع
الخاضعة
سمها َبعدِ :حماية ال ِمياە
ِ
على ُ
لَم َيتم َح ُ
السواحل
حالياً ،النَقل الكندي لِكندا ِمن األنواع الما ِئية غير
ال َوطنيِ :بال ُرغم على أنها قوانينَ ،خفر َ
ِمن وجود ال ُقوة إال َأن َبعض
و ُمديرية َصيد
( ُمديرية َصيد
األصيلة و ُمسببات األمراض
والمحيطات التي َقد ُ
الال ِزمة لِ ِصياغة
باألنظمة
ُ
تضر ِ
والمحيطات) األسماك ُ
العقوبات َموجودة األسماك ُ
َ
القوانين ،إِال أن
للمخالفينُ .تعامل
السواحل)
البيئية والتَقليل ِمن
ُ
(خفر َ
كسفينة
إحتمالِية إدخال هذە األنواع
أي ِمن القوانين حالِياً َ
لَم َيتم إعتمادُەَ .تحمل َمصدر
و ُمسببات األمراض ِمن ِمياە
وال ُتعتبر الخطوط تلوث َبحري
السفن وفي
الصابو َرة في ُ
التوجيهية ال َكندية وقضايا ُمتعلقة
َنفس الوقت ِحماية وسال َمة
السفن
السفينة.
لِلعام  2002قوانين ِبسالمة ُ
َ
رسمية.

المستوى
ال ِواليات على ُ
المتحدة ال َوطني و على
ُ
األمريكية ُمستوى الوالية.

ضمن قانون
المتحدة-
ال ِواليات ُ
المحافظة-
ُ
السيطرة وال ِوقاية
َ
من اإلزعاج:
ستوجب عَملية
َي ِ
إدخال األنواع
الغريبة الغازية
غير ال َمقصود
َمزيجا ِمن ُمكافحة
وصيد
اآلفاتَ ،
وحماية
السمك ِ
َ
التنوع البيولوجي

ال َمسؤولية التشري ِعية ال َمسؤولية اإلدا ِرية األهداف التشري ِعية
المستوى
َتجنُب اآلثار الضا َرة لِلكائنات
ُمديرية ال ِزراعة َ
وصيد ُ
األسماك والغابات في ال َوطنيِ :خدمة
ال َبحرية غير المرغوبة على
والحجر
استراليا
الصعيد اإلق ِتصادي والبيئي
َ
التفتيش َ
ُ
الصحي األسترالي
والصحة العا َمة لِلدولة وذلِك
ِ
ِ
(داخل الدا ِئرة)
الحد ِمن َخطر
ِ
ِمن ِخالل َ
ِبوص ِفها جا ِنباً
إدخال هَ ذە األنواع عَبر
اتيجية
السفن الدَولية التي تح ِمل
ِمن اإلستر ِ
ُ
ُ
األسترالية إلدا َرة ِمياە ِمياە الصابو َرة آخذين ِبعين
الصابو َرة
اإلع ِتبار عَدم إِعا َقة ال ِتجارة
َ
دون ُمبرر أو ال َمساس
السفن.
ِبسال َمة ُ

مصا ِئد األسماك
المستوى
على ُ
والنَقل ( َفريق ال َعمل ال َوطنيَ :خفر
و َمنهجية اإلدا َرة
السواحل األمريكي.
ِ
َ
على ُمستوى الوالية:
التكا ُملية)
تخت ِلف َبين ال ِواليات
واشنطن
فمث ًال في ِ
ُتعتبر َمسؤوليتها
عا ِئدة لِمؤسسة
الحياة ال َبرية وصي ِد
األسماك أما في
كاليفورنيا فتُعتبر
لَجنة أراضي الوالية
هي ال َمسؤولة

َمنع إدخال وإنتشار األنواع
الغريبة الغازية ِبشكل َغير
َمقصود وذلِك ِمن ِخالل
التنسيق الفيدرالي و َتطوير
وتشجيع ال ُبحوث وإستخدام
ُطرق َسليمة بيئياً لِ َمنع
والحد ِمن عَمليات
و ُمراقبة َ
الحية
إدخال الكا ِئنات َ
و َتقليل اآلثار اإلق ِتصادية
والبيئية إلدخال هذە
ومأسسة ال ُبحوث
األنواع َ
وال ِتكنولوجيا و ُمساندة
الحكومات والتعاون الدَولي
ُ
الحرة
َمع إتفاقية ال ِتجارة ُ
والمنظمة
لِشمال أمريكا ُ
ال َبحرية الدَولية
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 3.2اإلتفا ِقيات ال َدو ِلية ُم َتعددَة األطراف والبروتوكوالت والرموز المتعلقة
َ
باألنواع الغريبة الغازية
المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية والتي َتعكس اآلثار ُمتعددة الجوا ِنب
ُتوجد هُ نالك ال َعديد ِمن القوانين ِ
والسياسات ال َدولية ُ
المترتبة على إنتشا ِرهاَ .
وتتخصص َبعض هذە القوانين ِمثل االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن
ُ
بينما َيكون ال َبعض اآلخر عاماً.
المستدام
للمحافظة على التنوع البيولوجي واإلس ِتخدام ُ
و َك ِمثال على ذلِكَ ،تقضي إتفا ِقية التنوع البيولوجي ِبتحديد اإلطار العام ُ
والمشاركة العا ِدلة في إستخدام ال َموارد الجينيةَ .كما وتدعو المادَة َرقم ه -8الدُ ول األعضاء لِ َمنع إدخال األنواع الغا ِزية
لِ ِ
عناصرە ُ
الخطط التي تتض َمنها
والسيطرة على إنتشا ِرها والتَخلص ِمنها .أيضاً فإن العديد ِمن ِ
التي ُتهدد ال ِنظام البيئي والموا ِئل واألنواع َ
بالمحافظة على األنواع والموائل
المتعلقة ُ
إتفا ِقية التنوع البيولوجي تأتي على ِذكر األنواع الغريبة الغازية .وتعت ِرف اإلتفاقيات ُ
باألخطار التي ُتلحقها هذە األنواع على الموا ِئل واألنواع األصيلة .في عام  ،1995اعتمدت األطراف المتعاقدة في إتفاقية التنوع
البيولوجي تفويض جاكرتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي وقد تض َمن هذا التفويض َمعايير ُمتعلقة باألنواع الغريبة
الساحلية وال َبحرية".
إحتمال إلدخال األنواع الغريبة الغازية إلى البيئة
ِ
الغازية و َتهدف إلى " َمنع إدخال والتخ ُلص ِمن أي ِ
ُتع ِرف إتفا ِقية ُ
المحيطات في العالَم و َكيفية َوضع
المتحدة لِقانون ال ِبحار ُحقوق و َمسؤوليات األمم في َكيفية إستخدام ُ
األمم ُ
خطوط توجيهية لألعمال التجا ِرية والبيئة وإدا َرة المصا ِدر ال َبحرية .وتنُص هذە اإلتفا ِقية أيضاً على أ ُنه " َيت َعين على الدُ ول إ ِتخاذ
الخاضعة ألحكام
والسيطرة على تلوث البيئة ال َبحرية التي قد ُتسببها إستخدام ال ِتكنولوجيا
ِ
جميع التدابير الال ِزمة لِ َمنع َ
والحد َ
الجديدة على ُجزء ُمعين ِمن البيئَة ال َبحرية والتي قد
المتعمد لألنواع الدَخيلة أو َ
وسيطرة ُكل دَولة أو اإلدخال ال َمقصود أو ُ
َ
ُ
المدخلة وبالتحديد
باألنواع
تعلقة
الم
حية
الص
ب
ن
الجوا
ن
م
العديد
وجد
ت
كما
البيئة".
على
ة
ر
وضا
لحوظة
م
ات
ر
تأثي
لها
يكون
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
فيما يت َعلق ُبمسببات األمراض البش ِرية وتنظيم ال ِتجارة والنَقل.
المصادقة على
المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية في َ
َ
الجدول أدناە ،لِلمزيد ِمن ال َمعلومات َحول ُ
تم تلخيص اإلتفا ِقيات ال َدولية ُ
هذە اإلتفاقيات عادة ما تكون متاحة على المواقع ذات الصلة.
المتعلقة باألَنواع الغريبة الغازية
جدول رقم ُ :5ملخص َحول اإل ِتفاقيات الدَولية ُ
اإلتفا ِقيات واإلل ِتزامات القانو ِنية وال ُرموز

تاريخ اإلنشاء (ال َقرار بالتَحديد)

اإلتفا ِقية الدَولية لِحماية النباتات

1951

إتفاقية تسهيل حركة المالحة البحرية الدولية ( )FALبصيغتها المعدلة

1965

والحيوان
الصحة الدَولية ( )IHRوإتفا ِقية ِصحة النبات َ
قوانين ِ

1969

إتفا ِقية رامسار لألراضي ال َرطبة ()Ramsar

)1999( 1971

السفن ()MARPOL 73 /78
اإلتفا ِقية الدَولية لِ َمنع التلوث من ُ

1978 /1973

وحيوانات
المهددة ِمن نباتات َ
اإلتفا ِقية الدَولية لتنظيم اإلتجار باألنواع ُ

1973

والمشتمل على اإلدا َرة
اإلتفا ِقية الدَولية لِسالمة َ
المعدلة ُ
الحياة ال َبحرية ( )SOLASبصيغ ِته ُ
الدَولية لِلسالمة

1974

المتعلقة بال ِبحارة
والمراقبة ُ
اإلتفا ِقية الدَولية لِمعايير التدريب والتَرخيص ُ

1997/1995/1978

المهاجرة
المحافظة على األنواع ُ
إتفاقية ُ

1979
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اإلتفا ِقيات واإلل ِتزامات القانو ِنية وال ُرموز

تاريخ اإلنشاء (ال َقرار بالتَحديد)

المتحدة لِقانون ال ِبحار
إتفاقية األمم ُ

1982

الجنوبي
المتعلق ِبحماية البيئة في ُمعاهدة ال ُقطب َ
البروتوكول ُ

1991

إتفاقية التنوع البيولوجي

1992

وجدول أعمال ال َقرن 21
إعالن ال ِريو َ

1992

الصلة
الجمركية واالتفاقيات ِ
االتفاق العام لل ِتجارة والتعريفات ُ
ذات ِ

1994

الممارسات الالزمة بشأن إدخال و َنقل الكائنات ال َبحرية
قانون ُ

1994

إتفاقية ُمنظمة ال ِتجارة العالمية

1994

إتفاقية الطيران الدَولي ال َمدني

)2001( 1994

الصيد الرشيد والخطوط التوجيهية
السلوك لِ ُمنظمة األغذية وال ِزراعة العالمية بشأن َ
قوا ِعد ُ
الالحقة
ِ

1995

السفن وإدا َرتها
للسيطرة على ِمياە الصابو َرة في ُ
الخطوط التوجيهية َ

1997

الحيوية
للسالمة َ
بروتوكول ِق ِ
رطاجة َ

2000

السفن الضا َرة (إتفاقية ُمضادة لل َعوالق)
للسيطرة على عَوالق ُ
اإلتفا ِقية الدَولية َ

2001

اإلتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياە الصابورة والرواسب في السفن

2004

واإلستراتيجيات اإل ِقليمِ ية لألنواع الغريبة الغازية
 3.3اإلتفاقيات
ِ

تواصلة إلى ِصياغة
أدَت ُجهود التنسيق َبين الدُ ول
َ
تصلة ُجغرافياً أو التي تر ِبطها َحركة ِتجارة أو عَمليات َسفر ُم ِ
الم ِ
وخاصة ِتلك ُ
السيطرة على هذە المشكلة .و ِبحسب
إستراتيجيات إقلي ِمية ِ
وخطط عَمل ُمتعلقة باألنواع الغريبة الغازية ِمما َسيساهم بالتأكيد في َ
َ
َ
وخطط عَمل إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في َجميع
ما ُيفيد ِبه البرنامج العالمي المشترك إلدارة مياە الصابورة ،فإنه يتم تطوير إستراتيجيات ِ
الدُ ول التا ِبعة لل َبرنامج وذلِك ِمن ِخالل تأسيس ِفرق عَمل تض َمن التنسيق اإلقليمي ،وعَليه يتَوجب أخذ هذە اإلستراتيجيات اإلقليمية
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة.
ِبعين اإلعتبار ِعند َتطوير أية إستر ِ
اتيجية األورو ِبية لألنواع الغريبة الغازية ُ
(إنظر الرا ِبط اإللكتروني http://www.jncc.gov.
و ِمن األم ِثلة األخرى ِ
ذات ِ
الصلة اإلستر ِ
السلبية لألنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي وتأثيرها اإلق ِتصادي
 )uk/page-4013والتي َتم َتطويرها ِبهدف َتقليل اآلثار َ
والصحي على اإلنسان في أوروبا.
ِ

اتيجية اإلقليمية لِ ُمكا َفحة األنواع الغريبة
نا َقش َمجلس التعاون اإلق ِتصادي آلسيا ُ
والمحيط الهادئ عام َ 2003مسألة َتطوير اإلستر ِ
ُ
وخطة عَمل
المتحدة البيئي لِبحار َشرق آسيا أن ُيصدر إستراتيجية ِ
الغازية .و ُيتوقع ِمن الدُ ول األعضاء في لَجنة التنسيق لِبرنامج األمم ُ
تخصصة
إقليمية لِجنوب َشرق آسيا .وقد َتم إقتراح ُمبادرة َتعاونية بشأن األنواع الغريبة الغازية في ُ
الم ِ
الجزر ِمن ِقبل ال َمجموعة ُ
لألنواع الغا ِزية التا ِبعة لإلتحاد الدَولي لِحماية َ
الطبيعة ِمن أجل َتسهيل التعاون في ال َمجاالت الرئيسية إلدا َرة هذە األنواع في
الجزر.
ُ
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جدول رقم  :6أم ِثلة َحول إستراتيجيات إقلي ِمية ُمتعلقة بإدا َرة ِمياە الصابو َرة
ال َمنطقة

الجهة ال َمسؤولة
ِ
عَن التنسيق

ال َبحر األس َود ال َبرنا َمج البيئي
لِلبحر األسود

الدُ َول

الحا َلة

ُبلغاريا ،جورجيا ،رومانيا ،روسيا،
تركيا ،أوكرانيا

تم تنفيذ ُمؤتمرين ِمن أجل َتطوير و َتبني إستراتيجية
خطة عَمل إقليمية
تم تأسيس فريق عمل إقليمي و َوضع وثيقة للصالحيات

َبحر َقزوين

ال َبرنامج البيئي
لِبحر قزوين

أذربيجان ،ايران ،كازاخستان،
روسيا ،تركمانستان

تم ِصياغة إستراتيجية إقليمية وخا ِرطة َطريق ِمن ِخالل
عَدد ِمن َورشات ال َعمل اإلقليمية ِخالل األعوام 2006
و.2007
المتاحة
َتم اإلن ِتهاء ِمن ِدراسة َجدوى لِتعريف الخيارات ُ
إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في اإلقليم.

ِبحار َشرق
آسيا

لَجنة تنسيق
ال َعمل في ِبحار
َشرق آسيا

اندونيسيا ،ماليزيا ،الفلبين،
سنغافورة ،تايالند ،استراليا،
كمبوديا ،جمهورية الصين
الشعبية ،جمهورية كوريا ،فيتنام
أنغوال ،بنين ،الكاميرون ،ساحل
العاج ،الكونغو ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،غينيا االستوائية،
الغابون ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو،
ليبيريا ،نيجيريا ،ساو تومي
وبرينسيبي ،سيراليون ،توغو

َتم عَقد ورشتَي عَمل إقليميتين لِتَطوير وتبني
وخطة عَمل.
اتيجية َوطنية ِ
إستر ِ
تم تأسيس َفريق عَمل إقليمي و َوضع وثيقة للصالحيات

ال ِنظام البيئي اللجنة االنتقالية
الحالي الحالية لغينيا
ال َكبير َ
لغينيا

ال َبحر
المتوسط

َتم عَقد ورشتَي عَمل إقليميتين لِتَطوير وتبني
وخطة عَمل ،وتم االنتهاء منهم في
اتيجية َوطنية ِ
إستر ِ
تموز (يوليو) .2009
تم تأسيس َفريق عَمل إقليمي و َوضع وثيقة للصالحيات

وخطة عَمل في
ال َمركز اإلقليمي ألبانيا ،الجزائر ،البوسنة والهرسك ،ت َمت ِصياغة إستراتيجية إقليمية ِ
كرواتيا ،قبرص ،مصر ،فرنسا ،اليونان ،اإلجتماع األول لِ َفريق ال َعمل اإلقليمي في أيلول لِلعام
للطوارئ
 .2008وقد تم عَقد َمجموعات تركيز ِبهدف اإلنتهاء
واإلستجا َبة للتلوث إسرائيل ،إيطاليا ،لبنان ،مالطا،
اتيجية لِلعام  .2010و ُيتوقع أن َيتم تبني
ال َبحري في ال َبحر موناكو ،المغرب ،صربيا ،الجبل
ِمن اإلستر ِ
اتيجية ِمن ِخالل ُمؤتمر االطراف في إتفاقية
األبيض ُ
المتوسط األسود ،سلوفينيا ،اسبانيا ،الجمهورية هذە اإلستر ِ
َبرشلونة.
العربية السورية ،تونس ،تركيا

المنظمة اإلقليمية مصر ،األردن ،المملكة العربية
ال َبحر األح َمر
ُ
َ
وخليج عَدن
للمحافظة على السعودية ،السودان ،اليمن
ُ
بيئة ال َبحر األح َمر وجيبوتي.
وخليج عَدن

اتيجية
عُ ِقد االج ِتماع األول لِمشروع ِخطة ال َعمل اإلستر ِ
اإلقليمية في حزيران (يونيو) .2009
تم تأسيس َفريق عَمل إقليمي و َوضع وثيقة للصالحيات

