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  IG.20/8.2 القرار

 
 BOD5األكسجٌن   على الكٌمٌابً البٌولوجً الطلب من للحد اإلقلٌمٌة الخطة’’

 ‘‘ البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار األؼذٌة، فً قطاع فً

 

 عام برشلونة فً المعدلة بصٌؽتها المتوسط للبحر الساحلٌة والمنطقة البحرٌة البٌبة حماٌة اتفاقٌة من 8 المادة إلى ٌشٌر وإذ
 علٌه والقضاء ومكافحته المصادر البرٌة والتخفٌؾ من حدته عن الناجم التلوث بمنع األطراؾ بالتزامات ٌتعلق فٌما، 1995
، ممكن حد أقصى إلى
 

بصٌؽته المعدلة فً ، وأنشطة برٌة مصادر من التلوث من المتوسط البحر حماٌة بروتوكول من 5 المادة إلى أٌضا ٌشٌر وإذ
 مدخبلت من التدرٌجً التخلص بشؤن، البرٌة المصادر بروتوكول بعبارة ٌلً فٌما إلٌه ، وٌشار1996سٌراكٌوز فً عام 

،  جٌم-1مرفقه  فً الوارد على النحو المواد
 

( 2008 ٌناٌر/كانون الثانً، إسبانٌا، ألمرٌا) المتعاقدة الخامس عشر لؤلطراؾ لبلجتماع 17/8 المقرر هوإذ ٌضع فً اعتبار
 بروتوكول من  15المادة  تتطلبها التً الزمنٌة والجداول قانونا الملزمة التدابٌر وإعداد الوطنٌة العمل برامج تنفٌذ’’ بعنوان

، ‘‘البرٌة المصادر
 

، المتباٌنة ولكن المشتركة مسإولٌاتها عن فضبل، التدابٌر اتخاذ على األطراؾ اختبلؾ قدرات ٌبلحظ وإذ
 

 قطاع من المواد بإدراج انبعاثات، 2009 عام فً كاالماتا فً عقد الذي، مدبول االتصال لنقاط اجتماع توصٌات إلى وبالنظر
 تنفٌذ بروتوكول من 15 المادة إطار فً األولوٌةعلى سبٌل  معالجتها ٌنبؽً التً لئلجراءات الخاضعة المواد قابمة فً األؼذٌة

، المصادر البرٌة
 

 الساحلٌة المناطق فً المؽذٌات إثراء فً ٌسهم عنصر BOD5 األكسجٌن  على الكٌمٌابً البٌولوجً الطلب أن وبالنظر إلى

 الخاصة اإلٌكولوجٌةو الهٌدروؼرافٌة الخصابص أخذ مع التخثث ظواهر حدوث ٌسهم فً وبالتالً المتوسط األبٌض للبحر
، االعتبار مؽلق بعٌن شبه باعتباره بحرا المتوسط األبٌض البحر لمنطقة

 
 والمقرر االتفاقٌة من 27 للمادة وفقا البرٌة المصادر وبروتوكول برشلونة اتفاقٌة لمتطلبات االمتثال واجب تماما وإذ ٌدرك
IG 17/2 إجراءات بشؤن( 2008 ٌناٌر/كانون الثانً، إسبانٌا، ألمرٌا) المتعاقدة الخامس عشر لؤلطراؾ عن االجتماع الصادر 
، آلٌاته و االمتثال

 

 األبٌض البحر منطقة فً التلوث ودراسة لمراقبة المنسق للبرنامج االتصال نقاط الصادر عن اجتماع التقرٌر فً نظر وقد
، 2011 ماٌو/أٌار فً، الٌونان، رودس فً عقد الذي (مدبول)المتوسط 

 

 تنفٌذ إطار فً قطاع األؼذٌة فً BOD5 األكسجٌن  على الكٌمٌابً البٌولوجً الطلب من للحد اإلقلٌمٌة الخطة تماداع ٌقرر
 لهذا الثالث المرفق فً ترد التً، اإلقلٌمٌة بالخطة ٌلً فٌما إلٌها المشار مبلحقها مع البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة

