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تنويه وشكر
نشرت هذه الدراسة باالشتراك بين مشروع الشراكات العالمية لمياه االتزان ( - )GloBallast Partnerships Projectمرفق البيئة
العالمي – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية والجامعة البحرية العالمية ). (WMU
الكتاب باللغة اإلنجليزية من تأليف الدكتور  Raphaël Baumlerاألستاذ المساعد بالجامعة البحرية العالمية والسيدة Anne
 – Bouyssouمساعد البحث بالجامعة البحرية العالمية – مالمو – السويد.
تمت المداخالت الرئيسية من قبل عدد من المعنيين :السيد  Mr. Fredrik Haagوالدكتور  Jose Matheickalوالسيد
 Mr. Antoine Blonceوالسيدة  Aïcha Cherifوكابتن دكتور  Matt Edwardsوالسيد  Zafrul Alamوالسيد Brian
 Elliottوالسيد  Adnan Awad,والسيد  Daniel Masson,والسيد  Svend Boes OvergaardوالسيدFrank Stuer-
Lauridsenوالكابتن /المعتز باهلل فراج واألستاذ الدكتور .Olof Lindén.
تمت مراجعة الكتاب وتحريره باللغة اإلنجليزية قبل نشره من قبل السيد  Rick Boelensاستشاري مستقل.
تمت الترجمة إلى اللغة العربية من قبل األستاذة جيهان السقا واألستاذ بشار البطاينة
تمت مراجعة النسخة العربية من قبل الدكتور محمد بدران والدكتور سليم المغربي  -الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر
األحمر وخليج عدن
تود وحدة تنسيق مشروع الشراكات العالمية لمياه االتزان ( - )GloBallast Partnerships PCUمرفق البيئة العالمي – برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية؛ والجامعة البحرية العالمية ) (WMUشكر جميع الذين ساهموا في إعداد هذا
المنشور.

محدودية المسؤولية
تم إعداد هذا المنشور بواسطة  GBP and WMUكأداة تستخدم في عملية تحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بإدارة مياه االتزان
 .IAS/BWMتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من بذل جميع الجهود الممكنة لتقديم الوثيقة على أعلى قدر ممكن من الدقة فإن
هدفها الرئيسي هو توفير مناقشة المفاهيم ذات الصلة .وليس على مشروع  - GloBallast Partnershipsمرفق البيئة العالمي
– برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية أو الجامعة البحرية العالمية تحمل أي مسؤولية عن اآلثار المترتبة على
استخدام أي من المعلومات أو البيانات الواردة في هذا المنشور ،لذلك ال يشكل نشره بأي شكل من أشكال التأييد من قبل مشروع
 - GloBallast Partnershipsمرفق البيئة العالمي – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية أو الجامعة
البحرية العالمية .األفراد والمنظمات الذين يقومون باستخدام أي من البيانات أو المعلومات الواردة في التقرير يقومون بذلك على
مسؤوليتهم الخاصة.
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قائمة االختصااات
ALARP
BWE
BWWG
BWM
BWMS
BWRF
CBD
CME
CMR
DBP
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EMSA
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FMEA
GEF
GESAMP
GloBallast
HAB
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IACS
IOC-UNESCO
ILO
IMarEST
IMDG Code
IMO
IOC
ISM Code
IUCN
MAMPEC
MEPC
MSDS
NGO
OECD
OSH
OSPAR
PBBS
PPE
PSC

أقصى انخفاض ممكن عمليا
تبديل مياه االتزان
فريق عمل مياه االتزان
إدارة مياه االتزان
نظام إدارة مياه االتزان
استمارة تقرير مياه االتزان
اتفاقية التنوع البيولوجي
رصد االمتثال واإلنفاذ
السرطنة والطفرات والسمية اإلنجابية
مطهر من خالل المنتج
منطقة اقتصادية خالصة
وكالة السالمة البحرية األوروبية
وكالة حماية البيئة األمريكية
منظمة الزراعة واألغذية
نماذج اإلخفاق وتحليل اآلثار
مرفق البيئة العالمي
فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية
مشروع الشراكات العالمية لمياه االتزان  -مرفق البيئة العالمي – برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية
موجات الطحالب الضارة
دراسة المخاطر والتشغيل
زيت الوقود الثقيل
الجمعية الدولية لهيئات التصنيف
اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار – منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة
منظمة العمل الدولية
معهد الهندسة والعلوم والتكنولوجيا البحرية
كود البضائع الخطرة في المالحة الدولية
المنظمة البحرية الدولية
اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار
كود إدارة السالمة الدولية
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
نموذج مضاد الحشف البحري للتنبؤ بالتركيز البيئي
لجنة حماية البيئة البحرية
صحيفة بيانات سالمة المواد
منظمة غير حكومية
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
الصحة والسالمة المهنية
اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي
المسح البيولوجي لخط األساس للميناء
معدات الوقاية الشخصية
رقابة دولة الميناء
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SOLAS
SPM

THM
UNCED
UN
UNCLOS
UNDP
UNEP
UNESCO
WHO

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار
الجسيمات المعلقة
ثالثي هالو ميثان
مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
األمم المتحدة
اتفاقية قانون البحار لألمم المتحدة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
برنامج األمم المتحدة للبيئة
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
منظمة الصحة العالمية
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الملخص التنفيذي
تشير اتفاقية إدارة مياه االتزان ) (BWMCالتي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية عام  2004إلى أن مياه االتزان التي تحملها
السفن أدت إلى نقل الكائنات المائية الحية خارج نطاقها الطبيعي ،مما تسبب في أضرار على البيئة وصحة اإلنسان والممتلكات
والموارد .تشتمل اتفاقية إدارة مياه االتزان على لوائح ومبادئ توجيهية تم تصميمها للمنع والتقليل والقضاء في نهاية المطاف على
مخاطر مثل هذه اآلثار السلبية وفى نفس الوقت تجنب اآلثار المترتبة على عملية مراقبة وإدارة مياه االتزان نفسها.
تم وضع اتفاقية إدارة مياه االتزان استنادا إلى ممارسات الشحن بواسطة السفن والتي تلعب فيها عمليات تفريغ مياه االتزان دوراً ال
غنى عنه .حيث تم تصميم األسطول العالمي الحالي للعمل مع مياه االتزان .وعليه تحتاج السفن إلى نظام بسيط ومرن لتوزيع الوزن
على متن السفينة وبالتالي تمكنها من اإلبحار بأمان والحفاظ على توازنها .وهكذا في الوقت الحالي فأن وجود أداة دولية تحظر نقل
مياه االتزان ليس خياراً .وبالتالي فإن االتفاقية تلزم الدول أن تقلل من المخاطر من خالل إدارة نوعية مياه االتزان والرسوبيات
وعن طريق استخدام مجموعة من الممارسات اإلدارية وأنظمة المعالجة سواء على متن السفن أو على الساحل.
تتضمن اتفاقية إدارة مياه االتزان عدداً من األحكام المحددة للحد من المخاطر واألضرار المحتملة األخرى المعرفة في وثائق
توجيهية تم إعدادها تحت رعاية مشروع الشراكات الدولية في إدارة مياه االتزان  -مرفق البيئة العالمي – برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية .حتى اآلن ،ال يوجد وثيقة واحدة قامت باكتشاف تلك المجموعة الواسع من المخاطر على البيئة
وصحة اإلنسان والممتلكات والموارد والذي يمكن أن تصاحب دخول األنواع الغريبة (الكائنات الغازية) المنقولة في صهاريج
االتزان ،والتقنيات المختلفة والتكنولوجيا المتاحة للسيطرة على هذه المخاطر .ال يوجد طريقة تحكم موحدة يمكن أن تكون فعالة
بنسبة  %100وخالية من المخاطر الختالف األنظمة البيئية والسفن وأنظمة المراقبة التي تحدد األنواع والدرجات المختلفة من
المخاطر .تحتاج استراتيجيات إدارة مياه االتزان على السفن إلى الشمولية والمرنة واالبتكار.
عرف الشركاء والدول المشاركة في مشروع  GloBallast Partnershipsالحاجة إلي معلومات متاحة أكثر وضوحاً  /مفهومة
باإلضافة إلى التوجيهات بشأن تقييم المخاطر في ظل سياق اتفاقية إدارة مياه االتزان .الهدف من هذه الدراسة هو مساعدة مسؤولي
اإلدارات البحرية أو الوكاالت الرائدة األخرى من خالل تعريف عدد من المخاطر التي تحدث عادة والبعض اآلخر األقل وضوحا ً
والتي يجب اإلشارة إليها عند إدارة مياه االتزان ،بما فيها المواد والمعدات المستخدمة لمعالجة مياه االتزان وذلك من خالل إزالة
والتخلص من رواسب صهاريج مياه االتزان .يهدف هذا اإلصدار إلى توفير موارد إضافية من المعلومات ودعم اإلصدارات
الثالثة السابقة (.)19 -18 -17
يحدد فصل اال فتتاح المفاهيم األساسية المتاحة إلدارة المخاطر ويوضح بعض المصطلحات الخاصة بتلك الممارسات والمحاطة
بالغموض في بعض األحيان .كما يشرح العالقة ما بين الخطر والتعرض والمخاطر ويقدم نصائح عامة بشأن االعتبارات
والنظريات ذات الصلة بتقييم المخاطر .ولكنها ال تحاول تقييم المخاطر الفردية أو تقديم تصور عام لتقييم المخاطر ألن كل حالة
تختلف عن األخرى .إال أنها تركز على أهمية الحاالت المحددة وغالبا ً المحلية لتحديد أنواع ودرجات المخاطر والحاجة إلى األخذ
في االعتبار تداخل المخاطر وأنظمة التحكم عند المفاضلة ما بين الخيارات المتاحة للتخفيف من المخاطر.
يتطرق الفصل الثاني إلى العديد من المهددات والمخاطر المرتبطة باألنواع الغازية وإدارة مياه االتزان والرسوبيات .ويوضح
العوامل التي تساعد على بقاء الكائنات الحية وانتقالها من إحدى المناطق البيولوجية الجغرافية إلى األخرى والمخاطر التي تسببها
لتلك الموارد القيمة كالتنوع البيولوجي ومصائد األسماك وصحة اإلنسان .كما يوضح المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها
السفن عند تغيير مياه االتزان في البحر .ويوضح المخاطر المهنية التي تنتج عن أنظمة معالجة مياه االتزان التي تستخدم المواد
الفعالة خالل التعامل مع وتخزين تلك المواد .والمخاطر التي تواجه في فحص صهاريج مياه االتزان وأنظمة المعالجة المرتبطة
بها .تأخذ الدراسة في هذا الفصل في االعتبار معظم المخاطر التي تم تحديدها في سياق متطلبات اتفاقية إدارة مياه االتزان على
السفن مع الرجوع إلى مصادر المعلومات ذات الصلة .وكذلك القيود المفروضة على عمليات أخذ العينات وإجراء تحاليل مياه
االتزان ،تستخدم في اختبار االمتثال مع معايير أداء مياه االتزان .الالئحة  D2من اتفاقية إدارة مياه االتزان على السفن تحدد بشكل
واضح ما يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تقييم استراتيجيات اإلدارة المالئمة .كما يجب أيضا األخذ في االعتبار خطر الخسائر
االقتصادية المحتملة بسبب التأخير نتيجة التفتيش وأخذ العينات وتحليل مياه االتزان ،وبالتالي يتم التركيز على تحديد أولويات
التفتيش واختبارات االمتثال والرصد مع التركيز على السفن والرحالت عالية المخاطر .ينصح بقوة مشاركة أصحاب العالقة الذين
يمثلون مجموعات المصالح في كل من تقييم المخاطر ووضع تدابير التخفيف.
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يتعرض الفصل الثالث لخيارات التخفيف من المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها بشكل مالئم بحيث يتم تحديد شدتها واحتمال
وجودها بشكل مناسب .كما يشرح ببعض التفصيل الصالحيات والمسؤوليات المسندة إلى مالك السفينة ،دولة العلم ،دولة الميناء
ودولة الساحل عند تطبيق إدارة المخاطر الفتا ً االنتباه إلى األجزاء ذات الصلة من االتفاقية ومصادر أخرى للمعلومات المفيدة .يتم
شرح فوائد استمارة التبليغ لمياه االتزان كأداة لتقييم المخاطر قبل وصول السفينة بما في ذلك دور االستمارة في تحديد أولويات
التفتيش واإلنفاذ .الفصل يوضح كذلك الحاجة إلى اعتراض المسارات التي يمكن من خاللها دخول الكائنات الغازية لمواطن جديدة
باستخدام منظومة من المحددات التشريعية ،اإلدارية ،الفنية ،والتشغيلية .كما يمكن أيضا ً لهذه المحددات أن تنضوي على التعامل مع
أعراض جانبية سلبية محتملة من نفس إجراءات إدارة مياه االتزان .
تشير الوثيقة إلى أن إدارة المخاطر كجزء من إدااة مياه االتزان ،لها محددات .البد من اإلشارة إلى الكثير من الشكوك المتأصلة
في تقدير المخاطر ،العوامل المتداخلة المشاركة بمراقبة عمليات االتزان والمعرفة المحدودة بآثار مواد وتقنيات معينة عند صياغة
استراتيجيات وبرامج إدارة مياه االتزان .تجسد اتفاقية إدااة مياه االتزان نهجا وقائيا وينبغي أن يقلل البحث العلمي من عدم
اليقين في تحديد المخااطر بشكل مطرد .يتطلب القضاء على المسارات المتاحة للكائنات المائية الغازية المحتملة استخدام األفكار
والتقنيات المبتكرة .القضاء على المخاطر هو دائما الخيار األفضل لدرء الخطر وجزء ال يتجزأ من استراتيجيات إدارة المخاطر،
على الرغم من أن بعض المخاطر الكامنة يمكن أن توجد في بعض األحيان في االستراتيجيات نفسها.
من خالل التوضيح الجيد للخطوات المحددة في إدارة المخاطر وربط هذه المهمة المعقدة بالحد من االنتشار العالمي للغزو الحيوي
بوساطة مياه االتزان والرسوبيات ،سوف تشكل هذه الوثيقة التوجيهية إضافة قيمة التفاقية إدارة مياه التوازن والمنشورات ذات
الصلة .وتشتمل على ببليوغرافيا وروابط لمواقع واسعة تحتوى على العديد من النشرات المساندة والتي يمكن الحصول عليها.
وينبغي أن تكون الوثيقة ذات قيمة خاصة لموظفي اإلدارات الوطنية الرائدة المسؤولة عن إعداد الخطط الوطنية والمحلية إلدارة
مياه االتزان ،وكذلك لمالك السفن وشركات النقل البحري التي تسعى لتفسير موجز عن المتطلبات الدولية إلدارة مياه االتزان .قد
تكون أيضا مفيدة لمصممي أنظمة معالجة مياه االتزان والمنظمات المساهمة في أو المتأثرة باتخاذ تدابير الحد من حاالت أو آثار
الكائنات الغازية.
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 .1مقدمة
الهدف من هذه الوثيقة هو توفير خطوط توجيهية بشأن تحديد وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تسببها مياه االتزان والرسوبيات على
السفن ،فضال عن المخاطر التي قد تترتب على تنفيذ إدارة مياه االتزان والرسوبيات . 1تستكمل الوثيقة التوجيهات الواردة في
اتفاقية إدارة مياه االتزان وغيرها من المطبوعات في سلسلة كتب .GloBallast
يشمل نطاق الوثيقة ما يلي:
 معلومات أساسية عن اإلدخال غير المقصود لألنواع الغريبة؛
 المكونات الرئيسة التفاقية إدارة مياه االتزان؛
 التعريف بالمصطلحات والمفاهيم والمبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر؛
 مقدمة ألساليب تقييم المخاطر وطرق التخفيف من آثارها؛
 تطبيق هذه األساليب في سياق نقل األنواع المائية بين المواقع المختلفة وكذلك في إدارة مياه االتزان؛
 أدوار وممارسات دولة العلم والدولة الساحلية ودولة الميناء في إدارة مياه االتزان؛
تركز الوثيقة فقط على مياه االتزان والرسوبيات وال تتطرق إلى معالجة مسااات 2أخرى لنقل األنواع الغريبة ،3مثل
) (Biofoulingالحشف 4والصرف الصحي ،5الخ.
 .1.1نظرة عامة على القضايا المتعلقة بنقل الكائنات الضااة ،فضل عن إدااة مياه االتزان والرسوبيات
يشكل الغزو البيولوجي تهديداً كبيراً على البيئة والتنوع البيولوجي للمناطق التي يحدث فيها  .يتم تمدد نطاق األنواع الغازية
في جميع أنحاء العالم ،ويتم تسجيل غزو بيولوجي بحري جديد بمعدل حالة واحدة كل تسعة أسابيع (IOC-UNESCO, IMO,
) .FAO & UNDP, 2011عموما ً فأنه بمجرد أن تجتاح أنواع غير أصلية بيئة جديدة ،فبالغالب يكون من المستحيل القضاء
عليها.
6

يظهر التأثير الضاا على صحة اإلنسان 7والحيوان والبيئة واألنشطة االجتماعية واالقتصادية تدايجيا  -من األمثلة على ذلك اختلل التوازن في
النظام البيئي ،واضطراب السلسلة الغذائية ،وتدهوا الموائل ،8واختفاء األنواع األصلية ،9وتراجع في مصايد األسماك وانتشاا األوبئة.
يتم نقل الكائنات الحية المائية ومسببات األمراض من منطقة جغرافية بيولوجية 10إلى أخرى عبر حواجز اطبيعية  -قااات ،واختلفات في داجة
الحرااة أو الملوحة – بوسائل مختلفة ونواقل أخرى .11

في أواخر الثمانينات واجهت عدة دول مسألة األنواع الغازية من خالل تشريعات وطنية .وقد جاءت هذه اإلجراءات استجابة لتأثير
غزو بيولوجي تم رصده على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة واألنشطة الساحلية ،مع األخذ في االعتبار اآلثار المرئية للغزو
البيولوجي وأسبابه المحتملة .يوضح الشكل ( )1ا لبناء المنطقي في ترابط هذه األسباب ،والذي يبين أن أنشطة النقل البحري يمكن
أن تكون ناقال هاما لألنواع الغريبة الغازية.

 " 1إدارة مياه االتزان تعني العمليات الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية سواء منفردة أو مجتمعة ،للتخلص من الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات األمراض
المتصلة مع مياه االتزان والرسوبيات ،أو جعلها عديمة الضرر ،أو تجنب نقل مياه االتزان أو تصريفها "(المنظمة البحرية الدولية2004 ،أ)
 2المسار هو الخط الذي يسمح بأي وسيلة لدخول أو انتشار آفة" (منظمة الزراعة واألغذية.)2005 ،
 3إن األنواع الغريبة هي "األنواع ،والسالالت ،أو األصناف التي أدخلت خا رج توزيعها الماضي أو الحالي الطبيعي .المرادفات :األنواع الدخيلة ،غير األصلية ،الغريبة،
والخطيرة "(.)2006 ، Koike, Clout, Kawamichi, De Poorter & Iwatsuki,
 " 4الحشف يعني تراكم الكائنات المائية مثل الكائنات الدقيقة والنباتات والحيوانات على األسطح والهياكل المغمورة في أو التي تعرضت لبيئة المائية .الحشف يمكن أن يشمل
الحشف الصغير والحشف الكبير "(المنظمة البحرية الدولية 2011 ،ب) .الحشف يمكن أيضاً أن يعرف باسم قاذورات البدن.
 " 5الصرف الصحي يعني تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات األخرى من أي شكل من أشكال المراحيض والمباول؛ الصرف من مباني المؤسسات الطبية
(المستوصف ،عنبر للمرضى ،الخ) عن طريق أحواض الغسيل ،أحواض غسيل وأفسد تقع في مثل هذه األماكن؛ الصرف من المساحات التي تحتوي على الكائنات الحية ،أو
مياه النفايات األخرى عند مزجه مع المصارف المحددة أعاله " (المنظمة البحرية الدولية2003 ،ب).
 " 6األنواع المائية الغازية تعني األنواع التي قد تشكل تهديداً لحياة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو األنشطة االقتصادية والثقافية والبيئة المائية " (المنظمة البحرية الدولية،
2011ب).
 " 7الصحة هي حالة من اكتمال السالمة البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي وليس مجرد غياب المرض أو العجز "(منظمة الصحة العالمية2006 ،ب).
 " 8تعرف الموئل على أنها "المنطقة الجغرافية التي يمكن أن توفر لألنشطة الرئيسية للحياة  -المكان أو نوع الموقع الذي يمكن لكائن حي بأن يتواجد به بصورة طبيعية
"(اليونسكو.)2009 ،
 9األنواع األصلية هي "األنواع ،والسالالت ،أو األصناف التي تعيش داخل نطاقها الطبيعي  -في الماضي أو الحاضر  -بما في ذلك المنطقة التي يمكن أن تصل إليها وتحتلها
باستخدام التشتت الطبيعي خارج النطاق الطبيعي حتى لو كان نادر الوجود "(  ، Koike,وآخرون.)2006 ،
 " 10المنطقة الجغرافية البيولوجية هي "المنطقة الطبيعية الكبيرة التي تحددها الخصائص الطبوغرافية والبيولوجية والتي في إطارها تظهر أنواع الحيوانات والنباتات على
درجة عالية من التشابه .ال توجد حدود حادة ومطلقة بل من اطق انتقالية أكثر أو أقل وضوحا "(المنظمة الدولية للمالحة .)2007c ،
 11الناقالت هي "الوسائل المادية أو الوكيل الذي يتم من خالله نقل األنواع" (.)2001 ، Carlton
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المالحظات
اآلثار البينة على البيئة البحرية والموارد ذات الصلة والنظام البشري
(اختالل التوازن البيئي ،تدهور الموائل ،تفشي المرض ،التغير في األعداد والجينات لألنواع األصلية)
التحري حول األسباب

األسباب المباشرة
األنواع الغازية
( التنافس علي الغذاء والموطن ،التهجين ،العوامل المسببة لألمراض )
التحري حول المنطقة

األسباب الجذرية
إدخال الكائنات الغازية المقصود أو غير المقصود

كيف وصلت تلك األنواع ؟

وسائل االنتقال
نواقل الكائنات المائية والكائنات الممرضة

الشحن
مياه االتزان
والرسوبيات

الحشف
البيولوجي

الصرف
البشري

االستزراع
المائي

الفضالت
البحرية

البشر

أخرى

اإلجراءات ؟
إجراءات التقليل من مخاطر دخول
الكائنات الغازية والممرضة
راض

الشكل ( :)1تحديد األسباب المسؤولة عن األضرار بالبيئة البحرية واألنظمة الطبيعية والبشرية ذات الصلة.
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 .1.1.1مياه االتزان  -أصل القضية
تحمل معظم السفن بحسب طبيعة تصميمها ،مياه البحر في صهاايج االتزان 12للحفاظ على ظروف صالحة لإلبحار .مياه االتزان
يمكن أن تكون عذبة  -شبه مالحة أي خليط من المياه العذبة ومياه البحر أو مياه بحر خالصة يتم ضخها في خزانات مياه اتزان
السفن.
يمكن لمياه االتزان أيضا ً أن تكون مزيجا من المياه القادمة من مصادا مختلفة ،اعتمادا على الظروف التشغيلية
للسفينة.
تجري خالل إبحار السفينة عملية ترسب في صهاريج االتزان حيث توجد بعض الكائنات المائية الحية  -بما في ذلك بيوض
األسماك ،واليرقات والطحالب  -وغيرها من الجسيمات العالقة ) (SPMالتي تترسب وتتراكم في الجزء السفلي ،وكذلك تتوزع
بصواة عرضية واطولية على أجزاء من بنية السفينة (الشكل  .)2مسببة زيادة في تركيز الكائنات الحية في رسوبيات خزانات مياه
االتزان .كما توفر المواد العضوية المترسبة مصدرا للغذاء للكائنات الدقيقة.

مياه االتزان = المياه  +الكائنات الحية  +مواد أخري

مياه االتزان تحتوي على المياه والمواد
الدقيقة العالقة

عمليات
الترسيب
خالل
الرحلة

مياه االتزان والرسوبيات
المصاحبة لها

)(SPM

الشكل ( : )2عمليات الترسيب في خزانات االتزان
وجود األسطح األفقية مثل األسطح الجانبية ،األرضية السفلية الطولية ،جنبا العارضة والدعائم يساهم في تراكم طبقات الرسوبيات
ويجعل من الصعب الوصول إلى والعمل داخل صهاايج االتزان التي تعتبر أصل أماكن خطرة نتيجة لطبيعتها المغلقة.
على الرغم من أن عمليات ملء وتفريغ مياه االتزان غالبا ً ما تتم في الموانئ إال أنها يمكن أن تحدث أيضا في البحر .في معظم
الحاالت ،فإن مياه االتزان تتكون في الغالب من المياه الساحلية والتي تتميز بكونها تحتوي على تنوع ووفرة من العوالق النباتية
والحيوانية أكثر من مياه من المحيطات المفتوحة .يرتبط تنوع الكائنات الحية التي تنقلها السفينة بالنطاق الجغرافي لطرق التجارة
الخاصة بالسفي نة .عندما تكون تلك الكائنات الحية قادرة على البقاء على قيد الحياة في الرحلة والوصول إلى منطقة جغرافية
بيولوجية جديدة فإن إطالقها مع مياه االتزان يمكن أن يشكل خطراً .وقد تناولت المنظمة البحرية الدولية مخاطر إدخال األنواع غير
المحلية من خالل مياه االتزان والرسوبيات مع اعتماد االتفاقية الدولية لضبط وإدااة مياه االتزان والرسوبيات في السفن لعام
.2004
تقضي االتفاقية بأن تدار مياه االتزان وفقا لبعض المعايير (الالئحة  D1و  )D2وذلك للحد من خطر غزو األنواع غير المحلية
نتيجة تصريف مياه االتزان .وقد وضعت هذه المعايير في مستويات منخفضة جدا من تركيز وحجم الكائن الحي للتخفيف من خطر
الغزو .وعلى الرغم من ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية إدارة مياه االتزان تقوم على الحد من المخاطر وليس القضاء عليها .كما
تتطلب اتفاقية إدارة مياه االتزان أن تكون جميع نظم 13إدااة مياه االتزان (  " ) BWMSsآمنة تجاه السفن ومعداتها وطاقمها "
 12خزان االتزان هو "خزان في عنبر السفينة الذي يمكن تعبئته بصورة كاملة أو خلوه من مياه االتزان" ( .)1993 ، Websters
 " 13نظام إدارة مياه االتزان ( )BWMSيعني النظام الخاص بعمليات مياه االتزان بحيث يلبي أو يتجاوز مستوى أداء مياه االتزان في الالئحة د .2-يتضمن نظام معالجة مياه
االتزان معدات معالجة مياه االتزان ،وجميع معدات التحكم المرتبطة بها ،معدات الرصد ومرافق أخذ العينات "(المنظمة البحرية الدولية2008 ،أ).
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(الالئحة  .)D 3-3وقد أدخلت التكنولوجيات والممارسات الجديدة مخاطر جديدة :مما يدعو إلى إجراء تقييم للمخااطر ،وإذا لزم
األمر ،تدابير للتخفيف.
باإلضافة إلى المخاطر البيئية المرتبطة بتصريف مياه االتزان والتخلص من الرسوبيات ،تتطلب إدارة مياه االتزان والرسوبيات
النظر في المخاطر التي تهدد سالمة السفن وطواقمها وكذلك المخااطر على الصحة العامة 14والمخاطر المالية .على الرغم من أن
بعض هذه المخاطر قد تكون متشابكة ،إال أنها سوف تقسم هنا إلى مجموعتين ،كما هو موضح في الشكل).)3

المخاطر ذات الصلة بمياه االتزان وإداراتها BWM

المخاطر ذات الصلة بوصول الكائنات الغازية والممرضة

المخاطر األخرى الناتجة عن إدارة مياه االتزان
والرسوبيات سواء على متن السفينة أو على الساحل

الشكل (  :) 3المخااطر التي يجب أن تؤخذ في االعتباا فيما يتعلق بمياه االتزان وإدااتها

من هنا فإن تقييم المخاطر المرتبط بنقل الكائنات الحية ومياه االتزان وإدارة الرسوبيات يجب أن يبنى على العلوم البيولوجية
والفيزيائية واالجتماعية ،وذلك لتحديد المخاطر المحتملة وكذلك الظروف التي يمكن أن تشكل درجة معينة من المخاطر ،وبالتالي
تطوير استراتيجيات التخفيف المناسبة.
 .2.1.1االستجابة الدولية لموضوع األنواع الغريبة
نادراً ما يتم وضع القوانين لمنع الضرر البيئي قبل وقوع حادث بارز ونادراً ما تكون تلك القوانين ملزمة .القوانين الدولية لحماية
البيئة تحتاج إلى أن تدعم باألدلة على وجود الضرر ،أي أن التأثير المرئي واإلدااك الجمعي هي محفزات هامة للبدء في االستجابة
التشريعية .منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (ستوكهولم يونيو  )1972وضعت الهيئات ووكاالت األمم المتحدة
( )UNجدول أعمال عالمي لحماية البيئة.
في عام  ،1992خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ( )UNCEDفي ريو دي جانيرو ،تم اعتماد عدد من االتفاقات
متعددة األطراف ذات الصلة باتفاقية إدارة مياه االتزان:
 اتفاقية التنوع البيولوجي ()CBD؛
 جدول أعمال القرن 21؛
 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية.
كما وضعت المنظمة البحرية الدولية بالتوازي عدة صكوك للحد من اآلثار السلبية للنقل البحري على البيئة .تم تسليط الضوء على
أكثر هذه األدوات أهمية في الشكل (.)4
التلوث البحري
المخلفات،
المختلفة من
الصحةاألنواع
’ 14المخاطر علىصرف
حدث قد تؤثر سلبا على صحة البشر من السكان ،مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد
احتمال وقوع
العامة ’ تعني"
ً
العالمية.)2008 ،
الصحة
"(منظمة
الكيمائية.
المواد
يشكل خطراً بالغاً ومباشراالزيت،
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ملحقات اتفاقية MARPOL
الملحق األول  -الزيت  /الثاني  -المواد الضارة بكميات كبيرة
 /الثالث  -المواد الضارة في حزمة  /الرابع  -الصرف
الصحي  /الخامس المخلفات  -الزبالة /السادس  -الهواء

االنبعاثات الهوائية
االحتباس الحراري
المواد
المواد المستنفذة لطبقة األوزون ,أكسيد
الكبريت ,أكسيد النتروجين ,المركبات العضوية
المتطايرة ,غازات األحتباس الحراري

الضرر على النظام البيئي
الطالء والدهانات الضارة ،الكائنات الغازية
المحمولة بواسطة مياه االتزان والحشف البيولوجي

اتفاقية األنظمة المضادة للحشف

اتفاقية إدارة مياه االتزان

منع الضرر واإلصابات المتعلقة باستخدام المواد
الخطرة في بناء السفن

اتفاقية هون كونج إلعادة تدوير السفن بطرق
آمنة ومالئمة للبيئة

الشكل ( : )4أدوات المنظمة البحرية الدولية للحد من آثاا النقل البحري علي البيئة.

يعتمد اإلطار التنظيمي التفاقية إدارة مياه االتزان على ثالث ركائز:
 اتفاقيات حماية البيئة والمبادئ العامة؛
 اتفاقيات حماية البيئية البحرية؛
 القواعد والمعايير المطبقة على النقل البحري الدولي.
وتتكون كل ركيزة من هذه الركائز من مجموعة من التدابير الرامية إلى توفير نهج إجمالي متماسك.

توجد على الصعيد الدولي مجموعة متنوعة من التدابير لمعالجة العديد من الجوانب المتعلقة بإدارة المخاطر الناجمة عن نقل
الكائنات الحية عن طريق مياه اتزان السفن والرسوبيات ومنها:
 حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي؛
 سالمة السفن؛
 السالمة والصحة المهنية؛
 التدريب البحري؛
 إدارة الموارد البحرية وصحة الحيوانات وسالمة األغذية البحرية؛
 سالمة المياه وحماية الصحة العامة؛
 البحوث العلمي البحري.
تصدر معظم هذه التدابير عن وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والتي لها أدوار ومهام أساسية وأدوار تكميلية .يوضح (الشكل )5
لمحة عامة عن هذه األدوار .األداة الرئيسية التي تحكم إدخال األنواع الغريبة من خالل مياه اتزان السفن والرسوبيات هي االتفاقية
الدولية إلدااة مياه االتزان.
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الصكوك األخرى

الهيئات الدولية

أدوات إدارة البيئة البحرية ( ، UNCLOSإعالن ريو ،
جدول أعمال القرن )... ،21

أدوات نوعية وأمان المأكوالت البحرية
(مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد).

اتفاقية إدارة مياه
االتزان وإلدارة
المخاطر في إدارة
مياه االتزان

أدوات حماية التنوع البيولوجي البحري (CBD
مدونة التطبيق العملي على إدخال ونقل الكائنات
البحرية)...... ،

األمان للسفن ( .)....،SOLAS
أدوات المياه ،الصرف الصحي والصحة
(اللوائح الصحية الدولية ،دليل الصرف
الصحي بالسفن).....،

أدوات الحماية والسيطرة على التلوث البحري ()... ، MARPOL

أدوات التدريب البحري ( .)..... ،STCW

أدوات الصحة
والسالمة المهنية،
والصرف الصحي
السفينة

أدوات الهيئة البحرية
الدولية التي تنطبق على
السفينة والشحن.