المنظمة اإلقلي ِمية لِحماية البيئة ال َبحرية
منطقة روبمي ُ
المنظمة اإلقليمية َمملكة ال َبحرينُ ،جمهورية إيران َتبنت ُ
لحماية البيئة
المؤتمر
اتيجية اإلقليمية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في ُ
اإلسال ِمية ،دَولة الكويت ،سلطنة اإلستر ِ
البحرية
عُ مان ،دولة َقطر ،ال َمملكة ال َعربية اإلقليمي الثاني إلدا َرة ِمياە الصابو َرة والذي َتم عَقدە
السعودية ،االمارات ال َعربية
المنظمة اإلقليمية لِحماية البيئة ال َبحرية.
في َمنطقة ُ
ُ
المتحدة.
الموافقة على ِخطة ال َعمل اإلقليمية
ُ
َفقد َتمت أيضاً ُ
وخطة ال َعمل
اتيجية اإلقليمية ِ
باإلضافة إلى إقرار اإلستر ِ
المنظمة اإلقليمية لِحماية البيئة ال َبحرية
لِمجلس ُ
ُ
عام  .2008وقد أنشئ ِنظام تبديل ِمياە الصابو َرة وتم
الِتنفيذ إعتباراً ِمن َشهر تشرين الثاني .2009
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ال َمنطقة

الجهة ال َمسؤولة
ِ
عَن التنسيق

الدُ َول

الحا َلة

جنوب شرق
المحيط
الهادئ

المجلس الدائم
لجنوب المحيط
الهادئ

األرجنتين ،شيلي ،كولومبيا،
اإلكوادور ،بنما ،البيرو

عقد مؤتمرين إقليميين عامي  2008و  2009لتَطوير
اتيجية اإلقليمية.
واعتماد خطة العمل اإلستر ِ
تم تأسيس فريق عمل إقليمي و َوضع وثيقة للصالحيات

َجنوب
ال َبرنامج البيئي ساموا األمريكية ،نيوي ،استراليا ،تم عَقد إج ِتماع في عام  2006في نوميا َحيث ت َمت
َ
المحيط
اإلقليمي لِجنوب جزر ماريانا الشمالية ،جزر
اتيجية اإلقليمية للشحن ال َبحري
ُ
ُ
الموافقة على اإلستر ِ
المحيط الهادئ كوك ،باالو ،الوالية الفيدرالية
الهادئ
المحيط الهادئ .و ُتعتبر هذە
ُ
لآلفات الغازية في َمنطقة ُ
اتيجية ِمن َمسؤولية ِتلك ال َمناطق ِبحسب إتفاقية
لميكرونيزيا ،بابوا غينيا الجديدة ،اإلستر ِ
فيجي ،ساموا ،فرنسا ،جزر
إدا َرة ِمياە الصابو َرة.
سولومون ،بولينيزيا الفرنسية،
توكيالو ،غوام ،تونغا ،كيريباتي،
توفالو ،جزر مارشال ،الواليات
المتحدة األمريكية ،ناورو ،فانواتو،
كاليدونيا الجديدة ،واالس وفوتونا،
نيوزيلندا
َمنطقة ال َبحر َمركز النَشاط
اتيجية
انتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بليز ،عُ ِقد االج ِتماع األول لِمشروع ِخطة ال َعمل اإلستر ِ
الكاريبي
اإلقليمي  /ال َمركز بربادوس ،كولومبيا ،كوستاريكا ،اإلقليمية في كانون األول للعام .2009
اإلقليمي لِطوارئ كوبا ،دومينيكا ،الجمهورية
التلوث ال َبحري ،الدومينيكية ،السلفادور ،فرنسا،
غرينادا ،غواتيماال ،غيانا ،هايتي ،تم تأسيس فريق عمل إقليمي و َوضع وثيقة للصالحيات
ال َمعلومات
والتدريب
هندوراس ،جامايكا ،المكسيك،
هولندا ،نيكاراغوا ،بنما ،سانت
كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وغرينادين،
سورينام ،ترينيداد وتوباغو،
الواليات المتحدة األمريكية،
فنزويال

جدول رقم  :7أم ِثلة َحول إتفاقيات إقليمية ُمتعلقة َ
باألنواع الغريبة الغازية
ال َمنطقة

ُملخص

إطار إتفاقية األهدافِ :حماية بيئة َبحر قزوين ِمن َجميع َمصا ِدر التلوث ِبما في
المستدام وال َرشيد لل َموارد
المحافظة وإعادة تأهيل واإلس ِتخدام ُ
ِحماية البيئة ذلِك ُ
الحيوية لِبحر َقزوينَ .يحتوي على ال َعديد ِمن األحكام ،و ِمنها توفير
ال َبحرية لِبحر
َ
ُ
السيطرة على األنواع
َقزوين
طرق َمنع إدخال الكائنات َ
الحية باإلضا َفة إلى َ
الغريبة الغازية و ُمكافحتها (المادَة َرقم )12

الرا ِبط اإللكتروني
http://www.caspianenvironment.
org
http://www.ecolex.org/
server2.php/libcat/docs/TRE/
Multilateral/En/TRE001396.doc
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ال َمنطقة
اتيجية
اإلستر ِ
األوروب َية لألنواع
الغريبة الغازية

األنواع الغا َزية
المحيط
في ُ
الهادئ:
إستراتيجية
إقليمية ذات
َصلة بإدخال
اآلفات ال َبحرية
ِمن ِخالل
َ
الشحن في ُجزر
المحيط الهادئ
ُ
 :إستراتيجية
إقليمية

الرا ِبط اإللكتروني
ُملخص
والممارسات َ
http://www.jncc.gov.uk/
األفضل
اتيجية إلى َتسهيل تنفيذ اإللتزامات الدَولية ُ
َته ِدف اإلستر ِ
page-4013
واجه ال َعديد
ودَعم َتطوير ِسياسات وا ِقعية ذات تدابير وأهداف ِ
واضحةُ .ت ِ
الجهود ال َمبذولة لِ ُمكا َفحة األنواع
ِمن الدُ ول األورو ِبية ُقيوداً ُمتماثلة في ُ
http://jncc.defra.gov.
الغريبة الغازية .و ِبحسب ُكل دَولة َقد تشتَمل هذە المعوقات عَلى :تدَني
_uk/pdf/BRAG_NNS
والمعا َرضة لِ ُ
الوصول
الحكومة؛ عَدم إمكا ِنية ُ
تدخل ُ
ُمستوى ال َوعي العام ُ
Genovesi&Shine-European
لِلمعلومات ال َعل ِمية و َمحدو ِدية ال َمعلومات (وذلِك ِمن أجل َتحديد األنواع،
StrategyonInvasiveAlienSpe
خاطر وال َكشف عَنها وآليات التخفيف َوغيرها)؛ ِغياب أول ِويات
و َتحليل ال َم ِ
cies.pdf
واضحة و ُمتفق عَليها لل َعمل؛ ُسهولة عَمليات إدخال األنواع ( َمث ًال ِمن ِخالل
ِ
الصحى؛ عَدم ِكفاية ال ُقدرة على
والحجر ِ
البريد) ،عَدم ِكفاية عَمليات التفتيش َ
حاالت َ
الطوارئ لِمواجهة هذە األنواع؛
المراقبة؛ عَدم ُوجود َتدابير ف َعالة في
ِ
ُ
الجهات
وجود تشريعات قديمة وغير الكافية؛ ضعف في التنسيق بين ِ
والجهات ال َمعنية ُ
األخرى.
ُ
الحكومية والدُ ول ِ
اتيجية هذە التح ِديات و َتهدف إلى َتسهيل تنفيذ اإللتزامات
تستَعرض اإلستر ِ
الدَولية َ
الممارسات ودَعم َتطوير ِسياسات وا ِقعية
وضمان إستخدام أفضل ُ
واضحة .وتم إقتراح اإلجراءات ذات األول ِوية والتي ُتعتبر
ذات تدابير وأهداف ِ
اتيجية بأن التزامات
أساسية ِمن َحيث ال َوقت َ
وجدوى تنفي ِذهاَ .تعترف اإلستر ِ
األطراف القانونية القا ِئمة َقد ُتقيد أو ُتؤثر على التدابير التي ُيمكن إتخاذها،
األنشطة ال ِتجارية.
ال ِسيما فيما َيتعلق ِبتنظيم ِ
المساعدة في ِحماية البيئة ال َبحرية لِ ُجزر
_http://www.sprep.org/solid
ته ِدف هذە اإلتفا ِقية إلى ُ
الحية الغا ِزية عَبر ُسفن
waste/marine.htm
المحيط الهادئ ِمن تأثيرات إدخال األنواع َ
ُ
َ
الشحن ال َبحريةِ .خالل هذە اإلتفا ِقية َيتم إستهداف النا ِقلين ال َرئيسيين
http://www.sprep.org/att/
الحية وهُ ما ِمياە الصابو َرة وال َعوالق التي
ال َمسؤوليين عَن َنقل الكائنات َ
_IRC/eCOPIES/Pacific
المبحرة التي
تلتَصق بالسفينةَ ،مع التركيز ِبشكل خاص على ال ُيخوت ُ
Region/105.pdf
تزور ال َمنطقة بأعداد َكبيرة .إن طبيعة عَمليات َ
الشحن عبر الحدود
واحدة
والمحيطات تؤكد عدم مقدرة دَولة ِ
ومسألة الترا ُبط َبين ال ِبحار ُ
السيطرة ِبشكل َفعال على النَقل ال َبحري و َمنع إنتشار آفات األنواع
على َ
َ
اتيجية فعالة َيجب التعاون َبين
ال َبحرية الغازية .ولِكي تكون هذە اإلستر ِ
المختلفة.
والمجتمع العالَمي لِتنفيذ وتنسيق ال َعمليات ُ
المجاورة ُ
الدُ ول ُ
المحيط الهادئ إطارا إقليميا للتعاون
ُتوفر إستراتيجية األنواع الغا ِزية في ُ
المطلة على
المحيط الهادئ واألقاليم و َكذلِك َمع الدُ ول ُ
َبين ُبلدان ُجزر ُ
والمحيط الهادئ.
المحيط الهادئ ،بما في ذلِك التعاون اإلقتصادي آلسيا ُ
ُ

المنظمة البَحرية ال َدولية إلدا َرة مِ ياە الصابو َرة
 3.4إتفاقية ُ

الموا ِفق
َتم إع ِتماد اإلتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياە الصابورة والرواسب في السفن ِمن ِخالل َتوا ُفق اآلراء في لَندن َيوم َ
الجمعة ُ
وس ُ
تدخل اإلتفا ِقية َحيز الِتنفيذ َبعد  12شهراً ِمن ُمصادَقة  30دَولة لها ُتمثل  35في المائة ِمن دُول ال ِتجارة
ُ 13شباط لِلعام َ .2004
َ
َ
بالشحن العالَمي( .اعتباراً ِمن كانون الثاني للعام  2010كا َنت هُ نالك  21دَولة قد َصادقت على هذە اإلتفا ِقية وهي( :األرجنتين
واستراليا وبربادوس والبرازيل ومصر وفنلندا وكينيا وكيريباتي وجزر المالديف وجزر مارشال وهولندا ونيجيريا والنرويج وجمهورية
كوريا وسانت كيتس ونيفيس وإسبانيا والسويد والجمهورية ال َعربية السورية وتوفالو)
الرئيسية التالِية ( ِبحسب ال َمو ِقع اإللكتروني البرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورة):
تتض َمن اإلتفا ِقية األحكام
ِ
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اإللتزامات العا َمة:

المرفق َمعها
الملحق ُ
موجب المادَة الثا ِنية ِمن اإللتزامات العا َمة ،تت َعهد الدُ ول األطراف ِبتنفيذ كا َفة أحكام اإلتفا ِقية باإلضا َفة إلى ُ
ِب ِ
ِمن أجل َمنع و َتقليل والقضاء على عَملية َنقل الكا ِئنات الما ِئية الضا َرة و ُمسببات األمراض ِمن ِخالل ضبط وإدارة مياە الصابورة
والرواسب في السفن.
تتخذ ِبشكل ُمنفرد أو ِمن ِخالل التشا ُرك َمع أطراف ُأخرى إجراءات وتدابير أَكثر َصرامة تت َعلق
الحق في أن ِ
لِلدُ ول األطراف َ
ِب َمنع َ
وخفض أو القضاء على َنقل الكا ِئنات الما ِئية الضا َرة و ُمسببات األمراض ِمن ِخالل ضبط وإدارة مياە الصابورة والرواسب
َ
في السفن و ِبما يتوافق َمع القانون ال َدولي .و َينبغي على األطراف ِمن ِخالل إدا َرة ِمياە الصابو َرة أن َتكفل ُممارسات ال ُتسبب
الممتلكات أو ال َموارد أو تلك ال َموجودة في الدُ ول ُ
األخرى.
َضررا أكبر على بيئتها ِ
والصحة ال َبشرية أو ُ
َمرا ِفق إستقبال الترسبات

والمتعلقة بمرافق إستقبال الترسبات فإن الدُ َ
ول األطراف تت َعهد ِب َضمان أن ال َموانئ و َمحطات
موجب المادَة َرقم ُ 5
ِب ِ
اإلس ِتقبال حيث يتم تنظيف خزانات مياە الصابو َرة وصيانتها توفر َمرافق استقبال كافية إلستيعاب َحجم الترسبات التي
َيتم نق ُلها.
والمرا َقبة
األبحاث
ُ
والمراقبة على دَعوة الدُ ول األطراف منفردة أو ُمجتمعة لِتشجيع وتسهيل
والمتعلقة بال َبحث ال ِعلمي وال َفني ُ
َتنُص ال َمادة َرقم ُ 6
الخاضعة لوالي ِتها القانونية.
ال َبحث ال ِعلمي وال َفني في َمجال إدا َرة ِمياە الصابو َرة و َرصد تأثير إدا َرة ِمياە الصابو َرة على ال ِمياە
ِ
البَحث وإصدار ِ
الشهادات وال َتفتيش

للسفن ِمن أجل إصدار التراخيص وتنُص المادَة َرقم  9على أَنه ُيمكن
ِبحسب المادَة َرقم  7فإنه َيتوجب تنفيذ مسح ُم ِ
تخصص ُ
المتعلق ِب ِمياە الصابو َرة و/أو أخذ
لِضباط ِرقابة ميناء الدولة تفتيش السفينة للتَح ُقق ِمن َتوفر َصالحية ُمدة التراخيص وتف ُقد ِ
السجل ُ
عينات ِمن ِمياە الصابو َرة .في حال وجود َبعض المخا ِوف فإنه َيتم إجراء تفتيش ُمتعمق و " َتستطيع دُول األطراف إتخاذ ُ
الخطوات
والصحة
المناسبة التي ِمن شأنها َضمان عَدم تصريف ِمياە الصابو َرة ِمن ِقبل السفينة وبالتالي عَدم اإلضرار وتهديد البيئة ِ
واإلجراءات ُ
الممكنة لِتجنب إحتجاز أو تأخير أ َية َسفينة ِمن دون ُمبرر (المادَة
الممتلكات أو الموارد"َ .يجب أيضاً َبذل ُكل ُ
الجهود ُ
ال َبشرية أو ُ
للسفن).
المتعلقة بالتأخير غير ُ
ُ 12
المبرر ُ
المساعدة الفنية
المساعدة ال َفنية والتَعاون اإلقليمي ،فإن الدُ ول األطراف تت َعهدُ ،مباشرة أو عَن َطريق
والمتعلقة ِبتقديم ُ
بموجب المادَة َرقم ُ 13
ِ
َ
المساعدة الفنية لِتدريب
المنظمة و َغيرها ِمن الهيئات الدَوليةَ ،
المناسب لِتلك األطراف التي َتطلب ُ
وحسب الحاجة ،بتَوفير الدَعم ُ
ُ
والمعدات وال َمرافق ُ
الموظفين َ
المشتركة و َبرامج التنمية وإلى إتخاذ
والشروع في تنفيذ ال ُبحوث ُ
المناسبة ُ
وضمان َتوفير التكنولوجيا ُ
ُ
ُ
َ
والمتعلقة بضبط وإدارة مياە
المنظمة ُ
إجراءات أخرى َتهدف إلى التنفيذ الفعال لِهذە اإلتفا ِقية والخطوط التوجيهية التي َوضعتها ُ
الصابورة والرواسب في السفن.
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الجزء  : Aاألحكام العا َمة
الملحق ُ -
ُ
والمتعلق بالتَطبيق العام على أنه َيجب أن يتم تصريف ِمياە
يشتمل على التعريفات والتطبيقات واإلعفاءاتِ .بموجب الالئحة ُ A-2
الملحق باستثناء الحاالت التي َينص عليها َصراحة على ِخالف ذلِك".
الصابو َرة ِمن ِخالل إدا َرة ِمياە الصابو َرة ِوفقا ألحكام هذا ُ
السفن
ومتطلبات ِ
الرقابة على ُ
الملحق ُ -
الجزء  : Bإدا َرة ُ
ُ

خاصة ِبها إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ُموافق عَليها ِمن ِقبل اإلدا َرة ( ِبحسب ال ِنظام
َيجب على ُكل َسفينة أن يكون على َمتنها ِخطة َ
والممارسات التكميل َية إلدا َرة ِمياە
َ )B-1حيث تتض َمن هذە ِ
الخطة َوصفاً تفصي ِليا لإلجراءات التي َيجب إتخا ُذها لِتنفيذ ُمتطلبات ُ
الصابو َرة.