؛ القرار
 

، اإلقلٌمٌة الخطة هذه تنفٌذ لضمان من التدابٌر البلزمة وؼٌرها واإلدارٌة القانونٌة التدابٌر اتخاذ ىعل المتعاقدة األطراؾ ٌحث
 منها، السادسة للمادة وفقا األمانة إلى تقدم عما تحرزه من تقرٌر وتقدٌم

 على المتعاقدة بناء اؾلؤلطر البلزمة توفٌر المساعدة (مدبول ومركز األنشطة البٌبٌة لئلنتاج األنظؾ) األمانة إلى ٌطلب
 .اإلقلٌمٌة الخطة تنفٌذ أجل قدراتها من لبناء البرامج وتنظٌم، األموال بتوافر ورهنا، طلبها
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 الثانً المرفق

 إطار مختارة فً ؼذابٌة قطاعات من BOD5  األكسجٌن على الكٌمٌابً البٌولوجً الطلب مدخالت من للحد اإلقلٌمٌة الخطة
 البرٌة المصادر وكولبروت من 15 المادة تنفٌذ

 األولى المادة

 المصطلحات تعارٌؾ
 

: هذه العمل خطة ألؼراض
 

 فً أحد الملوثات من، ‘‘مركبة’’ باعتباره عٌنة ُمقاسا للتركٌز به المسموح األقصى الحد تعنً ‘‘لبلنبعاثات الحدٌة القٌم’’( أ)
. البٌبة فً تصرٌفها ٌتم التً النفاٌات السابلة

 
 أو المرافق، أو للعملٌات،( العلم إلٌه وصل ما أحدث) اإلعداد مراحل من مرحلة آخر تعنً ‘‘المتاحة نٌاتالتق أفضل’’( ب) 

 المرفق. )والنفاٌات واالنبعاثات التصرٌفات من للحد العملٌة الوجهة من خاص تدبٌر مبلءمة إلى تشٌر التً العمل أسالٌب
(. البرٌة المصادر ألؾ، من بروتوكول، الرابع

 

، الرابع المرفق. )البٌبٌة الرقابة واستراتٌجٌات تدابٌر من مبلءمة األكثر المزٌج تطبٌق تعنً ‘‘البٌبٌة الممارسات أفضل’’( ج)
(. البرٌة المصادر بروتوكول من باء،

 

. 1995 عام فً المعدلة بصٌؽتها، برشلونة اتفاقٌة من 17 المادة فً إلٌها المشار الهٌبة تعنً ‘‘األمانة’’( د)
 

. البرٌة المصادر من بروتوكول 1996 لعام المعدلة النسخة إلى ٌشٌر البرٌة المصادر بروتوكول( هـ)
 

 من ؼراما 60 بقدر أٌام خمسة لمدة القابل للتحلل األحٌابً العضوي الحمل تعنً  .p.e 1للتلوث وحدة المعادل السكانً( و)
؛ (BOD5)  األكسجٌن على الكٌمٌابً البٌولوجً الواحد من الطلب الٌوم فً األوكسجٌن

 

 الثانٌة المادة

: والهدؾ النطاق
 

. البرٌة المصادر بروتوكول من 3 للمادة وفقا المحددة المنطقة هً اإلقلٌمٌة الخطة هذه علٌها تنطبق التً المنطقة - 1
جً التً داخل الحوض الهٌدرولو صناعات قطاع األؼذٌة المدرجة فً التذٌٌل األول لجمٌع بالنسبة المقصودة وهً

 .تقوم بالصرؾ مباشرة أو بطرٌق ؼٌر مباشر فً البحر المتوسط

 
لتصرٌفات  الضارة اآلثار من والبحرٌة الساحلٌة البٌبة منع التلوث وحماٌة فً اإلقلٌمٌة الخطة هذه من الهدؾ ٌتمثل - 2

 .من قطاعات األؼذٌة( BOD5)الحمل العضوي 

 
 الثالثة المادة
 الحقوق حفظ

 
من قطاعات  (BOD5) الحمل العضوي بمستوٌات ٌتعلق فٌما صرامة األكثر باألحكام اإلقلٌمٌة الخطة هذه أحكام تخل ال