الشكل (  :)5الهيئات الدولية واألدوات التي تشير إلى المخااطر المتعلقة بانتقال األنواع وإدااة مياه االتزان
 .3.1.1أهمية التعاون اإلقليمي والمساعدة التقنية في حماية البيئة
االتفاقيات المتعددة األطراف وغيرها من األدوات الشبيهة في المجال البيئي تشجيع الدول على التعاون .وقد عزز برنامج األمم
المتحدة للبيئة ( ) UNEPالتعاون اإلقليمي ،بما في ذلك الشراكات ،فضال عن نقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدان .كذلك فإن
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) 15واتفاقية إدارة مياه االتزان 16تعززان التعاون اإلقليمي والمساعدة التقنية ما
بين الدول .كما يدعم برنامج الشركات العالمية لمياه االتزان ( )GEF- UNDP - IMO GloBallastالتعاون والتنسيق اإلقليمي
بقوة.
يتم التعاون بين الدول من خالل عدة محاور منها:
 تقييم المخااطر؛

 15اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المواد  202 ،201 ،200 ،197و .203
 16مقاالت اتفاقية إدارة مياه االتزان رقم  6و .13
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 إنشاء عملية استشااية  -على سبيل المثال :تبادل المعلومات ،وخلق اإلستراتيجيات اإلقليمية لحماية البيئة البحرية،
وتنسيق اللوائح الوطنية وتدابير التخفيف من المخاطر؛
 التدايب والتعليم والتوعية للبحارة وموظفي اإلنفاذ والعاملين في الموانئ وغيرهم؛
 تقاسم المعرفة وتبديل الخبرات  -على سبيل المثال :أخذ العينات من مياه االتزان وتحليل المياه ،معالجة مياه االتزان،
االستجابة للطوارئ في حاالت تسرب مواد كيماوية؛
 وضع برامج البحث العلمي والرصد المشترك؛
 تجميع المعدات  -على سبيل المثال :مرافق االستقبال والمعالجة بالميناء؛
 تحديد منااطق بحرية محمية؛
 تحديد منااطق لتبديل مياه االتزان ()BWE؛
 التحسين المستمر في مجال بناء القداات الواطنية.
 .2.1اتفاقية إدااة مياه االتزان كأداة إلدااة المخااطر
أبلغت كندا المنظمة البحرية الدولية في عام  1988بشأن التهديد الذي يشكله نقل الكائنات الحية الضارة من خالل تصريف مياه
االتزان في منطقة البحيرات الكبرى ) .(Fofonoff, Ruiz, Steves & Carlton,. IMO 2003; 2004aومن تركز سليط الضوء على
المخااطر البيئية التي تشكلها الكائنات الحية في مياه االتزان والرسوبيات في السفن .وبسبب طبيعة النقل البحري الدولي ،فإنه يتعين
اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المسألة على المستوى العالمي وذلك على الرغم من وجود لوائح وطنية مختلفة .وهذا ما دفع المنظمة
البحرية الدولية العتماد مبادئ توجيهية لمنع إدخال الكائنات المائية غير المرغوب فيها ومسببات األمراض من مياه االتزان بالسفن
وتصريف الرسوبيات (المنظمة البحرية الدولية  .)1991 ،على التوازي كانت هناك الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة
مسألة نقل األنواع المائية الغريبة  ،وقد حددت اتفاقية التنوع البيولوجي ،التي تم اعتمادها في ريو في عام  1992عددا من
االلتزامات للحفاظ على التنوع البيولوجي .باإلضافة إلى ذلك ،أقر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية  UNCEDرسميا
بالمخااطر البيئية العالمية الناجمة عن نقل الكائنات الحية المائية من خالل مياه االتزان وتفويض األمر إلى المنظمة البحرية
الدولية .17وهكذا تم ترسيخ فكرة إمكانية تأثر التنوع البيولوجي سلبياً على البيئات المستقبلة لألنواع الغريبة .الحقاً أشارت الخطوط
التوجيهية لمراقبة وإدارة مياه اتزان السفن للحد من نقل الكائنات المائية الضارة ومسببات األمراض (المنظمة البحرية الدولية،
1997ب) واتفاقية إدارة مياه االتزان إلى أهمية التنوع البيولوجي من خالل إشارات واضحة في ديباجة كل منهما .وقد تم اعتماد
االتفاقية الدولية لمياه االتزان في  13فبراير  2004في مؤتمر عقد في لندن ،وقد جاء ذلك بعد عملية طويلة ومعقدة من المشاورات
والمفاوضات المتعددة األطراف .تتضمن االتفاقية اثنين وعشرين بندا وملحقا واحد يتألف من أربع وعشرين من اللوائح الفنية تم
تصنيفها في خمسة أقسام :
 القسم  :Aأحكام العامة.
 القسم  : Bمتطلبات إدارة وتوجيه السفن؛
 القسم  :Cمتطلبات خاصة في بعض المناطق؛
 القسم  :Dمعايير إدارة مياه االتزان؛ و
 القسم  : Eالمسح و متطلبات إصدار الشهادات إلدارة مياه االتزان.
المعايير المنصوص عليها في اللوائح الفنية لها نفس قوة وتأثير المواد الواردة في النص الرئيسي  -لالتفاقية - 18أي أنها ملزمة من
الناحية القانونية  .كما يوجد لالتفاقية ملحقان تكميليان:
 الملحق األول  :نموذج الشهادة الدولية إلدارة المياه االتزان؛ و
 الملحق الثاني  :نموذج سجل مياه االتزان.
وقد وضعت مجموعة مكونه من أربعة عشر من الخطوط التوجيهية لتوفير التوصيات الفنية لدعم التنفيذ الفعال وتوحيد تطبيق
االتفاقية (الجدول . )1
الجدول (  : )1الخطواط التوجيهية المرتبطة باتفاقية إدااة مياه االتزان
 17جدول أعمال القرن  21الفقرة  17.30تقرأ " تنص على أن العمل بصورة فردية أو ثنائية ،إقليميا أو متعددة األطراف ،وداخل إطار المنظمة البحرية الدولية والمنظمات
الدولية األخرى ذات الصلة ،سواء كانت دون اإلقليمية  ،اإلقليمية  ،أو عالمية ،المناسبة ،يجب أن تقييم الحاجة إلى تدابير إضافية لمعالجة تدهور البيئة البحرية من النقل
البحري ،من خالل النظر في اعتماد القواعد المناسبة على مياه االتزان المصرفة لمنع انتشار الكائنات الحية غير األصلية ".
 " 18اتفاقية إدارة مياه االتزان المادة .2.2
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المبدأ التوجيهي
الموضوع
G1
الخطوط التوجيهية لمرافق استقبال الرسوبيات.
G2
الخطوط التوجيهية ألخذ العينات من مياه االتزان.
G3
الخطوط التوجيهية للمعايير المكافئة إلدارة مياه االتزان.
G4
الخطوط التوجيهية إلدارة مياه االتزان ووضع خطط إلدارة مياه االتزان.
G5
الخطوط التوجيهية لمرافق استقبال مياه االتزان.
G6
الخطوط التوجيهية لتبديل مياه االتزان.
G7
الخطوط التوجيهية لتقييم المخاطر بموجب الالئحة  A- 4من االتفاقية.
G8
الخطوط التوجيهية العتماد واألشراف على نظم إدارة مياه االتزان.
G9
إجراءات الموافقة على نظم إدارة مياه االتزان التي تستخدم المواد النشطة.
G10
الخطوط التوجيهية العتماد واإلشراف على نموذج أول لتقنية في معالجة مياه االتزان.
G11
الخطوط التوجيهية لتبديل مياه االتزان ،معايير التصميم والبناء.
G12
الخطوط التوجيهية بشأن التصميم والبناء لتسهيل التحكم في الرسوبيات على السفن.
G13
الخطوط التوجيهية التخاذ تدابير إضافية بشأن إدارة مياه االتزان بما في ذلك حاالت الطوارئ.
G14
الخطوط التوجيهية بشأن تخصيص مناطق لتبديل مياه االتزان.
على الرغم من أن االتفاقية تنص على أنه يجب على الدول الرجوع إلى الخطوط التوجيهية ،إال أن هذه الخطواط التوجيهية ليست
إلزامية  .باإلضافة إلى الخطوط التوجيهية باالتفاقية فإن المنظمة البحرية الدولية وفقا لمشورة فريق الخبراء المعني بالجوانب
العلمية لحماية البيئة البحرية ) ،(GESAMPقد أصدرت عدداً من التعاميم والخطوط التوجيهية بعضها تناول تقييم المخاطر -
على سبيل المثال :التوجيه لضمان التعامل اآلمن وتخزين المواد الكيميائية والمستحضرات المستخدمة لمعالجة مياه االتزان وتطوير
إجراءات السالمة للسفينة والطاقم من المخاطر الناتجة عن عملية المعالجة ( ) IMO, 2009Aوثيقة التوجيه بشأن ترتيبات
االستجابة لحاالت الطوارئ ذات العالقة بعمليات مياه االتزان (. )IMO , 2008B
وتهدف االتفاقية للحد من المخااطر الناجمة عن نقل الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات األمراض عن طريق مياه االتزان
والرسوبيات في السفن .وفي هذا بيان ضمني بأن القضاء على هذه المخاطر بشكل كامل في سياق ممارسات الشحن الحالية يعتبر
مستحيال .وبالتالي فإن القاعدة  D- 2تحدد األهداف الرامية إلى تحقيق "مخاطر ضئيلة ".
وفقا لنهج اإلدارة على أساس المخاطر فأنه يمكن أن ينظر إلى االتفاقية الدولية إلدااة مياه االتزان باعتبااها مجموعة من
المداخلت وضعت لتحقيق هدفين :
 منع و تقليل وفي نهاية المطاف إزالة المخااطر المنبثقة عن نقل الكائنات الغريبة ومسببات األمراض التي يمكن أن تؤثر
على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة واألنشطة االجتماعية واالقتصادية.
 تجنب اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها التي يمكن أن تنجم عن مراقبة وإدارة مياه االتزان والرسوبيات في السفن  ،أي
ضمان أن ممارسات إدارة مياه االتزان ال تسبب ضرراً أكبر من عدم معالجتها.
 .1.2.1أحكام تطبيق الحد من تهديدات مياه االتزان
متطلبات االتفاقية تنطبق على جميع السفن
على المنصات العائمة .
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العاملة في النقل الدولي والتي تحمل مياه اتزان ،بغض النظر عن الحمولة ،وكذلك

يجوز منح اإلعفاءات للسفن التي تبحر بين الموانئ أو المواقع المحددة على أساس كل حالة على حدة (الالئحة )A- 4؛ تعرض
حاالت دراسية في الفصلين  3.2و  .3.3يجب أن ينفذ تقييم المخااطر لدعم طلب اإلعفاء .وتجري حالياً مناقشة األساليب المناسبة
لعمل ذلك من قبل الدول األعضاء في المنظمة البحرية الدولية حيث تؤخذ في االعتبار نماذج مختلفة .يبدأ طلب اإلعفاء بالتقييم
المبدئي للمخاطر من قبل مالك السفينة  /المشغل أو مجموعة من المشغلين  /مالكي السفن  /سفينة يليه تقييم دولة الميناء
للمخاطر قبل الموافقة ،يتبع ذلك التقدم بطلب اإلعفاء للمنظمة البحرية باستخدام المزيد من النماذج المعقدة التي يجري تطويرها في
عدد من المناطق البحرية اإلقليمية.
تنص االتفاقية على خيارات مختلفة إلدارة مياه االتزان ( الشكل :) 6
 تبديل مياه االتزان (الالئحة  B-4و.)D-1
 معايير األداء لتحقيق (الالئحة ،) D-2في جملة أمور تنطبق على معالجة مياه االتزان.
 عزل بمعني إما تصريف مياه االتزان إلى مرفق االستقبال في الموانئ أو في المكان الذي تنشأ منه (الئحة .)B-3

 " 19السفينة تعنى مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة المائية [بما في ذلك] الوحدات القابلة للغمر ،القوارب العائمة ،والمنصات العائمة ،ووحدات التخزين العائمة،
ووحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (" FSUs FPSOsالمنظمة البحرية الدولية.)2004b ،
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 اإلبقاء على مياه االتزان على متن السفينة ،كلما كان ذلك ممكنا.
من الجدير بالذكر أن تبديل مياه االتزان محدود من الناحية الجغرافية بحالتين ( الالئحة :)B-4
 مسافة  200ميل بحري من الساحل ،لتبديل المياه الساحلية بمياه المحيط المفتوح ،وبالتالي التخلص من الكائنات الساحلية.
 عمق المياه ال يقل عن  200متر ،والذي هو أبعد من حدود منطقة التمثيل الضوئي - 20أي العمق الذي يمكن ألشعة
الشمس اختراقه ،واالنحدار الحراري الذي يقيد حركة المياه بين السطح وقاع البحر ،وحرمان بعض األنواع من الموائل
التي ال تستطيع العيش بدونها.
في حالة عدم أمكانية تحقق شرط البعد عن الساحل ،فإنه يجوز تبديل مياه االتزان على مسافة  50ميل بحري من الساحل مع
مراعاة ضرورة تحقق شرط العمق.
وينبغي التأكيد على أن تبديل مياه االتزان هو إجراء مؤقت للحد من المخااطر (  Carltonكما ورد في لجنة المواصالت والبنية
التحتية .) 2011 ،تم تقديم تبديل مياه االتزان للحد من خطر الكائنات الغازية خالل الفترة الالزمة التطوير المزيد من أنظمة إدارة مياه
االتزان التي تحقق السفن باستخدامها صرامة معايير األداء لمياه االتزان (الالئحة  .)D-2في الواقع ،هناك اتفاق على نطاق واسع أن
تبديل مياه االتزان ال يوفر مستوى كاف من الحماية البيئية وأنه يمكن أن تكون فيه خطورة على السفن وطواقمها " & (King
).Tamburri, 2010
الخيار الثاني إلدارة مياه االتزان ،هو معالجة مياه االتزان من خلل نظم معالجة تثبت على متن السفينة ،ويعتبر هذا الخيار بمثابة
اإلدارة التقنية في نهاية المطاف .بعد أن تدخل االتفاقية حيز النفاذ ،سوف تكون السفن مطالبة باالمتثال لمعيار( D-2الالئحة)D-2
الذي يضع حدوداً على عدد من الكائنات القابلة للحياة المسموح بها في مياه االتزان التي يتم تصريفها في الموانئ .مواعيد التطبيق
الفعلي لمعيار  D-2تعتمد على سعة خزانات مياه االتزان وتاريخ بناء السفينة ،ويمكن العثور على هذه المعلومات في الالئحة B-3
من اتفاقية إدارة مياه االتزان .وضع الجدول الزمني للتنفيذ من خالل قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية في عام ( 2007المنظمة
البحرية الدولية 2007 ،د) وتم إعادة النظر فيه من خالل قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية في عام  2013من خالل لجنة حماية
البيئة البحرية ( 65المنظمة البحرية الدولية2013 ،أ ) .
يمكن أن تتم المعالجة باستخدام العمليات الميكانيكية ،الفيزيائية ،الكيميائية ،أو البيولوجية .في الواقع ،فإن معظم أنظمة إدارة مياه
االتزان تستخدم مزيجا من األساليب ألنه ال يوجد تقنية واحدة فعالة تماما ضد التنوع الكبير في الكائنات الحية.
إدااة الرسوبيات تشمل إزالة المواد المترسبة من صهاريج االتزان والتخلص منها في:
 مرافق استقبال على الساحل :دولة الميناء ملزمة بتوفير المعدات المناسبة في الموانئ والمحطات حيث يتم تنظيف
صهاريج االتزان وإصالحها.21
 في البحر :وفقا للخطوط التوجيهية إلدارة مياه االتزان ووضع خطط إلدارة مياه االتزان ( ،)G4يجب أن يتم التخلص من
الرسوبيات في مناطق أبعد من  200ميل بحري عن الساحل ويزيد عمق المياه عن  200متر (المنظمة البحرية الدولية،
.)2005
تتطلب االتفاقية تطوير وتنفيذ خطة إدااة مياه االتزان ،يصف الئحة ( )B-1الطرق المستخدمة على متن السفينة للتخفيف من
المخاطر المرتبطة بمياه االتزان والرسوبيات ،وكذلك إدارتها .يجب أن تكون الخطة محددة لسفينة ومعتمدة من قبل دولة العلم.

الخيارات العامة إلدارة مياه االتزان

عدم وجود مياه
اتزان علي متن
السفينة أو عدم
الصرفقد يختلف هذا الحد وفقا لتعكر الماء".
" 20في الممارسة العملية،

التبديل

المعالجة على متن
السفينة

العزل

 " 21اتفاقية إدارة مياه االتزان  -المادة ".5
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التبديل
المتواصل

التتابع

ميكانيكية
 الترشيح -الفصل المركزي

كيميائية
 المطهرات -األجسام العضوية

التخفيف

مراكز استقبال
على الساحل

فيزيائية
الحرارةاألشعة فوق البنفسجية–الموجات فوق الصوتية

الشكل ( : )6خيااات إدااة مياه االتزان
(المصدا  :الدواة التدايبية التمهيدية لمشروع )GloBallast Partnerships

يجب أن تخضع السفن للمسح الفني الذي تقوم به دولة العلم لمنح السفن المتوافقة الشهادة الدولية إلدااة مياه االتزان (المادة .)7
يجب أن يتم تسجيل مأل أو تفريغ مياه االتزان في سجل مياه االتزان (الالئحة  .) B-2كما تقضي االتفاقية تعيين ضابط مسؤول عن
إدارة مياه االتزان (الالئحة .)5.B-1
يجب على كل من دولة الميناء ودولة الساحل اصد آثاا مياه االتزان وإدااة الرسوبيات (المادة  )6في المياه الخاضعة لواليتها.
هذا الرصد البيئي يسمح بالكشف المبكر عن أي اضطراب في النظام البيئي.
يمكن لدول الميناء أن تقوم بالتفتيش على السفن وذلك خالل تواجدها في الموانئ أو في المراسي القريبة من الساحل للتحقق من
االمتثال لمتطلبات اتفاقية إدارة مياه االتزان  .وتشمل عمليات التفتيش التحقق من الشهادة الدولية إلدارة مياه االتزان ،وسجل مياه
االتزان و /أو أخذ عينات من مياه االتزان (المادة . )9
يطلب من دول العلم تحديد متطلبات امتثال معادلة لقوارب النزهة وقوارب اإلنقاذ والبحث ( الالئحة .)A-5

 .2.2.1األحكام الضامنة لعدم خطواة إدااة مياه االتزان
تقضي االتفاقية بأن نظم إدارة مياه االتزان "يجب أن تكون آمنة بالنسبة للسفن والمعدات والطاقم" (الئحة د  )3-3تحدد هذه الالئحة
الحاجة إلى تقييم وإدااة المخااطر بخصوص اعتماد ،وتركيب وتشغيل أنظمة إدارة مياه االتزان على متن السفينة.
وقد تم تقديم مبادئ توجيهية مالئمة بشأن هذه المسألة من قبل المنظمة البحرية الدولية في اإلرشاد الخاص التعامل اآلمن وتخزين
المواد الكيميائية والمستحضرات المستخدمة لمعالجة مياه االتزان وتطوير إجراءات السالمة تجاه المخاطر الناتجة عن عملية
المعالجة التي قد تتعرض لها السفينة والطاقم (المنظمة البحرية الدولية 2009 ،أ) .يعتبر هذا الموضوع جزء ال يتجزأ من التقييم
المقدم إلى المنظمة البحرية الدولية من قبل المجموعة المشتركة من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية لحماية البيئة
البحرية  GESAMPمجموعة العمل الخاصة بمياه االتزان )  ( BWWGالعتماد أنظمة المعالجة على النحو المبين في الخطوط
التوجيهية .G9
هذا يدل على أنه ،وفقا لالئحة د  ،3-3فان متطلبات اتفاقية إدااة مياه االتزان ال تتقيد بشأن تقييم المخااطر بالمخااطر البيئية فقط.
دولة العلم عليها التزام لوضع الضوابط التنظيمية والموارد البشرية والمعدات المالئمة للحد من المخاطر .هذا ينطوي على التدريب
المناسب للبحارة في استخدام المواد الكيميائية الخطرة ،وكذلك التشغيل والرصد ألنظمة إدارة مياه االتزان (المنظمة البحرية
20

الدولية 2009 ،أ) ،اعتماد التقنية المناسبة ألنظمة إدارة مياه االتزان (الالئحة د  ،) 3-والتحقق من أن إجراءات الصحة والسالمة
الخاصة بالسفينة قد أعدت (المنظمة البحرية الدولية 2009 ،أ).

تقييم المخاطر مطلوب إما صراحة بموجب اتفاقية إدااة مياه االتزان ،على سبيل المثال قبل منح اإلعفاءات ،أو ضمنيا
في ضوء متطلبات االتفاقية.
تتلخص أحكام اتفاقية إدارة مياه االتزان بشأن تقييم المخاطر ،مع التنويه إلى أصحاب المصلحة 22من القطاع الخاص والقطاع العام،
في الملحق أ .في حال تحديد المخاطر ،ومن ثم تقييمها ،تقضي االتفاقية 23بأن توضع تدابير التخفيف المناسبة قيد التنفيذ للقضاء أو
الحد من تلك المخاطر .وتهدف هذه التدابير إلى تقليل احتمال الضرر للسفينة  ،والصحة البشرية والبيئة.

 .3.1أسس إدااة المخااطر
تم في هذه الوثيقة تحديد المخاطر مثل احتمال التسبب بخطر يؤدي إلى خسااة ،أو إصابة  /الضرا بالحياة أو الممتلكات أو البيئة؛
مما يتطلب معرفة مدى التعرض للمخااطر المعنية.
24
تم استخدام تقنيات مفهوم المخااطر ،وإدااة المخااطر بما في ذلك تقييم المخاطر ،بنجاح في مختلف المجاالت لدعم صنع القرار
كما في االقتصاد وعلوم السالمة وحماية البيئة .ومع ذلك ،فان الحقول المختلفة تميل إلى تطبيق التقنيات والنماذج الخاصة بها
للتعامل مع مفهوم المخاطر ،األمر الذي قد يخلق سوء الفهم في بعض األحيان .تخضع المخاطر غالبا لفكرة النسبية والذاتية ،التي
تعتمد على تفسيرات المحلل والنظم المرجعية .على صعيد آخر ،فان إدارة المخاطر تشير إلى سلسلة من التدابير واإلجراءات
الملموسة .
عملية تقييم المخاطر هي في األساس عملية علمية لتحليل المخاطر وليست غاية في حد ذاتها .حيث تحدد حجم وتنوع المخاطر
وعما إذا كان وكيف ينبغي مواجهتها ،تجنبها ،الحد منها أو تقبلها (منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 2003 ،ب)  .وتشمل هذه
العملية تحديد خيارات لتخفيف المخاطر .أخيراً ،إجراء تقييم المخاطر وإبالغ المسؤولين عن إدارة المخاطر ،وتحديد السياسات
وتطبيق تدابير التخفيف.
يتعين على مديري المخاطر النظر بعناية في نتائج تقييم المخاطر ،الذي يشكل دعما التخاذ القرار العلمي .باإلضافة إلى ذلك ،يجب
عليهم مقارنة جميع الخيارات الممكنة التخاذ التدابير الوقائية  /الواقية (مثل الحواجز) مع إعطاء اهتماما ً خاصاً بالكفاءة والتكلفة.
القيود التي تفرضها البنى االجتماعية قد تحد من الخيارات واآلثار على طبيعة ومكان الموانع .إدارة المخاطر تشمل أيضا التواصل
مع المتضررين من المخااطر.
الرسم التوضيحي التالي (الشكل  )7يبين تفاصيل الخطوات المختلفة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تنفيذ استراتيجية إدارة
المخاطر ،و يشمل كال من تقييم المخاطر والتخفيف من المخاطر .

 .1.3.1مرحلة تقييم المخااطر
تحديد المخااطر
المخااطر 25هي الخصائص الذاتية أو الظروف التي قد تعرض السالمة للخطر وتسبب تعرض األشخاص أو األشياء لألذى.
المخاطر تختلف في طبيعتها ويمكن أن تكون لها آثار تراكمية  /تآزرية .على الرغم من أن المخاطر الكامنة  -سواء كانت مرئية أو
غير مرئية  -تحتاج لظروف خاصة لتصبح نشطة ،ومع ذلك فهي ديناميكية ( أي تتغير باستمرار) من حيث الظروف الزمانية،

 22أصحاب المصلحة هم "الجماعات المنظمة اجتماعياً المتأثرة أو التي سوف تتأثر نتيجة لهذا الحدث أو النشاط الذي ينشأ منه خطر و  /أو من خالل خيارات إدارة المخاطر
المتخذة لمواجهة الخطر "(.)2005 ،IRGC
 23التزم األطراف في اتفاقية إدارة مياه االتزان "بمنع ،وتقليل و في نهاية المطاف إزالة المخاطر الناجمة عن نقل الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات األمراض على البيئة
وصحة اإلنسان والممتلكات والموارد من خالل مراقبة وإدارة مياه اتزان السفن والرسوبيات ،وكذلك لتجنب األعراض الجانبية غير المرغوب فيها من هذا التحكم ،وتشجيع
التطور في المعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة ".
باإلضافة إلى ذلك ،تنص المادة  2.7على أنه " يجب على األطراف التأكد من أن ممارسات إدارة مياه االتزان التي تستخدم لالمتثال لهذه االتفاقية ال تسبب ضرراً أكبر مما يتم
منعه لبيئتهم ،والصحة البشرية أو الممتلكات أو الموارد ،أو تلك من الدول األخرى ".
" 24تشير إدارة المخاطر إلى تحديد وتقييم الخيارات لمنع أو تغيير األنشطة البشرية أو الهياكل (الطبيعية واالصطناعية) مع األخذ في االعتبار أن الهدف هو زيادة االستفاده
للمجتمع البشري ومنع الضرر لإلنسان ومقدراته "(.)2005 ،IRGC
 25الخطر هو الوضع الكامن غير اآلمن "مع احتمال التسبب في إصابات لألفراد ،وتلف المعدات أو الهياكل ،وفقدان المواد ،أو الحد من القدرة على أداء وظيفة محددة
"( Masson ،Tripaldi، ,Clark, Piers, Prior ،Maragakisو)2009 ،Audard
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ال مكانية واالجتماعية .يشكل تحديد المخاطر الهيكل المرجعي لنهج الخطر .وبالتالي ،فإن اكتمال ودقة هذه الخطوة تحدد الجودة
الشاملة لهذا النهج.
تقييم التعرض والحساسية
تختلف التأثيرات اعتماداً على السياق الذي تم فيه الحدث.
من المهم تحديد حساسية النظام للخطر  -أي إلى أي مدى يمكن أن يكون الخطر مؤثراً .هذه الحساسية بقدر عامل تعرض 26النظام
وحساسيته 27إلى الخطر المعني .التعرض هي وظيفة بسبب الظروف البيئية المحيطة .كل من التعرض و الحساسية قد تتغير بمرور
الوقت.
توصيف وتقدير المخااطر
أي خطر سوف يؤدي إلي بعض العناصر من المخاطر  -ولكن شدة المخاطر تعتمد دائما على درجة التعرض لتلك المخاطر.
وبعبارة أخرى ،قد تكون المخاطر مستمرة ،ولم يتم القضاء عليها .المزيج من المخاطر  -حالة كامنة  -وأخري نشطة فاشلة 28يمكن
أن لها عواقب سلبية .تقييم المخاطر يحتاج إلى لتركيز على مخاطر محددة في إطار مجموعة من الظروف األكثر تشاؤما  -للحد
من عدم اليقين  -ويجب بعد ذلك أن يتم تقدير احتمال أن هذه الظروف سوف تحدث .تلك مساهمة علمية لعملية إدارة المخاطر.
عادة ما يتم وزن المخاطر عن طريق:
 األساليب الكمية ،تعتمد على القيم العددية؛
 الطرق شبه الكمية ،وذلك باستخدام نظام قيم وزنية؛
 الطرق النوعية ،استنادا إلى الخبراء واألحكام المفتوحة؛
 مزيج من هذه الطرق  ،وذلك باستخدام نهج تكميلية للتقديرات عبر االختيار والحد من عدم اليقين.
وبالتالي ،فأن عملية تقييم المخاطر ،من قبل محللي المخاطر قد تستخدم أشكاال رياضية ،الرسوم البيانية والتعبيرات اللفظية من
التفكير .وترد أمثلة من النماذج و المقاربات التي تم التحقيق منها إلمكانية استخدامها في تقييم مخاطر مياه االتزان في (الملحق ب)
واالعتبارات الرئيسية في إجراء هذه التقييمات المدرجة في (الملحق ج).

 .2.3.1مرحلة تخفيف المخااطر
يمكن اعتبار التخفيف من المخااطر وسيلة لضمان واستعادة سلمة 29النظام من خالل تنفيذ اإلجراءات المناسبة .وهى عملية نشطة
تستكشف جميع الخيارات لخفض أو القضاء على المخاطر التي تم تحديدها وتطوير التدابير المناسبة للحد من المخااطر.
تنطوي على وضع دفوع أو حواجز 30في المكان سواء قبل (الوقاية) و/أو بعد (الحماية) حدوث فشل أو التعرض للضرر .الهدف
هو خفض أو القضاء على التعرض والحساسية للخطر .كلما كانت الحواجز أكثر عدداً وتكامالً فإن النظام يكون أكثر حماية وأمناً.

إدارة المخاطر

تعريف المخااطر

اإلختالف فى
إحتياطات المخاطر
والتعرض

تقييم
المخاطر
والحساسية
تقييم
التعرض(.)2005 ،IRGC
معرضة للخطر
 26تعرض النظام هو جهة االتصال التي عناصرها
 27الحساسية تعني "الظروف التي تحددها العوامل أو العمليات الفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،مما يزيد من تأثر [النظام] إ بأثار المخاطر " (األمم المتحدة،
.)2004
 " 28الفشل الفعال هي اإلجراءات أو األفعال ،بما في ذلك األخطاء واالنتهاكات ،التي لها تأثير سلبي فوري "(.)2012 ،ICAO
 29تحقيق السالمة "الحالة التى يمكن أن يتم فيها خفض الضرر لألشخاص أو الممتلكات لمستوي مقبول أو أقل والحفاظ علي هذا المستوي من خالل عملية مستمرة من
تحديد المخاطر وسالمة إدارة المخاطر " (.)ICAO,2012
 30العازل هو "الذي يمكن إما أن يمنع الحدث من الحدوث أو أن يحمي ضد عواقبه" (.)Hollnagel, 2004
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عدم اليقين
صفات المخاطر وتقديرها (األحتمال
والعواقب)
اإلبالغ
عن
المخاطر

إنشاء قياسات التحكم فى المخاطر

التخفيف
من
المخاطر

ديناميكية الخطر

إختيار قياسات التحكم من المخاطر
التعقيدات

تطبيقات قياسات التحكم من المخاطر

المتغيرات األساسية التى تؤثر
على إدارة المخاطر

الشكل (  :) 7أسلوب التعامل في إدااة المخااطر خطوة بخطوة
قام ( Reason )1997بتصميم نموذج ،سمي نموذج  Reasonأو الجبن السويسري Reason model or Swiss cheese
( modelالشكل  ) 8إلظهار أنه على الرغم من أن النظام قد يشمل العديد من الدفوع في طبقات متعاقبة ،إال أنه دائما ما يحتوي
على نقاط ضعف وثغرات .
على الرغم من أن تدابير السيطرة على المخاطر تتطلب نفقات فورية ،إال أن فوائدها تتطور مع مرور الوقت .وبناءاً عليه فأن
اختياا تدابير تخفيف المخااطر والرقابة عادة ما تتطلب تحليل التكاليف والمنافع ( )CBAوالقرااات االقتصادية  -االجتماعية.
التكاليف المترتبة على الحد من المخاطر هي التي تحدد قبول المخاطر .كما ذكر( " :) Hollnagel 2008aالخطر غير مقبول ما
دام يمكن للجهة المعنية القضاء عليه " .وبالتالي فأن السالمة تتوقف على الثمن الذي يكون المجتمع أو الصناعة على استعداد لدفعه
للحفاظ عليها .الزي ادة في الضغوط التنافسية قد تؤدي إلى خفض ميزانيات السالمة  ،والذي بدوره يؤدي إلى أداء أقل فيما يتعلق
بالسالمة (. )OECD, 2003b
لضمان أن تدابير السيطرة على المخاطر تعطي النتيجة المرجوة ،هناك حاجة إلى اتخاذ آليات التنفيذ والرصد المناسبة التي من
شأنها بدء واستدامة عملية التحسين .الرصد الدوري للظروف البيولوجية في المناطق المعرضة للخطر ،فضالُ عن اإلشراف
المستمر على اإلجراءات المستخدمة إلدارة مياه االتزان في الموانئ الرئيسية ،سوف توفر المعلومات األساسية عن مدى كفاية
التدابير المنفذة حتى تاريخه .للسيطرة على المخاطر ،ينبغي توفير الفرص ألصحاب المصلحة ( أي تلك التي تخضع لألخطار
والمخاطر المعنية وكذلك مع أصحاب المصالح والمسؤوليات ذات الصلة) للمشاركة في تصميم واختيار وتنفيذ تدابير التخفيف من
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المخاطر .نقل المعرفة للجمهور تمكين األفراد والمجتمعات من دعم تحليل المخاطر وإصدار األحكام السليمة .ويمكن تخفيض
حساسية المجتمع لألخطار من خالل التأهب - 31أي الوعي والتخطيط لحاالت الطوارئ ،والمراقبة  ،والتعليم والتدريب.

 .3.3.1االعتبااات الخاصة بإدااة المخااطر
من المؤكد أن مديري المخاطر سوف يواجهون صعوبات بسبب تعقيد النظام الذي يدار واالختالف في وجهات النظر ،وتفسير وفهم
المخاطر .تلك الصعوبات يمكن خفضها من خالل ضمان أن المسؤولين عن تقييم المخاطر يقومون باألخذ في االعتبار بصورة
كافية عند تقدير مخاطر التقلبات المؤقتة لألخطار ،والتعرض والتأثر الذاتي وعدم اليقين المرتبط باالستنتاجات والتوصيات الناشئة
عن عملية التقييم .القيود المفروضة على مفهوم المخاطر ال ينبغي أن تستخدم لتبرير الرفض لتقنيات إدارة المخاطر.