فإِنه و ِبحسب ال ِنظام َ B-2يتوجب أيضاً أن َتحتوي ُكل َسفينة على ِسجل لِ ِمياە الصابو َرة ِبحيث َيتم َتسجيل َمعلومات ُمتعلقة بأوقات
تحميل ِمياە الصابو َرة و ُمعالجتها أو تدويرها ألغراض َتخ ِدم إدا َرة ِمياە الصابو َرة وتصري ِفها في ال َبحر أو في َمرافق إستقبال الترسبات
الخاصة إلدا َرة ِمياە الصابو َرة الواردة في ال ِنظام ِ B-3من تنظيم إدا َرة ِمياە
المتطلبات
َ
أو أي تصريف إستثنائي لِهذە ال ِمياە .إن ُ
الجدول َرقم  8أدناە.
للسفن قد تم تجميعها في َ
الصابو َرة ُ
الخاصة إلدا َرة ِمياە الصابو َرة الواردة في ال ِنظام B-3
المتطلبات
َ
جدول رقم ُ :8
تاريخ ال ِبناء
َقبل عام 2009

ِسعة ِمياە الصابو َرة ( ِمتر ُمكعب)
أقل ِمن  1,500أو أكبر ِمن 5,000

قبل عام 2009

5,000-1,500

ِخالل عام  *2009وبعده أقل ِمن 5,000
ِخالل عام  2009وبعدە أكبر أو ُيساوي 5,000
ولكن قبل عام 2012
ِخالل عام  2012وبعدە

أكبر أو ُيساوي 5,000

ال ِمعيار
يجب على األ َقل أن ُيطابق ِمعيار التبديل
ُمنذ عام  2016و َيجب أن ُيطابق ِمعيار األداء
يجب على األ َقل أن ُيطابق ِمعيار التبديل
ُمنذ عام  2014و َيجب أن ُيطابق ِمعيار األداء
يجب أن يطابق معيار األداء
يجب على األ َقل أن ُيطابق ِمعيار التبديل
ُمنذ عام  2016و َيجب أن ُيطابق ِمعيار األداء
يجب أن يطابق معيار األداء

السفن التي تم تشيدُ ها ِخالل عام  2009أو َبعدە
* ال ِحظ أنهُ َوكما هو ُمبين في َقرار َ
الجمعية َ
العامة ُ
للمنظمة ال َبحرية الدَ ولية ( ،A.1005(25فإن ُ
َليست ُملزمة بالقرار ِ D-2من اإلتفاقِية حتى َيحين َموعد ال َبحث السنوي الثاني ،وفي َموعد ال َيتجاوز ِ 31من َشهر كانون األول لِلعام  .2011لقد َتم
المعالجة والتي َستكون ُمتوفرة َقبل تطبيق اإلتفاقِية بِالكامل.
تقديم هذا ُ
الحكم ِمن أجل َضمان إمدادات كافية ِمن تِكنولوجيا ُ

الموافقة على إستخدام ُطرق أخرى ِمن أجل إدا َرة ِمياە الصابو َرة َكبدا ِئل ل َمعايير تبديل ِمياە الصابو َرة و َمعايير األداء لِ ِمياە
َويتم ُ
ُ
َ
َ
الممتلكات أو ال َموارد والتي
الحماية للبيئة ِ
الصابو َرة شريطة أن تض َمن هذە الطرق على األقل نفس ُمستوى ِ
والصحة البشرية أو ُ
للمنظمة ال َبحرية الدَولية.
الموافقة عليها ِمن َحيث ال َمبدأ ِمن ِقبل لَجنة ِحماية البيئة ال َبحرية ُ
َتمت ُ
المتعلق ِبتصريف ِمياە الصابو َرةَ ،ينبغي و ُكلما َ
السفن التي َتستخدم عَملية تبديل
موجب الالئحة ُ B-4
و ِب ِ
كان ذلِك ُممكناً على َجميع ُ
َ
َ
ِمياە الصابو َرة أن تقوم بإجراء عَملية التبديل على َمسافة ال تقل عن  200ميل َبحري ِمن أقرب األراضي وفي ِمياە ال َيقل عُ مقها عن
المنظمة ال َبحرية الدَولية ،في الحاالت التي ال تستطيع فيها السفينة
ِ 200متر آخذين ِبعين اإلع ِتبار الخطوط التوجيهية التي َوضعتها ُ
َ
تل ِبية اإلرشادات عَلى النَحو الوا ِرد أعالە فين َبغي أن َيكون تبديل ال ِمياە أ َبعد ما تستطيعه عَن اليابسة وفي َجميع الحاالت َيجب أن
ال َيقل ُبعد السفينة عَن اليا ِبسة بـ  50ميل َبحري و ِبعمق َيصل إلى ِ 200متر على األقل.
السفن ِمن إجراء
ِعندما ال َيتم َتوفير ُ
المتطلبات السا ِبقة في عَملية َتبديل ِمياە الصابو َرة ف َقد َيتم تخصيص َمناطق ِبحيث تستطيع ُ
المخصصة لِنقل ِمياە الصابو َرة ِوفقاً ألحكام ِخطة
السفن التخلص ِمن الترسبات في المساحات ُ
عَملية التبديل .و َيجب على َجميع ُ
للسفن (الالئحة .)B-4
إدا َرة ِمياە الصابو َرة ُ
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الجزء  : Cإجراءات إضا ِفية
الملحق ُ -
ُ

السفن ِبهدف َمنع َ
وخفض أو القضاء على
َيحق ألي َطرف ِبشكل ُمنفرد أو ِباالشتراك َمع أطراف ُأخرى َفرض إجراءات ِ
إضافية على ُ
المسببة لألمراض عَن طريق مياە الصابورة والرواسب في السفن.
َنقل الكا ِئنات الما ِئية الضا َرة والكا ِئنات ُ
ين َبغي على َ
المجاورة أو ال َقريبة والتي ُيمكن أن تتأثر ِمن َفرض ِمثل
الطرف أو األطراف في ِمثل هذە الحاالت التشاور َمع الدُ ول ُ
المتطلبات وإبقاءها على تواصل َحول ِنيتهم َفرض َمعايير إضافية َقبل  6أشهُر على األقل ،أما في حاالت الطوارئ
هذە ال َمعايير أو ُ
َ
المنظمة
المتوقع لِتنفيذ اإلجراءات .وحيثما لزم ،فعلى األطراف ُ
الحصول على ُموافقة ُ
أو الحاالت ال َوبائية ف َيجب التبليغ قبل ال َموعد ُ
ال َبحرية الدَولية.
الجزء َ : Dمعايير إلدا َرة مِ ياە الصابو َرة
الملحق ُ -
ُ
ُتوجد َمعايير لِعملية تبديل ِمياە الصابو َرة و َمعايير أداء لِ ِمياە الصابو َرة .و ُيمكن أن َيتم إستخدام عَملية تبديل ِمياە الصابو َرة لِتلبية
َمعايير األداء.
السفن أن تقوم ِبعملية َتبديل ِمياە الصابو َرة ِبكفاءة َتصل إلى  95بالمائة
الالئحة ِ D-1من َمعايير عَملية َتبديل ِمياە الصابو َرة :على ُ
السفن التي تستَخدم طري َقة َ
الضخ أن تع َمل على َضخ ِمياە الصابو َرة ِمن الخزان َثالثة َمرات
ِمن َحجم ِمياە الصابو َرة .و َي َ
توجب على ُ
على األقل لِتتوافق َمع ال َمعايير ال َمطلوبة .و ُيمكن أن َيتم ُقبول َ
الضخ ألقل ِمن ثالث َمرات في حال ِقيام السفينة بإثبات َتحقيقها
تصل إلى  95بالمائة ِمن َحجم ِمياە الصابو َرة.
عَملية تبديل ِ
السفن التي تع َمل على إدا َرة ِمياە الصابو َرة أن تقوم بالتخ ُلص ِمن أقل ِمن عَشرة
الالئحة ِ D-2من َمعايير أداء ِمياە الصابو َرة :على ُ
كا ِئنات َحية لِكل ِمتر ُمكعب أكبر ِمن أو ُيساوي  50ميكرومتر في أقل األبعاد وأقل ِمن عَشرة كا ِئنات َحية لِكل مليلتر أقل ِمن
 50ميكرومتر في أقل األبعاد وأك َبر ِمن أو ُيساوي  10ميكرمتر في أقل األبعاد وال َيجب أن تتجاوز عَملية التَخلص ِمن الميكروبات
المؤشرة التركيزات التي َتم تحديدُ ها.
ُ
الحصر:
المؤشرة ِبحسب ما َنصت عليه َمعايير ِصحة اإلنسان تشتَمل على التالي ولَيس على سبيل َ
الميكروبات ُ
  َبعض أنواع ُ
السموم (ِ Vibrio choleraمثل  O1و  )O139وبأقل ِمن ِوحدة ُمستعمرة ُمتشكلة لِكل  100مليلتر
الكوليرا ُمولدة ُ
واحد ِمن المادَة ال َرطبة ِمن عينات الهوائم الحيوانية.
أو أقل ِمن ِوحدة ُمستعمرة ُمتشكلة لِكل ِغرام ِ
 بكتيريا ِمن ُنوع (ِ )Escherichia coliبحيث ال ت ِقل عَن ِ 250وحدة ُمستعمرة ُمتشكلة لِكل  100ملليلتر
 بكتيريا َمعو َية ِمن ُنوع (ِ )Enterococciبحيث ال تقل عَن ِ 250وحدة ُمستعمرة ُمتشكلة لِكل  100ملليلتر
المنظمة ال َبحرية
الموافقة على ِ
والمقدمة ِمن ُ
أنظمة إدا َرة ِمياە الصابو َرة ِبحسب ما جاءت ِبه الخطوط التوجيهية ُ
َيجب أن َيتم ُ
المنظمة ال َبحرية الدَولية و َموقع البرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورة وتشتمل
الدَولية .لِمزيد ِمن ال َمعلومات ،انظر إلى َموقع ُ
الحيوية أو التي ُتغير
الحية أو ال َعمليات َ
الحشرية وتستخ ِدم الكائنات َ
المبيدات َ
هذە على ِ
أنظمة قد َتستخدم المواد الكيميائية أو ُ
الخصا ِئص الكيميائية أو الفيزيا ِئية لِ ِمياە الصابو َرة.
ال ِتك ِنولوجيا النَموذِ جية
المعتمد ِمن ِقبل
المشاركة في ال َبرنامج ُ
للسفن ُ
الالئحة ُ D-4
والمتعلق بال ِتكنولوجيا النَموذجية لِمعالجة ِمياە الصابو َرةُ :يسمح ُ
َ
ُ
َ
المعالجة الوا ِعدة لِ ِمياە الصابو َرة وإعطا ِئها ُمهلة خمس َسنوات قبل أن تضطر إلى اإلم ِتثال
اإلدا َرة وذلِك إلخ ِتبار وتقييم ِتقنيات ُ
للمتطلبات.
ُ
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راج َعة ال َمعايير
ُم َ
المنظمة ال َبحرية الدَولية َيجب أن تقوم ِبمراجعة َمعايير أداء ِمياە الصابو َرة آخذين ِبعين
ِبحسب الالئحة  D-5والذي َينص على أن ُ
السالمة وال ُقبول البيئي (عَدم إلحاق أضرار أكبر ِمن ِتلك التي َتعمل على َحلها)
اإلع ِتبار َمجموعة ِمن الخصا ِئص التي تتض َمن إجراءات َ
الحيوية في َموضوع إزالة أو َجعل
المختلفة) و َفعالِية التكاليف وال َفعالِية َ
السفن َمع عَملياتها ُ
والتَصميم ال َعملي (توا ُفق َتصميم ُ
المراجعة على َتحديد ل َمدى
المسببة لألمراض في ِمياە الصابو َرة َغير َنشطةَ .ينبغي أن تشتمل ُ
الكا ِئنات ال َمائية الضا َرة والكا ِئنات ُ
المتاحة لتَحقيق ال ِمعيار ال َمطلوب كما َيجب أيضا تقييم المعايير ال َمذكورة أعالە وإجراء تقييم لألثر اإلجتماعي
ُمالئمة التكنولوجيا ُ
الجزرية النا ِمية.
واإلقتصادي وتحديداً بما َيتعلق بإحتياجات ال ُبلدان النَامية وال ِسيما المشاريع َ
الصغيرة للدُ ول َ
الجزء "ُ :"Eمتطلبات المسح وإصدار التراخيص إلدا َرة مِ ياە الصابو َرة
الملحقُ -
ُ
المتجددة و ُمتطلبات إصدار التراخيصَ .تظهر في
َيتحدث هذا ُ
السنوية واولويا ُتها ،وعَمليات المسح ُ
الجزء عَن ُمتطلبات التجديد َ
الملحق النَموذج ال َمطلوب لإِ صدار التراخيص إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ودَفتر َتسجيل ِمياە الصابو َرة.
ُ

3.5

للمنظمة البَحرية ال َدولية إلدا َرة مِ ياە الصابو َرة
الخطوط التوجيهية ُ

للمنظمة
المتعلقة بإتفاقية إدا َرة ِمياە الصابو َرة ِمن ِخالل لَجنة ِحماية البيئة ال َبحرية ُ
َتم َتطوير َ 14مجموعة ِمن الخطوط التَوجيهية ُ
ال َبحرية الدَولية ،ويتم أيضاً َتطوير دليلين إرشاديين آخرين وهُ ما في ال َمراحل األخيرة .وال َهدف ِمن الخطوط التَوجيهية هو ُمساعدة
وسلطات ال َموانئ على التَقليل ِمن َمخاطر إدخال الكائنات الما ِئية
ُ
والسلطات وقبطان السفن ُ
والمشغلين والمالِكين ُ
الحكومات ُ
المدرجة في
والمرتبطة ِ
السفن .اإلرشادات التوجيهية ُ
السفن ُ
بحماية وسال َمة ُ
الضا َرة و ُمسببات األمراض ِمن ِمياە الصابو َرة ورواسب ُ
الجدول َرقم  9أدناە ُمتاحة على ال َموقع اإللكتروني لبرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورة.
َ
جدول رقم  :9خطوط توجيهية َفنية لتطبيق إتفاقية ِمياە الصابو َرة
الخطوط التوجيهية بشأن مرافق إستقبال الرواسب (الخطوط التوجيهية )1
الخطوط التوجيهية بشأن أخذ عينات مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )2
الخطوط التوجيهية بشأن التقيد المتكافئ بإدارة مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )3
الخطوط التوجيهية بشأن إدارة مياە الصابورة وإعداد خطط إدارة مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )4
الخطوط التوجيهية بشأن مرافق إستقبال مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )5
الخطوط التوجيهية بشأن تبديل مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )6
الخطوط التوجيهية بشأن تقييم المخاطر في إطار الالئحة ألف 4-من إتفاقية إدارة مياە الصابورة للسفن (الخطوط التوجيهية )7
الخطوط التوجيهية بشأن إقرار ُن ُظم إدارة مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )8
إجراءات إقرار ُن ُظم إدارة مياە الصابورة التي تستخدم مواد نشطة (الخطوط التوجيهية )9
الخطوط التوجيهية بشأن إقرار برامج التكنولوجيات النموذجية لمعالجة مياە الصابورة واإلشراف عليها (الخطوط التوجيهية )10
الخطوط التوجيهية بشأن معايير التصميم والبناء لتبديل مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )11
الخطوط التوجيهية بشأن معايير التصميم والبناء لتيسير ضبط الرواسب على متن السفن (الخطوط التوجيهية )12
الخطوط التوجيهية بشأن التدابير اإلضافية المتعلقة بإدارة مياە الصابورة بما في ذلك حاالت الطوارئ (الخطوط التوجيهية )13
المبادئ التوجيهية بشأن تعيين مناطق لتبديل مياە الصابورة (الخطوط التوجيهية )14
دراسة استقصائية حول الخطوط التوجيهية بشأن إتفاقية إدارة مياە الصابورة
الخطوط التوجيهية بشأن رقابة الدول على الموانئ بحسب إتفاقية إدارة مياە الصابورة للعام 2004
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اإلستراتيجية ال َوطنية؟
لماذا
ِ

المترتبة على إدخال األنواع عن طريق ِمياە الصابو َرة ِبفعالية ،فإِنه َيتوجب
لِلتمكن من مساعدة الدُ ول في إدا َرة ال َمخاطر ُ
ً
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ُجزءا ال يتجزأ
َتو ُفر قا ِعدة َمعلومات َمبينية على أساس ِعلمي فني َمتين .و ُتعتبر اإلستر ِ
المؤسسية باإلضافة إلى َمجموعة ِخطط عَمل
ِمن اإلطار التنظيمي ال َوطني والسياسات ِ
ذات ال َعالقة والتشريعات والترتيبات ُ
َ
ينسجم مع اإللتزامات
و َبرامج ُمحددة .و َيجب َ
ترجمة السياسات ال َوطنية إلى ُممارسات فعالة في إدا َرة ِمياە الصابو َرة بما َ
ً
َ
تم ِذكرە سابقا فإن
المؤسسي والتشريعي أو إعادَة صياغ ِتهما .وكما َ
والمتطلبات القانو ِنية لِخدمة التَطوير ُ
ال َوطنية وال َدولية ُ
المرتبط بإدا َرة ِمياە الصابو َرة ستكون ُمتاحة عَبر ال َموقع اإللكتروني ل ِلبرنامج
هذە الخطوط التوجيهية لإلصالح القانوني ُ
ُ
َ
العالمي المشترك إلدارة مياە الصابورة .و ُيمكن الحصول على َمعلومات إضافية وق ّيمة َحول َتطوير أطر قانو ِنية و ُمؤسسية
لألنواع الغريبة الغازية في ُكتيب البرنا ِمج العالَمي لألنواع الغا ِزية (.)Shine 2008
واسع نظراً لِصفتها الشا ِملة وبالتالي
و ُتعتبر السياسات والقوانين ال َدولية (على النحو الوا ِرد أعالە) ،قا ِبلة للتطبيق على ِنطاق ِ
المستوى ال َوطني َمع إعطاء اإلهتمام لِعدد ِمن القضايا ال َمحلية وال َوطنية واإلقلي ِمية سوا ًء البيئية
فإنها تحتاج إلى َتفعيل على ُ
المؤسسية أو َغير ذلِك.
ِمنها أو القانو ِنية أو ُ

حول أسباب تَطوير إستراتيجية َوط ِنية إلدارة مِ ياە
اإلطار َرقم ُ :3ملخَ ص َ
الصا ُبورة