 .المقبلة أو الحالٌة األخرى الدولٌة أو اإلقلٌمٌة أو الوطنٌة البرامج أو الصكوك فً األؼذٌة الواردة
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 الرابعة المادة

 تدابٌر
 

 المتاحة التقنٌات وأفضل البٌبٌة مارساتالم أفضل تطبٌق خبلل من التلوث حمل تخفٌض - 1

 
وحدة معادل سكانً  4 000 على ٌزٌد ما تقوم بتصرٌؾ التً األول التذٌٌل فً المبٌنة الصناعٌة األؼذٌة وعلى مصانع 

( ساعة 24لفترة  القٌم) التالٌة الوفاء بالشروط المابٌة المسطحات فً للتلوث

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

بتحدٌد قٌمة حّدٌة  المختصة السلطات تقوم، الصحً الصرؾ نظام فً األؼذٌة قطاع منشؤة تصرٌؾ حالة وفً
تشؽٌل محطة معالجة مٌاه المجاري الحضرٌة وقٌمها المحددة لتصرٌؾ  مع بما ٌتوافق وترخٌص النبعاثل

. االنبعاثات
 

أفضل  لتطبٌق التوجٌهٌة المبادئ’’ بعنوان، UNEP/MAP MTS 142 والوثٌقة الثانً التذٌٌل ٌستخدم أن وٌمكن
  على األكسٌجٌن البٌولوجً الكٌمٌابً للطلب ناعٌةالص المصادر فًأفضل الممارسات البٌبٌة  و التقنٌات المتاحة

BOD لتنفٌذ الصلة ذات بٌن المراجع، ‘‘المتوسط األبٌض البحر منطقة فً العالقة الصلبة والمواد والمؽذٌات 

. أعبله المذكورة التدابٌر
 

 المٌاه فً التصرٌؾ تعملٌا فٌها بمراقبة الصلة ذات المختصة الهٌبات أو المختصة سلطاتها قٌام األطراؾ تكفل- 2
 .األول التذٌٌل فً المدرجة التوجٌهٌة المبادئ مراعاة مع أعبله الجدول لمتطلبات االمتثال من للتحقق

 .الوطنٌة ألنظمتها وفقا التدابٌر هذه لتنفٌذ البلزمة الخطوات األطراؾ تتخذ- 3

 ٌتم إعدادها التً التقارٌر أساس على 2015 عام فً المادة هذه فً إلٌها المشار القٌم باستعراض األطراؾ ستقوم - 4

 التقنٌات أفضل بشؤن الجدٌدة آخذة بعٌن االعتبار التطورات، تواجهها التً المحتملة والصعوبات التدابٌر تنفٌذ بشؤن
 .المنطقة فً الجودة البٌبٌة ومعاٌٌر البٌبٌة الممارسات وأفضل المتاحة

للقٌم  2015ٌاه فً منطقة البحر المتوسط، ٌتم معاودة الفحص قبل عام نظرا للحاجة إلى الحد من استهبلك الم  - 5
 .  الحدٌة لبلنبعاثات قابمة على معدل الملوثات

  

 القٌمة  البارامٌتر

 ىعل الكٌمٌابً الطلب
 (COD)   األكسجٌن

 أو

 العضوي الكربون
 (TOC) الكلً

 لتر/ملؽم 160

 

 

 

 لتر/ملؽم 55

الطلب  البٌولوجً 
على  الكٌمٌابً

 أو  BOD5األكسٌجٌن 
(BOD7) 

 لتر/ملؽم 30
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 الخامسة المادة

 للتنفٌذ الزمنً الجدول
 

 المبٌنة عاتالقطا نفس على أعبله الرابعة بالمادة الجدول فً المبٌنة القٌم الحّدٌة لبلنبعاثات 2014 عام بحلول األطراؾ تطبق

 المٌاه استخدام من الحد وضروة، المطلوبة التدابٌر على تنفٌذ منها كل وقدرة الوطنٌة ظروفها مراعاة مع، األول التذٌٌل فً
 .البٌبٌة الممارسات وأفضل المتاحة أفضل التقنٌات باستخدام الثانً التذٌٌل الواردة فً الصناعٌة القطاعات فً