الكشف عن الخطأ وتصحيحه

الحواجز فعالة
وتعزز سالمة
النظام .تجنب
مسار الحادث.
يتم استعادة
حالة األطمئنان
بعض الثقوب بسبب
الظروف الكامنة

مسار
حادث
ثقوب أخرى بسبب فشل نشط

المخاطر
المثل األعلى
للحواجز

حقيقة
الحواجز

الدفاعات
في عمق

الخسائر المحتملة (الناس واألصول)

الشكل ( :) 8إدااة السلمة ( مأخوذة عن  Reason, 1997و منظمة الطيران المدني الدولي (2012 ،
)(Adapted from Reason, 1997 & ICAO, 2012

 31االستعداد يرتبط "باألنشطة والتدابير التي اتخذت في وقت مبكر لضمان االستجابة الفعالة لتأثير المخاطر ،بما في ذلك إصدار اإلنذارات المبكرة والفعالة في الوقت
المناسب ((" )...األمم المتحدة.)2004 ،
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 .4.1الملخص
الشحن هو أحد مصادر الكائنات المائية غير المرغوب فيها .تعمل مياه االتزان كناقل لهذه الكائنات بينما ،في الوقت نفسه هي
ضرورية للغاية على السفن الحالية لضمان األمن والفاعلية.
 يشكل ماء االتزان خطراً على صحة اإلنسان ،والبيئة واألنشطة التي تعتمد على الساحل؛
 المخاطر المرتبطة بنقل مياه االتزان حفزت المجتمع الدولي على استجابة عالمية عن طريق صك ملزم قانوناً ،هو اتفاقية
دولية لمراقبة وإدارة مياه اتزان السفن ورواسبها2004 ،؛
 وتنص اتفاقية إدارة مياه االتزان على توفير إدارة ومراقبة تدابير  -أي حواجز  -للحد من نقل الكائنات الغريبة في خزانات
مياه االتزان؛
 وعلى الرغم من ذلك ،فان ممارسات إدارة مياه االتزان قد يكون لها عواقب سلبية وغير متوقعة على صحة اإلنسان
والحيوان وسالمة السفن والبيئة.
وبالتالي هناك حاجة إلى استراتيجيه شاملة إلدارة المخاطر لمنع مياه االتزان من التسبب في األذى وتجنب اآلثار الجانبية
السلبية الناجمة عن إدارة مياه االتزان والرسوبيات.
 استراتيجيات التخفيف من المخاطر يجب أن تكون قابلة للتكيف ونسعى باستمرار لتحسين الثقة.
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 .2تحليل المخااطر المرتبطة بنقل الكائنات الضااة وإدااة مياه االتزان والرسوبيات
ينبغي أن يتم تقييم المخاطر المرتبطة بنقل الكائنات الضارة وإدارة مياه االتزان والرسوبيات تقييماً منهجيا من أجل إيضاح
التفاعالت المعقدة بين األنشطة البشرية والبيئات المتضررة .هذا وفقا ً لنهج "اإلنسان في الطبيعة" الذي يركز على الترابط ما بين
النظام االجتماعي والنظام الطبيعي ( .)Berkes & Folke, 2000بعد تقديم وصف موجز للنظم المعنية  -بمعنى النظم البيئية
البحرية والسفن ،يحدد هذا الفصل المخاطر المرتبطة بنقل الكائنات الضارة وإدارة مياه االتزان والرسوبيات  .يوضح الشكل ()9
التالي التفاعالت الرئيسية ما بين األنشطة البشرية والنظم البيئية البحرية.

األنشطة البشرية
وتشغيل السفن
والتجارة البحرية

تفاعالت
األنشطة
البشرية /
البيئة

الشحن والتجارة في
سياقها االجتماعي –
االقتصادي العالمي

(مسار)
مياه
االتزان
والرسوبي
ات
والرسوبيا
كائنات مائية ممكن
تضارة
أن تكون

منطقة
مانح /
مستقبل

البيئة

منطقة
مانح /
مستقبل

الشكل ( : )9نقل مياه االتزان ينضوي على تداخل بين األنشطة البشرية والبيئة المائية
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 1.2وصف لمكونات األنظمة وتفاعلتها
يبدأ النهج لتحديد وتوصيف وفهم المخاطر في اتفاقية مياه االتزان بتحديد مكونات األنظمة الرئيسية التي تشارك في نقل األنواع
الغريبة أي المنطقة البيوجغرافية المانحة ،والسفينة ،والمنطقة البيوجغرافية المتلقية.
 1.1.2المنطقة البيوجغرافية المانحة  /المتلقية
لغرض التوضيح في هذا القسم ،سيتم استخدام مسميات "منطقة بيوجغرافية مانحة" و"منطقة بيوجغرافية متلقية" بالتبادل ألنه يمكن
النظر إليهما كوجهين لعملة واحدة.
إحدى الطرق لوصف خصائص منطقة بحرية معينة أو نظام بيئي (اإلطار  )1هي تقسيم سطح الكرة األرضية إلى أجزاء أو
وحدات بيئية لها خصائص بيئية وبيولوجية متشابهة .تسمى تلك العملية التصنيف البيوجغرافي .32فهو يجمع ما بين المعلومات عن
الكائنات البحرية ،توزيعها والصفات الفيزيائية  -الحيوية المرتبطة بها ،كما يوفر إطارا مالئماً إلدارة قائمة على النظام البيئي
(. )2009 ،UNESCO- IOC

اإلاطاا  :1خصائص النظام البيئي
المالمح الرئيسية للنظام البيئي يمكن تلخيصها في خمس نقاط:
 .1وجود نظام بيئي في مساحة ذات حدود والتي قد تكون أو ال تكون حددت بشكل صريح .النظم البيئية يمكن تمييزها عن
بعضها البعض على أساس الصفات الفيزيائية  -الحيوية ومواقعها.
 .2يتضمن النظام البيئي الكائنات الحية وبيئتها غير الحيوية على حد سواء ،بما في ذلك مجموعات من المواد العضوية وغير
العضوية.
 .3تتفاعل الكائنات الحية مع بعضها البعض كما تتفاعل مع البيئة الفيزيائية من خالل تدفقات الطاقة ،المواد العضوية وغير
العضوية بين المجموعات.
 .4النظام البيئي هو نظام ديناميكي :بنيته ووظيفته تتغير مع الوقت.
 .5تسلك النظم البيئية خصائص التطور الطبيعي التي هي سمة محددة لها ومستقرة ضمن مجال وجودها.
(المصدر  :الجمعية العامة لألمم المتحدة)2006 ،
الوحدات البيئية ليس لها حدود دقيقة ،وال تتداخل مع التقسيمات االجتماعية والسياسية الثابتة  -األسماك ال تحمل جوازات سفر ،وال
تخضع للحدود البشرية !  -ويمكن أن تكون مشتركة بين العديد من البلدان .من هذا المنطلق ،كما هو الحال مع العديد من القضايا
البيئية فالتعاون العابر للحدود أمر ضروري .وغالبا ما تعالج إدارة مياه االتزان بصورة أفضل على المستوى اإلقليمي.
المناطق البيوجغرافية البحرية هي أنظمة مفتوحة في تفاعل مستمر مع المناطق األخرى .وهي تتميز بالتفاعالت الداخلية
والخارجية المعقدة التي توفر خدمات متنوعة للمجتمع البشري ،على سبيل المثال التموين ،33والتنظيم 34والثقافة 35والخدمات
المساندة( 36األلفية :تقييم النظام البيئي .)2005 ،
 " 32التصنيف البيوجغرافي هو عملية تصنيف تهدف إلى تقسيم منطقة كبيرة إلى مناطق جغرافية محددة تحتوي على مجموعات من النباتات والحيوانات والميزات
الطبوغرافية الفريدة من نوعها والمتميزة بما فيه الكفاية عن المناطق المحيطة بها على المستوى المختار "( برنامج األمم المتحدة للبيئة  WCMC -كما ورد في اليونسكو،
.)2009
 33خدمات توفير النظم البيئية لتوفير منتجات مثل الغذاء ،المياه العذبة ،الموارد الوراثية ،الخ (األلفية لتقييم النظام البيئي.)2005 ،
 34أمثلة على الخدمات التنظيمية للنظام البيئي تشمل تنظيم المناخ وتنقية المياه (األلفية لتقييم النظام البيئي .)2005 ،
 35توفر الخدمات الثقافية للنظم البيئية للبشر باإلضافة إلى المنافع غير المادية وتوفير األنشطة الممكنة مثل الترفيه والسياحة البيئية (األلفية لتقييم النظام البيئي .)2005 ،
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الجدول  2يوضح أمثلة من مثل هذه التفاعالت والخدمات.

الجدول ( :)2أمثلة على الخدمات وتداخل المنطقة الجغرافية البيولوجية البحرية
الموارد البحرية الحية وغير الحية  -ومن بينها األنواع المحمية.
البشر.
الخصائص الهيدرولوجية ،الفيزيائية ،الكيميائية ،البيولوجية ،واالجتماعية  -االقتصادية  -على سبيل
المثال المنطقة البحرية المفتوحة ،المغلقة أو شبه المغلقة ،والمعزولة جغرافياً ،الملوحة ،درجة الحموضة
 ،درجة الحرارة  ،ضوء الشمس ،الخ.
انتقال الطاقة.
التفاعالت الغذائية  -الشبكة الغذائية المعقدة بما في ذلك العديد من السالسل الغذائية.
التكاثر.
األمراض.
األنشطة البشرية التي تتم على  /قريبة /بعيدة عن الساحل  -على سبيل المثال النقل البحري ،السياحة،
االستزراع السمكي ،صيد األسماك واألنشطة الصناعية.
التفاعالت بين الكائنات الحية والملوثات  ،المدخالت على البيئة البحرية  ،الخ.
الطقس  /األحداث المناخية  /اآلثار الموسمية  -على سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة .
الهجرة.
الهواء ،النقل البري والبحري.
التلوث الهوائي والبحري بعيد المدى ،الخ.
تموين
القوت من الحياة البحرية  -توفير السكن والغذاء.
مصادر المياه والطاقة والمواد  -على سبيل المثال الوقود األحفوري ،المعادن.
إنتاج الموارد البحرية للحصول على القوت والعالج لإلنسان  -المأكوالت البحرية ،األدوية ،غيرها.
التنظيم
التنظيم الخاص بالمناخ
تنقية المياه  /تحلية ،الخ.
ثقافي
توفير وسائل الراحة مثل الشواطئ ،الخ.
دعم
اإلنتاج األولي  -العوالق النباتية هي أساس الشبكات الغذائية البحرية.
تحلل المخلفات ،الخ.
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المكونات

التفاعلت الداخلية

التفاعلت الخااجية

الخدمات

دعم خدمات النظام البيئي من خالل تعيين الخدمات الضرورية لفئات الخدمات المذكورة أعاله لوجودها (األلفية لتقييم النظام البيئي .)2005 ،

28

حدد برنامج الشراكات العالمية لمياه االتزان  204 GloBallast Partnershipsمنااطق بيوجغرافية 37بحرية على أساس نظام
38
المنطقة الحيوية الذي وضع من قبل اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) ، (IUCNولكن توجد تصنيفات أخرى ،مثل المنااطق البيئية
والنظم البيئية البحرية الكبيرة . (LMEs) 39ناقشت المنظمة البحرية الدولية مفهوم استخدام المناطق البيوجغرافية البحرية
لتبسيط إدارة المخاطر وذلك خالل إعداد الخطوط التوجيهية بشأن تقييم المخاطر في إطار الالئحة أ 4-من اتفاقية إدارة مياه
االتزان .(G7) .يفترض على نطاق واسع أن الكائن الحي الذي يبقى ويكون مستعمرة في ميناء واحد في منطقة بيوجغرافية بحرية
لديه المقدرة على أن ينتشر في جميع أنحاء المنطقة .كما أن تعريف المناطق البيوجغرافية يتبني مفهوم أن جميع األنواع غير
األصلية يمكن لها البقاء على قيد الحياة في جميع أنحاء المنطقة ،مما يمكن من تبسيط تقييم المخاطر.

 2.1.2السفينة ومياه االتزان
لغرض اتفاقية إدارة مياه االتزان تم تعريف السفينة في المادة  )12( 1بأنها " مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة المائية [بما في
ذلك] الوحدات القابلة للغمر ،القوارب العائمة ،والمنصات العائمة ،ووحدات التخزين العائمة ،ووحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ
العائمة( .المنظمة البحرية الدولية2004 ،ب ) .
وظيفة مياه االتزان هي حفظ االتزان نتيجة للتأثيرات المتغيرة لتوزيع الوزن على هيكل السفينة .الكتل الثقيلة (البضائع ،خزانات
الوقود ،قطع الغيار ،المعدات ،الخ) تنتشر على طول السفينة وتؤثر على مقاومتها واستقرارها .مياه االتزان تضمن إدارة مرنة
للوزن على متن السفن.
لذلك فإن خزانات مياه االتزان هي من عناصر السالمة الرئيسية على السفن الحديثة .السفن الحالية تعتمد على استخدام مياه االتزان
لضمان االستقرار السليم ،التوازن ،القوة الهيكلية ،القدرة على المناورة ،كفاءة المروحة  -أي مروحة الغمر ،وخصوصاً عند السفر
بدون حمولة.
مهما كانت الوحدة البيئية ،فإن الخطوة األكثر أهمية هي تمييز المنطقة أو النظم البيئية عن طريق تحديد مكوناتها
وتفاعلها ،فضال عن السلع والخدمات التي تقدمها.

 2.1.2السفينة ومياه االتزان
لغرض اتفاقية إدارة مياه االتزان تم تعريف السفينة في المادة  )12( 1بأنها " مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة المائية [بما في
ذلك] الوحدات القابلة للغمر ،القوارب العائمة ،والمنصات العائمة ،ووحدات التخزين العائمة ،ووحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ
العائمة( .المنظمة البحرية الدولية2004 ،ب ) .
وظيفة مياه االتزان هي حفظ االتزان نتيجة للتأثيرات المتغيرة لتوزيع الوزن على هيكل السفينة .الكتل الثقيلة (البضائع ،خزانات
الوقود ،قطع الغيار ،المعدات ،الخ) تنتشر على طول السفينة وتؤثر على مقاومتها واستقرارها .مياه االتزان تضمن إدارة مرنة
للوزن على متن السفن.
لذلك فإن خزانات مياه االتزان هي من عناصر السالمة الرئيسية على السفن الحديثة .السفن الحالية تعتمد على استخدام مياه االتزان
لضمان االستقرار السليم ،التوازن ،القوة الهيكلية ،القدرة على المناورة ،كفاءة المروحة  -أي مروحة الغمر ،وخصوصاً عند السفر
بدون حمولة.
بدءاً من مرحلة التصميم ،يتم األخذ في االعتبار عمليات السفينة من خالل تصميم لقوة الهيكل وحدود االستقرار .هذه الحدود الكامنة
تجعل من المستحيل أو الخطورة لبعض السفن تنفيذ عملية تبديل مياه االتزان ) .(Isbester, 1993من المتوقع أن التغييرات في
تصميم صهاريج االتزان على السفن الجديدة سوف تأخذ في االعتبار المخاطر المرتبطة بتلك التقنية.

 37منطقة بيوجغرافية هي "منطقة طبيعية كبيرة تحددها الخصائص الفيزيائية  -الجغرافية والبيولوجية التي تحتوى على أنواع من الحيوانات والنباتات على درجة عالية من
التشابه .ال توجد حدود محددة ومطلقة بل مناطق انتقالية أكثر أو أقل وضوحا " (المنظمة البحرية الدولية2007 ،ج ).
 38تم تعريف المنطقة البيئية باعتبارها "منطقة تتكون من أنواع متجانسة نسبياً وم ميزة بشكل واضح عن النظم المجاورة .تكوينات األنواع من المرجح أن يحددها هيمنة عدد
قليل أو من النظم البيئية و/أو مجموعة متميزة من الميزات الطبوغرافية أو البحرية .العوامل البيوجغرافية المهيمنة التي تحدد التأثير البيئي للمناطق تختلف من موقع إلى آخر
ولكنها قد تشمل العزلة ،الموجات المتقلبة ،والمدخالت من المغذيات ،تدفق المياه العذبة ،أنظمة درجات الحرارة ،أنظمة الجليد ،التعرض ،الرسوبيات ،التيارات ،وتضاريس
األعماق أو التعقيدات الساحلية "(Spalding, et al., 2007).
 39النظم البيئية البحرية الكبيرة (  ) LMEsهي أجزاء واسعة من مساحة المحيط ،تغطي مساحة  200,000كم
مشتركة مثل الملوحة ،التيارات البحرية ،درجة الحرارة ،اإلنتاجية األولية والشبكات الغذائية.(Sherman, 1993).
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أو أكثر وتتميز بصفات فيزيائية ،كيميائية وبيولوجية
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نظراً ل لترابط ما بين مياه االتزان ،االستقرار والسالمة الهيكلية للسفينة ،تتطلب اتفاقية إدارة مياه االتزان أن يكون لدى كل سفينة
خطة إلدارة المياه االتزان ( الالئحة  .)B-1تم الموافقة عليها من قبل دولة العلم أو جمعيات التصنيف الذي تعمل نيابة عنها ،ويجب
أن تشمل الخطة تفاصيل إجراءات السالمة والتشغيل المطبقة على السفينة وطاقمها .الخطة الشاملة إلدارة مياه االتزان ينبغي أن
تشتمل على جميع المراحل المتعاقبة من استخدام مياه االتزان واألخذ في االعتبار مخاطر نقل الكائنات البحرية .اإلرشادات الكاملة
بشأن محتويات خطة إدارة مياه االتزان يمكن العثور عليها في الخطوط التوجيهية إلدارة مياه االتزان وإعداد خطط إدارة مياه
االتزان (.)G4
سعة مياه االتزان 40تعتمد على نوع السفينة .الناقالت الكبيرة وناقالت البضائع السائبة تحمل كميات أكبر من مياه االتزان.
يتم تجديد مياه االتزان جزئيا ً في كل ميناء انتظار وذلك على متن سفن الحاويات ( ،انظر اإلطار  .)2وبالتالي فانه
بالمقارنة مع ناقالت البضائع السائبة ،نجد أن سفن الخطواط متعددة المحطات تقوم بتلقيح النظم البيئية الساحلية
بمياه االتزان بتكرااية أعلى بكثير.

" 40سعة مياه االتزان تعني السعة الحجمية الكلية ألي خزانات ،أو أماكن أو حجيرات على السفينة تستخدم لنقل ،تحميل أو تصريف مياه االتزان ،بما في ذلك الخزانات ،
األماكن أو الحجيرات متعددة االستخدام والمصممة لنقل مياه االتزان "(المنظمة البحرية الدولية2004 ،ب).
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اإلاطاا  : 2تبديل مياه االتزان على متن سفينة الحاويات باناماكس
حالة تاايخية
بعد جولة في آسيا ،توجهت السفينة نحو استراليا .تم سحب مياه االتزان في الموانئ اآلسيوية المتعاقبة ،ونتج عن
ذلك مزيج من المياه القادمة من مصادر مختلفة.
كان الضابط المسؤول عن عمليات الشحن يعرف أن أستراليا تطبق أنظمة صارمة إلدارة مياه االتزان ،لذلك
سعى لتقليل حجم مياه االتزان التي يتم سحبها في كل ميناء .للقيام بذلك ،فإن الضابط المسؤول قام بتطبيق
استراتيجيات مختلفة ' محلية الصنع' بناء على معرفته بالسفينة وخط السير.
إحدى الممارسات األكثر شيوعا تتكون من النقل الداخلي لمياه االتزان التي تم أخذها على متن السفينة ،في
منتصف المحيط على الرغم من الصعوبات التي تواجها حيث أن نظام مياه االتزان لم يتم تصميمه لمثل هذه
العمليات.
بعد مغادرة الميناء اآلسيوي األخير ،وضع الضابط المسئول والكابتن خطة لتبديل مياه االتزان ،وفقا لخطة إدارة
مياه االتزان  ،مع األخذ في االعتبار:
العوامل الخاصة بالسفينة





سالمة السفينة  -على سبيل المثال وحدود االستقرار والقوة؛
حجم الوقود المستهلك  -والتي لها تأثير على توزيع الوزن على متن السفينة وبالتالي على االستقرار؛
إدارة الطاقم واإلرهاق؛
األنابيب و أنظمة الضخ.

عوامل السياق
 توقعات الطقس التي تسمح بتبديل مياه االتزان؛
 خصائص الطريق الذي تسلكه السفينة وتحديد المواقع المحتملة  -على سبيل المثال البعد عن الساحل
وعمق المياه .
التخطيط هو األكثر أهمية حيث أن احتماالت القيام بتغير مياه االتزان غالبا ً ما تكون مقيدة .يجب أن يتم التخطيط
لتسلسل عمليات تفريغ/تعبئة مياه االتزان وفقا لحسابات االستقرار  -يتم حساب االستقرار للسفينة بشكل يومي مع
األخذ في االعتبار المواد (على سبيل المثال البضائع  ،ومياه االتزان) ' المتبقية على متن السفينة ' (- (RoB
) (RoBهي قائمة محدثة من األوزان على متن السفينة؛ تلك القائمة تشمل إعادة تقدير عناصر السفينة وعوامل
االستقرار على أساس يومي أو قبل القيام بأي تعديل كبير لتوزيع األوزان – على سبيل المثال حركة مياه االتزان
أو نقل الوقود داخل الخزانات.
بالمقارنة مع ناقالت البضائع السائبة ،فإن ناقالت الحاويات لديها العديد من صهاريج االتزان الصغيرة .ومع
ذلك ،يمكن أن يسبب تبديل مياه االتزان عبئا ً في العمل لمدة تصل إلى يومين لوجود عدد كبير من العمليات
الالزمة إلجراء ،مراقبة ،رصد و تسجيل كل حركة لمياه االتزان وظروف سحب المياه.
غالبا ً ما تكون معدات معالجة مياه االتزان 41مدمجة في نظام أنابيب مياه االتزان ويمكن أن تعمل أثناء تعبئة أو تفريغ مياه االتزان،
أو أثناء الرحلة ،أو بمزيج من هذه المراحل (المنظمة البحرية الدولية2008 ،أ)

 " 41معدات معالجة مياه االتزان تعني المعدات التي يمكن أن تعمل إما عن طريق عمليات ميكانيكية ،فيزيائية ،كيميائية ،أو بيولوجيةً  ،إما بصورة منفردة أو مجتمعة،
إلزالة ،جعل الكائنات المائية الضارة ومسببات األمراض غير مؤذية ،أو يتجنب تحميل أو تصريف الكائنات المائية الضارة ومسببات األمراض داخل مياه االتزان
والرسوبيات (المنظمة البحرية الدولية 2008 ،أ ) .
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ويبين الشكل ( )10نسخة مبسطة من مسار سحب مياه االتزان من وسط البحر إلى خزانات االتزان وخط التفريغ (يسار) والمواقع
المحتملة لتثبيت معدات معالجة مياه االتزان على متن سفينة (يمين).

النقل

الصرف

األخذ

موقع نظام إدارة مياه االتزان

مرشح

مدخل
المياه

صمام

المدخل من
البحر

المخرج إلى
البحر من على
متن السفينة

المضخة

مخرج
المياه

خزان
االتزان

أخذ مياه
االتزان

الشكل ( : )10المواقع الممكنة لنظام إدااة مياه اتزان (أعله) ونظام االتزان (أدناه)
يعتبر كل من االستخدام (مثل تعديل الوزن) واإلدارة (مثل التبديل) لمياه االتزان جزءاً من الروتين اليومي للسفينة .وبالتالي ،يجب
أال ينظر إلى إدارة مي اه االتزان في معزل عن اإلدارة التشغيلية للسفينة .الرقابة السليمة على جودة مياه االتزان تتطلب إدااة
مياه االتزان وإدااة السفينة معا.

 .3.1.2تمهيد األاضية لتقييم المخااطر
يحتاج تنوع المخاطر الكامنة في النظم  -أي النظم البيئية البحرية والسفن– إلى نهج متكامل ومتعدد التخصصات لتقييم المخاطر.
يمكن زيادة مصداقية عمليات تقييم المخاطر بصورة كبيرة من خالل إشراك ممثلين عن جميع فئات أصحاب المصلحة من ذوي
الخبرة المناسبة .كل مجموعة سوف تضع تصورها الخاص للمخاطر ،خبرتها و  /أو ومعلوماتها المحددة (  . (IRGC, 2009كما
أن إشراك مختلف أصحاب المصلحة يزيد من كمية المعلومات التي يتم جمعها ،والتي قد يكون لها احتياج خاص عندما تكون درجة
عدم التيقن العلمي مرتفعة ال سيما أنه غالبا ما يكون ألصحاب المصلحة اهتمامات وقيم مختلفة  .(Ikeda, 2006).ويمكن أن تنشأ
لهذه الغاية مجموعة عمل وطنية .أحد أهداف إنشاء مجموعة العمل الوطنية هو على وجه التحديد جمع مجموعة متنوعة من
أصحاب المصلحة ،لالستفادة من الخبرات مجتمعة .(Tamelander, Riddering, Haag & Matheickal, 2010) .وينبغي
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أن تركز مجموعة العمل هذه حول كيفية تنفيذ متطلبات اتفاقية إدارة مياه االتزان وتحديد كيفية تنفيذ أدوار كل من دول العلم،
الساحل ،والميناء في البلد المعني .وبالتالي تشكل مجموعة العمل الوطنية جسما مفيداً لتقييم وإدارة المخاطر بطريقة متكاملة ،سواء
بشكل مباشر أو من خالل استخدام فرق مخصصة (انظر اإلطار  . )3كما ينبغي تجنب احتكار عملية تقييم المخاطر من قبل
مجموعات محدودة من الناس ،لها نفس الخلفية " .ليس هناك من هو خبير في جميع جوانب أي قرار خطر ،ناهيك عن جميع
المخاطر .معرفة األخصائيين التقنيين للمخاطر تقتصر على مجال خبرتهم "  . (Fischhoff & Kadvany, 2011).يجب أن
تكون عملية تحليل المخاطر مفتوحة على مصراعيها وال يسيطر عليها خبراء معتمدون بشكل كامل (Beck, 1992; Eduljee,
.2000; OECD, 2003b).

 .2.2المخااطر المرتبطة بإدخال الكائنات الغريبة في البيئات الساحلية
يتناول هذا القسم التهديدات التي تشكلها الكائنات الضارة ومسببات األمراض عندما يتم نقلها إلى داخل منطقة بيوجغرافية جديدة من
خالل مياه االتزان والرسوبيات.

 1.2.2الضرا بالبيئات  -البرية والبحرية
يدعم التنوع البيولوجي الحياة على سطح األرض ويتألف من اختلف األنواع وتنوع الجينات داخل األنواع ،وتنوع النظم البيئية -
بما في ذلك أنواع الموائل.
المحافظة على التنوع البيولوجي أمر بالغ األهمية ألنه يحتوي على "القيم االيكولوجية ،الجينية ،االجتماعية ،االقتصادية ،العلمية،
التعليمية ،الثقافية ،الترفيهية والجمالية " ( ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي).
الفوائد تكون إما بشكل مباشر  -على سبيل المثال الموارد البحرية الحية – أو غير مباشر  -على سبيل المثال قوانين المناخ.
على الرغم من ازدياد التدابير الرامية إلى حماية النظم البيئية ،إال أن التنوع البيولوجي آخذ في االنخفاض في الوقت الراهن وهذا
سوف يؤثر على الخدمات التي تقدمها النظم البيئية (األمم المتحدة.)2011 ،
تعتبر البيئة البحرية أغنى قطاع من حيث التنوع البيولوجي ،حيث تحتوي على ما يقرب من  250,000من األنواع البحرية
المعروفة (إحصائية الحياة البحرية  .)2010 ،عند وصول األنواع الغريبة إلى موقع جديد فإنها قد تشكل خطراً على صحة اإلنسان
والحيوان و/أو التنوع البيولوجي األصلي  -األم وأداء النظام البيئي .وعلى الرغم من ذلك ،من المستحيل أن تصبح جميع األنواع
الغريبة أنواعا ً غازية ،بل أثبتت العديد منها أنها قد ال تكون ضارة.
يبين الجدول ( )3بعض األمثلة على اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن الغزو البيولوجي .وتم األخذ في االعتبار اآلثار الضارة على
صحة اإلنسان في الفقرات التي تليه.
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اإلاطاا  : 3إنشاء مجموعة عمل لتقييم المخااطر فيما يتعلق باللئحة أ4-
يمكن تشكيل مجموعة عمل للتركيز على المخاطر المحددة قبل منح أو سحب اإلعفاءات (الالئحة أ .)4-يمكن ترشيح
المشاركين في ورشة عمل من تضم المنظمات ومجاالت النشاط التالية (قائمة مستوحاة من مكونات مجموعة العمل
الوطنية) ،سواء على المستوى الوطني أو في كل من البلدان المعنية:
السلطات الحكومية وواضعي السياسات:
 اإلدارة البحرية
 خفر السواحل  /البحرية
 سلطات الموانئ
 السلطات المحلية
الصحة العامة وحماية البيئة:
 الخدمات الصحية العامة
 المعامل
 الجهة المسؤولة عن توزيع مياه الشرب
 الجهة المسؤولة عن سالمة األغذية البحرية ،مصايد األسماك واالستزراع السمكي.
 الخدمات البيطرية  /الحجر الصحي
 خدمات حماية البيئة
 الخدمات الهيدروغرافية وعلوم البحار
الصناعات والشركات:
 غرفة التجارة
 ممثل المالحين
 ممثل لصناعة الشحن
 ممثل لصناعات الصيد وتربية األحياء المائية.
 ممثل لصناعة السياحة
أصحاب المصلحة اآلخرين:
 الجامعات والمعاهد البحثية
 المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية
 غيرها
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الجدول  : 3أمثلة على بعض اآلثاا الضااة التي يمكن أن تنجم عن الغزو البيولوجي
الغزو البيولوجي

دخول األمراض والطفيليات

التعديلت الجينية في األنواع األصلية

اختالل التوازن البيئي
التغيير في دورات المغذيات
اضطراب في الشبكة الغذائية
التغييرات البيولوجية ،الكيميائية و /أو الفيزيائية للموائل
التغيير في توزيع األنواع األصلية
االنخفاض في عدد األنواع األصلية (مثل زيادة المنافسة)
تدهور نوعية المياه ،الخ
كأمثلة على ذلك الطفيل الدماغي المخاطي ( )parasite Myxobolus cerebralisالذي
يمكن أن يؤثر على السلمون ) (Wallentinus & Werner, 2008والسالمونيال يمكن أن
تصيب الماشية ( المنظمة البحرية الدولية2010 ،أ).
تهجين األنواع
فقدان التنوع الجيني ،الخ

يجب أن يتحقق عدد من الشروط بالنسبة للكائنات المائية كي تعتبر كائنات غازية في بيئة جديدة ،وهي:





ارتباط المنشأ بالميناء المانح؛
البقاء على قيد الحياة خالل الرحلة؛
االستيطان في البيئة المتلقية؛
التكاثر واالنتشار .(Orr, 2003).

إن تعدد أوجه عدم التيقن والتفاعالت المعقدة في النظم البيئية المائية تجعل من الصعب التنبؤ بدقة بالمخاطر الناجمة عن إدخال
األنواع بواسطة صهاريج االتزان .وقد شبه جيمس كارلتون ( James T. Carlton (2001عملية إدخال كائن حي غريب ب"
لعبة الروليت البيئية"  .إن عدم توفر المعرفة العلمية حول وظائف تلك األنواع الفردية داخل نظامها البيئي األصلي يعيق تحديد
العواقب المحتملة للغزو البيولوجي في هذا النظام البيئي  -مما يجعل من الصعب تحديد العلقة ما بين المسبب والنتيجة
 .(Kullenberg & Lie, 2008كما أن قدرة النظام البيئي على المقاومة والتكيف مع الغزو البيولوجي يعتمد على نوعية الغزو
ومرونة النظام البيئي.
المرونة هي في األساس خاصية للنظام البيئي .وهي تشير إلى مقدار التغير أو التقلب الذي يمكن أن يتعرض له النظام البيئي دون
أن يتحول إلى حالة بديلة ذات خصائص هيكلية ووظيفية مختلفة تدعم تركيبات مختلفة من خدمات النظم البيئية التي تفيد
الناس .(Resilience Alliance, 2010).يجب أيضا ً أن يؤخذ اإلطار الزمني في االعتبار .فعلى الرغم من المرونة العالية للنظم
الحية على المدى المتوسط أو الطويل ،إال أنه من الممكن أن تتضرر خدمات النظم البيئية القائمة على المدى القصير .ونظراً ألن
البشر يتكيفون مع خدمات معينة تقدمها النظم البيئية التي يقطنون فيها ،فإنه من الممكن أن يكون النخفاض أو القضاء على مثل هذه
الخدمات تأثيرات كبيرة على المجتمع البشري .لذا فمن المهم جداً تقييم مرونة تلك الوظائف ضمن النظم البيئية والتي تدعم وتفيد
المجتمعات البشرية وقدرتها على مواجهة األنواع الغازية.

 2.2.2اآلثاا السلبية على الصحة العامة
يوجد توجه عالمي حاليا ً نحو االستيطان البشري في المناطق الساحلية ،وذلك بسبب توفر المياه ،المواد الخام ،الموارد البحرية،
النقل ،الترفيه والمواقع السياحية ،فضال عن األسواق المرتبطة بها واألنشطة االجتماعية  -االقتصادية ;(World Bank, 1996
 .IPCC, 2007; IOC-UNESCO, et al., 2011).زيادة الكثافة السكانية في المناطق الساحلية تؤدي إلى زيادة التعرض
لألخطار التي تنقلها المياه والمأكوالت البحرية .تشتمل اآلثار السلبية المحتملة على الصحة العامة على:
 األمراض الناجمة عن مسببات األمراض في الماء أو المأكوالت البحرية  -على سبيل المثال اإلشريكية القولونية ،ضمة
الكوليرا والكريبتوسبوريديوم  . Escherichia coli, Vibrio cholerae and Cryptosporidium.إن انتقال
مسببات األمراض من خالل مياه اتزان السفن والرسوبيات يزيد القلق على الصحة العامة ( منظمة الصحة العالمية ،
 2011أ ).
 التسمم الغذائي الناجم عن السموم البيولوجية .بعض أنواع العوالق النباتية تنتج سموما ً قابلة للتراكم في األسماك والمحار
وبالتالي من الممكن أن تنتقل لإلنسان ( منظمة الصحة العالمية .)2003 ،لديها القدرة على التسبب باإلسهال ،التسمم،
فقدان الذاكرة ،الشلل وأمراض األعصاب  ،وابما حتى الموت.
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اإلرشادات لتقييم المخاطر والمتعلقة بما يلي:
 سلمة األغذية البحرية متوفرة من قبل هيئة الدستور الغذائي التي تعمل في إطار
برنامج المواصفات الغذائية المشترك ما بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
( )FAOومنظمة الصحة العالمية ()WHO
 نوعية مياه الشرب والمياه الترفيهية متوفرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

 3.2.2اآلثاا االقتصادية واالجتماعية للغزو على مصايد األسماك ،االستزااع السمكي والسياحة
يتداخل الغزو البيولوجي مع االستخدامات المفيدة اقتصادياً واجتماعيا ً في النظم البيئية البحرية ومواردها .األنشطة التي تعتمد على
الموارد الساحلية والمائية  -على سبيل المثال :مصايد األسماك ،االستزراع السمكي والسياحة  -معرضة بشكل خاص للغزو
البيولوجي (المنظمة البحرية  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -مرفق البيئة العالمية برنامج الشراكات لمياه االتزان ،االتحاد الدولي
لصون الطبيعة .)2010 ،بعض أنواع األسماك  /المحاريات هي أساس مصائد األسماك لألغراض التجارية أو اإلعاشة والتي
تعتبر ضرورية القتصاد المنطقة.
مخزون األسماك  /المحار قد يتأثر عكسيا ً بالغزو البيولوجي ،على سبيل المثال ،من خالل:
 الحيوانات المفترسة الشرهة؛
 مسببات األمراض ،والسموم البيولوجية أو الطفيليات؛
 نقص الغذاء بسبب توقف اإلنتاج األولي؛
 االضطراب في الموائل.
يمكن تخفيض حجم المصيد أو منع الحصاد لالستهالك البشري .القيمة االقتصادية لألنواع المتأثرة قد تقل وهناك احتمال لخسائر
تجارية وردود أفعال عكسية من قبل المستهلك (المنظمة العالمية للصحة الحيوانية(Rees, Karunasagar & Santo )2011 ،
 . Domingo, 2010).تكاثر وانتشار كائنات مائية معينة ،مثل الطحالب وقناديل البحر ،يمكن أن يكون له آثار سلبية مرئية
ويخفض قيمة االستجمام في المناطق المستخدمة للسياحة والترفيه مثل الشواطئ أو مياه السباحة.
تهدف اتفاقية إدارة مياه االتزان من خالل وضع معايير مؤقتة لتبديل مياه االتزان (الالئحة )D-1ومعايير جودة المياه على المدى
الطويل (الالئحة ،)D-2إلى التخفيف من خطر الغزو ،وبالتالي خفض اآلثار البيولوجية إلى المستويات المقبولة  -أي غير ملحوظة.
ولكن هذا ال يمنع أن تقوم الدول باتخاذ مبادرات إضافية إذا أدركت أن هناك تهديداً متزايداً للتنوع البيولوجي نتيجة تفريغ مياه
االتزان في منطقة معينة .حيث تسمح اتفاقية إدارة مياه االتزان باتخاذ تدابير إضافية ،على أساس تقييم المخاطر .كما تسمح أيضاً
باتخاذ تدابير أقل صرامة  -إعفاءات – تعطى لسفن محددة ،بحيث تشكل مسارات الشحن الخاصة بها مخاطر منخفضة فيما يتعلق
بنقل األنواع غير األصلية.