المساهم في إنتشار األنواع ال َبح ِرية الغريبة الغازية.
 ُتعتبر ِمياە الصابو َرة النا ِقل الرئيسي ُ
المتعلقة بإدارة ِمياە الصابو َرة واألنواع الغريبة الغازية عا َمة إلى ح ِد ما وال يتم تفعيلها غالباً على
 ُتعتبر اإلتفا ِقيات الدَولية ُ
المستوى ال َوطني.
ُ
وحصرية
 ُتعتبر إدارة ِمياە الصابو َرة واألنواع الغريبة الغازية غير ُمستوفاە في التشريعات ال َوطنية والتي ُتعتبر شا ِملة َ
و ُمحددة.
واضحة.
 ُتعتبر المسؤولِيات
المتعلقة بإدارة ِمياە الصابو َرة واألنواع الغزية الدخيلة َغير ِ
ِ
المؤسسية ُ
والصالحيات ُ

ِ
والسياسات ال َوطنية ِلمِ ياە الصابو َرة
 4.1التشريعات

المتحدة األمريكية ونيوزيلندا ُمتطلبات
إن لدى ُسلطات ال َموانئ ال َمحلية و َبعض الدُ ول ِمثل ُأستراليا (ر ِاجع اإلطار َرقم  )4وال ِواليات ُ
كجزء ِمن التزاما ِتهم في االتفا ِقيات العالَمية ولِحماية النُظم البي ِئية ال َمحلية .وقد قا َمت الرا ِبطة
َ
خاصة ِبشأن إدا َرة ِمياە الصابو َرة ُ
المستقلين ِبالعمل َمع ُ
الغرفة الدَولية لِلمالحة لِ َجمع ال َمعلومات عَن ال ُبلدان التي قا َمت بإعداد تقارير
الدَولية لِمالكي النا ِقالت ُ
َ
ُمتعلقة ِب ِمياە الصابو َرة و ُمتطلبات اإلدا َرة .واحتفظت الرابطة ِبقاعدة بيانات ُمنذ عام  1990سجل فيها  17دَولة لديها " ُمتطلبات
وجزر
الصحي إلدا َرة ِمياە الصابو َرة" .وهذە الدُ ول هي االرجنتين ُوأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وإسرائيل ونيوزيلندا ُ
الحجر ِ
َ
العظمى
المتحدة األمريكية وكاليفورنيا وميناء اوكالند (الواليات المتحدة) و َمنطقة ال ُبحيرات ُ
أوركني (المملكة المتحدة) وال ِواليات ُ
(الواليات المتحدة) وميناء فانكوفر (كندا).
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والمحتوى ال ِتقني
إِن اإلستراتيجيات ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة القا ِئمة تختلف عَن ِ
بعضها ال َبعض ِبعدة ُطرق ِمن َحيث الهي َكل ُ
ً
ُ
الحيوية والمصالِح ال َوطنية
والمؤسسية فضال عَن الخصا ِئص ُ
الجغرافية َ
وشمولية النَهج .وهذا إنما َيعكس إختالف البيئات القانو ِنية ُ
المحتوى الداخلي وآلية
لِكل دَولة .وبال ُرغم ِمن هذا اإلختالف فإن هذە اإلستراتيجيات ال َوطنية تشت ِرك في َجوانب كثيرة ِمنها ُ
التَطوير.
الملحوظة في ُ
َ
المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية فإِن ُمعظم ال ُبلدان َتفتقر إلى
وعلى الرغم ِمن الزيادَة
إألطر التشري ِعية ال َوطنية ُ
وسياسات أو استراتيجيات لِتنظيم وإدا َرة ِمياە الصابو َرة .وتسعى هذە الخطوط التوجي ِهية لِمعالجة هذە
وجود قوانين ُمحددة ِ
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ُخطوة ُ
بخطوة َمع توفير أم ِثلة/عَينة عَملية
ال َفجوة .عالَجت األقسام التالِية َمسألة َتطوير إستر ِ
الجهود ال َمبذولة لِمعالجة األنواع ال َبحرية الغريبة
و َملموسة .يتض َمن اإلطار َرقم  5لَمحة عا َمة عَن اإلرشادات الها َمة التي ت ُؤثر وتدعَم ُ
الغازية.

اإلطار َرقم  :4إدارة مِ ياە الصا ُبورة في أستراليا
الصعيدين الدَولي وال َمحلي ِبشكل رئيسي َحيث َيتم َنقل ما ُيقارب
َتعتمد أستراليا في ِتجارتها على ِصناعة النَقل ال َبحري وعلى َ
ُ
السلع عَن طريق ال َبحر .باإلِضافة إِلى ذلِك فإِنه َيتم تصريف َنحو َ 150مليون طن ِمن ِمياە الصابو َرة إلى الموا ِنئ
ِمن ِ 95%من ِ
ُ
األسترالية َسنوياً ِمن ِقبل  10,000سفينة ُمحملة ِمن  600ميناء في الخا ِرج( .ال ِنظام ال َوطني األسترالي لِمنع وإدا َرة ال َعمليات
الهُجومية لآلفات ال َبحرية)2001 ،
ُيعتبر ال ِنظام البيئي في ُأستراليا َفريداً ِمن َنوعه َحيث َ
المرجانية الها َمة .وما ُيثير
يتضمن العديد ِمن األنواع النا ِدرة ِ
والشعاب ُ
ال َقلق َحول األنواع الغريبة الغازية ال َموجودة في ِمياە الصابو َرة هو التأثيرات التي َستصاحبها على اإلستزراع البحري وال َمخاطر
المترتبة على ِصحة اإلنسان .وقد قا َمت استراليا بتنفيذ الخطوط التوجيهية إلدارة ِمياە الصابو َرة في عام  1990واعتمدَت النَهج
ُ
الوطني إلدا َرة ِمياە الصابو َرة عام .1994
َتنفرد الخطوط التوجيهية ألنها ُتقدم الدَعم ال َمطلوب لألبحاث ِمن أجل تطوير أساليب اإلدا َرة و ُتوفر ِنظاماً ُمحوسباً لِدعم
ذات ال َمخاطر العالِية لألنواع الغريبة الغازية .و َيعمل هذا ال ِنظام على تقييم خزانات ِمياە الصابو َرة
السفن ِ
القرارات َيستهدف ُ
ُ
السفينة ،بما َيسمح ِبتحديد َمدى خطورة ِمياە الصابو َرة واألنواع
للسفن الدَولية ِبنا ًء على ال َمعلومات ُ
ُ
المقدمة ِمن ِقبل ُربان َ
ُ
ُ
َ
السفن قبل وصولِها إلى أستراليا ِمما قد َيتوجب عَليه التخلص ِمن ِمياە الصابو َرة أثناء ال َمسار.
الدخيلة الغا ِزية التي تحملها هذە ُ
إنخفاض ال َمخاطر ِمن
السفن ِمن ال ِقيام بأي تدابير إدارية َ
تم التأكد من ِ
المحددة في حال َ
خاصة لِتلك ال ِرحلة ُ
وقد َيتم إعفاء ُ
ِمياە الصابو َرة التي تح ِملها.
َيجب على الخزانات التي ي ِتم َتعريفها على أ َنها َتحمل َخطرا عاليا ِمن ِمياە الصابو َرة ُمعالجة و/أو إدا َرة هذە ال ِمياە ِمن ِخالل
الصحي األسترالِية ،و ِمن ُ
ُ
الطرق ال َمقبولة:
والحجر ِ
الطرق ال َمقبولة لدا ِئرة التفتيش َ
 عَملية تبديل ِمياە الصابو َرة في ال َبحر ِمن ِخالل عَمليات تبديل ُمتتابعة و ِمن ِخالل التدَفق أو التخفيف.
 عَدم تصريف خزانات ِمياە الصابو َرة التي َتحمل َخطرا عالياً لألنواع الغريبة الغازية.
 النَقل ِمن خزان إلى آخر.
 خيارات ُمعالجة ُمقارنة كما تم تطويرها.
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اإلطار َرقم  :5ال َمبادئ الرئيسية في ُمعا َلجة َ
حرية الغريبة الغازية
األنواع البَ ِ
مِ ن ِخالل اإلستراتيجيات ال َوطنية
الحية هو ُ
الحد ِمن عوا ِقب إنتشار هذە األنواع في ِظل
األنسب واألقل َتكلفة في َ
ُيعتبر َمنع إدخال األنواع ال َبحرية َ
التدخل َ
السيطرة عليها على المدى البعيد والتي قد َتكون غير َفعالة أو ُمكلفة أو كالهما .وتشت ِمل
ُ
الصعوبات ُ
المرتبطة بالقضاء أو َ
ُ
ذات العال َقة
مل
ع
ال
امج
ر
ب
و
طنية
و
ال
اتيجيات
ر
اإلست
على
التأثير
في
ساهم
ت
والتي
َولي
د
ال
ستوى
الم
على
بها
عترف
الم
بادئ
م
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ال َ
َ
ُلمعالجة االنواع ال َبحرية الغازية الدخلية ما يلي :
النَهج ال ِوقائيَ :تم إعالن هذا النَهج عام  1992في ُمؤتمر ِريو لِلبيئة والتن ِمية و َينص ال َمبدأ َرقم  15على أنهُِ " :من ِأجل ِحماية
واسع ِمن ِقبل الدُ ول ِوفقا لِقدراتهاَ .وحيثما تكون هُ ناك َتهديدات ِبوقوع
البيئَة َيجب أن َيتم تطبيق َنهج ِوقائي على ِنطاق ِ
األصيلة لِلدولة فال َيجب إستخدام َموضوع ِقلة ال َمعلومات ال ِعلمية كذري َعة لِتأجيل
أضرار َجسيمة أو غير مسترجعة على البيئة َ
إتخاذ أي تدابير َفعالة لِ َمنع التدَهور البيئي .و ُيؤكد النَهج ال ِوقائي على َضرورة عَدم تأجيل إتخاذ إجراءات ِبسبب ِقلة ال َمعلومات
الحاجة إلى
ال ِعلمية وذلِك لِتجنب إلحاق َضرر َجسيم أو غير مسترجع على البيئة .ال َمبدأ َرقم  15هو عُ نصر إِس ِتباقي َيعكس
َ
ُوجود تدابير بي ِئية فعالَة ُمستندة إلى إجراءات َطويلة األمد والتي َقد َتتوقع التغيرات على أساس ال َمعرفة ال ِعلميةُ " .منذ ذلِك
المناخي ُ
المتحدة (،)UNFCC
لأل َمم ُ
المختلفة بما في ذلِك إِطار التَغير ُ
الحين ،تم تطبيق هذا النَهج في التشريعات البيئية ُ
والمفوضية األورو ِبية.
وإتفا ِقية التنوع البيولوجي (ُ ،)CBD
إعالن ِريو:
http://www.un.org/esa/documents/ecosoc/cn171997//ecn171997–8.htm
وشرحه َحول ال َمبدأ ال ِوقائي:
َتعريف ال َمكتب األوروبي للبيئة ُ
http://www.eeb.org/publication/1999/eeb_position_on_the_precautionar.html
المفوضية األورو ِبية َحول ال َمبدأ ال ِوقائي:
اإلتصال ِمن ُ
http://ec.europa.eu/environment/docum/20001_en.htm
وجدت ُقبوالً َرسميا
َنهج ال ِنظام البيئيَ :تم ِصياغة ِعبارة " َنهج ال ِنظام البيئي" في َوقت ُمبكر من ثمانينيات القرن الماضي وقد َ
المتعلقة بالتنوع
تم عَقدە في َمدينة ِريو لِلعام  1992لِتصبح إحدى ال َمفاهيم
ِ
في ُمؤتمر ِقمة األرض الذي َ
األساسية لإلتفا ِقية ُ
المستدام والعا ِدل لل َموارد واألراضي وال ِمياە
المتكاملة التي ُتعزز َمبدأ ِحفظ واإلستخدام ُ
البيولوجيَ .بل َوهو إستراتيجية لإلدا َرة ُ
األساسية
المناسبة التي تشتَمل على الهيا ِكل
ِ
والكا ِئنات َ
الحية .و َيستند َنهج ال ِنظام البيئي على تطبيق ال َمنهجيات ال ِعلمية ُ
َ
الحية وبيئ ِتها .يعترف النَهج بأن ال َبشر َمع تنو ِعهم الثقافي هُ م ُجزء ال يتجزأ ِمن
وال َعمليات وال َوظائف والتفاعُ الت َبين الكا ِئنات َ
األنظمة البيئية.
ِ
َمعلومات َحول َنهج ال ِنظام البيئي:
http://www.cbd.int/ecosystem/background.shtml?tit=syn
َمبادئ النَهج البيئي في مالوي ( ُمؤتمر األطراف َرقم  4إلتفا ِقية التنوع البيولوجي)
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-04/information/cop-04-inf-09-en.pdf
ث/المستخدم َيدفعَ :تم ِصياغة هذا المبدأ في با ِدئ األمر إثر َطلب َوطني ِمن ِقبل ُمنظمة التعاون اإلقتصادي
المل ِو ُ
مبدأ ُ
ُ
َ
والتن ِمية وذلِك في ُمحاولة ِمنها لِ َضمان ِقيام الش ِركات ِبدفع تكاليف ُمكافحة التلوث ِمن دونِ اإلع ِتماد على الدَولة .وقد أدرجت
السلطات ال َوطنية الترويج لِتضمين َمفهوم التكاليف البيئية واستخدام األدوات
في ال َمبدأ ِ 16من إعالن ِريو ،ونصهاَ " :يجب على ُ
َ
َ
يتحمل تكاليف التلوث النا ِتجَ ،مع ُمراعاة
الملوث أن َ
اإلقتصادية ،آخ َذة ِبعين اإلع ِتبار و ِمن َحيث ال َمبدأ النَهج القاضي بأن على ُ
َ
ودون تشويه للتجا َرة الدَولية ونشاطات اإلستثمار" .وبالتالي فإن هذا إعتراف بأَه ِمية َتوفر تكاليف بيئية
ال َمصلحة العا َمة
ُ
َ
ُ
ً
َ
لألنشطة اإلقتصا ِدية بما في ذلِك تكلفة َمنع َ
المجتمع ككل.
وجعلها عَملية ِ
المحتمل َ
ِ
داخلية بدال ِمن فرضها على ُ
الضرر ُ
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إِعالن ِريو:
http://www.un.org/esa/documents/ecosoc/cn171997//ecn171997–8.htm
المستدامة.
والمشاركة بإع ِتبا ِرها الل ِبنات
ِ
األساسية لِتحقيق التن ِمية ُ
التكا ُمل َبين ال ِقطاعات :عَرفت األجندَة َرقم  21التكا ُمل ُ
و ُيعتبر التكا ُمل ال ِقطاعي أمر َضروري لِمعالجة ال َقضايا البي ِئية واإلقتصا ِدية واإلج ِتماعية ِبشكل ُشمولي .ولِ َضمان َحل َمشاكل
المعقدة َيجب أن َيتم ُمشاركة الكفاءات ِمن َجميع ال ِقطاعات.
القضايا ُ
األجندَة َرقم : 21
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
الحدود الدَولية فإن تبادُل ال َمعلومات في ُمختلف ال ِقطاعات
التَعاون اإلقليمي والدَوليَ :نظراً لِعدم ت َوقف ال َمشاكل البيئية ِعند ُ
َوطنياً ال َيقل أهمية عَن ُمشاركة ال َموارد وال َمعلومات إقليمياً ودولياً .ويتوجب التعاون ِمن أجل ال َعمل على َحل هذە
المشا ِكل.

