دور مدونة المالحة في المياه القطبية في حماية البيئة
النفط

القاممة

الترصيف

املنتجات البالستيكية

مُي َنع ترصيف الزيت أو الخالئط
الزيتية من أيّ سفينة يف البحر

أي منتجات
مُي َنع التخلّص من ّ
بالستيكية (مبقتىض اتفاقية
)ماربول

الهيكل

يُشرتط تزويد جميع ناقالت الزيت
تقل
الصهريجية  ،مبا فيها تلك التي ّ
حمولتها الساكنة عن  5 000طن
(السفن من الطراز  Aأو  Bالتي
بُن َيت يف  1كانون الثاين/يناير  2017أو
بعده)  ،بهيكل مزدوج وقعر مزدوج

فضالت الطعام I

مُي َنع ترصيف فضالت الطعام عىل
الجليد

الوقود الزيتي الثقيل

فضالت الطعام II

يجوز ترصيف فضالت الطعام
املجروشة أو املطحونة (وال يزيد
حجمها عىل  25ملم) فقط عندما
تكون السفينة عىل مسافة ال
تقل عن  12ميالً بحرياً من أقرب
ّ
يابسة أو جرف جليدي أو جليد

قاذورات املجارير
الترصيف I
مُي َنع ترصيف قاذورات املجارير
يف املياه القطبية (إال يف حاالت
مح ّددة)

ج َيف الحيوانات

مُي َنع التخلّص من ج َيف الحيوانات

فضالت البضائع

يجوز ترصيف فضالت البضائع أو
مواد التنظيف أو املواد املضافة
إىل مياه غسل العنابر فقط إذا
كانت غري ضا ّرة بالبيئة البحرية ؛
وإذا كان ميناء االنطالق والوصول
يف املياه القطبية ؛ وعدم وجود
مرافق استقبال مالمئة للفضالت
يف هذين امليناءين  .وتنطبق هذه
املقتضيات عىل القطب الجنويب
مبقتىض اتفاقية ماربول

املواد الكيميائية

الترصيف

مُي َنع ترصيف املواد السائلة الضا ّرة
أو الخالئط التي تحتويها يف املياه
القطبية

الترصيف II
•يجوز ترصيف قاذورات
املجارير غري املجروشة أو غري املعقّمة
عىل مسافة تزيد عىل  12ميالً بحرياً
أي جرف جليدي أو جليد
من ّ
ساحيل
•يجوز ترصيف قاذورات
املجارير املجروشة واملعقّمة عىل
أي
بُعد أكرث من  3أميال بحرية من ّ
جرف جليدي أو جليد ساحيل

الجليد الساحيل  :جليد بحري يتك ّون ويبقى ثابتاً عىل
طول الساحل حيث يكون متصالً بالشاطئ أو بجدار جليدي أو
واجهة جليدية أو يكون يف أماكن ضحلة أو بني جبال جليدية
الجرف الجليدي  :يعني صفيحة طافية من الجليد ذات
سامكة كبرية ويظهر منها ما بني  2م و 50م أو أكرث فوق
مستوى سطح البحر وتكون متصلة بالساحل

وحدات املعالجة

يُسمح بترصيف قاذورات
املجارير إذا كانت السفينة مز ّودة
بوحدة معتمدة ملعالجتها .
ويجب ترصيف مياه املجارير التي
عولجت عند أبعد نقطة ممكنة
من الناحية العملية من أقرب
يابسة أو أقرب جليد ساحيل أو
جرف جليدي أو مناطق ذات
تركيز جليدي مح ّدد

تعريفات

فئاتالسفن

ثالث فئات من السفن املص ّممة للعمل يف املياه القطبية :
ألف) عرب جليد متوسط السامكة يف السنة األوىل من تك ّونه عىل
األقل
ّ
األقل
باء) عرب جليد رقيق يف السنة األوىل من تك ّونه عىل ّ
أقل قساوة من
جيم) للعمل يف عرض البحر أو يف ظروف جليدية ّ
تلك املُشار إليها يف الفئتني ألف وباء

مُي َنع استخدام الوقود الزيتي الثقيل
يف القطب الجنويب (مبقتىض اتفاقية
ماربول)  .ويت ّم تشجيع السفن عىل
عدم استخدام أو نقل الوقود الزيتي
الثقيل يف القطب الشاميل

املزلّقات

ادرس إمكانية استخدام مزلّقات غري
سامة وقابلة للتحلّل الحيوي أو نُظُم
مائية يف املك ّونات املزلَّقة املوجودة
خارج الجزء الغاطس يف املياه من
البدن وعىل اتصال مبارش مبياه البحر

األجناس االجتياحية

األجناس املائية االجتياحية

يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة للح ّد
من مخاطر انتقال األجناس املائية
االجتياحية عرب مياه صابورة السفينة
والتصاق الشوائب الحيوية بها

معلومات أساسية

تدخل املدونة الدولية للسفن التي تعمل يف املياه القطبية ح ّيز
التنفيذ يف  1كانون الثاين/يناير 2017
تُط ّبق املدونة عىل السفن التي تعمل يف مياه القطب الشاميل
والقطب الجنويب  :إضافة إىل املتطلّبات الحالية التفاقية ماربول
تضمن تشغيل السفن بأمان وتحمي البيئة عرب تناول املخاطر
الفريدة املوجودة يف املياه القطبية والتي ال تشملها الصكوك
األخرى