 .4.2.2تعطيل أنشطة الموانئ
نظرا لوقوع الموانئ في الواجهة بين األرض والسفن ،تتعرض الموانئ بشكل مباشر لألخطار الناشئة عن السفن.
قد تنشأ حاالت تضطر فيها سلطات الميناء إلى إصدار أمر بوقف التزود بمياه االتزان في مناطق معينة 42بسبب األحداث الخطرة
مثل:
 تفشي األمراض الوبائية ( منظمة الصحة العالمية)2009 ،؛

 42ينبغي أن توفر دول الميناء التحذيرات للسفن بشأن سحب مياه االتزان وأي ترتيبات للطوارئ في الحاالت الطارئة " (المنظمة البحرية الدولية .) 2005
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 ازدهار الطحالب الضارة (الفريق الحكومي الدولي المعني بتكاثر الطحالب الضارة كما ورد في المنظمة البحرية الدولية،
2003أ )؛
 الصيانة والتجريف مما يؤدى إلى إعادة تعليق 43الرواسب الملوثة ،وإطالق 44الكائنات الضارة - 45و /أو المواد السامة –
مثل مركبات القصدير العضوية (.(Bray, 2006). )organotins
بالتالي فانه في ظل توافر ظروف مواتية فإن بعض األنواع الغريبة لديها القدرة على اإلضعاف المؤقت للعمليات في الميناء ،مما
يترتب عليه عواقب على سلسلة النقل .باإلضافة إلى ذلك ،فان السيطرة على الغزو البيولوجي قد يتضمن تكاليف  -على سبيل المثال
تنظيف الهياكل والمعدات مثل المجاري المائية ،األرصفة ،شبكات الصرف ،مآخذ المياه ،األنابيب ،الصمامات ،الخ .تم وضع
إرشادات إضافية من قبل المنظمة البحرية الدولية لتغطية هذه االحتماالت ،وهي متوفرة في الوثيقة اإلرشادية بشأن ترتيبات
االستجابة لحاالت الطوارئ المتعلقة بعمليات مياه االتزان ( المنظمة البحرية الدولية2008 ،ب).

" 43إعادة التعليق تعرف بأنها العمليات التي يمكن من خاللها للحفارة والعمليات المصاحبة طرد جزيئات الرسوبيات وتفريقها في عمود الماء (Bridges,
.Ells, Hayes, Mount, Nadeau, Palermo, Patmont & Schroeder, 2008).
 44التحرير يعرف بأنه .
 45بعض الفيروسات قادرة على البقاء على قيد الحياة عدة أشهر في رواسب مصبات األنهار (.)2006 ، Monfort
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 .3.2المخااطر المرتبطة بإدااة مياه االتزان والرسوبيات
باإلضافة إلى الوقاية من المخاطر الناجمة عن نقل العضويات المائية ومسببات األمراض ،تهدف اتفاقية إدارة مياه االتزان إلى "
تفادي التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها الناشئة عن ضبط وإدارة مياه اتزان السفن والرسوبيات " (ديباجة االتفاقية).
وبعبارة أخرى ،ينبغي إلدااة مياه االتزان والرسوبيات أن ال تسبب ضراا أكبر من الذي تحول دون حدوثه (المادة .)2.7
التقنيات المطلوبة إلدارة مياه االتزان قد تكون مؤذية ،وربما يكون لها بعض التأثيرات الخطيرة على سالمة السفن ،صحة اإلنسان،
البيئة والصناعة .لذلك ،يستعرض هذا الفصل المخاطر األكثر بروزاً والمنبثقة عن إدارة مياه االتزان والرسوبيات .هذه المخاطر
مترابطة وغير حصرية ،ويمكن اعتبارها تراكمية.
لغايات التوضيح ،فقد تم تقسيم استعراض المخاطر إلى ثالث فئات رئيسية :المخاطر المتعلقة بتبديل مياه االتزان ،المخاطر المتعلقة
بنظم المعالجة واآلثار األخرى الناتجة عن إدخال مفهوم إدارة مياه االتزان.

 1.3.2المخااطر المتعلقة بتبديل مياه االتزان في أعالي البحاا
على الرغم من أن المخاطر التالية تعود بالدرجة األولى إلى تبديل مياه االتزان إال أن بعضها تنطبق أيضا ً على معالجة مياه
االتزان.
 التأثيرات على االستقراا والسلمة والقوة الهيكلية للسفينة
تم تصميم سفن الشحن لتعمل مع مياه االتزان لضمان االستقرار والسالمة .وربما لم يتم األخذ في االعتبار خالل مرحلة التصميم
تبديل مياه االتزان فى المياه المفتوحة ،وخاصة فيما يتعلق بتكرار عمليات التبديل .ونتيجة لذلك ،قد يسبب تبديل مياه االتزان خطراً
على سالمة السفينة وطاقمها.
قد تستغرق عملية تبديل مياه االتزان وقتا ُ طويالً وهذا يتوقف على نوع السفينة ،حجم مياه االتزان ،معدل تدفق وترتيب األنابيب.
على سبيل المثال :ناقالت البضائع السائبة في وضعية الحمل الثقيل من مياه االتزان قد تتطلب ما يصل إلى ثماني وأربعين ساعة
من الضخ المستمر إلجراء تبديل مياه االتزان باستخدام الطريقة التعاقبية & (AKIYAMA, UETSUHARA
SAGISHIMA, 2000).
يعتبر أن "هناك خطرا حقيقيا بتعريض السفينة لضغط زائد واإلضرار بها إذا تم تغيير مياه االتزان في البحر في األحوال الجوية
السيئة ،ولهذا يجب أن ينظر إلى أي متطلبات لتبديل مياه االتزان بجدية تامة ) .(Isbester, 1993السفن ذات الفوالذ عالي الشد
( )HTSلديها بدن أكثر حساسية لإلجهاد والتآكل الهيكلي .مستويات التوتر العالي قد تزيد من مخاطر تدهور الخزان وبدوره يؤثر
على سالمة السفينة ككل.
الطريقة التعاقبية  -كما هو مبين في الخطوط التوجيهية بشأن تبديل مياه االتزان ( – )G6تؤثر على القوة الطولية للسفينة ،اإلجهاد
االلتوائي ،األحمال الديناميكية ،االتزان السالم ،الرؤية في برج المالحة ،الغاطس األمامي األدنى وغمر المروحة Karaminas, et
 .al., 2000; Jönsson, 2001).وينبغي تحديد هذه المخاطر والتخفيف منها في خطة إدارة مياه االتزان {انظر إلى الخطوط
التوجيهية بشأن إدارة مياه االتزان وإعداد خطط إدارة مياه االتزان })G4( -والتي ،عند اتباعها بشكل صحيح ،يجب أن تسمح
بالقيام بعملية تبديل مياه االتزان بسالسة خالل عبور السفينة.
 القضايا المتعلقة بالسلمة الملحية:
السالمة المالحية تأخذ في االعتبار حركة السفينة بالنسبة للسفن األخرى.
عند القيام بتبديل مياه اإلتزان ،والحد المؤقت من وظائف السفينة الرئيسية  -بمعني الدفع والقدرة على المناورة  -والرؤية في برج
المالحة قد يزيد من مخاطر االصطدام .مرة أخرى ينبغي تحديد هذه المخاطر والتخفيف منها في خطة إدارة مياه االتزان {انظر
إلى الخطوط التوجيهية بشأن إدارة مياه االتزان وإعداد خطط إدارة مياه االتزان.})G4( -
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 المحدودية المتأصلة في تبديل مياه االتزان:
حتى عندما يتم تبديل مياه االتزان في البحر ،قد تكون هناك مخااطر كامنة  -على سبيل المثال الخراجات – اليرقات – الموجودة فى
الرسوبيات .وفقا اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وفريقها الدولي الحكومي المعني بانتشار الطحالب الضارة (،)IPHAB
ال يمكن اعتبار تبديل مياه االتزان كخيار يمكن االعتماد عليه بشكل كامل و" من الضروري أدراك أن هناك أعداداً كبيرة من
الكائنات الضارة قد تكون ال تزال موجودة في المياه التي يتم تصريفها في الميناء المتلقي " (كما ورد في المنظمة البحرية الدولية،
2003أ).
فعالية التبديل تعتمد على عمق المياه والتراكيز الموسمية للهوائم في المنطقة التي يتم أخذ المياه منها .ويقال أن "تبديل ما نسبته 95
 ٪من حجم مياه االتزان قد ال تكون دائما ً مكافئة إلزالة  ٪ 95من الكائنات حيث أن توزيع الكائنات في الخزان غير
متجانس" .(Gollasch et al., 2007).باإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن أبداً استبدال مياه االتزان بشكل كامل ألن السفن لم تصمم ألداء
تبديل مياه االتزان .وبالتالي ،فإن فعالية تبديل مياه االتزان يعتمد على خزان االتزان وتصميم السفينة ، (Jönsson, 2001),
باإلضافة لترتيبات ضخ مياه االتزان.
وقد أظهرت التجارب ،أنه في بعض ناقالت البضائع السائبة" ،حتى بعد تبديل ما يعادل ثالثة أضعاف حجم الخزانات مياه االتزان،
يبقى نحو خمسة بالمئة من المياه األصلية ،ومن المحتمل أن تصل نسبة العوالق المتبقية في الرواسب إلى خمسة وعشرين
بالمئة" ) . (Isbester, 1993هذه الكائنات لديها القدرة على التكاثر في ما تبقى من مياه االتزان والرسوبيات ،باستخدام المواد
العضوية المتراكمة في طبقة الرسوبيات ( .) 1998 ،Hallegraeff

 2.3.2المخااطر المتعلقة بمعالجة مياه االتزان
تستمد معظم التقنيات المستخدمة لمعالجة مياه االتزان على متن السفن من تقنيات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي المستخدمة
على الساحل.
العمليات التقنية والمواد المستخدمة للتخلص من ،قتل أو تثبيط الكائنات الحية في مياه االتزان ليست جديدة
تماما ً .الجديد هو أنها تجرى على متن السفن في عرض البحر.

 زيادة التآكل في صهاايج االتزان والترتيبات ذات الصلة
تقنيات المعالجة التي تستخدم المواد المؤكسدة قد يكون لها آثار جانبية على هيكل ومعدات السفينة .من هذه اآلثار :تآكل نظام مياه
االتزان وتحلل اطلء خزان مياه االتزان (Sassi et al., 2005; Stuer-Lauridsen, 2011; NACE International as
.cited in IMO, 2012f; IMO, 2012h).
بعض أنظمة إدارة مياه االتزان قد تزيد من تآكل هياكل السفن ،األنابيب ،التجهيزات والطالء الواقي (EPA, 2011; NACE
 . International as cited in IMO, 2012f; IPPIC & NACE International as cited in IMO, 2012h).إلى
جانب ذلك فإن " اآلثار المحتملة لهذه األنظمة لم يتم تقييمها بشكل كاف مع أشكال التآكل المختلفة " (وكالة حماية البيئة األمريكية،
.)2011
عالوة على ذلك ،فإن صهاريج مياه االتزان هي مساحات مغلقة 46ومظلمة تماما ً وال يمكن الوصول إليها بسهولة .وبالتالي ،فان
عمليات التفتيش المفصلة والموثوق بها للتأكد من السالمة الهيكلية والطالء صعبة .ومما يزيد صعوبة العمليات تراكم الرسوبيات
) .(Isbester, 1993يؤخذ في االعتبار مخاطر التآكل المرتبطة بمعالجة مياه االتزان في كل من التقييمات األساسية والموافقة
النهائية وفقا ً إلجراءات إقرار نظم إدارة مياه االتزان التي تستخدم المواد النشطة ( .)G9على الرغم من هذه التقييمات إال أن التآكل
ما يزال مبعث قلق وتتواصل الجهود لوضع اختبار موحد.
" 46المساحات المغلقة تعني المساحات الذي لديها أي من الخصائص التالية :فتحات محدودة للدخول والخروج ،التهوية غير كافية ولم يتم تصميمها إلشغال العمال المستمر؛
[هي] تتضمن ،ولكن ال تقتصر على ،مساحات البضائع  ،القيعان المزدوجة ،خزانات الوقود ،خزانات االتزان ،غرف مضخات البضائع ،غرف ضاغط البضائع ،السدود
وخزائن السالسل ،المساحات الفارغة ،عوارض القعر ،القناة والمساحات المشتركة بين الحواجز ،المراجل ،غطاء كرنك المحرك ،مستقبالت هواء العادم ،خزانات الصرف
الصحي ،والمساحات المتصلة المجاورة .هذه القائمة ليست شاملة ،وينبغي أن يتم وضع قائمة لكل سفينة على حده لتحديد األماكن المغلقة "(المنظمة البحرية الدولية 2011 ،
د).
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 النقل والتخزين والمناولة والتسليم واستخدام المواد النشطة:
تركز هذه الفقرة على المخاطر التي تتعرض لها السفن والمرافق البرية أيضاً .باإلضافة للتعامل مع السالمة والصحة المهنية.
بعض أنظمة إدارة مياه االتزان تستخدم أو تولد مواد نشطة ومواد كيميائية ذات صلة أو جذورا حرة خطرة" .المواد الكيميائية مثل
الكلور ،ثاني أكسيد الكلور ،األوزون ،حامض البيرأسيتيك وبيروكسيد الهيدروجين وحامض البيركلوريك كلها تستخدم في معالجة
مياه االتزان وجميع تلك المواد تحتاج إلى االستخدام بحذر والتخزين اآلمن" ) .(Tan, 2011قد تنشأ المخاطر الكيميائية عن
"المواد القابلة لالشتعال ،المتفجرة ،السامة ،المسببة للتآكل ،المشعة ،أو المواد الكيميائية المسببة للسرطان أو ذات الخصائص
الكيميائية النشطة ،أو ذات عدد من هذه الخصائص مجتمعة" ) .(Carson & Mumford, 1988باإلضافة إلى استخدامها في
المعدات على متن السفن ،يمكن استخدام المواد الكيميائية في مرافق االستقبال والمعالجة في الموانئ .يجب تحديد كل مادة كيميائية
وتوثيقها بشكل صحيح من خالل بطاقة بيانات السالمة للمواد ) (MSDSوالتي يتم الحصول عليها مباشرة من الشركة المصنعة.
حيث توفر هذه البطاقة معلومات عن المكونات الخطرة للمادة ،االحتياطات ،إجراءات الطوارئ واإلسعافات األولية ،اآلثار السلبية
على صحة اإلنسان والبيئة ...الخ (منظمة العمل الدولية .)1993 ،يجب تدريب جميع العاملين على متن السفن واألرض
المشاركين في النقل ،التخزين ،المناولة ،التسليم واستخدام المواد النشطة تدريبا ً كافيا ً ،السيما فيما يتعلق بتحديد الصفات الكيميائية،
الفصل ،عدم االستقرار ،وخصائص االشتعال واالحتواء .يجب توفير مرافق التخزين المناسبة ألغراض السالمة ،جنبا إلى جنب
مع إجراءات الطوارئ في حالة حدوث حريق ،انفجار ،فقدان االحتواء ،أو تسرب.
الوصف المفصل للمادة والظروف المحيطة باستخدامها هو األساس لتقييم المخاطر .ويتضمن الخصائص الكيميائية والفيزيائية
للمادة ،الكمية  /التركيز  -الطاقة المحتمل إطالقها ،عدد األشخاص الذين يحتمل تعرضهم ،فضال عن الظروف المحلية  -وجود
مخاطر إضافية والتأثيرات التسلسلية المحتملة ) .(Carson & Mumford, 1988ينبغي تقييم هذه المخاطر التي تهدد السالمة
وتخفيفها من خالل المناقشات ما بين مزودي أنظمة إدارة مياه االتزان ومالك السفينة  /الربان .التوجيهات بشأن هذه المسألة متاحة
من المنظمة البحرية الدولية في إرشادات لضمان التعامل والتخزين اآلمن المواد الكيميائية والمستحضرات المستخدمة لمعالجة مياه
االتزان وتطوير إجراءات السالمة للمخاطر الناتجة عن عملية المعالجة للسفينة والطاقم (المنظمة البحرية الدولية2009 ،أ).
باإلضافة إلى قضايا السالمة فان المواد النشطة قد تشكل تهديدا أمنيا أيضاً.
في المناطق التي تعاني من االعتداءات من قبل اإلرهاب أو النزاعات المسلحة ،يمكن استخدام المواد الكيميائية كأسلحة أو إلنتاج
أسلحة .لهذا السبب ،فإنه من الضروري أن يتم ترتيب الحماية األمنية المناسبة لمنع دخول األشخاص غير المصرح لهم إلى منااطق
التخزين ،سواء على متن السفن أو في المستودعات على الساحل.
 إمكانية انتشاا المواد الخطرة في البيئة البحرية (عرضي  /مزمن)
أقرت المجموعة المشتركة من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية ) GESAMP (2012bبأن "انبعاث
الكيماويات المتعلقة بالكلورة والقادمة من نظم إدارة مياه االتزان هو تهديد محتمل جديد للبيئة البحرية " .ونتيجة لذلك ،فإن فريق
الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية – مجموعة عمل مياه االتزان  BWWG - GESAMPخالل
تقييم النظم التي تستخدم المواد النشطة بموجب إجراءات إقرار نظم إدارة مياه االتزان التي تستخدم المواد النشطة ( )G9قد قام
بتطبيق واعتماد عدة نماذج لتقييم تأثير المواد الكيميائية المتبقية في مياه االتزان المصرفة .
قد يحدث تلوث كيميائي حاد عندما تصل المواد الخطرة 47للبيئة البحرية نتيجة لالنسكاب من أنظمة معالجة مياه االتزان أو تسرب
المواد الكيميائية (المنظمة البحرية الدولية2009،أ) أثناء النقل ،التخزين ،المناولة وإيصال هذه المواد .تشتت المواد الكيميائية
الثابتة قد يسبب مخاطر إضافية بالنسبة للبيئة و/أو صحة اإلنسان .يتصل التلوث الكيميائي المزمن بإطالق المواد الخطرة في البيئة
المائية بكميات صغيرة ،بشكل مستمر أو متقطع  -على سبيل المثال من خالل تصريف مياه االتزان المعالجة .من الجدير بالذكر أن
"من بين قائمة ألكثر من  70من المنتجات ،والتي تم الكشف عنها خالل المعالجة باستخدام مختلف نظم إدارة مياه االتزان ،هناك
 18مادة كيميائية يعتقد أنها تشكل خطراً محتمالً على البيئة وكذلك على البشر الذين يتعرضون لها" (المنظمة البحرية الدولية،
2009ب والمنظمة البحرية الدولة .) 2012
في المناطق المغلقة مثل الموانئ فأن الصرف المتراكم –للمواد الكيميائية ذات الصلة من خالل صرف مياه االتزان المعالجة قد
تكون له آثار مدمرة على الحياة البحرية & life (European Maritime Safety Agency EMSA, 2008; Bowmer
 . Linders, 2010; De Souza, 2010باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يكون هناك جمع بين اآلثاا/التفاعلت التي تنطوي على
أنواع مختلفة من المواد الخطرة في محيط الموانئ .ال تزال مسألة اآلثار التراكمية لمياه االتزان المعالجة التي تتم تفريغها بكميات

 47البروتوكول المتعلق باالستعداد ،االستجابة والتعاون في حوادث التلوث الناجمة عن المواد الخطرة والضارة( 2000 ،بروتوكول  )HNSيعرف المادة الخطرة على أنها
"أي مادة أخرى غير الزيت والتي إذا أدخلت في البيئة البحرية ،من المرجح أن تؤدي لمخاطر على صحة اإلنسان ،وإلحاق الضرر بالموارد الحية والحياة البحرية ،إتالف
وسائل الراحة أو تتعارض مع االستخدامات األخرى المشروعة للبحر ".
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كبيرة من مصادر متعددة في المسطحات المائية المحصورة نسبيا ً مصدر قلق (فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية
لحماية البيئة البحرية2012 ،أ).
ويمكن تقييم هذه المخاطر من خالل نماذج تحديد المصير الكيميائي  -على سبيل المثال النموذج البحري للتنبؤ بالتراكيز البيئية
لمضادات للحشف  ،(MAMPEC Model) -الذي تم تطويره في البداية لتقييم اآلثار البيئية للدهانات المضادة للحشف .من
الواضح أن استخدام مبيدات الحشرات في الدهانات المانعة للحشف  -على سبيل المثال المركبات القائمة على ثالثي بيوتيل القصدير
– نتج عنها آثار ضارة على الكائنات البحرية وسوف تبقى مصدر قلق لعدة سنوات بسبب الرسوبيات الملوثة . (Bray, 2006).
في عام  2010تم تطوير النموذج البحري للتنبؤ بالتراكيز البيئية لمضاد الحشف – مياه االتزان ) (MAMPEC-BWمن قبل
المنظمة البحرية الدولية وفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية لتقييم التعرض للمواد الكيميائية
الناجمة عن صرف مياه االتزان المعالجة (معهد الدراسات البيئية  -جامعة أمستردام .)2012 ،
هذه التقنيات تضمن أن عدم اليقين بشأن اآلثار طويلة األمد للمواد الكيميائية المستخدمة لمعالجة مياه االتزان تؤخذ في االعتبار.
كما أوصت المبادئ الدولية ،ينبغي أن يسود النهج الوقائي ،وعادة ما يكون مدمجا في التشريعات الوطنية .تتجسد هذه المبادئ في
مختلف الصكوك ،وال سيما :


المبدأ  15من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ( )1992ينص على ) ... ( :حيث يوجد هناك تهديدات بأضرار خطيرة
وحتمية ،ال يجوز استخدام عدم اليقين العلمي الكامل كسبب لتأجيل اتخاذ التدابير الفعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور
البيئي.



ينبغي قراءة هذا االلتزام جنبا إلى جنب مع واجب الدول بعدم نقل الضرر أو األخطار ،أو تحويل التلوث من شكل إلى
آخر ،والذي يرد في المادة  19548من اتفاقية قانون البحار  ،UNCLOSوكذلك المبدأ  18من إعالن مؤتمر األمم
المتحدة المعني بالبيئة البشرية ( " :)1972العلوم والتكنولوجيا ،كجزء من مساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية،
يجب أن تستخدم لتحديد ،تج نب والسيطرة على المخاطر البيئية وإيجاد حلول للمشاكل البيئية من أجل الصالح العام
للبشرية ".

 المحدودية المتأصلة في معالجة مياه االتزان
من الضروري التأكد من موثوقية نظم المعالجة بمرور الوقت( ،معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا (IMarEST) ،كما
ورد في المنظمة البحرية الدولية 2011 ،أ) ،بمعني ما إذا كانت المواد النشطة تنتج/تستخدم بشكل مناسب ال يسبب انبعاثات في
الغالف الجوي وأن المعالجة فعالة.
تصريف مياه االتزان المعالجة بعد احلت قصيرة قد يكون مصدر قلق أيضا ً .بعض أنظمة معالجة مياه االتزان تتطلب وقتا إما
للمعالجة الفعالة أو تحلل المواد الكيميائية ) (De Souza, 2010; Stuer-Lauridsen, 2011; EPA, 2011اعتماداً على نظام
معالجة مياه االتزان ،فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية – مجموعة عمل مياه االتزان
( )GESAMP-BWWGيمكن أن تتطلب أن تبقى مياه االتزان المعالجة على متن السفينة لمدة تصل إلى خمسة أيام قبل التفريغ
( كما ورد في المنظمة البحرية الدولية 2010 ،ب).
ال بد من التذكير بأن تصريف مياه االتزان المعالجة قد ال تزال تحتوي على كائنات قابلة للحياة ألن نظام معالجة مياه االتزان قد ال
يكون فعاالً بنسبة  .٪100ألن بعض أنظمة المعالجة أثبتت نتائج غير مرضية ،ومنظمة الصحة العالمية ()WHO) (2011
أوصت باستخدام عناصر تحكم متعددة في إدارة مياه االتزان.
تدل التجربة على أنه " ليس هناك مطهر مثالي أو تقنية مثالية للتطهير  ،فهي ال تقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة ،وقد تفشل في
القضاء على اليرقات أو الطفيليات (  ،) ...وقد تنتج آثااا جانبية ". (Solsona & Méndez, 2003).
وفي النهاية ،فإن معيار األداء لمياه االتزان ال يحد من كمية الكائنات القابلة للحياة ذات األبعاد أقل من  10ميكرومتر ،وبالتالي ال
توفر الحماية ضد بعض الكائنات التي تضر بصحة اإلنسان(Swackhamer as cited in Committee on 49
Transportation and Infrastructure, 2011; ICES/IOC/IMO Working Group on Ballast and Other Ship
.Vectors, 2012).
ومع ذلك ،من خالل اتفاقية إدارة مياه االتزان والعدد الكبير من الخطوط التوجيهية التي تم إعدادها ،وضعت المنظمة البحرية
الدولية نظاما يمكن من التخفيف والتقليل من المخاطر بطرق مناسبة .وهذا يشمل إجراءات لضمان أن أنظمة المعالجة يتم اختبارها
بعناية وأن نقاط الضعف لكل نظام تكون شفافة ومعروفة لدول العلم ،الساحل والميناء وكذلك لمالك السفن.

 " 48عند اتخاذ التدابير الالزمة لمنع ،تقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية ،على الدول أن تتصرف بحيث ال تنقل الضرر أو األخطار من منطقة إلى أخرى أو تحول التلوث من
نوع إلى آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة "( اتفاقية قانون البحار ،المادة .)195
 49على سبيل المثال الفيروسات أبعادها تتراوح بين  0.01و  0.1ميكرومتر (.)/http://www.epa.gov
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في الوقت الحاضر ،فإن معظم المخاطر على متن السفن ذات صلة ب:
 التفتيش الدوري على صهاريج االتزان؛
 األعمال المنفذة داخل األماكن المغلقة؛
 فقدان االستقرار والتأثير على قوة السفينة؛
 االستخدام المكثف لنظام االتزان بما في ذلك ترتيبات األنابيب والضخ وتفعيل الصمام والمعدات الميكانيكية أو
الكهربائية األخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،بعض المواد النشطة المستخدمة في معالجة مياه االتزان ،بما في ذلك النواتج الثانوية للمطهرات
( ،)DBPsلديها القدرة على التسبب باطفرات جينية ،وآثاا سلبية على الصحة اإلنجابية و/أو السراطان (WHO,
)،2004a; Richardson, et al., 2010; International Agency for Research on Cancer, 2008
وزيادة التعرض لهذه المواد قد يؤدي لمخاطر جديدة على العاملين ،سواء على متن السفن أو على الساحل.

 3.3.2المخااطر المتعلقة بإدااة مياه االتزان والرسوبيات على متن السفن و/أو على الساحل
 انبعاثات الملوثات في الغلف الجوي
نظم تبديل ونظم معالجة مياه االتزان تتطلب استخدام معدات ثقيلة وبالتالي تنطوي على استهالك كميات كبيرة من الطاقة .هذا يزيد
من استهالك زيت الوقود الثقيل ( )HFOوإنتاج انبعاثات إضافية من الملوثات في الغلف الجوي (وكالة حماية البيئة.)2011 ،
باإلضافة إلى ذلك ،فإن األبخرة الكيميائية الخطرة مثل مركبات ثلثي هالو الميثان ،)THMS( 50غاز الكلوا وغاز األوزون،
يمكن أن تنبعث في الجو أثناء طرد الهواء من صهاريج االتزان (Sassi, et al., 2005 ; GESAMP-BWWG as cited in
IMO, 2007b, 2011a; Bowmer & Linders, 2010; Richardson, De Marini, Kogevinas, Fernandez,
& Marco, Lourencetti, Ballesté, Heederik, Meliefste, McKague, Marcos, Font-Ribera, Grimalt
 .Villanueva, 2010 ; IMO, 2012b).وقد أثيرت حديثا مخاوف تتعلق بالسالمة ألن بعض أنظمة إدارة مياه االتزان قد تولد
غاز الهيدروجين ،مما يزيد من خطر االنفجار على متن السفن ). (IMO, 2012h

ينبغي أخذ هذه االنبعاثات المحتملة في االعتبار في آليات االعتماد األولي والنهائي ،التي تمليها إجراءات إقرار نظم إدارة مياه
االتزان التي تستخدم المواد النشطة ( )G9والتقييمات التي أجريت على النحو المبين في اإلرشادات لضمان المناولة والتخزين
اآلمن للمواد الكيميائية والمستحضرات المستخدمة لمعالجة مياه االتزان وتطوير إجراءات السالمة للمخاطر الناتجة عن عملية
المعالجة بالنسبة للسفينة والطاقم (المنظمة البحرية الدولية 2009،أ).
 قضايا السلمة و الصحة المهنية:
في سياق إدارة مياه االتزان والرسوبيات ،فإن مخاطر السالمة والصحة المهنية (  )OSHال تشير فقط إلى البحارة ولكن أيضا ً إلى
العديد من العاملين على الساحل ،مثل مفتشي دولة العلم ،ضباط مراقبة دولة الميناء ،مساحي جمعيات التصنيف ،العاملين في
ساحات ب ناء السفن وإصالحها ،عمال الصيانة ألنظمة إدارة مياه االتزان ،العاملين في مرافق االستقبال والمعالجة في الميناء وعمال
إعادة تدوير السفن وغيرهم (الشكل  .) 11ترد بعض األمثلة على المهام التي يؤديها العاملون على متن السفينة والساحل إلدارة مياه
االتزان والرسوبيات في ( الشكل .)12

 " 50ثالثي هالو الميثان هي مجموعة من أربعة من المواد الكيميائية التي تتشكل جنبا إلى جنب مع المنتجات الثانوية األخرى من المطهرات عندما يتفاعل الكلور أو
المطهرات األخرى المستخدمة للسيطرة على الملوثات الميكروبية ( )...مع المواد العضوية وغير العضوية الموجودة بصورة طبيعية في المياه .وتشمل مركبات ثالثي هالو
ميثان :الكلوروفورم ،ثنائي كلورو برومو ميثان وثنائي برومو كلورو ميثان وثالثي برومو ميثان "(.)http://www.epa.gov
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األشخاص المحتمل تعرضهم لمخاطر إدارة
مياه االتزان

على الساحل

على متن السفينة

الركاب

البحارة

السلمة
والصحة
المهنية

ضباط تفتيش دولة العلم
ضباط رقابة دولة الميناء
مساحو جمعيات التصنيف
العاملون في ساحات بناء السفن
وإصالحها
العاملون في صيانة أنظمة إدارة
مياه االتزان
العاملون في مرافق االستقبال
ومحطات المعالجة
العاملون في إعادة تدوير السفن

العامة

الشكل (  :) 11مجال السلمة والصحة المهنية في سياق إدااة مياه االتزان والرسوبيات

على متن السفينة
عمليات تبديل مياه االتزان
التخلص من الرسوبيات

التفتيش على خزان االتزان
النقل ،التخزين ،التعامل مع المواد النشطة على متن
السفينة واستخدامها
التشغيل واإلصالح والصيانة ألنظمة إدارة مياه
االتزان
التخلص من وتنظيف وتغيير الفالتر

على الساحل
النقل ،التركيب ،اإلصالح والصيانة ألنظمة إدارة
مياه االتزان
أخذ عينات مياه االتزان والرسوبيات
التفتيش على خزان االتزان
التخلص من الرسوبيات
النقل ،التخزين ،التعامل مع وتوصيل المواد النشطة
تكاليف أنظمة إدارة مياه االتزان

الشكل (  :) 12أمثلة على مهام العاملين على متن السفينة وعلى الساحل إلدااة مياه االتزان والرسوبيات
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وقد يتعرض البحارة والعاملون على الساحل للمخاطر الميكانيكية ،الفيزيائية ،الكهربائية ،الكيميائية والبيولوجية في مواقف مختلفة
على النحو التالي:
أ) عند تفتيش ،تنظيف ،وترميم صهاريج االتزان وإزالة الرسوبيات 51وأخذ عينات من مياه االتزان.
صهاريج االتزان عبارة عن مساحات مغلقة ،وبناءاً عليه" ،تعتبر خطرة حتى تثبت بشكل إيجابي أنها آمنة للدخول" (المنظمة البحرية
الدولية 2012،د) .تفتيش صهاريج االتزان هي عملية ملحة تنطوي على مخاطر عالية .قد يكون جوها غير آمن بسبب نضوب
األكسجين و/أو وجود أبخرة سامة (منظمة العمل الدولية  .)1996 ، ILOاألماكن المغلقة تكون رديئة التهوية واإلضاءة وغالباً ما
تكون األسطح زلقة وبها فتحات ضيقة للتحرك من خاللها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن "الرسوبيات في خزان االتزان يمكن أن تحتوي
على كمية كبيرة من الكائنات بما فيها الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تشكل خطراً على كل من صحة اإلنسان والبيئة"
) .(Andersen 2001تجدر اإلشارة إلى أن صهاريج االتزان يتم تنظيفها يدوياً ،مما يؤدي إلى زيادة تعرض العمال.
ب ) عند التشغيل ،اإلصالح أو تنفيذ صيانة ألنظمة إدارة مياه االتزان.
لضمان تواصل آمن بين اإلنسان واآللة فإنه يجب األخذ في االعتبار جميع مراحل دورة حياة أنظمة إدارة مياه االتزان  -أي من
التصميم إلى نهاية العمر التشغيلي (المنظمة البحرية الدولية 2009،أ) .بعض أنظمة إدارة مياه االتزان التي ال تستخدم المواد
النشطة ،مثل الترشيح والفصل المركزي  ،قد تتطلب التدخل اليدوي .تنظيف الفالتر و/أو تطهير الجسيمات المتراكمة قد تنطوي
على اتصال مع بقايا المخلفات و/أو الكائنات الخطرة .أنظمة إدارة مياه االتزان األخرى قد تنطوي على التعرض للحرارة ،األشعة
أو الموجات فوق الصوتية ،مع اآلثار الصحية المحتملة  -على سبيل المثال الضوضاء واالهتزازات ).(Sassi, et al., 2005
ج ) عندما يتعرض األفراد للمخاطر أثناء التحميل ،المناولة ،التخزين ونقل المواد الكيميائية لمعالجة مياه االتزان.
على سبيل المثال ،يمكن أن يشمل تشغيل نظام إدارة مياه االتزان استخدام أو توليد مواد خطرة بما في ذلك احتمال التسرب
العرضي في منطقة العمل (المنظمة البحرية الدولية 2009 ،أ).
د ) في حالة اتصال العمال مع مياه االتزان المعالجة أو استنشاق األبخرة الكيميائية التي قد تكون ناتجة التي قد تنبعث من صهاريج
االتزان.
ترد بعض األمثلة على هذه األبخرة في ( اإلطار .) 4

" 51ينبغي رصد حجم الرسوبيات في خزان االتزان بصورة منتظمة ()...ينبغي إزالة الرسوبيات في خزانات االتزان في أوقات محددة وفقا لخطة إدارة مياه االتزان وكلما
وجد ذلك ضروريا .تعتمد تكرارية وتوقيت اإلزالة على عوامل مثل تراكم الرسوبيات ،نمط تداول السفينة ،توافر مرافق االستقبال ،حجم عمل طاقم السفينة واعتبارات
السالمة "(المنظمة البحرية الدولية.)2005 ،
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اإلاطاا (  :)4المخااطر الصحية المرتبطة بتنقية المياه
الكلوا " تسبب تآكل العيون ،الجلد والجهاز التنفسي .استنشاق الغاز قد يسبب التهاب رئوي واستسقاء الرئة ،وقد ينتج عن
ذلك متالزمة الخلل التفاعلي للممرات الهوائية ( .)RADSالتبخر السريع للسائل قد يسبب قضمة الصقيع .التعرض العالي
قد يؤدي إلى الوفاة .قد تتأخر اآلثار لذلك من الضروري إجراء المالحظة الطبية " ( منظمة الصحة العالمية  2004 ،أ ).
"استخدام الكلوا يمكن أن ينتج عنه عدد من النواتج الثانوية المكلورة والتي لها آثار على المدى القصير والطويل غير
مفهومة تماما" (Lees, et al., 2010).
" األوزون هو غاز مهيج وسام ويسبب التهاب األغشية المخاطية والملتحمة .قد يسبب التعرض المزمن له التليف الرئوي
" . (Last, 1998).
"تقريبا كل المطهرات ينتج عن استخدامها نواتج ثانوية ( .)DBPsالكلوا يولد قائمة طويلة ،أكثرها وضوحاً مركبات
ثالثي هالوميثان ( ،)THMوالمشتقات الهالوجينية لحامض الخليك ) ،(HAAsوالمشتقات الهالوجينية لألسيتونيتريل،
والكلوروفينوالت .ثاني أكسيد الكلور ينتج أكثر من أربعين ناتج جانبي من نواتج التطهير ،بما في ذلك الكلورات ،كلورايت
والكلوروفينوالت .األوزون ،من جانبه ،يولد األلدهيدات واألحماض الكربوكسيلية ،البرومات ،البروموايثانات ،مركبات
البرومو اسيتونيتريل والكيتونات .المشكلة هي أن العديد من النواتج الجانبية الناتجة عن عملية التطهير مسببة للسرطان"
.(Solsona & Méndez, 2003).