5

إستراتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە
َكيفية تَطوير
ِ
الصابو َرة
إِن َتطوير اإلستجابات ال َوطنية لألنواع الغريبة الغازية َ
المشترك َبين الوكاالت وعَبر ال ِقطاعات.
يتطلب دَرجة كبيرة ِمن التنسيق ُ
الصلة فإنها تنتَشر في َكثير ِمن األحيان َبين أكثر ِمن َمجموعة ِمن
وفي حين ُتوجد ال َعديد ِمن القوانين والسياسات القا ِئمة ِ
ذات ِ
(سلطات الموانئ
ال ِوزارات ( ِمثل وزا َرة البيئَة والنَقل) وال َوكاالت ِ
ذات ال َعالقة ( ِمثل وكاالت ِحماية البيئة) ُ
والمؤسسات الِتنفيذية ُ
المجتمع ال َمدني (كش ِركات َ
والجمعيات وأصحاب ال َعالقة).
الشحن َ
على َسبيل ال ِمثال) َفض ًال عَن ُ
الخاصة ها َمة ِجداًَ .فمث ًال َيتم َتطبيق القانون وتنفيذ ال َمسؤوليات في ال ِنظام ال ِفدرالي
َكذلِك ،فإِن دُستور أي دَولة وأحكا ِمها
َ
األنظمة ال َمركزية َموجودة والتي َ
تتطلب التنسيق
بالمشاركة َمع ُ
الحكومة ال َمركزية و ِبشكل ُجزئي َمع ُحكومة ال ِوالية .وما تزال ِ
ُ
ُ
الصعيدين ال َعمودي واألفقي.
والتكا ُمل على َ
اتيجية
إِن إنشاء آلِيات َتنسيق َسليمة أَمر بالِغ األَه ِمية ِمن أجل التَخطيط ال َوطني ُ
المتعلق باألنواع الغريبة الغازية و َتطوير إستر ِ
المبكرة .و ِمن أجل ذلك َيجب تحديد ِوكالة قيادية وتعيين َفريق عَمل.
إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ُتعالج ال َمشاكل في مر ِاحلها ُ
ُتوضح األَقسام التالِية ُ
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة وهناك َتوصيات َرئيسية في
الخطوات ال َرئيسية في عَملية َوضع اإلستر ِ
صناديق ُمنفصلة في ِنهاية ُكل ِقسم.
اتيجية إدا َرة ِمياە الصابو َرة األدوار وال َمسؤوليات لِمعالجة األنواع الغريبة الغازية ِمن ِقبل أصحاب
وضح ِ
ُت ِ
الخطة ال َوطنية إلستر ِ
ال َعالقة ِمثل ُسلطات ال َموانئ َ
وشركات َ
الشحن و َغيرها عَالوة على ذلِك َ
تضع َمعايير تنفيذ أولِية ولها دَور َفعال في تأمين ال َموارد
المؤسسية والبش ِرية والمالِية الال ِزمة ل ِلتنفيذ.
ُ
َسلسل و َقد َتحتاج لِخطوات ُمعقدة و ُمدة َطويلة إلستكمالِهاَ ،فقد تتوازى أيضاً َبعض ُ
تم إعداد ُ
الخطوات ِعند
َ
الخطوات التالِية بالت ُ
التطبيق ال َعملي أو قد ت ِتم ِبطريقة أك َثر عَشوائية.
عاد ًة ما ُتعتبر ُ
الحكومة
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة قراراً ِسياسياً َبحتاً ،وذلِك لِ َضرورة تدَخل ُ
الخطوة األولى في َوضع إستر ِ
الممكن أَن
وتوجي ِهها لِمسألة اإلعتراف بالتهديد الذي ُيصاحب ِمياە الصابو َرة كنا ِقل رئيسي إلنتشار األنواع الغريبة الغازية .و ِمن ُ
اتيجية
كسياسة ق ِوية أو ال َيتم ِصياغة َموقف سياسي َوطني ِبشكل ِ
َيتم ِصياغة ِمثل هذا القرار ِ
واضح ِخالل عَملية إعداد اإلستر ِ
وواضعي القانون والتي
ويكمن ال َغرض ِمن هذە
للمخططين وصا ِنعي القرار ِ
السياسة توفير توجيه ُ
ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرةُ .
َ
ً
تتض َمن أهداف وغايات عَملية إدا َرة ِمياە الصابو َرة  --استنادا إلى َ
السياسية  --و ِبعبارات عا َمة َحول الكيفية التي ينبغي
الخيارات ِ
َ
وخطة عَمل أو قد ي ِتم إعدادُها بإعتبا ِرها َوثائق
السياسة ال َوطنية إستراتيجية ِ
اتيجية .و َقد تتض َمن َوثيقة ِ
ِمن ِخاللها تلبية اإلستر ِ
ُمنفصلة.
اتيجية
السياسي على
َ
َيستند القرار ِ
الحاجة إلى تنظيم ِمياە الصابو َرة و ُتوجد هُ نالك ثال َثة ُخطوات ِعند تأسيس إطار اإلستر ِ
ال َوطنية:
  َتطوير وإقرار ِسياسة َوطنية ِبشأن إدا َرة ِمياە الصابو َرة واألنواع الغريبة الغازية.
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة.
  ِصياغة إستر ِ
اتيجية ال َوطنية في إطار عَملي وإدا َرتها ِمن ِخالل َتطوير ِخطة ال َعمل ال َوطنية إلدا َرة ِمياە
 اإلن ِتهاء ِمن َكيفية َوضع اإلستر ِ
الصابو َرة
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ُ
السلبي
واسعة ِمثل َ
السياسة ال َوطنية أهداف ِ
للخطوات الثال َثة السا ِبقة ُمستويات تأثير ُمختلفة ففي حين ُتوفر ِ
"الحد ِمن التأثير َ
لإل ِدخال ال َمقصود وغير ال َمقصود لألنواع الغريبة الغازية وذلِك ِمن ِخالل ُمراجعة التشريعات و َوضع َبرنامج ِمن التدابير وتبادُل
اتيجية ال َوطنية على تعريف ُمتطلبات ال َعمل ِمثل َتطوير َبرنامج ُمراقبة.
ال َمعلومات والتعاون ُ
المشترك َبين ال ِقطاعات ،وتع َمل اإلستر ِ
ُ
وتع َمل ِخطة ال َعمل َبعد ذلِك على تحديد النشاطات ال َعملية بالتفصيل والتي َسيتم تطبيقها على َمواقع ُمحددة و ِبأوقات ُمحددة
ِمثل تطبيق َبرامج ِدراسات أولِية في َجميع ال َموانئ ال َرئيسية ِخالل َ
الخمس َسنوات".
سياسة رسمية

تشريع

التكوين المؤسسي

استراتيجيات وخطط عمل

رسم توضيحي  2رسم بياني يوضح تطوير السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل.
اتيجيةَ ،يتم إتباع ُ
الخطوات التالِية :
ُبمجرد تفعيل َموقف ِسياسي كإستر ِ
اتيجيات و َكذلِك إعداد الترتيبات
وسن ِمسودة تشريعات ُتوفر
األساسيات ال َمطلوبة لِتطبيق وتنفيذ ِ
ِ
 إعداد َ
السياسات واإلستر ِ
المؤسسية الال ِزمة َمع أحكام ل ِلتنفيذ.
ُ
وخطة ال َعمل.
اتيجية ِ
 تطبيق اإلستر ِ
 إشراف و ُمراقبة وتقييم التنفيذ.
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في إطار قانوني و ُمؤسسي
و َتجدُ ر اإلشا َرة بضرورة تع ِريف ال َمهام واألدوار ِعند َتطوير إستر ِ
كمؤشر لصياغة اإلستراتيجية بالرغم من أن بعض الدول ال ت ِتبع ُ
الخطوات بحذافيرها
ِ
وسياسي ،وتعمل الخطوات التالية الوا ِردة أدناە ُ
اتيجية ال َوطنية ولكن العديد ِمن ُ
الخطوات يتم تنفيذ أجزاء ِمنها على األقل.
عند تطوير اإلستر ِ

 5.1ال َمعلومات ال َمطلوبة

اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ِمن أجل
َيجب َجمع ك ِميات ها ِئلة ِمن ال َمعلومات َقبل أَو َبعد إتخاذ القرار ِ
السياسي لِتنفيذ إستر ِ
المساهمة في َتطويرها .و ُتعتبر ُنقطة ال ِبداية لِعملية إعا ِدة التشكيل هذە ِهي تقييم ال َوضع الر ِاهن لِقضايا ِمياە الصابو َرة في ال َبلد
ُ
الصلة ِب ِمياە الصابو َرة
ال َمعني ِمن َحيث اآلثار البي ِئية والتدابير اإلدا ِرية .وفي ِنهاية ال َمطاف فإن تو ُفر ِفهم ُمتع ِمق لِكافة القضايا ِ
ذات ِ
َسيكون ُمفيداً .و ُينصح بإعتماد تقييمات الحالَة السري َعة َبدالً ِمن تنفيذ تقييم ُمفصل َيستغرق َسنوات ،ألنه َسيؤدي إلى تأخير
المبين في الخطوط التوجيهية التي َوضعتها ِمياە الصابو َرة العالَمية وال َمعهد الدَولي
ال ِبدء في اإلصالحات ِ
ذات ِ
الصلة .وعلى النَحو ُ
للمحيطات (تم ِصياغتها في اإلطار َرقم .)6
ُ
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السريع
الحالة َ
اإلطار َرقم  :6مِ فتاح ال َمعلومات الالزم ِلتقييم َ
 النَقل ال َبحري:
•دَور النَقل ال َبحري في اإلقتصاد ال َوطني.
•ال َموانئ وال َمرافئ ال َبحرية.
•سحب ِمياە الصابو َرة وتصريفها.
َ
َ
•الخصا ِئص البيئية لل َمصدر وال َموانئ.
والساحلية:
 البيئَة ال َبحرية
ِ
والساحلية.
•البيئَة ال َبحرية
ِ
ذات األهَ مية اإلق ِتصادية.
•المصا ِدر ِ
الحيوية ال َبحرية الغا ِزية:
  ِدراسات َحول األنواع َ
•التأثير اإلق ِتصادي.
الصحي.
•التأثير ِ
•التأثير على التنوع البيولوجي.
والمؤسسية:
الجوانب القانو ِنية ِ
 َ
والسياسية ُ
•اإللتزامات اإلقليمية والدَولية.
•القوانين والتشريعات ال َوطنية.
•المؤسسات ال َوطنية.
ُ
• ُمراقبة ال َموانئ الدَولية.
 أصحاب ال َعالقة:
 ال َمصدر الوطني لل َمعلومات:
لل َمزيدُ ،
للمحيطات
انظر الخطوط التوجيهية لتقييم حالة مياە الصابورة على المستوى الوطني التي َوضعها ال َمعهد الدَولي ُ
والبرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورة ،وهي ُمتوفرة على َموقع ِمياە الصابو َرة العالمي.

اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ِبما في ذلِك ال َمعلومات
السريع على البيانات ُ
المتوفرة لإلستر ِ
ُيمكن أن َتستند تقييمات ال َوضع َ
والساحلية ودراسات ُمتخصصة باألنواع الغريبة الغازية والسياسات والقوانين القا ِئمة (ال َمحلية
َحول النَقل ال َبحري والبيئات ال َبحرية
ِ
واإلقلي ِمية والدَولية) وتحليالت أصحاب ال َعالقة ومصا ِدر َوطنية لل َمعلومات .و ِبشكل عام فأنها ُتوفر َمعلومات كا ِفية لِعملية إعادَة
اإلصالح و ُيمكن إستخدا ُمها لِتحديد ال َثغرات في قا ِعدة ال َمعلومات التي َيتعين ُمعالجتها في ال َمراحل األولى ِمن إعادَة اإلصالح.
المقبلة للتقييم اإلقتصادي التي َوضعها ُكل ِمن البرنامج العالمي
و ُيمكن أيضاً َجمع َمعلومات ُمفيدة باستخدام الخطوط التوجيهية ُ
إلدارة مياە الصابورة واإلتحاد الدَولي لِحماية الطبيعة.
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في ُمؤسسات ُمتعددة وألَن ال َعديد ِمن ال َوكاالت
و ِبسبب إنتشار ال َمعلومات ُ
المتعلقة ِبتَطوير إستر ِ
َ
الصلة َيبرز الدُ ور ال َرئيسي لِفريق ال َعمل ال َوطني في َضمان تل ِبية َجميع اإلحتياجات
العا ِملة في َمجال توليد البيانات وال َمعلومات ِ
ذات ِ
َ
الصلة التي قد تكون َضرورية َيجب توفر لجنة للدراسات ،فعلى َسبيل ال ِمثال
ِمن ال َمعلومات .ولِ َضمان َجمع كا َفة ال َمعلومات ِ
ذات ِ
ِدراسة ال َمسح األولية لل َموانئ التي َيقودها البرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورة.
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 5.2الحاجات المؤسسية
واسعة ِمن أصحاب ال َعالقة
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ِهي عَملية ُمعقدة ولِذلِك َيجب التشا ُرك َبين َمجموعة ِ
إِن َوضع إستر ِ
السياسات ال َوطنية والدَولية وهي َكل
ناجحة .على ُكل َبلد أو َمنطقة تحديد ما هو َضروري إعتماداً على ِ
لِ َضمان التَوصل إلى نتيجة ِ
الجزء
اتيجية َوطنية َكما هو ُمبين في األم ِثلة ِمن ُ
ال ِوكاالت ُ
والسياق اإلقليمي .ال ُيوجد َحل ِ
الحكومية ِ
واحد لِكيفية بناء وتنفيذ إستر ِ
والمتعلق ُبمراجعة التشريعات لبرنامج العالمي إلدارة مياە الصابورة ولِذلِك ُيقترح تأسيس ِوكالة قيادية وفريق عَمل.
الرا ِبع أعالە ُ
َوقد كان هذا النَهج ،الذي َتم إعتمادُە ِمن ِقبل العديد ِمن الدُ ول األكثر نجاحاً َكونه َيتبع النَهج ُ
الشمولي والتعاوني والذي َيعمل
السياسات ال َوطنية التي ُتناسب
الجمع َبين ال َعديد ِمن أصحاب ال َعالقة الرئيسيين واإلستفادَة ِمن ِخبراتهم لِ َوضع إستراتيجية ِ
على َ
الملكية و ُتعزز الِتنفيذ واإلم ِتثال في ِنهاية ال َمطاف .وهي أيضاً أداة لإلستفادَة ِمن َمهارة
َبلدهمَ .فهي ِبالمحصلة عَملية شا ِملة َتغرس ُ
المجتمع ال َمدني.
المؤسسات وال ِقطاعاتِ ،بما في ذلِك ُ
َمجموعات ُموزعة على عَدد كبير ِمن ُ
الحكومية
الجهات ُ
اتيجية َوطنية فعالة وذات َكفاءة َيعتمد على اإلتفاق َحول األدوار َوالمسؤولِيات التي َستلعبها ِ
إِن َتنفيذ إستر ِ
ً
ً
وال َوكاالت .و َنظراً إلى َحداثة َموضوع إدا َرة ِمياە الصابو َرة واألنواع الغريبة الغازية ِنسبيا ،فإن ال َعديد ِمن ال َوكاالت تع َمل حالِيا في
تحمل َمسؤوليات َجديدة و َمهمات ِمن أجل إدا َرة
المشكلة .وبالتالي َستضطر هذە ال َوكاالت إلى ُ
تنفيذ أجزاء ُمختلفة تت َعلق ِبهذە ُ
الرئيسية َستكون
القضية
ِ
اتيجية ال َوطنية .وال ُتوجد َوكالة ِمثالية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في أي َبلد وعَليه فإن ِ
ال ِنظام ِعند إعداد اإلستر ِ
َ
واضحة لها ِمما َسيسهل التعاون َبين هذە ال َوكالة القيادية وفريق ال َعمل.
أنسب َوكالة وإنشاء هَ يكلية ِ
في إختيار َ
هُ نالك َثالثة َخيارات لِبدء هذە ال َعملية :
خاصة ِمن أجل دَفع عَجلة هذە ال َعملية ولِتلعب دَور ال َوكالة القيادية.
الحكومة ِبتوكيل ال َمهام لِهئية َ
 أَن َتقوم ُ
الحكومة على تشكيل َفريق عَمل و َيتم إخ ِتيار ال َوكالة القيادية ِمن ِضمن أعضاء َفريق ال َعمل.
 أَن َتعمل ُ
 أَن َتعمل ال َهيئة التنسي ِقية على تأسيس فريق عَمل و َيتم ُمناقشة َموضوع ال َوكالة القيادية ِخالل هذە ال َعملية.

اإلطار َرقم  :7الخُ طوات ال َرئيسية ِعند البدء بِتطوير إستراتيجية َوطنية
إلدارة مِ ياە الصابو َرة
َ )1تحديد ال َوكالة القيادية  -وتكون هذە ال َوكالة إما :
الحيوي أو
  َوكالة لديها َمسؤولية شا ِملة على األنواع الغريبة الغازية و/أو األمن َ
 و َكالة لديها َمسؤولية شا ِملة إلدا َرة ِمياە الصابو َرة.
 إِن لَم تت َوفر ِكلتاهُ ما فيستطيع َفريق ال َعمل تحديد َوكالة قيادية.
ُ )2يمكن تأسيس َفريق ال َعمل ِمن ِخالل َمجموعة ِمن اإلجراءات كاآلتي:
 أَن َتقوم ال َوكالة القيادية ِبتأسيس َفريق ال َعمل أو
المؤسسة ال َوطنية إلدارة ِمياە الصابو َرة بتأسيس فريق ال َعمل أو
 أَن َتقوم ُ
الحيوي ِبتأسيس فريق ال َعمل.
المؤسسة ال َوطنية لألنواع الغريبة الغازية/األمن َ
 أَن َتعمل ُ
 )3اإلجتماع التخطيطي لِفرق ال َعمل :





تحديد أصحاب ال َعالقة.
اإلفتتاحية.
الجلسة
ِ
دَعوة َ
 ِخالل اإلج ِتماعَ :تحديد ال َوكالة القيادية (إذا لَم َيتم تحديدها)َ ،فيتم تحديد رئيس فريق ال َعمل.
المتعلقة ِبتقديم التقارير ،إلخ.
 َتحديد ُأسلوب ال َعمل لِفريق ال َعملَ ،
الجدول الز َمني و َبرنامج ال َعمل واإللتزامات ُ
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ال َوكالة القيادية
اإلستراتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة على ال َوكالة القيادية .وهي ُمؤسسة
تقع ال َمسؤولية ال َرئيسية في َوضع وتنفيذ
ِ
المؤسسة على التنسيق
َتعمل عاد ًة على َ
المستويين اإلقليمي وال َدولي .وتع َمل هذە ُ
الصعيد ال َوطني وتتفاعَل َمع ُ
َ
اإلستراتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة وفي تنفيذ َبعض جوا ِنبها في كثير ِمن األحيان إال أنها
واإلشراف على تنفيذ
ِ
ُ
المختلفة إلى ُمؤسسات أخرى لِتنفيذ َبعض ُمكونات
ال ُتنفذ َجميع ُبنود
اإلستراتيجية ،باإلضا َفة إلى تفويض َ
الصالحيات ُ
ِ
اإلستراتيجية .ف َعلى َسبيل ال ِمثال ،تختلف مؤهالت سلطة الموانئ عن وزارة البيئة لذلك َيتم تكليف سلطة الموانئ بإجراء
ِ
المسوحات ال َمطلوبة للميناء َمع تقديم ال َمشورة ال َمطلوبة.
ُ
الحكومة ِبتخصيص َوكالة قيادية لألنواع الغا ِزية ،فإنه َيتوجب ِزيادة َصالحياتها لِتشمل ِمياە الصابو َرة وفي
ِعندما تقوم ُ
داخل وزا َرة البيئة أو ال ِزراعة،
أغ َلب األحيان تكون ال َوكالة القيادية المختصة بشأن األنواع الغريبة الغازية ُمؤسسة َتعمل ِ
خاصة لِغرض التعا ُمل َمع َمنع وإدا َرة األنواع الغريبة الغازية ِمثل َوكالة األمن
إال أ َنه في َبعض الحاالت َيتم تأسيس َوكالة َ
الحيوي في وزا َرة ال ِزراعة والغابات في نيوزيلندا.
َ
صالحيات هذە ال َوكالة لِيشمل أيضاً ِمياە الصابو َرة .ونظراً لِطبيعة ال َعالقة َبين األنواع
وفي هذە الحالَة ُيمكن ِزيادة
ِ
ال َبحرية الغريبة الغازية ُ
وطرق َنقلها ِبوزارة النقل َ
والشحن فإنه َيتم تكليف سلطة الموانئ أو ما شا َبه ذلِك ِب َوضع
إستراتيجية َوطنية ُمحددة إلدا َرة ِمياە الصابو َرة تناسبها.
ِ
إستراتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة
واضحة لِ َوضع
القضيةَ ،ف ِمن الضروري أن َيتم تعيين َمسؤولية تنسيق ِ
َمهما كانت ِ
ِ
واسعة ِمن
ِبما في ذلِك عَقد ِفرق ال َعمل .ال َمسألة
أنسب َوكالة لل َبلد ال َمعني َوتوفير َمجموعة ِ
ِ
الحاسمة هنا هي َتحديد َ
وصناعات النقل ال َبحري.
المرتبطة باألنواع الغريبة الغازية ِ
ِ
الخبرات الال ِزمة ِبما في ذلِك التفاصيل ُ
َمسؤوليات ال َوكالة القيادية

اتيجية ال َوطنية و ِمن أَجل َتحقيق هذە الغا َية َيتوجب على
إن ال َمسؤولية الشا ِملة للوكالة القيادية هي اإلشراف عَلى َتنفيذ اإلستر ِ
ال َوكالة القيادية توضيح ال َعناوين التالِية:
الصلة َ
وضمان التشريعات الال ِزمة في الدَولة.
اتيجيات ال َوطنية ِ
ذات ِ
اتيجية ال َوطنية في ِ
السياسات أو اإلستر ِ
 دَمج اإلستر ِ
  َوضع َ
السفن التي تزور ال َموانئ في ال ِبالد.
وضمان تنفيذ الترتيبات الال ِزمة ال ِعلمية والتش ِغيلية واإلدا ِرية لِجميع ُ
اتيجية ال َوطنية ولَديهم اإلذن
 التأ ُكد ِمن أن َجميع أصحاب ال َعالقة الرئيسيين ُملمين و ُمدربين ِبشكل كا ِمل و ُمناسب َمع اإلستر ِ
بال َعمل.
الحاجة.
اتيجية ال َوطنية وإدخال التغييرات َحسب َ
والمراجعة ُ
المراقبة ُ
 ُ
المستمرة ل َمدى َفعالية تطبيق تنفيذ اإلستر ِ
  َضمان تنفيذ َفعال للقوانين ال َوطنية والتشريعات.
 إدا َرة األدوات الدَولية ذات ال َعالقة بإدا َرة ِمياە الصابو َرة.
اتيجية ال َوطنية و/أو ِمن ِخالل َتطوير
الناجحة والتي َ
أصبحت ُممكنة ِبفضل ِ
الخبرة ُ
المكتسبة في تشغيل اإلستر ِ
 تضمين اإلجراءات ِ
المتطلبات الدَولية أو َ
الممارسات".
"أفضل ُ
َمجال ال ُبحوث أو التكنولوجيا أو َتغيير ُ
  َضمان إتصال ُمستمر وتعاون َجميع أصحاب ال َعالقة الرئيسيين ،و
الصلة بإدا َرة ِمياە الصابو َرة.
المشاركة في ال َمسائل الدَولية واإلقليمية وال َوطنية ِ
ذات ِ
 ُ
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َفريق ال َعمل
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە
إن ال َهدف ال َرئيسي ِمن تأسيس َفريق ال َعمل هو ِتقديم ال َمشورة والدَعم الال ِزم ِخالل عَملية ِصياغة اإلستر ِ
الصلة ،فضالً
الصابو َرة ويجب أن َيشتمل َفريق ال َعمل على ُممثليين َذوي َكفاءة ُيمثلون كا َفة أصحاب ال َعالقة ِبما فيها ال ِقطاعات ِ
ذات ِ
المهتمة .و َيجب أن تكون عَملية تأسيس َفريق ال َعمل َشفافة وأن َتتم في أس َرع َوقت ُممكن ِخالل ال َمراحل األ َولية ِمن
عَن َ
الجماعات ُ
الصلة.
الجهات ِ
ذات ِ
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة وذلِك لِ َضمان ُحقوق ُ
الملكية ِمن ِقبل َجميع ِ
عَملية ِصياغة اإلستر ِ
المبادرة في تأسيس َفريق ال َعمل
وفي حال ُ
وجود َوكالة قيادية لألنواع الغريبة الغازية أو إلدا َرة ِمياە الصابو َرة فإِن عَليها َمسؤولية ُ
ً
الممكن
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرةَ .ونظرا لِعدم وجود َوكالة قيادية في الكثير ِمن الحاالت ف ِمن ُ
ِمن أجل ِصياغة اإلستر ِ
المناسبة ِبشأن تأسيس الوكالة القيادية.
تأسيس َفريق الع َمل أوالً والذي َستكون أولى أولوياته َتقديم ِ
التوصيات ُ
اتيجية ال َوطنية ل ِمياە الصابو َرة،
و َكما َتم ِذكرە آنفاً َحول دَور َفريق ال َعمل َكهيئة إِستشارية َتقوم ِبدورها ِخالل َمرحلة َتطوير اإلستر ِ
اتيجية .وفي ِمثل هذە الحاالت َقد
فإن هذا ال َفريق قد ُيصبح َمع ال َوقت الكيان الدا ِئم ال َمسؤول عَن ُمراقبة و ُمراجعة َتنفيذ اإلستر ِ
والعضوية.
يتم ُمراجعة وثيقة الصالحيات لل َفريق َفض ًال عَن إجراءا ِته الِتنفيذية ُ
تتَميز َمرحلة تأسيس َفريق ال َعمل بأنها ديناميكية َ
اتيجية ال َوطنية ل ِمياە الصابو َرة و َمرحلة
وتتطور َمع َتقدم ال َعمل في ِصياغة اإلستر ِ
الِتنفيذ التي تليهاَ ،وفي ال َوقت الذي يتم إع ِتماد َفريق ال َعمل ك َلجنة إستشا ِرية ،فإن ال َرسم البياني َحول َمجموعات أصحاب ال َعالقة
المختلفة لَيست لديها َنفس أعضاء َفريق
المشتركين في هذە ال َعملية .و ِمن
الواجب ِذكرە بأَن الدُ ول ُ
المبين أدناە يوضح َطبيعة ُ
ُ
ِ
ال َعمل ول ِكن المهم في ال َموضوع هو إشراك ُممثلين ِمن كا َفة ال ِقطاعات.
المقترحة
ُعضوية َفريق ال َعمل ُ

 رئيس َفريق ال َعمل :عادة ما يكون ممثل ال َوكالة القيادية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في َحال تأسيسسها على أرض الواقع.
  ُممثل ِمن ال َوكالة القيادية ( َيختلف عَن المذكور أَعالە).
  ِسكرتير َفريق ال َعمل ( ِمن ال َوكالة القيادية).
المتعلق بإشراك أصحاب ال َعالقة).
  ُممثل ِمن َمجموعة أصحاب ال َعالقة التي تم إختيا ُرها (إنظر ال َرسم البياني ُ
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة
جدول رقم َ :10مجموعَات أصحاب ال َعالقة ُ
المقترحة لإلشتراك في َتطوير اإلستر ِ
الخبرات وال َمسؤوليات
المؤسسة
ُ
َمجال ِ
السلطة المالحية (وزارة المواصالت تنسيق وضبط الشحن والتحقق من السالمة البحرية والبيئية وضبط موانئ الدولة.
أو غيرها كالبحرية وخفر السواحل) وتطبيق االتفاقيات والتشريعات الخاصة بالشحن.
وزارة البيئة

التنسيق العام وإدارة مشكلة األنواع الغازية بما فيها المراقبة وخطة االستجابة وتطبيق
إتفاقيات التنوع البيولوجي واإلتفاقيات البيئية والتشريعات.

سلطة الموانئ

مسؤولة عن تطبيق خطة إدارة الميناء لمياە الصابورة (المتوافقة مع اإلستراتيجية
الوطنية) وتهيئة المرافق المناسبة لذلك كمرافق استقبال مياە الصابورة.

إدا َرة َصيادي األسماك

اإلشراف َوتنظيم َصيد األسماك و َتربية األحياء الما ِئيةَ ،وقد ُتوفر ِكلتى ال َعمليتين ال َمسارات
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة أن تؤثر على
الال ِزمة إلدخال األنواع .بإمكان اإلستر ِ
السمكية.
الثر َوة َ
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المؤسسة
ُ
الصحة العا َمة
ُسلطة ِ

الخبرات وال َمسؤوليات
َمجال ِ
الصحي في ال َموانئ وتقييمها.
الحجر ِ
أنشطة َ
اإلشراف على ِ

الحجر
ُسلطة َ

األنظمة لِ َمنع دُخول وان ِتقال األمراض
بحال وجو ِدها ،فإنها َتعمل على ِصياغة و َفرض ِ
والجراثيم.
َ

الحكومات ال َمحلية/اإلدا َرة
ُ

المحيطة بال َموانئ وقد يكون لها َصالحية على ال َموانئ
لها َصالحية على ال َمناطق ُ
وأنشطتها.

أصحاب السفن وهيئاتها

مسؤولة عن اإلجراءات واألنشطة على متن السفينة ويجب عليهم إخبار الربان عن
متطلبات الموانئ المراد زيارتها بما يخص التشريعات الخاصة بالميناء والمالحة والصحة
والهجرة والجمارك.
تطويع صناعة السفن وبنائها حسب المبادئ المطبقة عالمياً للتعامل مع مياە الصابورة.

صانعي السفن ومعماري البحار

قطاع صيد السمك واالستزراع المائي متأثرون بالظروف البيئية السلبية الناتجة عن إدخال بعض األنواع من خالل مياە الصابورة
(لكنهم مسؤولون أيضا عن إدخال بعض هذە األنواع)
وصناعة ال ِنفط
التعدين ِ

وتوجد َبعض
إن نشاطات التعدين وال ِنفط والغاز َقد تكون َنواقل ُمحتملة إلدخال األنواعَ .
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة.
المترتبة على هذە ِ
اآلثار ُ
الصناعة في اإلستر ِ

الجا ِمعات و ُمؤسسات ال ُبحث

المتخصصين في َمجال َتصنيف األنواع (لديهم ال ُقدرة عَلى تصنيف األنواع ِبدقة)،
ِعند تو ُفر ُ
فيتم إجراء َبرامج ُمراقبة للبيئة ال َبحرية.

الحكومية
المنظمات البي ِئية غير ُ
ُ
والجمهور العام
ُ

المدخلة.
المبكرة لألنواع ُ
المراقبة ُ
المراقب وقد يساندوا في عَمليات ُ
يلعبون دَور ُ

َمسؤوليات َفريق ال َعمل
األساسية لِفريق عَمل إدا َرة ِمياە الصابو َرة ِهي :
ال َمسؤوليات
ِ
  َتقديم ال َمشورة وإقرار ِمن َسيمثل ال َوكالة القيادية (في حال عَدم تأسيسها).
المقترحة في اإلس ِتبيان أَعالە.
  َجمع ُكل البيانات واآلراء وال َمعلومات ُ
وجميع ال َمسائل ُ
الصلة وال ُقدرة الوا ِقعية على
األخرى ِ
 النَظر في َجميع ال َوقائع ِ
ذات ِ
السفن التي َتزور ال َموانئ َ
ذات ِ
الصلة ِبشأن ُ
المثلى.
المتنافسة وإق ِتراح ِ
اتيجية ُ
َتحقيق التَوازن َبين ال َمصالح ُ
السياسات ال َوطنية واإلستر ِ
المناسبة.
الممارسات ِ
السياسية والتشريعات واإلجراءات الِتنفيذية وال َمسؤوليات ُ
  َتقديم َتوصيات ِبشأن ُ
اتيجية ال َوطنية.
  َتحرير و ُمراجعة اإلستر ِ
اتيجية ال َوطنية.
  َتطبيق التَرتيبات لإلستر ِ
  َوضع و َتنفيذ ِخطة ُمراجعةَ /تقييم.
المتعلقة ِبالكائنات
اتيجية ال َوطنية لِتوفير التَوجيه وا ِإلشراف وال َمشورة ِبشأن ال َمسائل ُ
 إِستمرار ال َعمل والتَعاون َبعد إعداد اإلستر ِ
الما ِئية الضا َرة و ُمسببات األمراض ،في حين أَن ال َوكالة القيادية ِهي ال َمسؤولة بالدَرجة األولى عَن إدا َرة الترتيبات الِتنفيذية (أو
في حال توفر َخبير في األنواع الغريبة الغازية في ال َوكالة القيادية)ُ ،يمكن لِفريق ال َعمل ال َبقاء لتقديم التوجيه بشأن إدا َرة
ِمياە الصابو َرة.
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لِمزيد ِمن التَوجيهَ ،نرجو ال ُرجوع إلى ال َمعلومات التي َتم َجمعها في ال َمالحق ِمن  3-1والخطوط التوجي ِهية ل َفريق ال َعمل ال َوطني
ل ِمياە الصابو َرة العالمي.

الحظات إجرائية
الحظات َعملية ُ /م َ
ُ 5.3م َ

اتيجية
اتيجية و ُمراقبتها فإِنه ُتوجد َخمس ُخطوات لِ َوضع إِطار إلستر ِ
كما َتم ِذكرە سابقاً ،في َحال َتوفر َقرار ِسياسي لِتنفيذ اإلستر ِ
الخطوات التي َيتعين إِنجازها إلنهاء ُ
والموضحة في اإلطار أَدناە .هذە التفاصيل ا ِإلجرائية ُتوضح ُ
الخطوة الثا ِنية.
َوطنية شا ِملة ُ
السياسي ف ُيمكن ل ِلبلد ُ
اتيجية َوطنية .وفي حال لَم يتو َفر ِمثل هذا القرار َرسمياًُ ،يمكن
َوعندما َيتوفر القرار ِ
الشروع في َوضع إستر ِ
إستخدام ال َمعلومات ال َموجودة في ال ِقسم الثاني ِمن هذە الخطوط التوجيهية لِرفع ال َوعي َحول األنواع الغريبة الغازية وإنشاء بيئَة
مالئمة لِتطبيق ُمعالجة األنواع الغريبة الغازية.