ولذلك فمن الضروري أن يكون البحارة والعاملين في البر على علم كاف ومدربين تدريبا ً جيدا
أنفسهم (مثل معدات الوقاية الشخصية " )"PPEوالمناطق المحيطة بهم.

ً52

لتمكينهم من فهم المخاطر وحماية

تمت اإلشارة إلى العديد من هذه القضايا في اإلرشادات لضمان التعامل اآلمن وتخزين المواد الكيميائية والمستحضرات المستخدمة
لمعالجة مياه االتزان وتطوير إجراءات السالمة للمخاطر والطاقم الناتجة عن عملية المعالجة على السفينة (المنظمة البحرية
الدولية 2009 ،أ) والتوصيات المنقحة لدخول األماكن المغلقة على متن السفن (المنظمة البحرية الدولية 2011،د).
المخاطر على ضباط رقابة دولة الميناء ( )PSCوالمفتشون اآلخرون سيتم تحديدها في اإلجراءات والتوجيهات لرقابة دولة الميناء
التي تقوم بإعدادها المنظمة البحرية الدولية.
 التأثيرات على مرونة السفينة
'المرونة' يمكن تعريفها بأنها القدرة على التعامل مع ما هو غير متوقع .اآلالت والمعدات قد ال تكون دائما ً صممت لتحمل التغيرات
المفاجئة وغير الطبيعية أو الضغوط دون ضرر أو فشل .ويمكن أن تستخدم المرونة لإلشارة إلى القدرة األوسع نطاقاً – إلى أي
مدى يستطيع النظام معالجة االختالالت والتغيرات التي تقع خارج نطاق اآلليات  /النموذج األساسي ليكون قادراً على التكيف على
النحو المحدد ضمن النظام " .(Woods & Hollnagel, 2006).

" 52على أصحاب العمل إبالغ العمال بالمخاطر المرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية المستخدمة في مكان العمل ،إرشاد العمال كيفية الحصول على المعلومات الموجودة على
رقعة المعلومات وصحائف بيانات السالمة الكيميائية وكيفية استخدامها ،كما يجب عليهم استخدام صحائف بيانات السالمة الكيميائية باإلضافة للمعلومات المحددة بالنسبة لمكان
العمل ،كأساس إلعداد التعليمات للعمال ،والتي ينبغي أن تكون مكتوبة حيثما كان ذلك مناسباً ،كما يجب تدريب العمال بصفة مستمرة على الممارسات واإلجراءات الواجب
اتباعها للسالمة عند استخدام المواد الكيميائية في العمل "(منظمة العمل الدولية.)1990 ،
"مالك السفن والكابتن يجب عليهم التأكد من أن الطاقم لديهم تعليمات ومدربين تدريباً مناسباً ،وتحديدا لتعريف أنفسهم بصحائف بيانات السالمة ألي مواد كيميائية أو
مستحضرات تستخدم في سياق معالجة مياه االتزان .وينبغي أيضا توعية الطاقم بالنواتج الثانوية المحتمل أن تكون خطرة (مائية أو غازية) والتي يمكن أن تنتج أثناء عملية
معالجة مياه االتزان" (المنظمة البحرية الدولية 2009 ،أ).
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مفهوم " المرونة " ذو صلة بعدة جوانب متعلقة بإدارة مياه االتزان منها .
أوال :السفن هي نظم ديناميكية معقدة تعمل بعيداً عن دعم الساحل ،بموارد محدودة وفي بيئة غير مستقرة وديناميكية .وبالتالي ،فإن
مخاطر التعطل أعلى على متن السفن من أي مكان آخر ،والمرونة العالية هي أمر بالغ األهمية.
ثانيا :المرونة والسالمة للسفينة من جملة أمور تعتمد على موثوقية نظام مياه االتزان  .نظام مياه االتزان الغير موثوق به ،يعمل في
بيئة ال يمكن التنبؤ بها سوف يؤثر على مرونة وسالمة السفينة ككل .ويترتب عليه ،أن تكون السفن حساسة لالضطرابات في
ترتيبات االتزان.
على سبيل المثال ،إلحاق أضرار جسيمة بنظام ضخ مياه االتزان بالسفينة ال يعرض إدارة مياه االتزان للخطر فحسب بل يعرض
السفينة نفسها أيضاً للخطر ،بما في ذلك حمولتها .إمكانية حدوث مثل هذه األضرار يحتاج إلى تقييم ألن جزءاً كبيراً من األسطول
العالمي يستخدم في الوقت الحاضر أنظمة االتزان في ظل ظروف لم تكن متوقعة خالل مراحل التصميم والبناء.
ثالثا :البد من النظر إلى مرونة نظام إدارة مياه االتزان .للتأكد من أن األحداث غير المتوقعة لن تقدم تنازالت خاصة باالحتياجات
التشغيلية للنظام ،التعقيدات المتأصلة ،والمتانة وسياق التشغيل لنظام إدارة مياه االتزان– بمعنى التشغيل في البحر والعزلة
ومحدودية الموارد  -ينبغي التطرق لها بعناية.
إضافة محطة لمعالجة مياه االتزان في الترتيبات يزيد من تعقيد النظام برمته .هذا التغيير بدوره يعدل مرونة عمليات االتزان
وبالتالي مرونة السفينة نفسها .وهذا يؤكد على أهمية تجميع خطط جيدة إلدارة مياه االتزان وتطبيقها بشكل صحيح.
 القيود على أخذ عينات مياه االتزان:
أخذ العينات وتحليلها من أجل اختبار االمتثال مسألة معقدة .تستخدم لتقييم ما إذا كانت نوعية مياه االتزان تصل إلى المعايير
المطلوبة وتحتاج ألن تكون دقيقة نظراً ألهمية القرارات التي تتخذ بناءاً على نتائجها ،والتي قد يكون لها عواقب قانونية و/أو
اقتصادية.
تحتاج إجراءات أخذ العينات مياه االتزان التي تتم خالل عمليات الموانئ أن تكون بسيطة وسريعة ويمكن االعتماد عليها من أجل
تقليل وقت احتجاز السفن في الميناء .وقد أصدرت المنظمة البحرية الدولية توجيهات بشأن أخذ عينات مياه االتزان وتحليلها
الستخدامها للحكم وفقا التفاقية إدارة مياه االتزان والخطوط التوجيهية ) ( (G2المنظمة البحرية الدولية 2013 ،ب).
فيما يتعلق بالمعيار ،D-2هناك عدة أسباب لماذا قد ينتج عن أساليب أخذ عينات مياه االتزان نتائج تحليلية غير دقيقة ،مثل عدم
وجود تمثيل للعينات أو " االرتباك التصنيفي" & (Gollasch & David, 2010; Jørgensen, Gustavson, Hansen
Hies, 2010; Eason, 2012a):

المشغلين عرضة للتعب ممايؤدي لزيادة معدل الخطأ ،ولكنهم أيض ًا عرضة للملل والتفضيالت الشخصية بشأن مجموعة كائنات
معينة ،مما يؤدي إلى اإلفراط أو التهوين .هذه العوامل عادة ما تكون خارجة عن سيطرة الفرد ،وبالتأكيد ليس من السهل تحديدها
وتحليلها إحصائي ًا (Fuhr, Finke, Stehouwer, Oosterhuis & Veldhuis, 2010).
هناك العديد من البحوث التي تتم على بروتوكوالت أخذ العينات للتغلب على عدم اليقين في التحليل وتقييم المخاطر ،أو على األقل
للتعرف عليها ،وذلك باستخدام اختبار عدم االمتثال اإلجمالي  . (GNC; Bierman, de Vries & Kaag, 2012).اختبارات
عدم االمتثال اإلجمالي يمكن أن تقلل بشكل كبير األخطاء المكلفة في اختبار االمتثال ويجري حالياً تطويرها .يمكن استخدام منهجية
اختبارات االمتثال القياسية للتنبؤ بمستوى الموثوقية ،مع األخذ في االعتبار التقلبات المعروفة في تعداد الكائنات فى عينات مياه
االتزان المصرفة لوضع عتبة  GNCفوق مستوى .D-2وهذا سوف يسمح لضباط رقابة دولة الميناء بتحديد ما إذا كانت السفينة
متوافقة مع هذا المعيار أم ال وبشكل دقيق.
 اآلثاا االقتصادية على قطاع النقل البحري
االمتثال التفاقية إدارة مياه االتزان يكبد مالك السفن والمشغلين وكذلك سلطات الموانئ والمنظمين تكاليف عالية .على األقل في
المراحل األولى من تنفيذ إدارة مياه االتزان ،هذه التكاليف قد تسبب درجة من المخاطر المالية للمعنيين.
إدارة مياه االتزان والرسوبيات تزيد من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتكاليف رحلة الشحن (الجدول .)4
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الجدول  : 4أمثلة على التكاليف التي يتحملها ملك السفن والمشغلين
اقتناء نظام إدارة مياه االتزان

تكاليف اأسمالية

التعديل التحديثي لترتيبات الضخ واألنابيب
الرسو الجاف للسفن لتثبيت نظام إدارة مياه االتزان ،الخ
تكاليف التصليح والصيانة

تكاليف التشغيل

تكاليف المواد االستهالكية  -بما في ذلك المواد الكيميائية –
ساعات من القوى العاملة المشاركة في التشغيل والصيانة
التدريب ،الرعاية الصحية ،وتكاليف معدات الحماية الشخصية
تكاليف التأمين  -على سبيل المثال تسارع التآكل من المعدات ،و خطر أكبر لإلصابة على متن
السفينة
عبء العمل اإلداري  ،الخ
التكاليف اإلضافية للوقود  /الطاقة

تكاليف الرحلة

رسوم الموانئ للتخلص من الرسوبيات ومياه االتزان
فقدان الدخل بسبب التأخير ،الخ
ينتج عن تبديل مياه االتزان زيادة في استهالك الوقود .كما قد يتطلب أيضا ً تحديث ترتيبات الضخ ،األنابيب
والصمامات الخاصة باالتزان ،والتي يترتب عليها تكاليف لأليدي العاملة والمعدات ،وأحيانا الرسو الجاف .على الرغم من أن
السفينة ال ينبغي أن تحيد عن مسارها األولي للوصول إلى منطقة مناسبة لتبديل مياه االتزان ،53إال أنه من الممكن أيضا ً أن تنشأ
تكاليف بسبب التأخير (GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnerships Programme & IUCN, 2010).
وفيما يتعلق بمعالجة مياه االتزان ،فإن المعدات الالزمة تنطوي على تكلفة التركيب وكذلك التشغيل والصيانة & (King, Riggio
 Hagan, 2009; Committee on Transportation and Infrastructure 2011; Osler, 2012).وقد تكون هناك
حاجة إلى وجود طاقم تكميلي للتثبيت والتشغيل دون التأثير على حجم العمل الكلي.
التأخيرات المحتملة للتشغيل ،الحركة أو مغادرة السفينة  -على سبيل المثال نتيجة ألخذ عينات مياه االتزان أثناء التفتيش من قبل
رقابة دولة الميناء ،ونقص قطع الغيار المناسبة لصيانة نظام إدارة مياه اتزان ) (Eason, 2012cأو حتى التأخير في تركيب نظام
إدارة مياه االتزان ) - (Osler, 2012قد تتداخل مع عمليات السفينة وما ينتج عنها من آثار مالية.
لدولة الميناء و/أو مشغلي الموانئ ،إدارة الرسوبيات ،وربما ،مياه االتزان ،تكبد االستثمارات في البنية التحتية ونفقات التشغيل
(الجدول  .)5تطبيق استراتيجية إدارة مياه االتزان للتحكم يتطلب االستثمار في التقنية (مثل المعدات) والموارد البشرية (أي
التنظيمية).
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الجدول (  :) 5أمثلة على التكاليف التي تتحملها دولة الميناء و /أو مشغلو الموانئ
تكاليف اأسمالية

تكاليف اقتناء أراض إضافية
االستثمار في مرافق االستقبال والمعالجة
االستثمار في مرافق المختبرات في المنطقة المجاورة للميناء ،فى حال عدم موجوها
االستثمار في مرافق التخزين  ،الخ.

تكاليف التشغيل

التشغيل والرصد إلدارة مياه االتزان والرسوبيات
المواد المستهلكة  -على سبيل المثال المواد الكيميائية لمعالجة المياه
التفتيش واالمتثال
أخذ العينات وتحليلها
العمل اإلداري  -على سبيل المثال صيانة قواعد البيانات
الحاجة إلى موظفين إضافيين ،التدريب ،الرعاية الصحية ،ومعدات الحماية الشخصية ،الخ.

تنفيذ اللوائح البيئية الجديدة دائماً ما يتضمن تكاليف االمتثال "مع التغير المستمر بالقوانين واللوائح ،فمن الصعب على مشغلي السفن
صياغة وإجراء خطة عمل سليمة" (Jewell as cited in Committee on Transportation and Infrastructure,
 .2011).أوجه عدم اليقين في مرحلة التنفيذ تؤدي إلى مخاطر مالية بالنسبة ألولئك الذين يجب أن يمتثلوا .في الواقع ،خالل الفترة
االنتقالية قد تكون المنافسة مشوهة بسبب أولئك الذين ال يتوافقوا مع المعايير البيئية مما قد يؤدي إلى كسب ميزة تجارية غير عادلة
 .(OECD, 2003a).ومع ذلك ،وفقا للمبدأ  16من إعالن ريو ،54المخاطر االنتقالية هي الثمن الذي يتعين دفعه الستيعاب تكاليف
الممارسات التي يكون لها تأثير على البيئة.

 54المبدأ  16من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يقرأ "على السلطات الوطنية أن تسعى إلى تشجيع احتواء التكاليف البيئية داخليا واستخدام األدوات االقتصادية ،آخذة في
الملوث ،من حيث المبدأ ،أن يتحمل تكلفة التلويث ،مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون اإلخالل بالتجارة واالستثمار الدوليين".
ِّ
االعتبار النهج القاضي بأن على
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 4.2الملخص
وصف هذا الفصل بإيجاز النظم التي يمكن أن تتأثر بنقل الكائنات الغريبة فضالً عن إدارة مياه االتزان والرسوبيات .وقد ثم التعرف
على بعض المهددات الرئيسية والمخاطر في مجاالت منها:
 أثر األنواع الغريبة الغازية على توازن النظم البيئية ،صحة اإلنسان والحيوان ،واألنشطة التي تعتمد على الساحل
واستمرارية العمليات في الميناء؛
 سالمة السفينة ،السالمة المهنية ،الصحة والبيئة وتؤثر على الجهات ذات الصلة.
كل من فئتي المخاطر تحتاج إلى بحث من قبل جميع أصحاب المصلحة ،ال سيما في الدول التي تحرص على أن تأخذ في االعتبار
التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية قانون البحار عندما تتصرف كدولة العلم ،الساحل أو الميناء.
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 .3التخفيف من المخااطر
الخطوة التالية بعد تحديد المخاطر وتقييمها ،هي عملية إدارة المخاطر من خالل وضع استراتيجية للسيطرة والحد من هذه
المخاطر .حيث أن فئتي المخاطر التي تم تحديدها مترابطة معا ً فإنها تحتاج إلى أن تعالج من خالل نهج متكامل (األمم المتحدة،
 ،)2003على النحو الموجز في ( الشكل .)13
تدابير خفض المخاطر ذات الصلة بإدارة
مياه االتزان

تدابير خفض المخاطر ذات الصلة بمياه
االتزان والرسوبيات

السيطرة على المخاطر الناجمة عن إدارة
مياه االتزان والرسوبيات سواء على متن
السفينة أو على الساحل

السيطرة على المخاطر الناجمة عن وصول
الكائنات الغازية والممرضة

استراتيجية الحد من المخاطر الناجمة عن مياه االتزان وإدارتها

الشكل ( :)13تكاملية استراتيجية التخفيف من المخااطر
االحتواء والسيطرة على المخاطر وتتكون من وضع حواجز وقائية وحمائية على ثلثة مستويات ،على النحو المنصوص عليه في
اتفاقية إدارة مياه االتزان:
 ترتيبات مياه االتزان55؛
 السفينة؛
 المنطقة البيوجغرافية المانحة/المتلقية ،بما في ذلك الميناء.
يتطلب فرض الحواجز سلطة قانونية على جميع المستويات الثالثة.
بقدر ما يتعلق األمر بالسفينة ،فان سلطة اإلدارة تعود إلى مالك السفينة بحكم حقوق الملكية.
من ناحية أخرى ،بما أن السفينة مسجلة ، 56وتحمل جنسية 57وترفع علما ،58فإنها تنتمي إلى دولة وتخضع لواليتها وسيطرتها.59
وعليه فإن دولة العلم سوف تقوم باعتماد وإنفاذ القوانين واللوائح الالزمة لضمان أن سفنها الوطنية تمتثل بمتطلبات اتفاقية إدارة
مياه االتزان.60
 "55ترتيبات مياه االتزان تشمل صهاريج االتزان ،مياه االتزان ،الرسوبيات ،ترتيبات األنابيب والضخ ،فضال عن التفاعل ما بين السفينة وطاقمها والجهة العاملة؟؟.
 " 56التسجيل عموماً ينطوي على االعتراف ب وحماية الملكية لمالك السفينة ،فضالً عن منح الجنسية " )(Coles & Watt, 2009
 " 57ترجع الجنسية للسفن إلى علم الدولة الذى ترفعه والتي تم تسجيل السفينة فيها علناً " )(Coles & Watt, 2009
" 58السفن تحمل جنسية الدولة التي يحق لها رفع علمها " ( اتفاقية قانون البحار  ،المادة .)91
 " 59يجب على السفن أن تبحر تحت علم دولة واحدة فقط و (  ) ...ويجب أن تخضع لواليتها الخالصة في أعالي البحار " ( اتفاقية قانون البحار  ،المادة )92
" يجب على كل دولة أن تمارس واليتها القانونية على نحو فعال في الشؤون اإلدارية والتقنية واالجتماعية على السفن التي ترفع علمها " (اتفاقية قانون البحار  ،المادة ) 94
 " 60يتعين على الدول ضمان امتثال السفن التي ترفع علمها أو المسجلة لديها للقواعد وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها " ( اتفاقية قانون البحار  ،المادة . ) 217.1
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اثنتين من الجهات األخرى يجب أن يكون لديهما الكفاءة أيضا ً على ممارسة الصالحيات القانونية ،وهما دولة الساحل
الميناء .62وقد أملت اتفاقية إدارة مياه االتزان مسؤوليات هذه الجهات أيضاً.
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ودولة

يوضح (الشكل  )14التفاعالت بين األنظمة الثالثة المعنية – أي السفينة والميناء والمنطقة الساحلية  -مع الجهات المعنية في الدولة.
بما أن األنواع المائية من المستحيل عمليا ً السيطرة عليها أو استئصالها بعدد أن تستقر في بيئة جديدة (مرفق البيئة العالمي –
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية برنامج الشراكات العالمية لمياه االتزان واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
والموارد الطبيعية ،)2010 ،كما أن حماية النظام البيئي بعد أن يتم غزوه ليست خياراً .لذلك ،بغرض إدارة المخاطر ،ينبغي إعطاء
األولوية للوقاية.
عند تتبع السلسلة المتسببة ،فمن الواضح أن الحواجز الوقائية  -أو المعايير في اتفاقية إدااة مياه االتزان  -ينبغي أن تركز على
مصدا الخطر ،أي على مياه االتزان بالسفينة ،تحت مسؤولية دولة العلم ومالك السفينة.
أما بالنسبة لمستقبلت الخطر ،ينبغي على الدولة الساحلية رصد اآلثار المحتملة وتقييم فعالية الحواجز .عندما تكون تدابير
السيطرة على المخاطر ليست فعالة أو ليست كافية للحد من المخاطر ،يجوز للدولة الساحلية أن تطلب اتخاذ إجراءات إضافية
لتحقيق النتائج المرجوة.
دور دولة الميناء هو التفتيش على السفن األجنبية أثناء وجودها في الميناء ،وتفعيل القوانين وضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية -
عند الضرورة – عادة ما يتم ذلك بالتعاون مع دولة العلم  -وبالتالي كسر السلسلة المسببة ،بمعني الصلة بين المصدر – المسار -
المستقبالت(Fleming, 2001; Pollard, 2005).

 61الدولة الساحلية "لها أن تمارس صالحياتها القانونية فيما يتعلق بالمناطق البحرية التي [ لها ] السيادة عليها وحقوق السيادة أو الوالية " (Molenaar as cited in
Klein, 2011).
"62إن السلطات التي تمارس من قبل [ ال ] دولة الميناء تشير إلى السلطة على األنشطة التي تحدث خارج المناطق البحرية للدولة الساحلية والمفعلة في الميناء" (Molenaar
as cited in Klein, 2011).
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مستقبالت 2
دولة الساحل -تبحث عن حماية
المنطقة الساحلية ،ترصد
المنطقة وتدير المخاطر.

مستفبالت 1
دولة الميناء -تبحث غن حماية
منطقة الميناء من خالل وضع
إستراتيجية التخفيف من المخاطر
وتشمل رقابة دولة الميناء.

التوجيه
السفينة – دولة العلم تنظم السفينة
المسار
مياه االتزان

دولة العلم

دولة الميناء
مالك السفينة

محطة المياه
السفينة والطاقم

سوق المأكوالت البحرية

الدولة الساحلية

الشكل (  :) 14التفاعل ما بين أنظمة السفينة والميناء والمنااطق الساحلية مع الجهات ذات االختصاص في الدولة
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 1.3التخفيف من المخااطر من منظوا دولة العلم
تلعب دولة العلم دوراُ استراتيجيا ً في التخفيف من المخاطر ألنها تحمل المسؤولية الرئيسية لتنظيم ومراقبة السفن ،ومعداتها
واطاقمها.

فيما يتعلق باتفاقية إدارة مياه االتزان ،فإن دولة العلم لديها مسؤوليتان رئيسيتان:
 منع نقل الكائنات الحية الضارة من خالل إدارة مياه االتزان والرسوبيات؛ و
 تجنب اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها الناجمة عن إدارة مياه االتزان والرسوبيات؛ على وجه الخصوص،
التأكد من أن أنظمة إدارة مياه االتزان آمنة على السفينة ،وطاقمها ومعداتها.

(الشكل  ) 15يوضح إستراتيجيات التخفيف من المخاطر .من حيث المبدأ ،فإنها تنطوي على القيود الخاصة بترتيبات السفينة فيما
يتعلق بمياه االتزان و/أو السفينة نفسها ،مع الحواجز  -أي تدابير السيطرة على المخاطر بأنواعها الثالثة  :البشرية ،التقنية
والمؤسسية.
وتهدف هذه الحواجز إلى منع الخطر من الوصول إلى المستقبالت (أي البيئة الخارجية ).
المربع األصفر في (الشكل  ) 15يوضح األدوار والمسؤوليات في إقامة وتنفيذ تلك الحواجز.

53

دولة العلم
التنظيم والمراقبة
مالك السفينة
اختيار وصيانة المعدات

نوع الحاجز:
معدات

نوع الحاجز:
بشري

صناع أنظمة إدارة مياه االتزان
اإلمداد بالمعدات
الطاقم
استخدام المهارات والمعدات

نوع الحاجز:

نوع الحاجز:

معدات

خطر

بشري

نوع الحاجز:
تنظيمي

نوع الحاجز :تنطيمي
الحواجز المتعلقة بترتيبات مياه االتزان
الحواجز المتعلقة بالسفينة

الشكل (  :)15تدابير التخفيف من المخااطر المستخدمة إلدااة مياه االتزان والرسوبيات على السفينة ،المعدات ،والطاقم

دولة العلم ومالك السفينة يلعبان دوراً رئيسيا ً في التنفيذ الفعال الستراتيجية التخفيف من المخاطر.
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تتلخص أنشطة دولة العلم في التخفيف من المخاطر في ( الشكل .)16

المعدات





نوع الموافقة على أنظمة إدااة مياه االتزان
التصميم ،البناء ومعدات السفينة
الموافقة على برامج األبحاث والتطوير ،بغرض اختباا وتقييم تقنيات معالجة مياه االتزان
الواعدة

التنظيمية








المسح والشهادة
الرقابة المستمرة على السفينة ،وتشمل السلمة المهنية والتأمين الصحي
التواصل مع المنظمة البحرية الدولية ،والمنظمات األخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة
مشااكة ملك السفينة /مشغليها
العقوبات والتحريات

البشر






التواصل
التدايب المناسب والمهااات لطاقم السفينة ،امتلك المهااات المطلوبة
تعزيز السلمة والصحة المهنية
وضع الدواات التدايبية للمساحين من دولة العلم

المتطلبات األخرى



اللوازم اإلضافية التي تتجاوز الحد األدنى القانوني للمتثال وتعزز الحد من المخااطر  -أي حواجز إضافية

الشكل (  : )16اإلجراءات الرئيسية لدولة العلم للتخفيف من المخااطر

 1.1.3آليات السيطرة على المخااطر لدى السلطة التشريعية والرقابية آ
تمارس دولة العلم ممارسة الوالية الفعلية والسيطرة على أسطولها ،63وتتحمل المسؤولية للتأكد من أن السفن التي ترفع علمها
تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية .64
يجب على دولة العلم سن القوانين واللوائح المحلية المناسبة إلنفاذ أحكام اتفاقية إدارة مياه االتزان؛ على وجه الخصوص ،ينبغي
على دولة العلم التحقق من أن اللوائح الخاصة بإدااة مياه االتزان ال تؤثر سلبا على اللوائح األخرى( ،على سبيل المثال ،الشكل
.)17
التشريعات الوطنية يمكن أن تستكمل بتوجيهات محددة بشأن مجاالت رئيسية مثل قضايا السلمة والصحة ،التوافق بين أنظمة
إدااة مياه االتزان ودهانات خزانات االتزان (المنظمة البحرية الدولية 2007 ،أ ؛ المجلس الدولي للطالء وحبر الطباعة كما ورد
في المنظمة البحرية الدولية ،)C2011 ،وكذلك اطرق المعالجة البديلة لمياه االتزان (مرفق البيئة العالمي – برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي – المنظمة البحرية الدولية  -برنامج الشراكات لمياه االتزان المجموعة المشتركة من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية
لحماية البيئة البحرية2011 ،؛ المنظمة البحرية الدولية 2012د) .مثل هذه التوجيهات يمكن أن ينصح بها مالك السفن كما تساعدهم
في تحديد المعايير التي ستطبق في التقييم والتخفيف من المخاطر .وينبغي أن يستند هذا على التوجيهات التي وضعتها المنظمة
البحرية الدولية.
 63اتفاقية قانون البحار المادة .94.1
 64اتفاقية قانون البحار المادة .217.1
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يمكن النظر إلى صالحيات دولة العلم في السيطرة على السفن 65والتحقق والتقييم المباشر لشركة الشحن 66وإصداا الشهادات
بوصفها حجر الزاوية في التخفيف من المخااطر .في هذا الصدد ،فإن إصدار شهادة إدارة مياه االتزان الدولية مشروط بتوفير وثائق
مختلفة ،من بينها خطة إدارة مياه االتزان  .وينبغي أن تكون هذه الخطة محددة للسفينة ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل دولة
العلم (المنظمة البحرية الدولية.)2005 ،
من خلل اإلشراف على االمتثال واإلنفاذ ،فإن دولة العلم ال توفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب بل تساهم أيضا في
التخفيف من المخااطر على متن سفنها.
من خالل تفعيل وتطبيق اتفاقية إدارة مياه االتزان  ،فإن دولة العلم لديها القدرة على التدخل في أربعة مجاالت (الشكل :)18
 المسح وإصدار الشهادات؛
 التدريب البحري والتعليم للبحارة ؛
 اإلشراف على اإلدارة؛ و
 العقوبات والتحقيقات.
من مسؤوليات دولة العلم ل ضمان أن تدار إجراءات السالمة وحماية البيئة الخاصة بسفنها بشكل صحيح  67،وضمان االمتثال
لمتطلباتها الخاصة باتفاقية إدااة مياه االتزان  ،مما يعني أن اإلدارة تتحمل جزءاً من المسؤولية في إدارة المخاطر.

احتياجات الطاقم للراحة من عبء العمل
 65اتفاقية قانون البحار المادة . 217.3 & 94.1
 66كود إدارة السالمة الدولية الفصل  ،13الفقرة 2
 67إدارة السالمة الدولية الفصل 2
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ممارسات إدارة مياه االتزان
يمكن أن تؤثر على

معايير االستقرار ووضوح الرؤية على الجسر

أهداف نوعية البيئة ,الخ

الشكل ( : )17أمثلة على القوانين والمعايير التي تتأثر بممااسات إدااة مياه االتزان

المسح
و
الشهادة

التدريب البحري
والتعليم
للبحارة

العقوبات
و
التحريات

اإلشراف
على
اإلدارة

الشكل ( : )18األبعاد األابعة للتطبيق واإلنفاذ من قبل دولة العلم

 2.1.3الحيطة والحذا في اعتماد أنواع أنظمة إدااة مياه االتزان
دولة العلم ملزمة باإلشراف على النظم المثبتة على متن السفن التي ترفع علمها ،وأنظمة إدااة مياه االتزان ليست استثناء .أثناء
إجراءات إقرار النوع ،ينبغي على دولة العلم التأكد من أن يتم النظر إلى جميع جوانب نظام إدارة مياه االتزان بجدية قبل إصدار
شهادة إقراا النوع .من الجدير بالذكر أن هذه الشهادة يمكن تعليقها أو إلغائها إذا تبين خالل عمليات التفتيش العشوائي أن الشركة
المصنعة لم تعد تلبي المتطلبات المفروضة عليها للتخفيف من المخااطر (المنظمة البحرية الدولية2006 ،ب) .تم إعداد توجيهات
موسعة من قبل المنظمة البحرية الدولية لمساعدة دولة العلم للقيام بهذا العمل  -انظر التعديالت على اإلرشادات اإلدارية الخاصة
بعملية إقرار نوع نظم إدارة مياه االتزان وفقا للخطوط التوجيهية ( G8المنظمة البحرية الدولية C 2003 ،؛ وانظر أيضا الجدول
.) 6
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أنظمة إدارة مياه االتزان التي تستخدم أو تنتج المواد النشطة ،المواد الكيميائية أو الجذور الحرة ،تتطلب تحقيقاً أكثر عمقاً من
غيرها .مثل هذه األنظمة يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل المنظمة البحرية الدولية على أساس المشورة من المجموعة المشتركة
من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية  -مجموعة العمل الخاصة بمياه االتزان ،68وفقا إلجراءات إقرار نظم
إدارة مياه االتزان التي تستخدم المواد النشطة ( .) G9
وينبغي إيالء اهتمام خاص للتعرض المهني للمواد المسرطنة - ‘69أي المواد التي لها القدرة على التسبب في السرطان ،طفرة جينية
أو العقم (المجموعة المشتركة من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية 2012 ،أ).
تحدد دولة العلم ما إذا كان ينبغي تقديم نظام إدارة مياه االتزان إلى المنظمة البحرية الدولية /المجموعة المشتركة من الخبراء
المعنيين بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية  -مجموعة العمل الخاصة بمياه االتزان أم ال (المنظمة البحرية الدوليةC 2010 ،
؛ المجموعة المشتركة من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية 2012 ،أ) وينبغي دائما افتراض السيناريو
األسوأ عند تقييم المخاطر (انظر الجدول .) 6
الجدول  : 6العوامل التي يجب أن تؤخذ في االعتباا أثناء عملية إقراا نظم المعالجة
طبيعة المادة المستخدمة (الخصائص الفيزيائية والكيميائية) ،تخزين المواد ،آثار التآكل،
معدات السالمة ،المواد الناتجة خالل عملية المعالجة ،موثوقية المعدات الكهربائية  ،الخ.