اإلطار َرقم  :8الخُ طوات المتبعة في تَطوير إطار إستراتيجية َوطنية إلدارة
مِ ياە الصا ُبورة
ُ
الخطوة األولى:
السياسي
ال َقرار ِ
i
ُ
الخطوة الثا ِنية:
وخطة عَمل َوطنية
اتيجية ِ
َجمع ال َمعلومات ِمن أجل َتطوير ِسياسة وإستر ِ
وجمع لِلمعلومات
ال َمرحلة األولى :إنشاء َفريق عَمل َ
وسياسة َوطنية
اتيجية ِ
ال َمرحلة الثا ِنيةِ :صياغة و َتحرير إستر ِ
ال َمرحلة الثالِثةَ :تطوير ِخطة عَمل
i
ُ
الخطوة الثالِثة:
المؤسسي
وسن و َتطبيق التشريعات والتأثير على اإلصالح ُ
ِصياغة َ
i
ُ
الخطوة الرا ِبعة:
اتيجية
َتطبيق ِخطة ال َعمل واإلستر ِ
i
ُ
الخطوة الخا ِمسة:
ُمراقبة و َتقييم ال ِنظام
اتيجية ال َوطنية إلدا َرة
ِعندما َيتم َتحديد َفريق ال َعمل وال َوكالة القياديةَ ،يجب أن َيتم َتطوير َجدول َز َمني ُمفصل ِمن أجل َتطوير اإلستر ِ
المحددة ال َمطلوبة.
اتيجيةُ .يوفر اإلطار َرقم  9ال َمعلومات ِبشأن َبعض اإلجراءات ُ
ِمياە الصابو َرة باإلضافة إلى َمرحلة تنفيذ هذە اإلستر ِ
لألنشطة
المحددة التي َتم إقرارها ِبالنسبة ِ
إال أنه ِبحاجة إلى َتعديل لِيعكس إحتياجات ُكل َبلد و/أو َمنطقة َ
والجداول ال َز َمنية ُ
والمخرجات .إن وجود َمجموعة ِمن ال َمهام وال َمسؤوليات ِمن ِقبل َفريق ال َعمل لل َوكاالت ال َمعنية ولِجان ُ
المستشارين ِبما
الخبراء أو ُ
ُ
المناسب و ِبشكل َفعال.
يتوافق مع ُمؤهالتهم و ُقدراتهم َسوف يساعد على َضمان َتنفيذ ال َعملية في ال َوقت ُ
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اإلطار َرقم  :9ال َمهام ال َرئيسية في تَطوير ِسياسة َوط ِنية ِ
وخطة إستراتيجية
ِ
وخطة َعمل
ال َمرحلة األولىَ :تطوير َفريق ال َعمل
اتيجية َوطنية
 اإل ِتصال والتشاور مع أصحاب العالقة و المؤسسات ذات الصالحية ِمن أجل المشاركة في َوضع سياسة وإستر ِ
ل ِمياە الصابو َرة
 إنشاء فريق العمل وتعيين أعضائه
َ
 تعريف الثغرات في المعرفة والخبرات بين أعضاء فريق ال َعمل والعمل على سد النقص ِمن ِخالل تعيين خبراء
ومتخصصين
َ
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة وإجراءاتها
 ُ
المناقشات بين أعضاء فريق ال َعمل بشأن عملية َوضع إستر ِ
 التعرف على ال َوكالة القيادية (إذا لم يتم تحديدها سابقا)ً
اتيجية َوطنية
ال َمرحلة الثانيةَ :تطوير إستر ِ
المعلومات
َجمع َ
السلوك ِبما َيتعلق باألنواع الغريبة الغازية وإدا َرة ِمياە
  َجمع ال َمعلومات َحول اإلتفا ِقيات الدَولية واإلستر ِ
اتيجيات و َقواعد ُ
الصابو َرة.
أوجه
المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية وإدا َرة ِمياە الصابو َرة و َتحديد ُ
  َجمع ال َمعلومات َحول التشريعات ال َوطنية ِ
والسياسات ُ
التكا ُمل وا ِإلمكانيات.
المؤسسات وأدوا ِرها بما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية وإدا َرة ِمياە الصابو َرة.
المتعلقة ِبصالحيات ُ
  َجمع ال َمعلومات ُ
 إعداد قا ِئمة ِمن اإللتزامات واألولَويات وال َمبادئ المدعمة باألدوات الدَولية.
وحجم ال ِتجارة واإلتجاهات ِبما تتض َمنه ِمن َمعلومات َحول َنوع ال َبضائع
  َجمع ال َمعلومات َحول أنماط النَقل ال َبحري َ
وال َمسارات وال َموانئ التي َيتم التردُد عليها.
المرور وبالتحديد
  َجمع ال َمعلومات َحول ِسعة ال َموانئ ِبما فيها ُقدرة ال َموانئ على إستقبال أنواع ُسفن ُمختلفة َ
وحجم َحركة ُ
ِمياە الصابو َرة.
والحيوية.
الحالية وال ِدراسات األ َولية البيئية َ
  َجمع َمعلومات َحول حالَة البيئة َ
  َجمع َمعلومات َحول حالَة وإتجاە األنواع الغريبة الغازية كما َتم َتعريفها في تقييم حالة ِمياە الصابو َرة ال َوطنية.
َتطوير اإلستراتي ِجية
المصاحبة لها وذلِك بناءاً على الخطوط التَوجيهية
السفن والترتيبات الِتنفيذية ُ
  َتطوير ِنظام شا ِمل إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في ُ
للمنظمة ال َبحرية الدَولية والتي تتض َمن تفاصيل عَن َمسؤوليات َجميع أصحاب ال َعالقة ال َرئيسيين.
ُ
ً
للمنظمة ال َبحرية الدَولية.
للمراقبة وتنفيذ القانون ِوفقا للخطوط التَوجيهية ُ
  َتطوير ِنظام ُ
ُ
َ
اتيجية ال َوطنية.
  َتطوير آليات ُمراجعة/تقييم لِ َضمان التشغيل الكفؤ والفعال لإلستر ِ
اتيجية َوطنية
  ِصياغة إستر ِ
اتيجية ال َوطنية.
  َتقدير التكاليف و َمصادر التَمويل ُ
المحتملة لِتنفيذ اإلستر ِ
َ
اتيجية ال َوطنية ِمن ِقبل فريق ال َعمل ُ
والخبراء اإلِستشاريين.
  ُمراجعة و َتعديل اإلستر ِ
المالحظات ِمن ِقبل أصحاب ال َعالقة.
للمراجعة َو َوضع ُ
 إصدار النُسخة ال ِنهائية ُ
ً
المعدلة إستنادا إلى ُمراجعة ُ
الخبراء وأصحاب ال َعالقة
اتيجية ال َوطنية ِبصيغتها ُ
 اإلِنتهاء ِمن ِصياغة النُسخة ال ِنهائية ِمن اإلستر ِ
اإلستشا ِريين.
ال َمرحلة الثالثةَ :تطوير ِخطة ا ِلتنفيذ:
اتيجية.
 تحديد ُ
المتطلبات التشري ِعية لِتنفيذ اإلستر ِ
  َوضع َبرامج إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في ال َموانئ.
السفن التي َتدخل أي دَولة لِمتطلبات اإلتفا ِقية.
  َضمان َتلبية ُ
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السفن الزا ِئرة.
 َمأسسة ُمراقبة ال َموانئ الدَولية ِبما في ذلِك عَمليات َتفتيش ُ
 َتطبيق َبرنامج شا ِمل للتَعليم والتَوعية والتَدريب.
األنشطة ال َوطنية ودون ال َوطنية ِبما في ذلِك ِزيادة ِنطاق إدا َرة األنواع الغا ِزية واإلدا َرة
دَمج إدا َرة ِمياە الصابو َرة ِضمن ِ
الساحلية.
المتكاملة لِل َمناطق
ِ
ُ
 َتعزيز ال َروابط والتَعاون.
داخل
الممكنة ِ
اتيجية والتغييرات التشري ِعية ُ
اتيجية لإلتصال ِبهدف َرفع ال َوعي َحول األنواع الغريبة الغازية واإلستر ِ
 َوضع إستر ِ
الجمهور.
المجتمع ال َبحري وعا َمة ُ
ُ
َ
واسع.
طاق
ن
على
تنفيذ
ل
با
دء
ب
ال
بل
ق
قترحة
الم
تنفيذية
ل
ا
الترتيبات
اجعة
ر
م
و
جريب
 َت
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
َ
والمدراء وأصحاب ال َعالقة ال َمعنيين.
إجراء َتدريب ِعند َ
للمفتشين ُ
الحاجة ُ
 َتنفيذ َبرامج ُبحوث و َتطوير ذات عَالقة لِدعم َتطوير ُممارسات و ِتكنولوجيا َفعالة (إِنقر على أيقونة َتسجيل ال ُبحوث
الحاصل).
والتَطوير في ال َموقع اإللكتروني ل ِمياە الصابو َرة العالمي لِمعرفة التقدُ م
ِ
الجديدة.
المراجعة و َتعديلها إلستيعاب النتا ِئج َ
إبقاء التَرتيبات قيد ُ
السفن الزا ِئرة.
 َتطوير ُمتطلبات التقارير ُ
المعدة و ِنظام تفتيش ُ
للمنظمة ال َبحرية الدَولية.
تصديق و َتنفيذ إتفا ِقية ِمياە الصابو َرة ُ

َ 5.4
الكفاءات ال َرئيسية

اتيجيات ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ،مما َيعكس إختالف ُ
المؤسسية والقانو ِنية التي قا َمت ِبصياغتها .و َمع
األطر ُ
ال تتشا َبه اإلستر ِ
ذلِك ،هُ نالك عَدد ِمن القضايا األساسية التي ينبغي النَظر فيهاِ ،بما في ذلِك:
السفن وما َتحتويه ِمن كا ِئنات َحية ما ِئية ضا َرة وكا ِئنات ُمسببة لألمراض
  َمدى ُخطورة التَهديد الذي ُتشكله ِمياە الصابو َرة في ُ
إلى ال َبلد ال َمعني.
 اإللتزامات الدَولية واإلقلي ِمية.
المشكلة ِبطريقة َفعالة ِمن َحيث التَكلفة ِبما في ذلِك ِنظام ُمراقبة وتنفيذ للقانون.
 ِ
المفضلة إلدا َرة ُ
الخيارات ُ
الحكومية األَكثر ُمالءمة َكوكالة قيادية.
  َتعيين ال َهيئة ُ
اتيجية ال َوطنية واإلجراءات ال َمطلوبة ِمن ُكل
 ال َوكاالت ُ
والمنظمات التي َقد تكون َمسؤولة عَن ُمكونات ُمحددة ِمن اإلستر ِ
ِمنهم.
المقترح.
 أي ُمتطلبات تشري ِعية لِدعم ال ِنظام ُ
 تقدير لِتكاليف الِتنفيذ َ
والخيارات لِفرص التَمويل.
اتيجية.
  ِخطة تنفيذ ُمقترحة تتض َمن ترتيبات لِبرنامج ُمراقبة طويل األَمد ِ
وخطة تقييم لِفعالية اإلستر ِ
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة
اتيجية َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في ُ
الملحق َرقم  4و ِمثال قائم على إستر ِ
تم تقديم عينة إلستر ِ
ً
َ
الملحق َرقم  6فيوفر نموذجا لِخطة عَمل وميزا ِنية.
الملحق َرقم  .5أما ُ
في ُ

اإلستراتيجية ال َوطنية إلدا َرة مِ ياە الصابو َرة
 5.5التوا ُفق في
ِ

الصعيد ال َوطني ِمن أجل
األنشطة على َ
اتيجيات ال َوطنية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة ِهي أوالَ و َقبل ُكل شيء أداة لِتنفيذ ِ
َحيث أن اإلستر ِ
َ
المهم أن ُنالحظ َضرورة َتوفر َتعاون وتنسيق دَولي لِتعزيز
َتقليل َخطر إنتشار األنواع الغريبة الغازية ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة ،ف ِمن ُ
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اتيجية .وذلِك ألن َقضية إنتشار األنواع الغريبة الغازية هي َقضية دَولية إلى َحد كبير و ُيمكن التَقليل ِمن إدخال
َكفاءة تنفيذ اإلستر ِ
داخلها عَن َطريق إستجابات ُمنسقة و ُمتماسكة.
األنواع إلى ال َمنطقة وإنتشارها ِ
اتيجيات َوطنية إلدا َرة ِمياە
و ِمن ُ
المهم بالتالي َتعزيز التعاون اإلقليمي في ُمكافحة األنواع الغريبة الغازية ِمن ِخالل تنسيق إستر ِ
الصابو َرة .وهُ نالك العديد ِمن ُ
الطرق التي ُيمكن ِمن ِخاللها تعزيز التعاون اإلقليمي ِبما في ذلِك وجود ُمراقب ل َفريق ال َعمل أو
ُممثلين لل َوكاالت في ال َمنطقة ِمن ُبلدان أخرى وإنشاء ال َمحافل اإلقليمية لِلتنسيق وتبادُل ال َمعلومات.
وخطط عَمل إقليمية إلدا َرة ِمياە الصابو َرة في َجميع مناطق البرنامج
اتيجيات ِ
وكما َتم ِذكرە بإيجاز في ال ِقسم َ ،3.3يتم َوضع إستر ِ
العالمي إلدارة مياە الصابورة ،أما النَهج المطلوب فهو إنشاء َفريق عَمل إقليمي ُمماثل لفريق ال َعمل ال َوطني .وتتكون ِفرق ال َعمل
اإلقليمية ِمن ُضباط إرتباط ِمن فريق ال َعمل ال َوطني في َمجال إدا َرة ِمياە الصابو َرة وعا َد ًة ما تتبع هذە الفرقال َوكالة القيادية في
الخبرات ِمن ِخالل البرنامج العالمي المشترك إلدارة مياه
ُكل َبلدُ .يعزز هذا النَهج التنسيق في كل َمنطقة و ُيساعد أيضاً في تبادل ِ
الصعيد العالَمي.
الصابورة على َ
المبينة أعالە واألهم ِمن ذلِك أنها
المهم تحديد اإلستراتيجيات بحيث تتوافق مع َ
المتطلبات ُ
الحد األدنى ِمن ُ
في َجميع األوقاتِ ،من ُ
المنظمة ال َبحرية الدَولية.
تتماشى َمع إتفاقية إدا َرة ِمياە الصابو َرة والخطوط التوجي ِهية الصا ِدرة عن ُ

اإلطار َرقم  :10تَنسيق اإلستراتيجية ال َوطنية إلدارة مِ ياە الصا ُبورة إقليمي ًا
المستوى اإلقليمي هام َ
لألسباب التالِية:
إن َتنسيق اإلستراتيجية ال َوطنية إلدارة ِمياە الصابو َرة على ُ
داخل ال ِمنطقة.
والحد ِمن َخطر دُخول أو انتشا ِر األنواع الغريبة الغازية ِ
  َتطوير فعالية اإلستراتيجية َ
 تسهيل َنقل َ
الجهد وكذلك المال في َتطوير
الممكنة ِمما ُيوفر ُ
المشتركة ُ
الممارسات َبين ال ُبلدان وإجراء ال ِدراسات ُ
أفضل ُ
اإلستر ِ
اتيجياتَ ،
أوسع.
  َتعزيز التَعاون في ُمعالجة األنواع الغريبة الغازية على ِنطاق َ
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ُ

الخطوط التوجيهية ل َفريق ال َعمل ال َوطني
مقتبسة ِمن إدا َرة ِمياە الصابو َرة :خطوط َتوجيهية لِفريق عَمل َوطني كما تبناە اإلجتماع األول لِفريق عَمل البرنامج العالمي المشترك
إلدارة مياە الصابورة في َشهر آذار لِلعام 2008
المقدمة والخَ لفية
ُ )1
السفن أو ِتلك التي
حدد مرفق البيئة العالمية عَملية إدخال األنواع البحرية الغازية إلى بيئة جديدة ِمن ِخالل ِمياە الصابو َرة في ُ
بالسفن أو التي َتستخدم النوا ِقل بأَنها ِمن ِضمن التهديدات األر َبعة ُ
المحيطات في العالَم ،أَما التَهديدات الثالثةَ
الكبرى على ُ
تلتَصق ُ
ُ
األخرى َفهي ال َمصادر ال َبرية للتلوث ال َبحري والتغيير ال َمادي وتدمير ال َموائل ال َبحرية.
المبادرات ِبوصفها َوكالة ُمتخصصة تا ِبعة ُ
المتحدة
لألمم ُ
المنظمة ال َبحرية الدَولية عدداً ِمن ُ
وكإستجا َبة لِهذا التهديد ،فقد إتخ َذت ُ
المنظمة ال َبحرية الدَولية هي األَنسب
السفن و ُتعتبر ُ
السفن و َمنع َمصادر التلوث ال َبحري ِمن ُ
ال َمسؤولة عَن التنظيم الدَولي لِسالمة ُ
المنظمة ال َبحرية الدَولية الخطوط التوجيهية لِمراقبة وإدا َرة ِمياە
لِمعالجة ِمثل هذە ال َمسألة .وقد َوضعت ال ُبلدان األعضاء في ُ
السفن ِبشكل َ
ُ
تطوعي وذلِك لِلحد ِمن َنقل الكائنات الما ِئية الضا َرة و ُمسببات األمراض وفي شباط للعام  2004إعتمدت
الصابو َرة في ُ
اإلتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياە الصابورة والرواسب في السفن.
 )2ال َوكاالت القيادية و َمرجعية اإلتصال وفريق ال َعمل ال َوطني

والخبرات السا ِبقة فإن ال َمعلومات َحول َمخاطر َنقل ِمياە الصابو َرة كا َنت قلي َلة أو َغير َموجودة في َكثير ِمن ال ُبلدان،
ِبحسب التجا ُرب ِ
َ
ِمما َشكل عا ِئقا رئيسياً لل َعمل .عَالوة على ذلِك ،فقد َتبين بأنه في حال َتوفر ال َمعلومات َلم ي ِتم َمنح أي َوكالة في أي َبلد َمسؤولية
الصالحيات َسبباً رئيسياً في َضعف
المتصلة ِبمسألة ِمياە الصابو َرة .و ُيعتبر هذا ال َمزيج ِمن َفقر ال َمعلومات وعَدم توكيل َ
ِقيادة ال َعمل ُ
َ
ُمعالجة ال َمسألة على َنحو َفعال أو ُمعالجتها أساساً إو النظر إليها على أنها األولوية ال َوحيدة واألهم لمعالجة ِمياە الصابو َرة.
إن ُ
الخطوة األولى في هذا ال َمسعى ال َوطني هي تعيين َوكالة قيادية ،و ِبحكم إرتباط َقضية ِمياە الصابو َرة بالنَقل ال َبحري فينبغي أَن تكون
ال َوكالة القيادية ممثلة لإلدا َرة ال َبحرية ال َوطنية بال ُرغم ِمن أن َبعض ال ُبلدان قد َتختار تعيين َوكالة ُمختلفة .تقع على عاتق ال َوكالة القيادية
المتعلقة بإدا َرة ِمياە الصابو َرة.
ال َمسؤولية الشا ِملة لتَطوير إستراتيجيات ُمحددة للميناء ولِلدولة والتي ِمن شأنها ُمعالجة القضايا ُ
إن ال َوكالة القيادية ،و ِمن ِخالل تعيينها ك َمرجعية إتصال ،هي ال َمسؤولة عن إنشاء فريق ال َعمل ال َوطني الال ِزم و َوضع وتنفيذ ما َيلزم
للمشاركة التي ِهي ِمفتاح النَجاح.
أنشطة تعليمية وإعال ِمية باإلضافة إلى ِ
المستوى الدَولي من ِ
أنشطة ُ
على ُ
 )3هَدف هذە الخطوط التوجيهِ ية
المساعدة وال َمشورة والتَوجيه ل َمرجعية اإلتصال في ال َوكالة القيادية في ُكل دولة
إِن ال َغرض ِمن هذە الخطوط التوجي ِهية هو َتقديم ُ
المتعلقة بإدا َرة ِمياە الصابو َرة على ُمستوى الدَولة.
على َتأسيس وتشغيل َفريق ال َعمل ال َوطني ِمن أَجل الِتنفيذ ال َفعال لألنشطة ُ
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ُتوفر الخطوط التوجي ِهية َنصائح َبسيطة َحول:
  َكيفية تأسيس فريق عَمل َوطني.
 ما الذي َيجب أن تتض َمنه عُ ضوية َفريق ال َعمل ال َوطني.
 ما هي أدوار و َمسؤوليات وال َمهام التي َسيقوم بها َفريق ال َعمل ال َوطني.
  َكيفية إجراء إجتماعات َفريق ال َعمل ال َوطني.
الصلة ب ِمياە الصابو َرة.
  َكيفية َتطوير وتنفيذ ِخطط ال َعمل ال َوطنية لِمعالجة قضايا ِ
ذات ِ
 )4األدوار والمسؤوليات وال َمهام للوكا َلة القيادية و َفريق ال َعمل ال َوطني

ال تستطيع ال َوكالة القيادية و َمرجعية اإلتصال التَصدي ِبفعالية لِموضوع ِمياە الصابو َرة في ُكل َبلد فلذلك َيجب أن ُتدعم ِمن ِقبل
الوزارات و ِبفريق عَمل َوطني ُمتعدد ال ِقطاعات.
األَدوار وال َمسؤوليات وال َمهام لل َوكالة القيادية و َمرجعية اإلتصال ال َمدعومة ِمن َفريق ال َعمل ال َوطني ،هي على النَحو التالي:

  َتطوير ِخطة ال َعمل ال َوطنية لِتنفيذ إستراتيجية إدا َرة ِمياە الصابو َرة على ُمستوى ال َموانئ وعلى ُمستوى الدَولة.
  َتوفير ُحرية الوصول إلى ال َمعلومات ال َمطلوبة لِتنفيذ إستراتيجية إلدا َرة ال ِمياە الصابو َرة.
 تفويض و َتسهيل و ُمساعدة ُ
وصفة َرسمية لِدعم تنفيذ
الخبراء وال ِتقنيين أثناء ال ِزيارات ال َميدانية ِبوجود إبالغ ُمسبق ِ
اتيجية.
اإلستر ِ
الخاضعة لها من قبل ش ِركات َ
الشحن
المنظمة ال َبحرية الدَولية والخطوط التوجي ِهية
ِ
 توفير آليات تطبيق ِ
داخل الدَولة إلتفا ِقية ُ
وسلطات ال َموانئ.
ُ
الصناعة وال َمجموعات ُ
األخرى ذات ال َمصالح في
داخل الدَولة وبين ُمختلف ال َوكاالت ُ
الحكومية و ِقطاعات ِ
 توفير آليات َتنسيق ِ
وصيد األسماك ،إلخ).
َقضية ِمياە الصابو َرة (البيئَة والنَقل َ
للتواصل بين ال َوزارات وال ِقطاعات ِمن أجل التشاور َحول قضية ِمياە الصابو َرة.
 توفير ِمنبر
ُ
ألنشطة البرنامج.
 تقديم الدَعم المالي
واللوجستي و َغيرها ِ
ِ
اتيجية وذلِك في ُمحاولة للعثور على الدَعم و ُفرص التعاون اإلقليمي و ُمواءمة
 ُ
التواصل على ُ
المستوى اإلقليمي فيما َيتعلق باإلستر ِ
اإلستراتيجيات ال َوطنية باإلطار التنظيمي.
ُ )5عضوية َفريق ال َعمل ال َوطني
ِمن األفضل أن تشتمل عُ ضوية َفريق ال َعمل ال َوطني على التالي:
  َمرجعية اإلتصال ِمن ال َوكالة القيادية ( َرئيس َفريق ال َعمل)
(سكرتير َفريق ال َعمل)
  ُمساعد ل َمرجعية اإلتصال ِ
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الخطوط اإلرشادية ل َفريق العَمل الوَطني

  ُممثل عن كل من:
•اإلدا َرة البحرية ال َوطنية (في حال لم تكن هي ال َوكالة القيادية)
•إدا َرة ال َموانئ
•إدا َرة البيئة
السمكية
•إدا َرة ال َمصادر ال َبحرية أو الثر َوة َ
الحجر
الصحة أو َ
•إدا َرة ِ
•الحكومات ال َمحلية
ُ
•المجتمع ال ِعلمي ال َبحري/األكادي ِميات
ُ
•صناعة النَقل ال َبحري
ِ
• ُمستخدمي ال َموانئ
الحكومية ذات ال َعالقة
•المنظمات البيئية َغير ُ
• ُمؤسسات التدريب ال َبحري ال َوطنية .وتستطيع كل دَولة أن تدعو َمجموعات إضافية لِتكون ُممثلة في َفريق ال َعمل
ال َوطني.
 )6إجتماعات َفريق ال َعمل ال َوطني
الملحق َرقم َ 2جدوال ُمقترحا ليساعد في ِعقد اإلجتماع األول ل َفريق ال َعمل ال َوطني .يحتاج َتقرير ال َوضع الحالي إلى َتطوير
يتض َمن ُ
الملحق َرقم  3لِعرضها خالل اإلجتماع األول ل َفريق ال َعمل ال َوطني .يجب أن يتم عقد إجتماعات
ِمن قبل ال َوكالة القيادية بحسب ُ
الحاجة ِمن قبل ال َوكالة القيادية وينبغي أن َيرأس هذە اإلجتماعات َمرجعية اإلتصال أما صفة
َفريق ال َعمل ال َوطني ُكلما إقتضت
َ
المتعلقة بإجتماعات َفريق ال َعمل ال َوطني بما في
سكرتير فتكون ُلمساعد أو مساعدة َمرجعية اإلتصالَ .يجب حفظ َجميع الوثائق ُ
المتابعة وذلك للمساعدة في تنسيق ال َبرنامج وال َمعلوماتَ .يجب على َفريق ال َعمل ال َوطني
ذلِك جداول األعمال واإلحتفاظ ِبسجالت ُ
الصلة.
أيضاً َتطوير ِنظامه الداخلي لتسيير أعماله وفقاً للخطوط التوجيهية العا َمة ال َمذكورة أعالە والتشريعات ال َوطنية ِ
ذات ِ
 )7خطط العمل ال َوطنية
إن َتطوير ِخطة ال َعمل ال َوطنية لِتنفيذ إستراتيجية إدا َرة ِمياە الصابو َرة في الميناء وعلى ُمستوى الدولة هي إحدى ال َمهام الرئيسية
ل َفريق ال َعمل ال َوطنيَ .يجب على ِخطة ال َعمل ال َوطنية َوضع ُ
اتيجية التي َيتعين تنفيذها.
الخطوط ال َعريضة لِمختلف ِ
عناصر اإلستر ِ
َيتوجب على َفريق ال َعمل ال َوطني َتطوير ال َعمل ِبغض النَظر عَن إِختالف ال َمهام بين دولة وآخری .و َتبقى َخيارات الدَعم ال ِتقني
المنظمة ال َبحرية الدَولية ُمتاحة ِعند َ
الطلب.
والمساعدة ِمن ُ
ُ
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جدول أعمال ُمقترح لإلجتماع األول ل َفريق ال َعمل
َ
ال َوطني
الوطنية ،التي تم تبنيها في اإلجتماع األول لبرنامج العالمي
إدارة ِمياە
َ
مقتبس ِمن َ
الصابورة :الخطوط التوجيهية لِفرق َ
العمل َ
المشترك إلدارة مياە الصابورة والذي تم عَقدە في َشهر آذار لِلعام 2008
إفتتاحية اإلج ِتماع
ِ 1 )1
المعتمد
َ 2 )2جدول األَعمال ُ
الجلسة (ال َوكالة القياديةَ /مرجعية اإلتصال)
3 )3تقديم َرئيس َ
الجلسة (ال َوكالة القياديةُ /مساعد َمرجعية اإلتصال)
َ 4 )4تقديم ِسكرتير َ
5 )5تقديم أعضاء َفريق ال َعمل ال َوطني
َ 6 )6نظرة عا َمة على ال َمسؤوليات واألدوار وال َمهام التي َ
الصابورة :
إدارة ِمياە
َ
يضطلع بها َفريق ال َعمل ال َوطني (ر ِاجع ال ِقسم ِ 4من َ
الوطني).
الخطوط التوجيهِية لِفريق َ
العمل َ
العناصر ال َمطلوبة في َوضع ِخطة ال َعمل ال َوطنية.
7 )7لَمحة عا َمة عَن
ِ
8 )8توزيع َمهام َتطوير ِخطة ال َعمل ال َوطنية ألَعضاء َفريق ال َعمل ال َوطني
9 )9أَعمال ُأخرى
ِ 1010ختام اإلِجتماع
ُمالحظات

المستندات ال َمطلوبة لِكل َبند ِمن بنود َجدول األعمال و َتعميمها ُمقدماً
َينبغي على ِسكرتير َ
الجلسة بأن َيعمل على َجمع كا َفة ُ
المشاركينُ .
المحددة قبل اإلجتماع
الموازنة وتكاليف ِ
األنشطة ُ
حيث أن اإلجتماع َسيتطلب إنفاق األموال ،ف َيجب تقدير ُ
لِجميع ُ
السكرتير بإعداد َمحضر اإلجتماع ل َفريق ال َعمل ال َوطني وتعميمه على َجميع
لجمعها َقبل اإلجتماعَ .يقوم ِ
و َتعريف األموال الال ِزمة َ
المشاركين ولِ َمرجعية اإلتصال.
ُ
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ُ
نَموذج ِلتقرير الحا َلة على المستوى ال َوطني
لإلجتماع األول ل َفريق ال َعمل ال َوطني
الوطنية ،التي تم تبنيها في اإلجتماع األول لبرنامج العالمي
إدارة ِمياە
َ
مقتبس ِمن َ
الصابورة :الخطوط التوجيهية لفرق العمل َ
المشترك إلدارة مياه الصابورة والذي تم عقدە في شهر آذار للعام 2008
الدَولة/الميناء ___________________________________________________ :التاريخ____________________ :
ُنقطة اإلتصال______________________________ :
ُأعدت ِمن قبل___________________________________ :
إدا َرة ِمياە الصابو َرة -تقرير حالة َوطني
							
تم تخصيص َوكالة قيادية ؟
 1هَ ل َ
تفاصيل:

| نعم |

| ال |

							
 .2هَ ل تم تخصيص َمرجعية لإلتصال
تفاصيل:

| نعم |

| ال |

						
 .3هَ ل تم تعيين ُمساعد ل َمرجعية اإلتصال؟
تفاصيل:

| نعم |

| ال |

 .4أية عمليات إدخال ألنواع ما ِئية غا ِزية ؟						
ُملخص:

| نعم |

| ال |

 .5حجم ِمياە الصابو َرة التي يتم تصريفها ُكل عام:
الحمولة) لِكل سنة ؟
السفن المسيرة (أكبر ِمن ِ 200سجل إلجمالي ُ
 .6عَدد ُ
المنظمة ال َبحرية الدَولية حالياً ؟
 .7هَ ل َيتم تطبيق ِ
توصيات ُ
تفاصيل:
الصلة؟
 .8أي تشريعات/أنظمة َمحلية ِ
ذات ِ
والسنة:
القانون َ
ُ .9يرجى إرفاق َمعلومات اإلتصال لِجميع أفراد َفريق ال َعمل ال َوطني وعلى النحو التالي:
والعنوان البريدي وعُ نوان الشارع وال َموقع اإللكتروني
والمؤسسة والها ِتف والفاكس والبريد اإللكتروني ُ
اإلسم والوظيفة ُ
ِ .10خطة ال َعمل ال َوطنية ُ -يرجى إرفاق ُملخص ِمن َصفحتين َحول ال َوضع الحالي
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ُ
اإلستراتيجية
نَمو َذج
ِ
الصابو َرة

ال َوطنية

إلدا َرة

ِمياە

ُ )1ملخص تنفيذي
واحدة ُمختصرة َحول ال َمسألة والسياسات
  َصفحة ِ
َ )2مس َرد التعريفات
المستخدمة في الوثيقة
المصطلحات واإلختصارات ُ
 ُ
المقدمة
ُ )3
َ 3.1خلفية َحول َموضوع األنواع الغريبة الغازية
 3.1.1إقليمياً ودَولياً
		
َ
وطنياً
3.1.2
		
 3.2خلفية َحول َموضوع إدا َرة ِمياە الصابو َرة
 3.2.1إقليمياً ودولياً
		
 3.2.2وطنياً
		
 3.3اإللتزامات ال َوطنية واإلقليمية والدَولية
والمعاهدات
		
 3.3.1اإلتفاقات ُ
 3.3.2اإلتفا ِقيات
		
 3.4عالقة ِمياە الصابو َرة كناقل لألنواع الغريبة الغازية في الدُ ول
 3.4.1تاريخ ِصناعة النقل ال َبحري واآلثار اإلقتصادية
		
 3.4.2التأثيرات البيئية
		
الصحة العا َمة
		
 3.4.3مواضيع ِ
 3.5ال ِنطاق
الجغرافي (ال َوطني أو اإلقليمي)
		
 3.5.1ال َمجال ُ
 3.5.2ال َمجال ال ِتقني
		
ُ 3.5.2.1معالجة قضية ِمياە الصابو َرة كناقل لألنواع الغريبة الغازية وعدم التطرق لل َمشاكل األخرى
		
اتيجية
 )4هَ دف اإلستر ِ
اتيجية ؟
 4.1لِماذا تم ِكتابة اإلستر ِ
الناجمة عَن األنواع الغريبة الغازية ِمن ِخالل السعي
 4.1.1على َسبيل ال ِمثال :ال َهدف هو َتقليل
		
ِ
المخاطر ِ
والصحة العا َمة مع عدم إعاقة التجارة بدون ُمبرر
			
إلى تجنب اآلثار الضارة باإلقتصاد والبيئية ِ
وإتخاذ َنهج عَملي إلدا َرة ِمياە الصابو َرة.
			
 4.2مبادئ إرشادية
 )5األهداف
َ
اتيجية إلى تحقيقه؟
 5.1ما الذي تسعى اإلستر ِ
المخرجات ال َمرغوبة؟
 5.2ما هي ُ
المؤسسية
		
 5.2.1األهداف ُ
 5.2.2األهداف البيئية
		

اإلستراتيجية الوَطنية إلدارَة مِياه الصابورَة
نَمو َذج
ِ
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األهداف اإلجتماعية واإلقتصادية

5.2.3
		
 )6األنواع الغريبة الغازية
 6.1نتائج دراسة َحول َحجم ُمساهمة ِمياە الصابو َرة كناقل رئيسي لألنواع الغريبة الغازية
 6.1.1دَمج إدا َرة ِمياە الصابو َرة في إدا َرة األنواع الغريبة الغازية وإدا َرة العمليات على السواحل
		
 6.2اإللتزامات الدَولية
المديرية المسؤولة
 6.3الوكالة او ُ
العمال
		
ِ 6.3.1قطاع ُ
 6.3.2تشريعات َجديدة وإحتياجات التطبيق
		
 6.4تقييم و ُمراقبة ال َموانئ
 )7إدا َرة ِمياە الصابو َرة
المديرية المسؤولة
 7.1الوكالة او ُ
العمال
		
ِ 7.1.1قطاع ُ
 7.1.2تشريعات َجديدة وإحتياجات التطبيق
		
 7.2خطة إدا َرة ِمياە الصابو َرة
ِشهادة إدا َرة ِمياە الصابو َرة
7.2.1
		
ِخطة إدا َرة ِمياە الصابو َرة
7.2.2
		
ِكتاب تسجيل إدا َرة ِمياە الصابو َرة
7.2.3
		
َ
للسفن التي ترفع عَلم الدولة
		
 7.2.4ضمان اإلمتثال ُ
السفن
		
 7.2.5تفتيش ُ
والعقوبات
		
 7.2.6تنفيذ القانون ُ
ِ )8خطة الِتنفيذ
المؤسسية
 8.1الترتيبات ُ
 8.1.1ال َمسؤوليات ال َوطنية واإلقليمية
		
 8.1.2ال َوكالة القيادية
		
َ
َ
 8.1.3لجنة التوجية أو فريق ال َعمل
		
 8.1.4التعاون بين القطاعات
		
َ 8.2جمع ال َمعلومات
والمراقبة لألنواع الغريبة الغازية
		
 8.2.1تقييم المخاطر وال َبحث ُ
َ
 8.2.2ال َبحث وتطوير وسائل إدا َرة ِمياە الصابو َرة
		
اتيجية ال َوطنية
8.2.3
		
ُمراقبة تطبيق اإلستر ِ
اتيجية
8.2.4
		
ُمراجعة وتقييم اإلستر ِ
األنظمة والتشريعات
ِ 8.3
 8.3.1القوانين
		
 8.3.2اإلمتثال وتنفيذ القانون
		
َ
 8.3.3التنسيق القضائي
		
 8.3.4تعزيز التَعاون والروابط الدولية
		
 8.4اإلتصال و َرفع الوعي والتدريب
الحكومية ال َوطنية
		
 8.4.1ال َوكاالت ُ
الصناعة
8.4.2
		
ِ
 8.4.3اإلتفاقيات الدولية
		
الجمهور
8.4.4
		
ُ
 )9التَمويل
 9.1تنفيذ التمويل (إبتدا ًء ِمن سنتين ولغاية خمسة سنوات)
 9.1.1التوظيف
		
َجمع ال َمعلومات والتفتيش والدراسات
9.1.2
		

اإلستراتيجية الوَطنية إلدارَة مِياه الصابورَة
		
نَمو َذج
ِ

 9.1.3التكاليف الداعمة (اإلتصال والتدريب والمراقبة والتقييم)
		
المستمر
 9.2التمويل ُ
 9.2.1التوظيف
		
َجمع ال َمعلومات والتفتيش وال ِدراسات (ما بعد الخمس سنوات)
9.2.2
		
 9.2.3التكاليف الداعمة (اإلتصال والتدريب والمراقبة والتقييم)
		
الملحق َرقم ُ :1ملخص حول نتائج تقييم حالة ِمياە الصابو َرة على المستوى الوطني
ُ
الملحق َرقم ِ :2خطة إدا َرة ِمياە الصابو َرة
ُ
الملحق َرقم ِ :3كتاب تسجيل ِمياە الصابو َرة
ُ
الملحق َرقم  :4إستراتيجية اإلتصال ورفع الوعي والتدريب
ُ
الملحق َرقم  :5رسم بياني لخطة الِتنفيذ :خطة العمل والميزانية
ُ
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ُ
ِخ َطة ال َعمل ا ِلتنفيذية والموا َزنة  -نمو َذج
تَخطيطي
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		 الِتنفيذية والموازَنة -نمو َذج تَخطيطي
خ َِطة العَمل

اتيجية
 :DCM4مراجعة وتقييم تنفيذ اإلستر ِ

اتيجية ال َوطنية
 :DCM3مراقبة تنفيذ اإلستر ِ

َ :DCM2تطوير خيارات إلدا َرة ِمياە
الصابو َرة تتض َمن خيارات مراقبة

َ :DCM1جمع ال َمعلومات لتقييم حالة ِمياە
الصابو َرة

 :LR4تعزيز التعاون والترابط الدولي

 :LR3التنسيق القضائي

 :LR2اإلمتثال وتنفيذ القانون

َ :LR1تطوير القوانين

 :IA4التعاون بين القطاعات

 :IA3اللجنة التوجيهية أو َفريق ال َعمل

 :CART4الجمهور (العامة)

 :CART3اإلتفاقيات الدولية

 :CART2الصناعة

اإلتصال ورفع الوعي والتدريب ( :CART1 )CARTالوكاالت الحكومية ال َوطنية

َجمع ال َمعلومات والمراقبة ()DCM

التشريعات و األنظمة ()LR

 :IA1المسؤوليات ال َوطنية أو اإلقليمية
 :IA2ال َوكالة القيادية

الترتيبات المؤسساتية ()IA

موضوع المشروع

رمز المشروع وعنوانه

وصف للمشروع

النماذج /مصادر
الخبرات

مصادر التمويل الجدول الز ِمني (السنوات
التي يحتاجها التمويل)
المحتملة

الموازنة الكلية
المطلوبة