سلمة السفن

طبيعة المادة المستخدمة (خصائص مسرطنة ،مسببة للطفرات والخلل في الغدد الصماء)،
الضوابط الهندسية ،االهتزازات ،سهولة إجراء الصيانة والتفتيش ،والمواد الناتجة خالل عملية
المعالجة ،واألسطح الساخنة ،الترتيبات الكهربائية والتخلص من النفايات  ،الخ.

السلمة والصحة المهنية

طبيعة المادة المستخدمة (خصائص مسرطنة ،مسببة للطفرات والخلل في الغدد الصماء)،
المواد الناتجة أثناء عملية المعالجة ،التخزين بكميات كبيرة ،والتخلص من النفايات ،الخ.

الصحة العامة

الفعالية البيولوجية ،طبيعة المواد المستخدمة (الثبات ،التراكم األحيائي ،السمية) والمواد
الناتجة أثناء عملية المعالجة والتخلص من النفايات  ،الخ.

البيئة

في حال عدم امتالك دولة العلم الخبرة التقنية في مجال تقنيات معالجة المياه والمخاطر ذات الصلة ،يمكن أن يتم تفوض عملية
إقرار النوع إلى " الجهات المختصة"  -أي المنظمات المعترف بها  /جمعيات التصنيف .ولكن ،تبقى اإلدااة مسؤولة عن االمتثال
للمتطلبات ذات الصلة باتفاقية إدارة مياه االتزان– أي أنه يجب على النظام "أن يتسم بالسالمة فيما يتعلق بالسفينة ومعداتها وطاقمها
" (الالئحة د  .)3-3ويجب أن يتم تنفيذ برامج اختبار نظام إدارة مياه االتزان في مرافق االختباا المعترف بها ( المنظمة البحرية
الدولية )C 2010،مع المختبرات المؤهلة.
قبل منح إقرار النوع وإصدار شهادة إقرار النوع ،ينبغي على دولة العلم التأكد من أن نظام إدارة مياه االتزان:
 يلبي المتطلبات الفنية المتعلقة بالمعالجة ،المراقبة ،الرصد وأخذ العينات .على وجه الخصوص أنظمة إدارة مياه االتزان
يجب أن تكون قادرة على تلبية المعيار د  2-في كل من البر 70وعلى متن السفن 71؛ و
 ال تسبب ضرراً على الطاقم ،الصحة العامة ،سالمة السفينة والبيئة ،أي تلبي متطلبات الالئحة د .3-3

 3.1.3العنصر البشري والتخفيف من المخااطر
التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها أفراد الطاقم ومفتشو دولة العلم تقع فى خمس فئات رئيسية هي:
 " 68الالئحة  D-3.2من اتفاقية إدارة مياه االتزان تنص على أن "يجب أن تعتمد المنظمة نظم إدارة مياه االتزان التي تستخدم المواد النشطة أو المستحضرات التي تحتوي على واحد أو أكثر من
المواد النشطة ،بناءا على إجراءات وضعتها المنظمة" .
 "CMR" 69تعني المواد ذات الصفات المسرطنة ،والسمية ،والمسببة للطفرات.
 " 70اختبار البر هو إجراء اختبار لنظام إدارة مياه االتزان يتم في المختبر ،مصنع المعدات أو محطة تجريبية بما في ذلك اختبار البارجة الراسية أو اختبار السفينة ( )...للتأكد من أن نظام إدارة
مياه االتزان يلبي المعايير التي وضعتها الالئحة د 2-من االتفاقية " ( المنظمة البحرية الدولية.) C 2008 ،
" 71اختبار سطح السفينة هو اختبار كامل وواسع النطاق على متن السفن للتأكد من أن نظام إدارة مياه االتزان الذي يتم تنفذه على متن السفينة ( )...للتأكد من أن النظام يلبي المعايير التي وضعتها
الالئحة د 2-من االتفاقية" ( المنظمة البحرية الدولية 2008 ،أ).
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أ) التدايب الكافي وزيادة المراقبة الطبية فيما يتعلق بالمواد الخطرة و/أو التقنيات
قد يتعرض البحارة ومفتشو دولة العلم للمواد الكيميائية الخطرة ،األشعة فوق البنفسجية ،الحرارة المفرطة ،الخ والتي تنطوي على
مخاطر على سالمتهم وصحتهم  -وخاصة في حالة المواد المسببة للسرطان "( "CMRالمجموعة المشتركة من الخبراء المعنيين
بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية  2012 ،أ) .وبالتالي ،فمن الضروري تدريب العاملين لزيادة معرفتهم بالمخاطر الكيميائية
والممارسات اآلمنة( 72المنظمة البحرية الدولية 2009 ،أ ).
باإلضافة إلى ذلك ،فمن الضروري تعزيز المراقبة الطبية للبحارة ومفتشي دولة العلم .وقد قدمت منظمة العمل الدولية ()1990
توصيات للمراقبة الطبية للعمال المعرضين للمواد الكيميائية الخطرة.
ب ) الحد من المواجهة الدائمة ما بين اإلنسان/اآللة لضمان التشغيل اآلمن ،الصيانة ،اإلصلح ،والتفتيش على أنظمة إدااة مياه
االتزان

وقد وضعت منظمة العمل الدولية ( )2011مدونة لقواعد الممارسة بشأن السالمة والصحة عند استخدام اآلالت.
ج ) توفير التدايب الخاص بالدخول في صهاايج االتزان ،إزالة الرسوبيات ،أخذ العينات
وفرت المنظمة البحرية الدولية توجيهات الدخول إلى األماكن المغلقة ( المنظمة البحرية الدولية 2012 ،د) فضالً عن الجوانب
الصحية والسالمة عند أخذ العينات ( المنظمة البحرية الدولية 2008 ،أ ) وفقا الخطوط التوجيهية . G2
د ) توفير معدات الحماية الشخصية الكافية )(PPE
ه) ينبغي على دولة العلم ضمان أن جميع الحاالت والحوادث الناجمة عن النقل ،التخزين ،المناولة واستخدام المواد الكيميائية ،أو
أثناء التشغيل ،الصيانة ،والتفتيش ألنظمة إدارة مياه االتزان ،أو أثناء العمل داخل صهاريج االتزان ،يتم التحقيق فيها بالشكل
المناسب وذلك لتحديد أسبابها وإبالغ مجتمع الشحن.
باإلضافة لدولة العلم ،فإن الركيزة الثانية لدعم االستراتيجية الفعالة للتخفيف من المخاطر على متن السفينة هي نظام إدااة المخااطر
الذي يتم وضعه من قبل مالك السفينة.
على مالك السفن اتخاذ قرارات مهمة تؤثر على سالمة السفن تتعلق بالنواحي التالية :







تصميم وبناء السفن؛
تخصيص الموارد؛
اختيار المعدات؛
برامج الصيانة واإلصالح؛
اختيار البحارة؛
السالمة والصحة المهنية وتطوير إجراءات السالمة .

 "72يجب على كل من مالك السفن والكابتن ضمان أن الطاقم على علم ومدربين تدريباً مناسباً ،خاصة ليعتادوا على صحيفة بيانات السالمة الخاصة بأي مواد كيميائية أو مستحضرات تستخدم في
سياق معالجة مياه االتزان .وينبغي أيضا أن يكون الطاقم على علم بأي منتجات ثانوية يحتمل أن تكون خطرة ( مائية أو غازية ) والتي يمكن أن تنتج أثناء عملية معالجة مياه االتزان " ( المنظمة
البحرية الدولية 2009 ،أ ).
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 2.3التخفيف من المخااطر من منظوا دولة الساحل
من واجبات دولة الساحل كجزء من إدارة المخاطر:
 اتخاذ اإلجراءات الضرورية للسيطرة على المخاطر على صحة اإلنسان والحيوان ،البيئة واألنشطة التي تعتمد على
الساحل على أراضيها وفي المياه الخاضعة لواليتها؛
 تجنب أي من اآلثار الجانبية الضارة الناجمة عن تنفيذ هذه التدابير؛
 مساعدة الدول األخرى علي الحد من المخاطر.

يجب على دولة الساحل بموجب اتفاقية إدارة مياه االتزان::
 رصد آثار إدارة مياه االتزان والرسوبيات ،بما في ذلك في المناطق المخصصة لتبديل مياه االتزان ()G14؛ و
 منع االنتهاكات ووضع عقوبات مناسبة.

من أجل موائمة أأحكام اتفاقية إدارة مياه االتزان مع الظروف المحلية ومواطن الضعف ،يعطى لدولة الساحل الحق في اتخاذ تدابير
إضافية أكثر صرامة (الالئحة  C- 1من االتفاقية ؛ أيضا الخطوط التوجيهية (  ) G13التخاذ تدابير إضافية بشأن إدارة مياه
االتزان بما في ذلك حاالت الطوارئ ).
يمكن اتخاذ هذه التدابير للتخفيف من المخاطر سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي ،أو كليهما.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لدول الساحل أن تستفيد من التعاون اإلقليمي والشبكات اإلقليمية في إدارة المخاطر.

 1.2.3الرصد البيئي
تعبر كل من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بقانون البحار ) 73(UNCLOSواتفاقية التنوع البيولوجي ( 74)CBDعن االلتزام
برصد وتقييم حالة البيئة ،مثالً عندما يحتمل أن تؤدي األنشطة البشرية لتغيير أو إلحاق الضرر بالنظم البيئية البحرية أو الموارد.
الرصد البحري هو أداة لإلدااة يسمح بقدر ما من تقييم فعالية تدابير التخفيف من المخاطر (اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار –
منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة .)2009 ،
من المتوقع 75من الدول األطراف في اتفاقية إدارة مياه االتزان رصد آثار إدارة مياه االتزان والرسوبيات على صحة اإلنسان
والحيوان ،البيئة واألنشطة االقتصادية  -االجتماعية في المياه الخاضعة لواليتها القضائية.
أحد طرق تقييم آثار إدارة مياه االتزان والرسوبيات تتمثل بإجراء تقييم بيولوجي سريع 76للمناطق األكثر تعرضاً لتصريف مياه
االتزان على سبيل المثال الموانئ ،المراسي البحرية ،المناطق المخصصة لتبديل مياه االتزان .وقد وضعت الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية ،التقنية والتكنولوجية ( ) 2003خمسة أطر للتقييم السريع .باإلضافة إلى ذلك ،يجري إعداد دراسة حول مسوحات خط
األساس البيولوجي للميناء من قبل برنامج الشراكات الدولية لمياه االتزان.
يجب على برنامج الرصد البيئي ،أن يخدم غرضين على األقل:
 73مقاالت اتفاقية قانون البحار  204و .206
 " 74المادة  7من اتفاقية التنوع البيولوجي تنص على ما يلي " :على كل طرف متعاقد ،قدر اإلمكان وحسب االقتضاء (  ) ...الرصد ،من خالل أخذ العينات والتقنيات األخرى ،مكونات التنوع
البيولوجي (  ) ...تحدد العمليات وفئات األنشطة التي لها أو يحتمل أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  ،ورصد آثارها من خالل أخذ العينات والتقنيات
األخرى".
 " 75المادة  6.1من اتفاقية إدارة مياه االتزان تنص على أن "تسعى األطراف  ،منفردة أو مجتمعة ،إلى (  ) ...رصد آثار إدارة مياه االتزان في المياه الخاضعة لواليتها  .وينبغي أن يشمل هذا
الرصد (  ) ...المراقبة ،القياس ،أخذ العينات ،تقييم وتحليل الفعالية و اآلثار السلبية ألي تكنولوجيا أو منهجية  ،فضال عن أي آثار ضارة تسببها العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة التي
أنه تم نقلها من خالل مياه اتزان السفن" .
 " 76يمكن تعريف التقييم السريع بمثابة تقييم إجمالي ،والذي غالبا ما يتم القيام به على سبيل االستعجال ،في أقصر إطار زمني ممكن لتحقيق نتائج موثوق بها وقابلة للتطبيق " (SBSTTA,
. 2003).
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 الكشف عن التغييرات في توزيع األنواع و/أو الظروف البيئية ،ووجود الكائنات المائية الدخيلة ،بما في ذلك في مناطق
تبديل مياه االتزان77؛ و
 الكشف عن المواد الكيميائية الخطرة التي يتم تصريفها في المياه الساحلية من خالل تصريف مياه االتزان المعالجة.
المسوحات للكشف عن وجود األنواع الغريبة في بعض األحيان يمكن أن تكون مدمجة مع عمليات المسح ألغراض أخرى ،مثل
مراقبة جودة المياه بيولوجياً ،إدارة األمن الغذائي ،وعلم األوبئة 78الخ.

يسهم الرصد البيئي في اتخاذ قرااات صائبة ألنه يدعم السلطات العامة بالبيانات العلمية الالزمة لتقييم المخاطر واتخاذ
التدابير المناسبة للحد من المخاطر .قد تكون ،على سبيل المثال ،إغالق مناطق حصاد المحار عندما يتم الكشف عن
ازدهار الطحالب السامة.

 2.2.3التوعية العامة واالستعداد
رفع الوعي ونشر المعلومات تعتبر من األمور الضرورية لتعبئة الناس والمساعدة في اتخاذ إجراءات لتجنب أو التقليل من
المخاطر( ،األمم المتحدة .)2004 ،تقارير وسائل اإلعالم ،اإلعالنات ،االجتماعات العامة ،الحمالت التعليمية ،وورش العمل
المهنية والمؤسسية يمكن أن تساعد في نشر النصح واإلرشاد.
ينبغي على البرامج اإلعالمية األخذ في االعتبار الظروف المحلية ،وخاصة أي حساسيات واضحة للغزو البيولوجي وتدابير إدارة
مياه االتزان ذات الصلة .يتم تحديد هذه الحساسيات من خالل مستوى التعرض للمخاطر وقدرة األشخاص المعرضين على التكيف
مع هذه األخطار والمخاطر التي تمثلها ( برنامج األمم المتحدة للبيئة.)2003 ،
يمكن للمعرفة األساسية والممارسات الجيدة واالحتياطات ،إعداد المجتمعات المحلية ل :
 المساهمة في الرصد البيئي واإلبالغ عن االنتهاكات؛ و
 التعرف على بعض المخاطر الصحية العامة  -على سبيل المثال الروائح الكيميائية ،تلون المياه السطحية خالل حدوث
ازدهار للطحالب  -وبالتالي حماية أنفسهم.
بعض األمثلة على األحداث السلبية التي قد تكون ذات صلة بمياه االتزان و /أو إدارتها تشمل:
 تفشي األوبئة؛
 ازدهار الطحالب الضارة (  - ) HABعلى سبيل المثال المد األحمر الذي سببته السوطيات الدوارة Alexandrium
 tamarenseكما حصل على طول الساحل الشرقي للواليات المتحدة األمريكية ،وفي أستراليا ونيوزيلندا؛
 تسرب المواد الكيميائية أو االنسكاب وآثارها على المياه و /أو الغالف الجوي؛
 حريق في مرافق تخزين المواد الكيميائية بالميناء؛ و
 دخول األشخاص غير المصرح لهم إلى مرافق تخزين المواد الكيميائية في الميناء.
يمكن تيسير مهمة رفع مستوى الوعي العام حول المخاطر على الصحة البيئية من خالل وضع آلية تنسيق متخصصة تشمل الموارد
البشرية ،المعدات والدعم المؤسسي ( منظمة الصحة العالمية  2007 ،أ ).

 77انظر الخطوط التوجيهية بشأن تعيين مناطق لتبديل مياه االتزان ( . ) G14
 " 78علم األوبئة دراسة توزيع ومحددات الحاالت أو األحداث ذات الصلة بالصحة في مجتمعات محددة ،وتطبيق هذه الدراسة للسيطرة على المشاكل الصحية ". (Last, 1995).
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الحفاظ على الصحة البيئية 79ال يعتمد فقط على إشراك البشر الذين هم معرضون أو يحتمل أن يكونوا أكثر تعرضاً للمخاطر ،ولكن
أيضا ً بمشاركة أولئك الذين يمكن أن يساعدوا في إدارة المخاطر ( مكتب رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة2002 ،؛ منظمة الصحة
العالمية  2006 ،ب ).
التأهب لحاالت الطوارئ يقلل من المخاطر بقدر نشر المعلومات ،تعزيز الوعي ،خلق هياكل وآليات ،تعبئة الموارد ،وبالتالي يقلل
من اآلثار السلبية لألحداث على صحة اإلنسان ،البيئة واألنشطة التي تعتمد على الساحل.
كما يعمل التأهب للطوارئ على تعبئة كمية كبيرة من البشر،المواد والموارد المؤسسية ،وبالتالي يتطلب التنسيق في إطار خطة
االستجابة للطواائ .وقد تم إعداد توجيهات متكاملة لالستعداد لحاالت الطوارئ في وثيقة التوجيه بشأن ترتيبات االستجابة لحاالت
الطوارئ التي تنطوي على عمليات مياه االتزان ( المنظمة البحرية الدولية 2008 ،ب) والتي توظف إجراءات تقييم المخاطر في
التركيز على التأهب .
من بين أمور األخرى ،ينبغي أن تحدد خطة االستجابة للطوارئ الجهة المسؤولة عن نشر تحذيرات للسفن وذلك إلعالم البحارة
بالمناطق التي ال ينبغي أن تؤخذ مياه االتزان منها.80
 3.2.3اعتماد تدابير إضافية
تمكن اتفاقية إدااة مياه االتزان الدول من اتخاذ تدابير أكثر صرامة أو إضافية (اللئحة  ،) C- 1إما على المستوى الواطني أو
اإلقليمي ،81وفقا للقانون الدولي.
وفقا التفاقية قانون البحار فإن الدولة الساحلية لها الحق في :
 اتخاذ تدابير لتقييد دخول السفن إلى مياهها الداخلية والموانئ  ،وتنظيم عبوا السفن في مياهها اإلقليمية ألغراض
حماية البيئة. 83
82

على الرغم من أن المادة  211,6تخول لدول الساحل فرض تدابير أكثر صرامة على السفن لحماية المناطق الحساسة ضمن
منطقتها االقتصادية الخالصة (  ) EEZمن التلوث ،84إال أن هذا ال يمكن تطبيقه لمنع دخول العضويات المائية ومسببات األمراض
إلى البيئة البحرية .ذلك ألن كل من تعريف التلوث الذي وضعته اتفاقية قانون البحار) ،(UNCLOSواألحكام التي تتناول التلوث
البحري في الجزء الثاني عشر ( ،)Part XIIال تنطبق على وصول الكائنات الحية المائية ومسببات األمراض (شعبة األمم المتحدة
لشؤون المحيطات وقانون البحار كما ورد في المنظمة البحرية الدولية.) c2003 ،
يمكن لدول الساحل تعيين المناطق البحرية المحمية لحماية النظم البيئية الحساسة ،والتي تتميز بحساسيتها الجوهرية ،وأهميتها
كمصدر للغذاء وتكاثر األنواع المهددة باالنقراض ،وثراء األنواع أو أهميتها لرفاهية الناس .حالياً ٪ 3,5 " ،فقط من المناطق
االقتصادية الخالصة وأقل من  ٪ 1,5من المساحة اإلجمالية للمحيطات تم تحديدها كمناطق بحرية محمية" (األمم المتحدة)2011 ،
.
بعض المواقع الحساسة األخرى ،مثل مواقع سحب المياه لمحطات تحلية المياه
استزااع األحياء المائية ،86من الممكن أيضا ً أن تبرر تعزيز الحماية.

85

(منظمة الصحة العالمية )A2011 ،ومنشآت

 " 79الصحة البيئية تعنى بجميع العوامل ،الظروف ،واألوضاع في البيئة أو المحيطة بالبشر والتي يمكن أن تؤثر على الصحة و الرفاهية " ” )Last, 1998(.
 80الالئحة  C-2من اتفاقية إدارة مياه االتزان.
 81اتفاقية إدارة مياه االتزان  -المادة  2,3تنص على أن الدول " ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير أكثر صرامة ،سواء بصورة فردية أو باالشتراك مع
أطراف أخرى وذلك فيما يتعلق بمنع ،خفض أو القضاء على نقل الكائنات المائية الضارة ومسببات األمراض من خالل مراقبة وإدارة المياه االتزان والرسوبيات على السفن ،بما يتفق مع القانون
الدولي "  .باإلضافة إلى ذلك ،فان القسم  Cمن المرفق يتعلق بالمتطلبات الخاصة التي تنطبق على بعض المناطق.
 82اتفاقية قانون البحار المادة .25,2
83وفقا للمادة  21من اتفاقية قانون البحار ،ال تنطبق هذه القوانين واألنظمة على تصميم ،بناء ،تكوين الطاقم أو معدات السفن األجنبية.
 84وفقا للمادة  211,6من اتفاقية قانون البحار ،في حالة إنفاذ قوانين ولوائح إضافية خاصة ،في المناطق المحددة بوضوح من المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة؛ يجب أن تتعلق بالتصريف أو
الممارسات المالحية ،ويجب أن ال تتطلب من السفن أن تراعي في التصميم ،البناء ،أو المعدات معايير غير المعايير الدولية المعمول بها.
 85في المناطق القاحلة ،فان محطات تحلية المياه هي المصدر الرئيسي للمياه العذبة للسكان.
 " 86منشآت استزراع األحياء المائية تعني المنشآت التي يتم فيها تربية األسماك ،الرخويات أو القشريات بغرض التفريخ ،التخزين أو التسويق " ( المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .) 2011 ،
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الخطوط التوجيهية بشأن التدابير اإلضافية المتعلقة بإدارة مياه االتزان بما في ذلك حاالت الطوارئ ( )G13تقدم المشورة لوضع
تدابير إضافية .

الدولة الساحلية مسؤولة عن تزويد السفن بالمعلومات الضرورية حول المتطلبات اإلضافية التي تم اعتمادها .وذلك
ضروري لضمان االمتثال.

 4.2.3التعاون اإلقليمي والشبكات
تشجع االتفاقية التعاون اإلقليمي 87والبحوث .88بعض الدول الساحلية ال تستطيع وضع برامج البحث العلمي البحري ، 89برامج
التدريب أو الرصد الخاص بها .في مثل هذه الحاالت ،فإن الدول تستفيد من التعاون مع البحوث القائمة ومباداات التدايب أو
الرصد التي تتم على المستوى اإلقليمي  -على سبيل المثال مبادرة المياه البيضاء إلى المياه الزرقاء (  ) WW2BWفي منطقة
البحر الكاريبي.
تحسين المعرفة العلمية بشأن المحيطات والبحار ،بما في ذلك الموارد البحرية يقلل من حاالت عدم اليقين التي تعيق إجراء تقييم
فعال للمخاطر .الصكوك الدولية المختلفة تذكر أهمية البحوث العلمية (مثل اتفاقية قانون البحار المواد  201 & 200واتفاقية التنوع
البيولوجي المادة  ،12اتفاقية إدارة مياه االتزان المادة . )6
قد تشكل الشراكة بين البلدان منتدى لتبادل المعلومات والخبرات ،وإطالق برامج بحث وتطوير مشتركة ،ووضع ترتيبات لمشاركة
الموارد ومرافق التدريب.
على سبيل المثال ،يمكن إجراء عمليات تقييم المخاطر في إطار الشراكة اإلقليمية لتقييم ما إذا كانت هناك استثناءات ( الفصلين 3,2
و  ) 3,3من متطلبات إدارة مياه االتزان يمكن أن تعطى للسفن التي تعمل حصريا ً داخل منطقة البحر اإلقليمي.
وقد تم ذلك في بحر البلطيق ،حيث أثبت التعاون اإلقليمي فعالية في معالجة القضايا البحرية وإدارة الموارد (اإلطار .) 5

" 87اتفاقية إدارة مياه االتزان  -المادة  13,3تنص علي أنه " من أجل تحقيق أغراض هذه االتفاقية ،تسعي األطراف ذات المصالح المشتركة في حماية البيئة ،صحة اإلنسان ،الممتلكات والموارد
في منطقة جغرافية معينة ،وخاصة ،تلك األطراف المتاخمة للبحار المغلقة وشبه المغلقة  ،لتعزيز التعاون اإلقليمي ،مع مراعاة الخصائص اإلقليمية المميزة  ،بوسائل من ضمنها إبرام االتفاقيات
اإلقليمية تنسجم مع هذه االتفاقية .وتسعى األطراف إلى التعاون مع األطراف األخرى في االتفاقات اإلقليمية في وضع إجراءات متسقة ".
 88اتفاقية إدارة مياه االتزان  -المادة .6
 89اتفاقية قانون البحار المادتين  245و .246
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اإلاطاا ( : )5المباداة الريادية لتقييم المخااطر في بحر البلطيق
تم أجراء تقييم تجريبي للمخاطر بواسطة لجنة هلسنكي (  ) HELCOMمن أجل تقييم الخطر الذي يشكله تصريف مياه
االتزان في المناطق البحرية في بحر البلطيق.
تم التركيز على أربعة مسارات للشحن كأمثلة للدراسة :
 ( Saint Petersburg روسيا)  ( Gothenburg/السويد)؛
( Klaipeda ليتوانيا ) ( Kiel /ألمانيا )؛
( Kiel ألمانيا )  ( Gothenburg /السويد)؛
 مدينة ( Terneuzenهولندا ) ( Mönsterås /السويد ) ( Karlshamn /السويد ).

أجريت هذه العملية على أساس الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية لتقييم المخاطر (  ) G7واإلرشادات الخاصة
بلجنة هلسنكي للتمييز بين السيناريوهات غير المقبولة للمخاطر العالية والسيناريوهات المقبولة للمخاطر المنخفضة -
وهو خطر انتشار األنواع الغريبة من قبل السفن في الرحالت البينية بالبلطيق.
تم مراجعه وتحليل أساليب تقييم المخاطر المحددة في الخطوط التوجيهية  ،G7وإمكانية تطبيقها في سياق هذه الدراسة.
تم وضع طريقة تقييم المخاطر على أساس المواقع الجغرافية الحيوية لألنواع جانبا ً ،في حين استخدمت طرق تقييم
المخاطر على أساس أنواع محددة وتقييم المخاطر على أساس التكافؤ البيئي معاً .تجدر اإلشارة إلى أن بعض الخصائص
البيئية في الموانئ  -مثل الملوحة -تعتبر أكثر أهمية من غيرها مثل درجة الحرارة ،المواد المغذية واألكسجين .
فيما يتعلق بنطاق الدراسة ،تم استبعاد نهج النظام البيئي البحري الكبير ألن بحر البلطيق ال يعتبر نظام بيئي بحري
حقيقي بسبب الملوحة المنخفضة أي ( . )brackish waters
واجه تحليل المخااطر مشكلة نقص البيانات بشأن وجود ووفرة األنواع في معظم موانئ بحر البلطيق .هذه الملحظة
عززت الحاجة إلجراء الدااسات االستقصائية لتحديد خط األساس للموانئ ،وبالتالي االضطلع بالمزيد من الرصد
والبحوث.
(المصدر ، Gollasch :وآخرون)2011 ،
)(Source: Gollasch, et al., 2011

 3.3التخفيف من المخااطر من منظوا دولة الميناء
" مفهوم الوالية القضائية لدولة الميناء هو أن اختصاصها من النوع التصحيحي الضروري :فهي تهدف إلى تصحيح عدم االمتثال
أو تطبيق لوائح المنظمة البحرية الدولية غير المفعلة من قبل دولة العلم بواسطة السفن األجنبية طواعية في الموانئ باإلضافة إلى
تحفيز دولة العلم لالمتثال "(المنظمة البحري الدولية 2012 ،أ).
في التخفيف من المخاطر ،دور دولة الميناء يشمل توفير حواجز إضافية لحصر المخاطر .وهذا يشمل تدخل مفتشين معتمدين
ومجهزين بشكل مناسب ،يعملون ضمن إطار تنظيمي مناسب.
ينقسم الهدف من رقابة دولة الميناء على السفن إلى شقين:
 حماية البيئة المحلية من أنشطة السفن والمخاطر ذات الصلة؛ و
 المساهمة في تفعيل وتنفيذ المعايير الدولية العالمية.
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تهدف رقابة دولة الميناء على السفن إلى ضمان أن تمتثل السفن امتثاالً تاماً للمتطلبات اإللزامية وبالتالي تعتبر
اآللية النهائية للتشغيل اآلمن للسفن وإدارة المخاطر.

على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية في تنظيم عمليات السفن يفترض أن تكون من قبل دولة العلم ،يمكن لدولة الميناء أن تضع
حاجزاً إضافيا ً لضبط تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالسالمة البحرية وحماية البيئة البحرية واألمن البحري ( المنظمة البحرية
الدولية .)e2011 ،كما تلعب دوراً هاما ً في رصد االمتثال واإلنفاذ ،والهدف النهائي منها هو القضاء على الشحن الذي ال يرقى إلى
المستوى المطلوب.
يمكن فهم إجراءات دولة الميناء في تخفيف المخاطر بطريقتين :
 من ناحية  ،فإنها يمكن أن تخفف من القيود المفروضة على السفن ومنح إعفاءات.
 ومن ناحية أخرى ،فإنها يمكن أن تفتش السفن وتفرض اتباع معايير أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في
اتفاقية إدارة مياه االتزان.
وبالتالي ،فقد تم منح دولة الميناء بعض المرونة في تنفيذ االتفاقية ،كونها تطبق على السفن ،وبالتالي في إدارة المخاطر (الشكل
.)19
عالوة على ذلك ،تلتزم دولة الميناء بتوفير مرافق استقبال الرسوبيات في أحواض بناء السفن أو مرافق إصالح السفن.

صالحيات دولة الميناء

التزامات دولة الميناء

 منح إعفاء السفن ذات الصلة بدول الساحل
 تقييم المخاطر الخاصة – بالسفينة قبل وصولها
 تفتيش السفن األجنبية بالميناء

 توفير مرافق استقبال الرسوبيات الخاصة بالسفن في
أحواض بناء أو مرافق إصلح السفن

الشكل (  : )19صلحيات وواجبات دولة الميناء في إدااة المخااطر.
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 1.3.3تقييم اطلبات اإلعفاء
عندما تتكرر رحالت السفينة على مسار محدد ،وعندما تكون تلك الرحالت لمسافات قصيرة و /أو السفينة تحمل كميات محدودة
من مياه االتزان (مثل العبارات) ،يمكن لمالك السفينة /المشغل تقديم طلب إعفاء إلى دولة الميناء .الغرض من هذا اإلجراء هو الحد
من عبء عمليات إدارة مياه االتزان المفروضة على السفن منخفضة المخاطر.
بصرف النظر عن التسهيالت الممنوحة لمالك السفينة ،يمكن أيضا تطبيق اإلعفاءات في الحاالت التي تقوم فيها السفن برحالت
قصيرة قد ال تكون كافية لتنفيذ عمليات إدارة مياه االتزان .على سبيل المثال ،قد تكون الظروف غير مالئمة لتبديل مياه االتزان
بسبب قلة بعد المسافة عن الساحل وعمق المياه أو عدم كفاية الوقت لتعمل المواد النشطة في الخزانات بفعالية أو للتحلل.
تنص الالئحة أ 4-من اتفاقية إدارة مياه االتزان على جواز منح اإلعفاءات للسفن التي تبحر بين موانئ أو مواقع محددة ،شريطة أن
ال تشكل خطراً على صحة اإلنسان والحيوان ،البيئة ،واألنشطة التي تعتمد على الساحل ليس فقط في دولة الميناء ،ولكن أيضا في
الدول المتاخمة لها .ويدعو هذا الشرط األخير للتشاور مع دول الجوار ،بل أن عبور السفينة قد تؤثر على العديد من الدول وكل
واحدة منهم يجب أن تكون على علم بالمخاطر وتقرر ما إذا كانت تقبلها أم ال.
يجب أن يتم تنفيذ تقييم المخااطر بشكل فردي لدعم طلب الحصول على اإلعفاء المقدم إلى دولة الميناء.
ويتم تقييم المخاطر حسب الخطوات التالية:
 بواسطة مقدم الطلب ،أي مالك السفينة أو المشغل ،في المقام األول؛ ثم من خالل دولة الميناء التي تنفذ تقييم المخاطر
الخاص بها قبل اتخاذ أي قراا ،أو
 مباشرة من قبل دولة الميناء.

تتخذ دولة الميناء قرار منح اإلعفاء مع اإلشارة إلى ما هي " المخااطر المقبولة " (على سبيل المثال طريقة الحد األدنى
المسموح عملياً  )ALARPلهذا البلد ،ولكن يجب أن يؤخذ في االعتباا أيضا البلدان المجاواة .وبالتالي ،فإن التعاون
واالتصاالت لها أهمية قصوى في عملية اإلعفاء.
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يجب على مالك السفينة أتباع األساليب المذكورة في الخطوط التوجيهية لتقييم المخاطر بموجب الالئحة أ  4-من اتفاقية إدارة مياه
االتزان (:( G7
 تقييم المخااطر المتطابقة بيئيا :وهذا يشمل مقارنة المعايير البيئية التي تميز المناطق الجغرافية – البيولوجية المانحة
والمتلقية لتقييم احتماالت بقاء األنواع على قيد الحياة وأن تصبح مستوطنة .أمثلة على المعايير البيئية تشمل الملوحة،
درجة الحرارة  ،المغذيات واألكسجين.
الغرض من تلك الطريقة هو تحديد ما إذا كانت الظروف السائدة في المنطقة المانحة متوافقة مع تلك السائدة في المنطقة المتلقية.
 تقييم المخااطر لألنواع الجغرافية  -البيولوجية :هذا يشمل المقارنة ما بين توزيع األنواع األصلية وغير األصلية ،في كل
من المناطق الجغرافية  -البيولوجية المانحة والمتلقية  -أي فحص سجالت الغزو السابقة.
 تقييم مخااطر أنواع محددة :وهذا ينطوي على التحقيق في "األنواع المستهدفة" في األماكن التي تعرضت بالفعل للغزو
البيولوجي ،مع اإلشارة بوجه خاص إلى العوامل البيئية التي تميز المنطقة الجغرافية  -البيولوجية المتلقية.
في كل طريقة بعض أوجه القصور عند تطبيقها وحدها ،ويمكن أن تجسد درجة عالية من عدم اليقين.
عندما يتم استخدام طريقة تقييم المخااطر البيئية المتطابقة  ،ال يؤخذ في االعتبار بعض عوامل الخطر مثل قدرة األنواع على البقاء
على قيد الحياة طوال الرحلة والحد األدنى لعدد الكائنات الالزمة إلنشاء أجيال قادرة على التكاثر ).(GOLLASCH, 2006
تتطلب اطريقة األنواع-المحددة  ،لنوع معين ،كمية كبيرة من البيانات الخاصة بالعوامل الحيوية  -على سبيل المثال العالقة
التنافسية واالفتراسية مع األنواع األخرى ،وحوادث الغزو البيولوجي السابقة ،لتمكين من تقييم المخاطر .وغالبا ما يصعب توفير
مثل هذه البيانات (حماية البيئة األمريكية.)2008 ،
المعايير البيئية وتجمعات األنواع في منطقة جغرافية -بيولوجية تخضع للتقلبات الزمانية والمكانية (RUIZ & CARLTON,
 . 2003).وبسبب هذا التباين ،قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت التغيرات التي تم مالحظاتها في التنوع الحيوي هي أشد من
تلك التي ربما تكون قد حدثت بالصدفة .(MAGURRAN & HENDERSON, 2010).على سبيل المثال ربما تخلق
التغيرات المناخية ظروف أكثر مالئمة لبعض األنواع التي ال تعتبر ضارة وبالتالي يتم حذفها من تقييم المخاطر .في الوقت ذاته،
بعض هذه األنواع قد تصبح مستوطنة ،وربما تتفوق على األنواع األصلية (DE POORTER, DARBY & MACKAY,
2009).
قبل التوصل إلى قرار بشأن طلبات اإلعفاء ،ينبغي على دولة الميناء أن تدرس بعناية موثوقية البيانات وعدم اليقين الكامنة وراء
تقييم المخاطر المقدمة .يتم منح إعفاءات لفترة من الزمن ال تتجاوز خمس سنوات وتخضع لمراجعات وسيطة .يوفر(اإلطار )6
مثال على عملية اإلعفاء.
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اإلاطاا ( : )6واقع حالة :ممااسة تقييم المخااطر من قبل الشركة الدنمااكية  Litehauzالتي نفذت مشروع (اإلعفاء
بموجب اللئحة أ  4 -من اتفاقية إدااة مياه االتزان).

خالل  ، 2012/2011أجرت شركة خاصة ) (Litehauzاثنين من تقييم المخاطر وذلك عن شركة Scandlines
للعبارات -الدنمارك  A / Sعلى الطريق داخل بحر البلطيق ما بين الدنمارك وألمانيا .ويتألف الطريق من موانئ
( Gedserالدنمارك) و ( Rostockألمانيا) ،وكالهما يقع في  Mecklenburg Bightفي الجزء الجنوبي -الغربي
من بحر البلطيق .المسافة ما بين الميناءين أقل من 50كم وتم تشغيل الخط منذ حوالي  100سنة .ميناء  Gedserال يوجد
لديه أي نشاط تجاري آخر غير خط العبارة إلى  ، Rostockفي حين  Rostockيعالج ما يقرب من  26مليون طن من
البضائع سنويا.
المنهجية
تستند منهجية تقييم المخاطر المستخدمة على طريقة تقييم المخاطر ألنواع محددة والموضحة في اإلرشادات G7
والتوصيات الواردة في لجنة هلسنكي ) (HELCOMوثيقة توجيهات لجنة هلسنكي للرحالت داخل  -البلطيق .تشمل
وثيقة توجيه لجنة هلسنكي تحليالً للظروف البيئية التي تنطوي أساسا ً على المطابقة البيئية لتقييم المخاطر في اإلرشادات
 ،G7حيث يتم تقييم معايير محددة فيما يتعلق بالتشابه البيئي  -أي الملوحة ،درجة حرارة المياه ،والظروف
الهيدروديناميكية مثل التيارات ،مستويات المياه وقربها من المياه العذبة .مجموعة كبيرة من البيانات كانت متاحة عن
األنواع الغازية في المنطقة ولم يتم أجراء مسوحات ميدانية جديدة.
كان هناك تحديا ً كبيراً فيما يتعلق باختيار األنواع المستهدفة ،و القوائم التي تحتوي على مثل هذه األنواع ال وجود لها على
أساس ميناء – ميناء للرحالت داخل البلطيق.
بالتالي ،تم إنشاء قائمتين خاصتين بالمشروع ل"األنواع المستهدفة بالتقييم" (  ،)ATSواحدة لكل ميناء .تم استخدام قاعدة
بيانات األنواع الغريبة  HELCOMكأساس الختيار تقييم األنواع المستهدفة جنبا إلى جنب مع معلومات إضافية حول
مواقع محددة والقوائم السوداء الوطنية وقوائم المالحظات .استندت المعايير المستخدمة لتحديد تقييم األنواع المستهدفة
على معايير االختيار الخاصة بالخطوط التوجيهية  .G7باإلضافة إلى ذلك ،تقرر عدم إدراج األنواع المدخلة قبل عام
 ،1945على النحو المقترح في الخطوط التوجيهية الخاصة بتقييم المخاطر ببحر الشمال وبحر البلطيق .تم فحص أكثر
من  180نوعا في اإلجمال ،مما أدى إلى قائمتين لتقييم األنواع المستهدفة تحتوي على سبعة أنواع ل  Gedserو 31
نوعا ل  . Rostock.في تقييم المخاطر لألنواع المحددة تم تقييم األنواع المستهدفة المحددة بالنسبة لوضعها االستيطاني و
قدرتها على االنتشار بشكل طبيعي .ثانياً ،تم تقييم األنواع المستهدفة  ATSالمتبقية على إمكانية أخذها خالل عملية سحب
مياه االتزان وحول ما إذا كان من المرجح أن يتم استيطان هذه األنواع بنجاح في الميناء المتلقي .األنواع التي ليس من
المرجح أن يتم أخذها عن طريق مياه االتزان وليس من المرجح أن يتم استيطانها تم تقيمها كمنخفضة المخاطر.
نتيجة دااسة حالة

تقييم الظروف البيئية
ليس من المستغرب ،أن يظهر تقييم الظروف البيئية أن الموانئ ليست مختلفة بما فيه الكفاية على أساس المعايير البيئية
الرئيسية ،الملوحة ودرجة الحرارة ،الستبعاد النقل الناجح لألنواع المستهدفة  ATSعلى هذه األسس وحدها.

تقييم المخاطر ألنواع محددة
وجد أن ستة من أصل سبعة أنواع موجودة في  Gedserإما موجودة بالفعل في  Rostockأو يمكن انتشارها بشكل
طبيعي في المنطقة .النوع الوحيد المتبقي لن يكون قادراً على البقاء على قيد الحياة وإقامة تجمعات سكانية قابلة للحياة في
 Rostockبسبب القيود التي تفرضها الملوحة نتيجة لتدفق المياه العذبة من نهر  .Warnowبالتالي ،فإن المخاطر
المرتبطة بنقل األنواع المستهدفة  ATSمن  Gedserإلى  Rostockمنخفضة ومياه االتزان من  Gedserيمكن أن يتم
تفريغها بأمان في .Rostock
أظهر تقييم المخاطر  RAللرحالت من  Rostockإلى  Gedserأن  29من أصل  31لألنواع المستهدفة الموجودة في
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 Rostockمؤهلة لمخاطر منخفضة من النقل إلى  Gedserعلى أساس إما قدرتها على االنتشار بصورة طبيعية ،احتمال
البقاء على قيد الحياة في مدى الملوحة في  ،Gedserأو وجود احتمال توافرها في مياه االتزان في .Rostock
ال يعتبر النوعان المتبقيان من األنواع المستهدفة والمحددة في  Rostockمنخفضة المخاطر ،وال يعتبران من األنواع
عالية المخاطر (ال تعمل وثيقة توجيه لجنة هلسينكي لتقييم المخاطر مع مستوى المخاطر المتوسطة) .يرجع ذلك أساساً
إلى قلة المعلومات حول وجودها في المواقع المحددة لسحب مياه االتزان وعدم اليقين بشأن وجودها في مياه االتزان.
هناك تاريخ طويل من تصريف مياه االتزان في  Gedserوال يوجد أي دليل على النقل السابق لهذين النوعين  .ينتظر
الحكم النهائي لإلدارة.

 2.3.3استهداف السفينة :تقييم المخااطر لسفينة محددة قبل الوصول
يتيح تطور تقنيات المعلومات واالتصاالت االتصال المباشر ما بين السفن والموانئ .بعض سلطات الموانئ تتطلب من السفن توفير
المعلومات قبل وصولها إلى الميناء .المعلومات المبلغة يمكن أن تتضمن تفاصيل عن حالة مياه االتزان على متن السفينة .تتطلب
اتفاقية إدارة مياه االتزان من كل سفينة أن يكون لديها سجل لمياه االتزان ويجب أن يكون متاحاً للتفتيش (الالئحة ب  . )2-ومع
ذلك ،فإن االتفاقية ال تنص على استمااة تبليغ مياه االتزان ( .)BWRFتتضمن هذه الوثيقة تفاصيل حول تاريخ مياه االتزان ،مع
اإلشارة إلى كل خزان اتزان مستقل و /أو نية التفريغ في الميناء .واستمارة تبليغ مياه االتزان هي أداة أساسية لسجل تقييم مخاطر
السفينة قبل وصولها وتطوير أو تقديم المشورة بشأن تدابير التخفيف من المخاطر.
اإلخطار قبل الوصول هو إجراء يتم تنفيذه على نطاق واسع في البلدان التي وضعت لوائح وطنية قبل اعتمادها التفاقية إدارة مياه
االتزان .فهي تمكن من تقييم ترتيبات االتزان ،ال سيما إذا كان قد تم إجراء تبديل مياه االتزان أم ال .ويمكن توسيع نطاق استخدام
استمارة تبليغ مياه االتزان ألشكال أخرى من إدارة مياه االتزان ويمكن اعتبارها كتدبير إضافي بموجب الالئحة .C- 1
في الواقع ،فإن بعض البلدان التي تفرض ،متطلبات واطنية إضافية إلدارة مياه االتزان تتطلب استمارة تبليغ مياه االتزان .تتمثل
األهداف في تقييم المخاطر المرتبطة بمياه اتزان السفينة قبل الوصول إلى الميناء واكتساب الخبرة في إدارة مياه االتزان .بعض
دول الميناء ،سواء على المستوى الواطني مثل :استراليا ،الهند ،نيوزيلندا ،أو على المستوى اإلقليمي على سبيل المثال :منطقة
 ،ROPMEلديها بالفعل نظام إبالغ مبني على أساس  -استمارة تبليغ مياه االتزان .
(اإلطار  )7يصف تطبيق نظام تقييم المخاطر في موريشيوس.
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اإلاطاا (  : ) 7النظام  BWRADS IOI -SAالمطبق في بوات لويس ،موايشيوس
تعاون كل من المعهد الدولي للمحيطات  -جنوب أفريقيا (  ) IOI -SAومعهد علوم البحار بموريشيوس لوضع نظام تقييم
مالئم لمخاطر مياه االتزان ودعم نظام اتخاذ القرار ( )BWRADSالستخدامه من قبل إدارة النقل البحري وهيئة ميناء
بورت لويس ،كمتابعة للمسح الشامل بالميناء وجهود إدارة مياه االتزان التي تدعمها حكومة موريشيوس ،تم تصميم النظام
لدعم الرصد ،االمتثال واإلنفاذ (  ) CMEوالجهود المرتبطة بتنفيذ اتفاقية إدارة مياه االتزان.
يوفر هذا النظام تقييما لمخاطر إدخال األنواع غير المرغوب فيها من خالل السفن التي تحمل مياه االتزان وذلك للمساعدة
في استهداف تطبيق تدابير الرقابة (على سبيل المثال تفتيش السفينة) عند دخول السفن األعلى خطورة إلى الميناء .ثم تقدم
التوجيهات لنوع التفتيش الذي سيجرى ،في نفس الوقت يتم حفظ البيانات المقدمة .يعمل هذا النظام على المعلومات
األساسية المقدمة من قبل السفينة في نموذج اإلبلغ عن مياه االتزان ( .)BWRFعندما يتم إدخال المعلومات األساسية
من قبل المستخدم يتم إنتاج تقييم للمخاطر النسبية إلدخال األنواع الغازية ،جنبا ً إلى جنب مع تفسير المخاطر وتطبيق
للقرارات الرئيسية في هذا الشأن.
يتكون تقييم المخاطر من ثالثة عناصر أساسية هي:
 التشابه البيئي؛
 مخاطر رحلة محددة؛ و
 وجود األنواع الغازية المعروفة في مياه المصدر.
ويتم تقييم التشابه البيئي على أساس المناطق البيئية باستخدام البيانات الدولية المتاحة المحيطية وبيانات النظم البيئية
الساحلية .ثم يتم مقارنة ميناء المصدر لمياه االتزان بميناء التفريغ المقصود .ويتم تقييم مخاطر الرحلة باإلشارة إلى حجم
مياه االتزان على متن السفينة ،الوقت الكلي منذ أن تم التحميل وعدد مرات التصريف األخيرة لمياه االتزان القادمة من
نفس المصدر .يتم دمج السجالت العالمية الخاصة بوجود األنواع الغازية وتوزيعها في النظام؛ المخاطر المقيمة تزداد إذا
كان مصدر مياه االتزان من مناطق إيكولوجية معروفة باحتوائها على األنواع الغازية.
تم تصميم هذا النظام خصيصا ً لالستخدام من قبل الميناء ،السلطات البحرية أو السلطات البيئية للمساعدة في االمتثال،
الرصد والرقابة ،وإدارة مياه االتزان عموماً .وليس المقصود أن يتم استخدامه كأساس إلعفاءات بموجب اتفاقية إدارة مياه
االتزان .ولكن هذا النظام قابل للتكيف مع أي ميناء أو منطقة من مناطق العالم ويجري تطويره بهدف تطبيقه في مناطق
أخرى .

ويبين ( الشكل  )20أن استمارة تبليغ مياه االتزان هي الخطوة األولى في إجراء تقييم المخاطر لسفينة  -محددة.
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تفييم المخاطر

 تقدم السفينة استمااة تبليغ مياه االتزان قبل دخولها الى الميناء
 تقوم دولة الميناء بتقييم المخاطر

تحديد تدابير التخفيف
من المخاطر

 اعتمادا على سجل مخاطر السفن ،تقوم دولة الميناء باتخاذ
اإلجراءات المناسبة للتحكم بالمخاطر بالتعاون مع السفينة

تطبيق تدابير إدارة
المخاطر




تفتيش السفن في الميناء
تفعيل اإلجراءات

الشكل ( :)20المعالم الرئيسية الستراتيجية إدااة المخااطر التي تطبق من قبل دولة الميناء على السفن

بناء على المعلومات التي تم جمعها من خالل نظام استمارة تبليغ مياه االتزان وقواعد البيانات األخرى ،وضعت تركيا أداة محوسبة
لتقييم المخاطر ( اإلطار .) 8
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اإلاطاا ( :)8النظام التركي لتقييم مخااطر مياه االتزان.
استنادا إلى منهجية الشراكات العالمية لمياه االتزان ( )GloBallast BWRAلتقييم المخااطر
منذ عام  ، 2006نفذ مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي ( ) TUBITAKمشروعا ً وطنيا ً بشأن األنواع الغريبة
الغازية المنقولة عن طريق مياه اتزان السفن .يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام حاسوبي لتقييم مخاطر إدخال األنواع
الغريبة إلى الموانئ التركية من خالل مياه اتزان السفن ،بناءاً على ميناء المصدر .

شهدت تركيا أضرار بيئية واجتماعية  -اقتصادية كبيرة بسبب غزو قناديل البحر .ctenophore Mnemiopsis leidyi
ويعزى نقل قناديل البحر هذه في أواخر الثمانينيات من األمريكيتين إلى البحر األسود إلى مياه اتزان السفن (المجموعة
المشتركة من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية  .) 1997 ،حيث نجم عن ذلك انهيار المخزون السمكي
 ،خاصة  ،Anchovy and Spartمما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة للمصايد التركية  -يقدر ما يصل إلى  300مليون
دوالر أمريكي في السنة ( الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط . ) 2012 ،
 ،تألف المشروع في المقام األول من دراسة تجريبية أجريت في ميناء بوتاس .طلب من السفن القادمة القيام بتبديل مياه
االتزان قبل الوصول إلى هذا الميناء وإرسال نموذج اإلبالغ الخاص بمياه االتزان .ثم يتم إدخال المعلومات الواردة إلى نموذج
نظام اإلبالغ لمياه االتزان على اإلنترنت من قبل وكالء السفن .كما تم إنشاء قاعدة بيانات األنواع الضارة ،تضم قواعد
البيانات العالمية الموجودة لألنواع الغازية ومراجعات شاملة لألدبيات العلمية .كما تتضمن معلومات عن التوزيعات ،الموائل
والقياسات الفيزيائية والكيميائية ذات الصلة.
ثم تم دمج نموذج التقارير وقاعدة بيانات األنواع الضارة في نظام تقييم مخاطر مياه االتزان ( )BWRAعلى شبكة اإلنترنت.
وهو تطبيق لبرنامج تم تطويره وفقا لدليل المستخدم ( GloBallast BWRAمتاح للحكومات بناء على طلبها من المنظمة
البحرية الدولية – برنامج الشراكات لمياه االتزان  ، ) IMO - GloBallastبما في ذلك تفاصيل نظم المعلومات الجغرافية
عن حركة السفن ،أنواع السفن ،وقياسات الميناء ومعلومات عن المناطق البيوجغرافية .مع األخذ في االعتبار ،موانئ المصدر
والمتلقي ،وكذلك السفينة وتفاصيل الرحلة ،النظام يعطي تقديراً لمستوى المخاطر الخاصة بكل سفينة .وبالتالي ،يمكن أن يتم
استهداف السفن التي تم تحديدها كأعلى مستوى من المخاطر بعمليات التفتيش.

وباختصار ،فإن لدى استمارة تبليغ مياه االتزان الخصائص التالية :
 أنها تمكن الموانئ من اقتراح خطة لتخفيف المخاطر قبل وصول السفينة؛
 وسيلة مفيدة الستهداف السفن التي يتعين تفتيشها في الميناء ،تركيز الموارد على المخاطر األكبر؛
 اقتصادية مقارنة مع غيرها من التدابير للحد من المخاطر؛ و
 تمكن من جمع البيانات.
 3.3.3التفتيش على السفن األجنبية في الموانئ  -اقابة دولة الميناء
قد تجري دول الميناء تفتيشا على السفن األجنبية أثناء وجودها في الموانئ والمحطات البحرية للتحقق من االمتثال لمتطلبات
اتفاقية إدارة مياه االتزان.
وتشمل عمليات التفتيش هذه :
 التحقق من الشهادة الدولية إلدااة مياه االتزان؛
 التفتيش على سجل مياه االتزان؛ و
 عندما يكون ذلك مناسبا ً ،أخذ العينات من مياه االتزان.90
 90اتفاقية إدارة مياه االتزان – المادة .9
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باإلضافة إلى التحقق من الوثائق وأنظمة أخذ عينات مياه االتزان ،يمكن لضباط رقابة دولة الميناء أيضا ً التحقق من شهادة اعتماد
النوع لنظام إدارة مياه االتزان وفحص نظام إدارة مياه االتزان لضمان أنه آمن.
يجب على دولة الميناء أيضا ً التأكد من أن 'عدم وجود معاملة تفضيلية' تعطى للسفن التي تحمل علم الدول التي لم تصادق بعد
على اتفاقية إدارة مياه االتزان. 91
يمكن لدولة الميناء فرض عقوبات على السفن في حالة وقوع انتهاكات
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يمكن إجراء حمالت تفتيش مركزة في إطار اتفاق إقليمي  -مذكرة تفاهم ) - (MoUمن أجل استهداف موضوع معين وتعزيز
االمتثال.
مثال على استراتيجية التخفيف من المخاطر بالنسبة للسفن القادمة للميناء في المرفق د.

 4.3.3توفير مرافق كافية
تتطلب اتفاقية إدارة مياه االتزان من دول الميناء تجهيز موانئها ،حسب الضرورة واإلمكان ،بالمرافق التالية:
 مرافق استقبال للرواسب في الموانئ والمحطات التي يتم فيها تنظيف أو إصالح صهاريج االتزان؛
 مرافق لتخزين المواد النشطة؛ و
 مرافق مختبرات لتحليل عينات مياه االتزان.
هذا ال يعني بالضرورة تثبيت مرافق خاصة في الميناء .يمكن تقديم هذه الخدمات كخدمة أو من خالل منشأة خارجية .وينبغي توفير
مستوى مناسب من الخدمة اعتماداً على المستوى المتوقع لالستخدام ،ويفضل أن يكون على أساس تقييم المخاطر.
من أجل القضاء على المخاطر الناجمة عن التخلص من رواسب صهاريج االتزان في البحر ،يجب على دولة الميناء توفير مرافق
استقبال للرسوبيات 93للسفن الراسية في موانئها  -وحيث يتم تنظيف أو إصالح صهاريج االتزان  . -بمجرد توفير هذه المرافق،
فإن دول الميناء ملزمة باإلبالغ عن توافرها ،وأماكنها إلى المنظمة البحرية الدولية.94
وضعت الخطوط التوجيهية بشأن مرافق استقبال الرسوبيات ( )G1لمساعدة دول الميناء في التخطيط لبناء مثل هذه المنشآت.
تقضي االتفاقية بأن مرافق استقبال الرسوبيات يجب " توفيرها للتخلص اآلمن من الرسوبيات على نحو ال يفسد البيئة أو صحة
اإلنسان أو الممتلكات أو الموارد أو يلحق الضرر بها " (المادة  .)5هذا يدعو إلى إجراء تقييم للمخااطر على صحة اإلنسان ،البيئة
واألنشطة التي تعتمد على الساحل ،قبل وأثناء عملية البناء لمرافق استقبال الرسوبيات .ينظر إلى الرسوبيات كنفايات ملوثة و يجب
أن تدار لتجنب اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها نتيجة المخاطر الناجمة عن التخلص منها ،التعامل معها ومعالجتها (المنظمة
البحرية الدولية 2006 ،أ) .حالياً ،عدد قليل من الموانئ توفر مرافق استقبال للرواسب وهي على األغلب مطلوبة في محيط
أحواض بناء السفن ،األحواض الجافة ومناطق خدمة السفينة.
يجدر التأكيد على أن دول الميناء ليست ملزمة بتوفير مرافق استقبال لمياه االتزان .ومع ذلك ،بعض الموانئ تقوم بالفعل بجمع ،أو
تخطط لجمع مياه االتزان من السفن (Pereira, Botter, Brinati & Trevis, 2010; Matthijssen as cited in Eason,
 . 2012b).لدعم تنفيذ مثل هذا التوجهات ،تم إعداد الخطوط التوجيهية بشأن مرافق استقبال مياه االتزان (.)G5
يجب أن يتلقى العاملون في مرافق استقبال مياه االتزان والرسوبيات تدايبا كافيا ً وأن تتوفر لديهم معدات الحماية الشخصية
(. ) PPE
 91اتفاقية إدارة مياه االتزان المادة .3.3 -
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 93أقرا اتفاقية إدارة مياه االتزان  -المادة  5.1تنص على " يتعهد كل طرف أن تكفل ،توفير مرافق كافية الستقبال الرسوبيات في الموانئ والمحطات المعينة من قبل ذلك
الطرف حيث يتم تنظيف أو إصالح صهاريج االتزان ،مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة .مرافق االستقبال تلك يجب تشغيلها دون التسبب في تأخير ال مبرر
له للسفن ،ويجب عليها توفير التخلص اآلمن من هذه الرسوبيات التي ال تضر أو تتلف بيئتهم  ،الصحة البشرية أو الممتلكات أو الموارد أو الدول األخرى
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يجب أن ال يتم تأخر السفن دون مبرر عند استخدام مرافق االستقبال.
عند تحديد رسوم الستقبال الرسوبيات ،ينبغي على دول الميناء أن تأخذ في االعتبار المخاطر االقتصادية وأن تحرص على الوضع
التنافسي لموانئها .(De Langen & Nijdam, 2007).
إلى جانب مرافق االستقبال ،يجب ترتيب توفير مخازن كافية لتخزين المواد النشطة في مناطق الموانئ .وينبغي أن توفر هذه
المرافق التخزين اآلمن للمواد الكيميائية والحماية األمنية.
أخيراً ،إلنفاذ اتفاقية إدارة مياه االتزان وفقا للمادة ( ،(9ينبغي على دولة الميناء أن تكون قادرة على تحليل عينات مياه االتزان في
مرافق المختبرات .عينات مياه االتزان تلعب دورا رئيسيا في رصد االمتثال وتحديد مدى فعالية تدابير التخفيف .يجب أن تؤخذ في
االعتبار عند تقييم المخاطر ( اإلطار  – ) 9حاالت عدم اليقين الكامنة في أخذ العينات والتحليل  -سواء تلك التي يمكن تجنبها والتي
ال يمكن تجنبها .ينبغي أن يكون لدى موظفي المختبرات الخبرات والتجارب الكافية لضمان الدقة والموثوقية في عد الكائنات في
هذه العينات .تنص اتفاقية إدارة مياه االتزان على أن مثل هذه التحاليل يجب أال تسبب أي تأخير للسفن .95في الموانئ المزدحمة،
فإنه قد يكون من الصعب استخراج نتائج االختباا على الفوا ،نظراً لكثافة حركة المرور و أوقات التحول القصيرة (Fuhr, et
 . al., 2010; Wright, 2011; IMarEST as cited in IMO, 2011a).تم إعداد التوجيهات بشأن مصادر وتوفير مرافق
التحليل لدعم الخطوط التوجيهية لرقابة دولة الميناء وقد أصدرته المنظمة البحرية الدولية.

اإلاطاا (  : ) 9اقابة دولة الميناء وأخذ العينات
بموجب المادة  9من اتفاقية إدارة مياه االتزان فإن الطرف لديه الحق في التفتيش و /أو أخذ عينات من تفريغ مياه االتزان من
سفينة في أي وقت في الميناء أو المحطة البحرية .ومع ذلك  ،فان أخذ العينات وتحليلها الختبار لالمتثال لمعيار D-2هي
عرضة لألخطاء التي قد تؤدي إلى أحكام غير دقيقة ،وبالتالي هناك خطر أن يتم اإلفراج عن الكائنات الغير المرغوب فيها.
ويجري حاليا ً وضع استراتيجيات أخذ العينات للتأكد من أن أخذ العينات هو ممثل  -كما هو مطلوب من قبل القسم  6.2.2من
الخطوط التوجيهية  G- 2ألخذ عينات مياه االتزان – والمعايير (المنظمة البحرية الدولية 2013 ،د) .تشمل هذه
االستراتيجيات طرق أخذ العينات الختبار المعيار في الالئحة د  2-وغيرها من اللوائح التي تحدد األخطاء المحتملة عند أخذ
العينات وتحليلها ،وتحديد األنظمة غير المطابقة عن طريق االختبار اإلجمالي لعدم االمتثال .يجري وضع قائمة
باالستراتيجيات الموحدة الستخدامها بواسطة رقابة دولة الميناء وذلك من قبل المنظمة البحرية الدولية.
قد تكون عملية أخذ عينات من مياه االتزان والرسوبيات ،عند الحاجة ،واحدة من أكثر المهام تعقيداً وتكلفة في إنفاذ اتفاقية
إدارة مياه االتزان .عدم اليقين الكامن في استراتيجيات أخذ العينات ،وكذلك في تحليل العينات ،تملي أن رصد االمتثال وحده
لن يقضي على المخاطر .ومع ذلك ،ألن عمل رقابة دول الميناء قائم على المخاطر ،ويستخدم شكالً من أشكال االستهداف
لتحديد السفن التي يجب تفتيشها ،من الممكن في كثير من األحيان خفض هذه المخاطر والتكاليف بشكل كبير .عملية التفتيش
نفسها هي أيضا ً تعتمد على المخاطر ،عند إجراء المفتش فحص الوثيقة األساسية لمياه االتزان .إذا كانت وثائق مياه االتزان -
على سبيل المثال خطة إدارة مياه االتزان ،شهادة اعتماد النوع ،سجل مياه االتزان -غير مكتملة ،فإن المفتش قد يتخذ إجراءات
اإلنفاذ دون الحاجة ألخذ العينات ،إجراء مزيد من التحقيق في إدارة مياه االتزان على متن السفينة و/أو الشروع في أخذ
العينات.

باإلضافة إلى ذلك ،إذا تم اختيار أخذ العينات ،فإنه وفقا للمادة  6.3من الخطوط التوجيهية  " : G- 2يمكن إجراء تحليل
تأشيري ل مياه االتزان المصرفة لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تستوفي هذه السفينة الالئحة أم ال .مثل هذا االختبار يمكن أن
يساعد األطراف في تحديد تدابير التخفيف الفوري ،في إطار السلطات التي تتمتع بها ،لتفادي أي تأثيرات إضافية الحتمال
كون مياه االتزان المصرفة من السفينة ال تستوفي الالئحة " .إجراء تقييم سريع لالمتثال للمعيار في الالئحة  D- 2قد يغني عن
الحاجة إلى تعبئة فريق كامل ألخذ العينات ،مع التكاليف المرتبطة بها .ويجري تطوير طرق للتحليل التأشيري بواسطة دول
العلم  /الميناء.
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ال يلغي أي من هذه االستراتيجيات للحد من المخاطر حق الدولة في أخذ عينات من مياه االتزان المصرفة للسفينة في أي وقت.
اإلرشادات بشأن التقييم والتخفيف من المخاطر التي تنطوي عليها متوفرة في الخطوط التوجيهية لرقابة دولة الميناء ،بعد أن
يتم االنتهاء منها من قبل المنظمة البحرية الدولية.
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 4.3الملخص
تمنح اتفاقية إدارة مياه االتزان الصالحيات والمسؤوليات للمشاركين الرئيسيين ،وهم دولة العلم ،مالك /مشغل السفينة ،دولة الساحل
ودولة الميناء ،للحد من المخاطر المرتبطة بنقل األنواع الغازية وإدارة مياه االتزان والرسوبيات.
ألن هناك خيارات محدودة للحماية من األنواع الغازية بمجرد استيطانها ينبغي أن تقوم استراتيجيات التخفيف من المخاطر على
الوقاية من خالل إدارة كافية للمسار  .-عن طريق كسر العالقة بين المصدر  -المسار  -المستقبالت ،وتهدف الحواجز الوقائية إلى
السيطرة على المخاطر من أجل تجنب إلحاق األذى بالبيئات المتلقية.
بعض التدابير إلدارة مياه االتزان على متن السفن تشمل استخدام التقنيات والمواد الخطرة .يترتب على ذلك مجموعة أخرى من
الحواجز يجب أن توضع لضمان سالمة وصحة العمال ،سواء على متن السفينة أو على الساحل ،وكذلك سالمة هيكل السفن
والمساحات الداخلية.
تستعرض األشكال  21و  22المخاطر ،تدابير السيطرة ذات الصلة وأصحاب المصلحة المرتبطة بمياه االتزان والرسوبيات،
وإدارتها.
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المخاطر المتعلقة بمياه االتزان والرسوبيات وإداراتهما

مخاطر مياه االتزان والرسوبيات
المخاطر ا الناجمة عن وصول الكائنات الغازية
والممرضة

الضرر على البيئة

اآلثار العكسية على الصحة العامة

اآلثار االقتصادية واالجتماعية على
مصائد األسماك واالستزراع السمكي
والسياحة

االضطراب على أنشطة الميناء

مخاطر إدارة مياه االتزان
والرسوبيات
مخاطر أخري ناجمة عن إدارة مياه
االتزان والرسوبيات علي متن السفينة
والساحل
أصحاب المصلحة















وزارة النقل
اإلدارة البحرية
وزارة حماية البيئة
وزارة الصحة
وزارة مصائد األسماك
وزارة العمل
وزارة الدفاع (البحرية وحماية الشواطئ)
خدمات الحجز
وزارة التعليم واألبحاث
وزارة السياحة
الهيئة المسئولة عن إدارة المحميات البحرية
المستشفيات والطب المهني ومقدم الرعاية
الطبية العامة
معاهد األبحاث المعنية بنوعية المياه
العلوم البحرية ،األمراض المعدية،
ومحطات المياه ومحطات التحلية ومحطات
إدارة الصرف الصحي
مالك السفن
البحارة
جمعيات التصنيف
مصممي وبنائي السفن










المغنين باالستزراع السمكي.



الحرفيين وصناعة األسماك..الخ

هيئات الموانئ
مشغلي المحطات
البيطريين

إجراءات التحكم في المخاطر







الرصد البيئي
الوعي العام والتأهب
تبني قياسات إضافية
التعاون اإلقليمي والشبكات
تقييم تطبيق اإلعفاء .تقييم المخاطر الخاصة بالسفينة قبل وصولها  -استهداف السفن
تفتيش السفن األجنبية في الميناء ،رقابة دولة الميناء ،توفير مرافق كافية.

الشكل (  : ) 21نظرة عامة على المخااطر الناجمة عن مياه االتزان والرسوبيات بما في ذلك التدابير ذات الصلة وأصحاب
المصلحة
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المخاطر المتعلقة بمياه االتزان والرسوبيات وإداراتهما

مخاطر مياه االتزان والرسوبيات
المخاطر ذات الصلة بوصول الكائنات الغازية
والممرضة

أصحاب المصلحة



















وزارة النقل
اإلدارة البحرية
مالك ومشغلي السفن
القادة والبحارة
جمعيات التصنيف
مصممي وبنائي السفن
وكالء السفن
صناع أنظمة إدارة مياه االتزان
مزودي المواد الفعالة
وزارة حماية البيئة
وزارة الصحة
وزارة مصائد األسماك
وزارة العمل
وزارة الدفاع (البحرية وحماية الشواطئ)
وزارة التعليم واألبحاث
الهيئة المسئولة عن إدارة المحميات البحرية
المستشفيات والطب المهني ومقدم الرعاية الطبية
العامة
معاهد األبحاث المعنية بنوعية ومحطات المياه
ومحطات التحلية ومحطات إدارة الصرف الصحي



هيئات الموانئ ومشغلي المحطات..الخ.



مخاطر إدارة مياه االتزان والرسوبيات
المخاطر األخرى الناجمة عن إدارة مياه
االتزان والرسوبيات على من السفينة
والساحل
اآلثار على اتزان السفن ،السالمة وقوة
الهيكل
الموضوعات ذات الصلة بالسالمة
المالحية
زيادة التآكل في خزان االتزان
والترتيبات ذات الصلة
النقل ،التخزين ،التعامل ،التوصيل
واستخدام المواد الفعالة
احتمال تسرب الكيماويات الخطرة للبيئة
البحرية
تلوث الهواء اإلضافي

تدابير السيطرة على المخاطر











اإلجراءات التشريعية واألشراف.
التأهب والتعقل في نوع الموافقة على أنظمة إدارة
مياه االتزان.
التدريب المناسب وزيادة المراقبة الطبية فيما يتعلق
بالمواد الخطرة و/أو التقنيات.
األمثل تعامل البشر  /الجهاز للتأكد من التشغيل
األمن.
الصيانة ،اإلصالح والتفتيش على أنظمة إدارة مياه
االتزان.
التدريب لدخول خزانات االتزان.
التخلص من الرسوبيات.
أخذ العينات.
توفير المعدات المالئمة لحماية البشر.
التحقيق في الحاالت والحوادث للتعرف على أسبابها
وإعالم شركات الشحن

موضوعات الصحة والسالمة المهنية
اآلثار على تحمل السفن

الحدود المتأصلة في تبديل مياه االتزان،
تقنيات مياه االتزان وأخذ العينات منها

اآلثار االقتصادية على صناعة النقل
البحري

الشكل (  : ) 22نظرة عامة على إدااة المخااطر الناجمة عن إدااة مياه االتزان والرسوبيات بما فيها التدابير ذات الصلة
وأصحاب المصلحة.
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 .4الخلصة
يتم نقل الكائنات المائية في مختلف المناطق من العالم من خالل وسائل مختلفة؛ ويعتبر كل من الشحن والسفن ناقالت هامة في هذا
الصدد .في حين أن السفن تعتبر أحد المسارات الرئيسية لوصول األنواع الغريبة إلى بيئات جديدة ،إال أن مياه االتزان ،ضرورية
للتشغيل اآلمن والفعال للسفن والتي ال يمكن تعويضها ضمن تقنيات النقل الحالية.
قد يشكل تصريف مياه االتزان خطراً على صحة اإلنسان ،الحيوان ،البيئة واألنشطة التي تعتمد على الساحل .دفعت العديد من
اآلثار الموثقة الناتجة عن األنواع الغازية المجتمع الدولي للشروع في االستجابة العالمية للتخفيف من خطر انتقال األنواع .تحقيقا
لهذه الغاية فقد اعتمدت اتفاقية إدارة مياه االتزان .الهدف الرئيسي من هذه االتفاقية هو تحسين إدارة مياه االتزان من أجل الحد من
مخاطر إدخال األنواع الغازية الضارة المحتملة.
هذا الصك الملزم قانونا ً يمنح كال من دول العلم ،الساحل والميناء ،االمتيازات وااللتزامات في تنفيذ لوائح االتفاقية وبالتالي األدوار
الريادية في الحد من المخاطر المرتبطة بنقل مياه االتزان وإدارتها.
وتلزم المادة  2من االتفاقية األطراف بما يلي:
 ... " تتعهد بالتنفيذ التام والكامل ألحكام االتفاقية والملحق بها وذلك لمنع والتقليل والقضاء في نهاية المطاف على نقل
الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات األمراض من خالل ضبط وإدارة مياه اتزان السفن والرسوبيات ".
 ... " ضمان أن الممارسات المتبعة في إدارة مياه االتزان امتثاال ألحكام االتفاقية ال تلحق ببيئتها وبصحة اإلنسان
والممتلكات والموارد فيها أو في دول أخرى من األضرار ما يفوق تلك التي تحول دون حدوثها " .
تم تصميم التدابير المنصوص عليها في االتفاقية للسيطرة على خطر نقل األنواع الغازية ،وبالتالي فأن تلك التدابير مفيدة بشكل
واضح .مع ذلك ،في غياب التخطيط الدقيق واليقظة المستمرة ،فإن ممارسات إدارة مياه االتزان والرسوبيات قد يكون لها عواقب
سلبية على صحة اإلنسان وسالمة السفن والبيئة أي أنها تخلق أشكال أخرى من المخاطر.
للتصدي لجميع المخاطر المتعلقة بعمليات االتزان ،يجب األخذ في االعتبار فئتين :المخاطر الناتجة عن ممارسات إدارة مياه
االتزان والمخاطر البيئية الكامنة ألن هاتان ا لفئتان مرتبطان ببعضهما البعض ،فإنهما تحتاجان إلى أن تعالجان معا في استراتيجية
متماسكة ومتكاملة للتخفيف من المخاطر.
وفقا لمفهوم "الدفاع في العمق" فإنه يجب على الالعبين الرئيسيين الذين تم تسميهم من خالل االتفاقية ،وهم تحديداً دولة العلم،
ومالك/مشغل السفينة ،دولة الساحل ودولة الميناء احتواء العديد من المخاطر المرتبطة بنقل وإدارة مياه االتزان من خالل وضع
الحواجز الموثوق بها في جميع مراحل السلسلة السببية.
بمجرد أن تتكاثر األنواع الغازية ضمن نظام بيئي جديد ،تصبح الخيارات ،إن وجدت ،محدودة ،لوقف انتشارها أو الحد من اآلثار
البيئية .لذلك ،يجب على استراتيجيات التخفيف من المخاطر أن تعطي األولوية القصوى للتدابير الوقائية وإدارة المسار بكفاءة.
إدارة المخاطر محاطة بقيود عدم اليقين المتأصل في تقدير المخاطر ،كثرة العوامل المتفاعلة الداخلة في ضبط عمليات االتزان
باإلضافة للمعرفة المحدودة بآثار بعض المواد والتقنيات ،البد من تحديدها في صياغة استراتيجيات وبرامج إدارة مياه االتزان.
تشتمل اتفاقية إدااة مياه االتزان على ضرواة استمراا النهج الوقائي والبحوث العلمية للحد من عدم اليقين .ال ينبغي أن يتم
عرض عدم اليقين بطريقة تضع التدابير الوقائية واللوائح محل شك .ومن المتوقع أن تتطوا المعايير الدولية مع مروا الوقت،
بهدف تحقيق أفضل توازن ممكن ما بين األنشطة االقتصادية ،التنمية االجتماعية وحماية البيئة.
بغض النظر عن مدى حساسية هذه المهمة ،يجب أن تظل األولوية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري ووظيفة النظام البيئي.
القضاء على المسارات المتاحة لألنواع المائية الغازية المحتملة يتطلب استخدام األفكار والتقنيات المبتكرة .هذا الهدف يجب أن
يسود على االعتبارات والمصالح قصيرة األجل .القضاء على المخاطر هو دائما الخيار األفضل لقمع المخاطر وجزء ال يتجزأ من
استراتيجيات إدارة المخاطر ،على الرغم من حقيقة أن المخاطر قد تكون في بعض األحيان كامنة في االستراتيجيات نفسها.
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المرفق أ
نصوص اتفاقية إدارة مياه االتزان فيما يتعلق بتقييم المخاطر

باإلشارة إلى دولة العلم
المراجع
الالئحة B- 1
الخطوط التوجيهية
G4
BWM.2/Circ.20
التنمية

الموضوع
تطوير ،تقييم ،استعراض وتحديث خطة
إدارة مياه االتزان.
تطوير إجراءات السالمة من المخاطر
الناتجة من عملية المعالجة لكل من السفينة
والطاقم.
تطوير إجراءات السالمة للتداول والتخزين
اآلمن للمواد الكيميائية والمستحضرات
المستخدمة فى معالجة مياه االتزان.

الالئحة B- 1
الخطوط التوجيهية
G4

الموافقة على خطة إدارة مياه االتزان.

المسؤولين
الغرض من
من أصحاب
المصلحة
تحديد األساليب المستخدمة إلدارة مالك السفينة
مياه االتزان والرسوبيات على
ربان السفينة
متن السفينة.
وطاقمها
وضع إجراءات تشغيلية آمنة
المورد ألنظمة إدارة
للنقل ،التخزين ،المناولة
مياه االتزان
واستخدام المواد الفعالة.
تحديد أفراد الطاقم المسؤول،
التدريب المطلوب ،تشغيل
المعدات وصيانتها.
التحقق من أن الخطة مناسبة
بالنسبة للسفينة وتتوافق مع
متطلبات اتفاقية إدارة مياه
االتزان .

المورد للمواد الفعالة
المستخدمة
دولة العلم
دولة العلم
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الالئحة B-1

تنفيذ خطة إدارة مياه االتزان.

الخطوط التوجيهية G6

التحكم في أمن واستقرار السفينة
خالل عمليات إدارة مياه االتزان.

ربان السفينة
وطاقمها
دولة العلم

الالئحة B-3.7

الموافقة على طرق بديلة إلدارة مياه
االتزان.

تشجيع وضع خيارات أكثر أمنا ً
وفعالية إلدارة مياه االتزان.

الالئحة A-3

االستثناءات ( حاالت الطوارئ والصرف
الناتج عن الحوادث) تجنب تبديل مياه
االتزان.

األخذ في الحسبان الصرف الناتج
عن الحوادث.

المنظمة البحرية
الدولية  /المجموعة
المشتركة من
الخبراء المعنيين
بالجوانب العلمية
لحماية البيئة
البحرية
دولة العلم

الخطوط التوجيهية
B-4.4

الالئحة C-2

تحديد المناطق التي ال يوصي بأخذ مياه
االتزان منها

الالئحة D-3.1

الموافقة والتصديق على أنظمة إدارة مياه
االتزان

ذكر الخطوات التفصيلة للموافقة
على نظام إدارة مياه االتزان.

الالئحة D-3.2
الخطوط التوجيهية
G9

دولة العلم.

حماية الحياة في البحر وأمان
السفينة والحد من حوادث التلوث
الناجمة عن السفن
تحذير السفن القادمة من المناطق
البحرية التي من المحتمل أن
تحتوي على الكائنات الضارة
ومسببات األمراض.

الخطوط التوجيهية
G8

ربان السفينة

الموافقة على أنظمة إدارة مياه االتزان التي ذكر الخطوات التفصيلية للموافقة
األساسية والنهائية على أنظمة
تستخدم المواد الفعالة.
إدارة مياه االتزان التي تستخدم
المواد الفعالة.

دولة الميناء
دولة الساحل
دولة العلم.
دولة العلم

المنظمة البحرية
الدولية  /المجموعة
المشتركة من
الخبراء المعنيين
بالجوانب العلمية
لحماية البيئة
البحرية
دولة العلم

الالئحة D-3.3

سالمة أنظمة إدارة مياه االتزان بالنسبة
للسفينة ومعداتها وطاقمها

تحديد والحد من المخاطر الناجمة
عن تركيب وتشغيل نظام إدارة
مياه االتزان على متن السفينة.

المورد ألنظمة
إدارة مياه االتزان
المورد للمواد
الفعالة المستخدمة
دولة العلم
مالك السفينة
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ربان السفينة
وطاقمها.
الالئحة D-4
الخطوط التوجيهية
G10

الموافقة على ومراقبة نموذج تقنيات
معالجة مياه االتزان.

المنظمة البحرية
تطوير برامج األبحاث والتطوير
الخاصة بتقنيات معالجة مياه اتزان الدولية  /المجموعة
المشتركة من
الواعدة.
الخبراء المعنيين
بالجوانب العلمية
لحماية البيئة
البحرية
دولة العلم.

المادة 7

المسح وإصدار الشهادات للسفن

الالئحة E-1

دولة العلم

إنفاذ أحكام اتفاقية إدارة مياه
االتزان.

الالئحة E-2

باإلشااة إلى دولة الساحل
الشركاء المسئولين
الدولة الساحلية
دولة الميناء

الغرض من
رصد آثار إدارة مياه االتزان البحث
والرصد
في المياه الخاضعة للوالية.

الموضوع
العلمي

المراجع
والتقني المادة 6

تمكين السفن من تبديل مياه تعيين مناطق تبديل مياه الالئحة B-4.2
دولة الميناء
االتزان في المناطق البحرية االتزان
الخطوط التوجيهية G14
دولة الساحل
التي ال يمكن أن تتحقق فيها
الشروط الخاصة بعمق المياه
(بمفردها أو باالشتراك مع والمسافة من الساحل.
الدول المجاورة)
تمكين الدول األطراف من إصدار تدابير إضافية في الالئحة C-1
دولة الميناء
اتخاذ إجراءات فورية ،وفقا بعض المناطق
الخطوط التوجيهية G13
دولة الساحل
للقانون الدولي ،لوضع تدابير
الرقابة المتعلقة بعمليات أخذ
BWM.2/Circ.17
(بمفردها أو باالشتراك مع مياه االتزان و/أو تفريغها
الدول المجاورة)
موضع التنفيذ في حالة
الطوارئ أو الوباء.
حماية المناطق المعرضة
للخطر.
دولة الميناء

تحذير السفن من المناطق تعيين المناطق التي ال ينصح الالئحة C-2
البحرية التي من المحتمل أن بأخذ مياه االتزان منها
تحتوي على الكائنات الحية
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دولة الساحل

الضارة ومسببات األمراض.

دولة الميناء

التعاون في الكشف عن الكشف عن االنتهاكات المادة 10
االنتهاكات وفي إنفاذ أحكام والسيطرة على السفن
اتفاقية إدارة مياه االتزان .

دولة الساحل

باإلشااة إلى دولة الميناء
المراجع
المادة 5

الموضوع

الغرض من

توفير مرافق استقبال
الرسوبيات

التخلص من الرسوبيات دون
اإلضرار بالبيئة ،صحة
اإلنسان ،الممتلكات والموارد.

المادة 6

البحث العلمي والتقني
والرصد

رصد آثار إدارة مياه االتزان
في المياه الخاضعة للوالية.

الالئحة أ.1.4 4-

إعفاء السفن العاملة بين
الموانئ المحددة (حالة –
بحالة تبعا ً لتقييم حدة
المخاطر)

تجنب إثقال كاهل السفن
بالتدابير التي ال داعي لها.

تصريف مياه االتزان في
مرفق االستقبال

تجنب تصريف مياه االتزان
الخطرة في مناطق الموانئ.

الخطوط التوجيهية G1

الخطوط التوجيهية G7
الالئحة B-3.6
الخطوط التوجيهية G5

الشركاء المسئولين
دولة الميناء.
دولة الساحل
دولة الميناء
مالك السفينة  /المشغل
دولة الميناء
دولة الميناء
الطاقم.

معالجة مياه االتزان المستقبلة
تعيين مناطق تبديل مياه
االتزان

تمكين السفن من تبديل مياه
االتزان في المناطق البحرية
التي ال يمكن أن تحقق
الشروط الخاصة بعمق المياه
والمسافة من الساحل.

الالئحة B-4.2

الالئحة C-1
الخطوط التوجيهية G13
BWM.2/Circ.17

إصدار تدابير إضافية في
بعض المناطق.

تمكين الدول األطراف من
اتخاذ إجراءات فورية ،وفقا
للقانون الدولي ،من وضعها
موضع التنفيذ تدابير الرقابة
المتعلقة لعمليات ملئ و /أو
تفريغ مياه االتزان في حالة
الطوارئ أو الوباء.

الالئحة C-2

تعيين المناطق التي ال ينصح

الخطوط التوجيهية G14

حماية المناطق المعرضة
للخطر.
تحذير السفن من المناطق
البحرية التي من المحتمل أن

دولة الميناء
دولة الساحل
(بمفردها أو باالشتراك مع
الدول المجاورة).
دولة الميناء
دولة الساحل
(بمفردها أو باالشتراك مع
الدول المجاورة).

دولة الميناء
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بامتصاص مياه االتزان منها

تحتوي على الكائنات الحية
الضارة ومسببات األمراض.

المواد 9 & 10

التفتيش والرقابة على السفن

الالئحة B-2.4

جوانب السالمة والصحة
المهنيتين الخاصة بمفتشي
رقابة دولة الميناء .

التعاون في الكشف عن
االنتهاكات والتحقق من
االمتثال لمتطلبات االتفاقية.

الالئحة B-2.6
الخطوط التوجيهية G2

دولة الساحل
دولة العلم
دولة الميناء
دولة الساحل

حماية السالمة والصحة
لمسئول رقابة دولة الميناء .

باإلشااة إلى المنظمة البحرية الدولية /المجموعة المشتركة من الخبراء المعنيين بالجوانب العلمية لحماية
البيئة البحرية  -مجموعة عمل مياه االتزان.
المراجع
الالئحة B-3.7

الموضوع

الغرض من

الشركاء المسئولين

الموافقة على طرق بديلة تشجيع تطوير خيارات أكثر المنظمة البحرية الدولية /
أمنا ً وأكثر فعالية إلدارة مياه المجموعة المشتركة من
إلدارة مياه االتزان
الخبراء المعنيين بالجوانب
االتزان.
العلمية لحماية البيئة البحرية
 مجموعة عمل مياه االتزاندولة العلم.

الالئحة D-3.2
الخطوط التوجيهية G9

الموافقة على أنظمة إدارة ذكر بالتفصيل إجراءات المنظمة البحرية الدولية /
مياه االتزان التي تستخدم الموافقة على نظم إدارة مياه المجموعة المشتركة من
االتزان التي تستخدم المواد الخبراء المعنيين بالجوانب
المواد الفعالة
العلمية لحماية البيئة البحرية
النشطة.
 مجموعة عمل مياه االتزاندولة العلم.

الالئحة D-4
الخطوط التوجيهية G10

البحث المنظمة البحرية الدولية /
برامج
الموافقة واإلشراف على تطوير
الخاصة المجموعة المشتركة من
نموذج تقنيات معالجة مياه والتطوير
الخبراء المعنيين بالجوانب
بالتكنولوجيات الواعدة.
االتزان
العلمية لحماية البيئة البحرية
 مجموعة عمل مياه االتزاندولة العلم.

الالئحة D-5

استعراض معيار األداء لمياه تحديد توافر تقنيات معالجة المنظمة البحرية الدولية /
مياه االتزان ،وكفاءتها المجموعة المشتركة من
االتزان
وآثارها على كل من البيئية الخبراء المعنيين بالجوانب
والسالمة واآلثار االقتصادية .العلمية لحماية البيئة البحرية
 -مجموعة عمل مياه االتزان.
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المرفق ب
أمثلة لنماذج ومقاابات لتقييم مخااطر مياه االتزان
يوفر الجدول التالي أمثلة من النماذج واألساليب التي تم تطويرها الستكشاف مجموعة متنوعة من االحتماالت
لتقييم مخاطر مياه االتزان.
نقطة النهاية

التاايخ

السبب

وحدة
الوقت

-1997
حتى
تاريخه

تحديد
الطرق
منخفضة
المخاطر
للسفن
والخزانات

شهري استكمال دورة 1
حياة األنواع
المستهدفة في
ميناء المتلقي

-2002
2004

تعزيز الوعي
والتوصية
بشأن
استراتيجيات
مياه
إدارة
االتزان ما
بين الموانئ

موسمية

-1998
حتى
تاريخه

تحديد
الطرق
منخفضة
المخاطر،
السفن
والخزانات

شهري استكمال دورة 2
حياة األنواع
المستهدفة في
الميناء المتلقي

عدد
المتغيرات

تحديد وترتيب 37
الموانئ كعالية
ومنخفضة
المخاطر.

5

-1998
1999

تحديد
الطرق ذات
المخاطر
العالية
واألنواع في
بلدان الشمال
األوروبي

سنوي

تحليل المخاطر

-1995
1997

تعزيز الوعي
والتوصية
باستراتيجيات
مياه
إدارة

موسمية

تحديد وترتيب 37
المنافذ عالية
ومنخفضة

االسم

النهج

ملخص الطريقة

أنواع-
محددة،
الكمية.

نظام مكون من أربع نظام دعم القرار
خطوات خالل عملية الغزو االسترالي.
الحيوي :مصدر العدوى
بالميناء ،العدوى بالسفينة،
البقاء على قيد الحياة خالل
الرحلة ،والبقاء على قيد
الحياة في ميناء االستقبال

التشابه البيئي ما بين GloBallast
التشابه
البيئي ،شبة المواقع ،محسوبة بنا ًء على
وجود األنواع المستهدفة في
كمي.
الموقع المانحة وعوامل
التلقيح.

أنواع
محددة،
كمية

البديل  1التشابه البيئي ما تقييم
المانحة مياه
المواقع
بين
بالنرويج
والمصدر

مخاطر
االتزان

البديل  2نماذج مكونة من
أربع خطوات في عملية
الغزو الحيوي :مصدر ميناء
العدوى ،والعدوى من
السفينة ،البقاء على قيد الحياة
خالل الرحلة ،والبقاء على
قيد الحياة في الميناء المتلقي
التشابه
البيئي
واألنواع
الخاصة
والنوعية.

التشابه البيئي ما بين المواقع تقييم المخاطر
في
المانحة والمصدر وإدراج البيئية
األنواع التي يمكن أن تكون الموانئ
االسكندنافية
خطرة

التشابه البيئي ما بين مؤسسة
التشابه
البيئي ،شبه المواقع ،بناء على وجود كوينزالند.
األنواع المستهدفة في الموقع
كمي.

موانئ
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االتزان
بين الموانئ

-1993
1994

المخاطر

ما

اآلثار
االقتصادية
ل

سنوي

المانحة وعوامل التلقيح

على 1
اآلثار
السياحة وتربية
األحياء المائية.

األنواع
الخاصة
والكمية

Gymnodium
catenatum

المخاطر

تقدير احتماالت انتشار تقييم
األزهار واآلثار السامة الحيوية
االقتصادية
ألنواع دوامي السياط
لدوامي السياط
Dinoflagellate
Dinoflagellate

تربية

على
األحياء
المائية
والسياحة

تحليل المخاطر

2

-1992
1996

تحديد
الطرق عالية
المخاطر
واألنواع في
المياه
الساحلية
األلمانية.

سنوي

2002

تقييم
المخاطر
المرتبطة
بالسفن
NOBOB
عند دخول
البحيرات
الكبرى

بقاء األنواع 2
قبل
الرحلة المستهدفة على
قيد الحياة خالل
الرحلة

التشابه
البيئي
واألنواع
الخاصة
والكمية

التشابه البيئي ما بين المواقع تقييم المخاطر
المانحة والمصدر وترتيب األلماني لمياه
األنواع التي من الممكن أن االتزان
تكون خطرة

الكمي

االعتماد على تحمل األنواع تقييم المخاطر
وتركيز األصناف في السفن للبحيرات
التي ال يوجد على متنها الكبرى.
اتزان ()NOBOB

)(Source: Barry et al., 2008
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المرفق ج
تقييم المخااطر :االعتبااات األساسية
ال يوجد عمليات قياسية ،وال أسلوب أمثل ،لتقييم المخاطر ألن المخاطر تتوقف على سياق معين ،دالئل في وقت
ومكان معين مع المتغيرات وغالبا ً ما تكون محدودة الموارد .ومع ذلك ،ينبغي على محللي المخاطر ضمان أن
يتم إعطاء العناصر التالية اهتماما ً جديا ً .األساس المنطقي وراء هذا االختيار والتي يمكن العثور عليها في النص
الرئيسي من هذه الوثيقة.
النظام البيئي :وحدة بيئية صغيرة للدقة ووحدة بيئية تعريف األنظمة المرجعية
كبيرة للتعاون اإلقليمي

اختياا النظام المرجعي الملئم

السفينة :التركيز على قطعة معينة من المعدات
وعلى السفينة ككل  -بما في ذلك الطاقم.
النظام البيئي :العمليات اإليكولوجية ،آليات تشتت التعرف على التفاعل مع النظم
األنواع ،عالقة النظام الفرعي مع العموم ،الخ.
الهرمي
والتسلسل
األخرى
لألنظمة
سياقات السفينة :االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية،
التكنولوجية ،الطبيعية ،الخ.

طرق التعرض

قياس وتوصيف التعرض

التعرض المستهدفة  /النظامي

التعرض والضعف ل

الحواجز الموجودة للحد من التعرض

(نظام محدد)

الضعف البشري ،البيئي ،االقتصادي

تقييم األنظمة والضعف

القدرة على الصمود
الموانع المتوفرة & قياسات الحماية للحد من
الضعف

البيولوجية ،الكهربائية،
تحديد األخطاا ،المشغلت والعواقب ما هي مصادا الضرا المحتمل  -تحديد المخاطر
المخااطر؟ الميكانيكية ،الفيزيائية ،الكيميائية ،المالية
العكسية المحتملة.
والطبيعية
ماذا يمكن أن يتم خطأ  -المشغلت؟

األحداث غير المرغوب فيها واحتمال
حدوثها
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ما هي اآلثاا السلبية المحتملة  -مدى شدة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة
الضرا؟

الطرق النوعية

تسمح باستخدام النهج المتعددة ،تعددية
التخصصات ،تبديل المعارف والخبرات
تتطلب خبرة كبيرة ومنفتحة ومهارات
قد تنطوي على درجة عالية من الذاتية

اختياا األساليب الملئمة للتقييم

الطرق الشبه كمية

تسمح بمقارنة أسهل لنتائج تقييم
المخاطر من الطرق النوعية
تشمل تعيين القيمة العددية بغرض
األحكام الذاتية والتبسيطية

الطرق الكمية

الشرط األساسي :مجموعة كافية من
البيانات الموثوقة
قد تكون قابلة للتطبيق لبعض العناصر
الفنية التي يمكن لعملياتها أن تكون
نموذج
ال تعتبر مناسبة تماماً لتقييم المخاطر
البيئية ألنها تشكل تبسط وظائف النظام

الجوانب السياسية واالجتماعية
التكامل ما بين األبعاد المتصلة باإلنسان

الجوانب االقتصادية

المنظمات الدولية ،اإلقليمية ،الوطنية
والمحلية ،السياسات ،اإلدارات ،صناع
القرار والعمليات التنظيمية ،إشراك
أصحاب المصلحة الخاصة والعامة،
تصور المخاطر ،األولويات المجتمعية،
المبادالت ،الخ.
االقتصاد العالمي ،واستغالل الموارد
الطبيعية ،وأنماط التجارة ،والعولمة،
وتحليل التكاليف  /الفوائد ،وتخصيص
الموارد ،الخ.
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مؤقت
مكاني

ديناميكية

اجتماعي

التأثيرات الرئيسية على صحة تقييم
المخااطر مع مروا الوقت

األنظمة المعقدة
عوامل متعددة و خطرة

تعقيدية

صعوبة وضع سيناريوهات للمخاطر
بيانات هزيلة وغير موثوقة
االفتراضات

عدم اليقين

الذاتية
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المرفق د
ملخص :استراتيجية التخفيف من المخااطر للسفن الداخلة إلى الموانئ
األهداف
 تقليل مخاطر دخول الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات األمراض (.)HAOP
 تجنب إدخال مياه اتزان غير مدارة إلى النظم اإليكولوجية.
 وضع تدابير وقائية وحمائية لحماية الساحل من مياه اتزان السفن.
 التحقق من امتثال السفن للمعايير (الوطنية).
 فرض القواعد ووضع نظام عقوبات.
 وضع خطة للطوارئ.
 وضع خطة االتصال والتغذية بغرض التحسين المستمر.
تتوفر التفاصيل والقيود المفروضة على هذا النهج في األقسام  1.3و  3.3من التقرير الرئيسي.

تحديد المخااطر
مطلوب مشاركة العديد من أصحاب المصلحة لتحديد المخاطر بدقة .يجب أن تكون القائمة ديناميكية وقادرة على
قبول البيانات من جميع المجاالت .السياق هو الهدف األسمى .القائمة التالية هي داللة:
 وصول الكائنات الضارة بالصحة والممرضة من خالل مياه االتزان الغير مدارة.
 مياه االتزان ال تمتثل مع المعايير المطلوبة.
 السفينة ال تمتثل مع المعايير المطلوبة.
 تعرض الضباط المسؤولين عن التحقق.
 اآلثار االقتصادية لرصد االمتثال واإلنفاذ (.)CME
 المخاطر المرتبطة بالعملية القضائية للمشاركين فى رصد االمتثال واإلنفاذ  ..إلخ
تحديد المخاطر ينتج عنه استراتيجية عمل من قبل هيئة صنع القرار.

تقييم التعرض و الضعف
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البد من وضع درجة التعرض والضعف ،والتي تشكل جزءا هاما ً من عملية تقييم المخاطر ،إما في وقت واحد أو
بالتتابع .هذا يتطلب مدخالت علمية من خالل المعرفة الخاصة بالنظم اإليكولوجية المحلية ،فضالً عن اعتماد
اإلنسان على هذه النظم اإليكولوجية.
تعتمد نتائج ( البيئية ) التحليل على الخيارات السياسية واالجتماعية المحلية أو الوطنية .يجب على فريق العمل
الوطني تقديم المشورة لصناع القرار بشأن مستويات التعرض والضعف.
كمثال ،أستراليا هي جزيرة كبيرة تتميز بالنظم االيكولوجية الفريدة ويعتمد على األنشطة المتصلة البحر .بالتالي،
يعتبر هذا البلد معرض بدرجة كبيرة للكائنات الضارة بالصحة والممرضة و ينظر إلى سواحلها على أنها ضعيفة
للغاية .تقرر تحديد أي مياه اتزان يتم تحميلها خارج المياه االسترالية بأنها عالية المخاطر .تم تطوير مناهج
محددة في بعض المناطق التي تحظى باهتمام خاص من السلطات المحلية  -على سبيل المثال في والية فيكتوريا
.
يخدم تقييم التعرض والضعف في تحديد األولويات والتشدد في التدابير التي يتعين تنفيذها على الصعيدين
الوطني والمحلي.
توصيف وتقدير المخااطر
يجب تحديد التوصيف والتقدير لجميع المخاطر التي تم تحديدها في الخطوة األولى .لشرح هذه المرحلة ،نحن
نركز على تقدير المخاطر من السفينة ومياه االتزان عند وصولها إلى الميناء.
أفضل استراتيجية هو تحديد المخاطر في وقت مبكر من خالل استهداف السفن ذات المخاطر العالية ،ومياه
االتزان .من أجل القيام بذلك ،ينبغي وضع مصفوفات تركز على الموارد المتاحة لتحديد السفن عالية المخاطر.
توجد نظم االستهداف تلك لمختلف رقابة دولة الميناء من خالل مذكرات تفاهم ( مذكرات التفاهم ) .ومع ذلك،
فإن األنظمة الحالية ال تملك حتى اآلن أحكام مخصصة لمعالجة مياه االتزان .وبالتالي ،تحتاج السلطات المحلية
أو الوطنية لتطوير مثل هذه األنظمة  ،وفقا ألحكام اتفاقية إدارة مياه االتزان.
نظم ما قبل التقييم بناءاً على تقارير مياه االتزان إجبارية في كثير من البلدان (انظر كتاب سلسلة GloBallast
 . ) NO.18هذه النظم تستخدم نماذج التقارير القياسية لمياه االتزان (  ) BWRFونظم دعم القرار (.) DSS
حتى وإن لم يكن مشار إليها في االتفاقية ،قد أثبتت هذه الوثيقة أنها أداة فعالة لتقييم جودة مياه االتزان التي تحملها
السفينة القادمة إلى الميناء.
كل سفينة يجب أن تقدم نموذج تقرير مياه االتزان  BWRFإلى الوكالة المعنية قبل  24ساعة على األقل من
الوصول إلتاحة الوقت الكافي للوكالة لتحديد مياه االتزان عالية المخاطر وتقديم المشورة في نهاية المطاف إلى
السفينة في حالة الحاجة إلى إدارة مياه اتزان محددة .من خالل هذا اإلجراء ،يتم تقليل إدارة المخاطر بطريقة
غير سليمة والحد من وصول مياه االتزان إلى الميناء.
تحليل البيانات المسجلة في نموذج تقرير مياه االتزان والتي قد تكون مدعومة بواسطة قاعدة بيانات وطنية،
محلية أو دولية .الدراسة المتأنية لمحتوى كل خزان اتزان أمر ضروري ،مع التركيز بوجه خاص على المياه
غير المدارة القادمة من المناطق المعروف أنها ملوثة أو توجد لديها الظروف فيزيائية مماثلة لمنطقة التفريغ .في
هذا الصدد ،بعض البلدان ،مثل تركيا ،وضعت قاعدة بيانات شاملة للمساعدة في تقييم المخاطر الناجمة عن مياه
االتزان ،أي نوع من نظم دعم القرار.

وضع تدابير السيطرة على المخااطر:
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يجب وضع حواجز متعددة تحيط بالمخاطر لتجنب اآلثار الضارة .هذه الحواجز تشكل خطوط الدفاع لحماية
الساحل والميناء .يتم سرد بعض األمثلة أدناه:
 تقييم ما قبل الوصول من خالل تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونموذج تقرير مياه االتزان.
 الرصد السليم ألنشطة السفن بمجرد دخولها في البحر اإلقليمي ،مع التركيز بصفة خاصة على المناطق
المعرضة للخطر (الضعيفة).
 نظام رقابة دولة الميناء المسؤول عن رصد االمتثال واإلنفاذ والتنفيذ.
 وضع وتنفيذ نظام التحقيق والعقوبة.
 الرصد المنتظم للنظم اإليكولوجية المحلية مع إعطاء ردود فعل للوكاالت المسؤولة.
 الحفاظ على خطة الطوارئ ،بما في ذلك مجموعة من التدابير الوقائية ،في حالة وجود التهديد المكتشف
ينبغي للخطة تحديد مناطق مناسبة لتبديل مياه االتزان.
اختياا تدابير السيطرة على المخااطر:
يجب تحليل كل حاجز ووضعه في سياق الظروف المحلية والوطنية.غالبا ً ما تكون الموارد الالزمة محدودة بما
في ذلك القوى البشرية ،الالئحة والمعدات ،وبالتالي يجب أن تدار بكفاءة.
أحيانا ً ما تكون إدخال الحواجز على مراحل أكثر عملية ،وفي هذه الحالة البسيطة ،يمكن إنشاء حواجز منخفضة
التكلفة أوالً .يجب أن يكون تنفيذ نظام نموذج تقرير مياه االتزان واضح وفعال من حيث التكلفة بالنسبة لمعظم
الدول والكيانات المحلية.
على سبيل المثال ،جزيرة كاليدونيا الجديدة  New Caledoniaوضعت نموذج تقرير مياه االتزان الخاص بها
وعهدت به إلى محطة تجريبية تحت إدارتها المحلية ،وبالتالي تجنب عبء إضافي لإلدارة المحلية.
تنفيذ تدابير السيطرة على المخاطر:
يتطلب التنفيذ السليم لتدابير السيطرة على المخاطر االلتزام ،وتخصيص ما يكفي من الموارد ،والرصد المستمر
والتحسين .باإلضافة إلى ذلك ،مطلوب ردود الفعل المناسبة واالتصاالت فيما يتعلق بنوعية التنفيذ كجزء من
استراتيجية التحسين المستمر.
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