 
 السادسة المادة

 اإلبالغ
 

 عن سنتٌن كل تقرٌرا األطراؾ تقدم، البرٌة المصادر بروتوكول من 13 من المادة (د) 2 والفقرة االتفاقٌة، من 26 للمادة فقاو
 .واجهتها التً والصعوبات وفعالٌتها، أعبله المذكورة التدابٌر تنفٌذ

 
 السابعة المادة

 التقنٌة المساعدة
 

والتكنولوجٌا،  الدراٌة نقل ذلك فً بما، القدرات واألمانة بتوفٌر بناء راؾاألط تقوم، هذه التدابٌر تنفٌذ تسهٌل ألؼراض
 .البرٌة المصادر فً بروتوكول لؤلطراؾ األولوٌة وتولى. لؤلطراؾ التً تحتاج إلى المساعدة

 
 الثامنة المادة

 بدء النفاذ
 

من  4 و 3 للفقرتٌن وفقا األمانة إخطار ٌومالتالً ل 180 الٌوم فً ملزمة وتصبح النفاذ هذه حٌز العمل اإلقلٌمٌة خطة تدخل
 .البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة

 
 المرجعٌة القٌاس طرٌقة

 

 لتوحٌد األوروبٌة معاٌٌر اللجنة مثل) الجودة وضمان والتحلٌل دولٌا ألخذ العٌنات الطرق الموحدة المقبولة استخدام ٌنبؽً
 كلما( االقتصادي المٌدان فً والتنمٌة التعاون والمبادئ اإلرشادٌة لمنظمة المقاٌٌس لتوحٌد الدولٌة المنظمة المقاٌٌس ومعاٌٌر

 .متاحا ذلك كان
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 األول التذٌٌل

 الؽذابٌة الصناعات فروع
 األلبان صناعة ( 1

 والفواكه الخضروات تجهٌز ( 2

 البٌرة مصانع ( 3

 تقطٌر النبٌذ ومعامل مصانع ( 4

 األسماك تجهٌز صناعة ( 5

 السكر صنٌعت ( 6

 النباتٌة الزٌوت تجهٌز ( 7

 والحفظ التعلٌب ( 8

 والذبح اللحوم تجهٌز ( 9
 

 الثانً التذٌٌل

 التلوث وحمل النفاٌات مٌاه حجم من للحد توجٌهٌة مبادئ
 ٌلً ما خبلل من

 

 ؛العملٌات فً اآللً التحكم   -

 ؛التبرٌد بتمرٌر المٌاه من بدال التبرٌد دوابر تركٌب   -

 ؛التنظٌؾ لعملٌات التكثٌؾ أبخرة نواتج  خداماست   -

 ؛التنظٌؾ لعملٌات الحرارٌة المبادالت من السابقة التسخٌن المٌاه تدوٌر إعادة   -

 ؛التنظٌؾ لعملٌات التلوث منخفضة مٌاه النفاٌات تدوٌر إعادة   -

 ؛التنظٌؾ لمٌاه المتعدد االستخدام   -

 ؛لللتحل القابلة التنظٌؾ مواد استخدام  -

 ؛التنظٌؾ مواد أنابٌب تقصٌر أجل من البلمركزٌة التنظٌؾ محطات   -

 ؛الماء من بدال والفراغ المضؽوط بالهواء األنابٌب فً السابلة المنتجات دفع   -

 ؛التنظٌؾ لعملٌات األخرى األحماض من بدال النترٌك حمض استخدام  -

 ؛وتحلٌلها باستمرا لنفاٌاتا من مٌاه فً المنتجات بؤخذ عٌنات الخسابر مراقبة   -

 ؛الخام المواد خسابر من للحد األساسٌة التكنولوجٌا تحسٌن   -

 ؛الملء الزابد لمنع السبلمة آلٌات تركٌب   -

 الخطرة المواد تولٌد لتجنب والمطهرات الكلور على تحتوي التً التنظٌؾ مواد من بدال أحماض البٌروكسً استخدام   -
 ؛المكلورة

 ؛والمطهرات إلى أقصى حد التنظٌؾ مواد من استخدام للتقلٌل والتطهٌر بالسوابل التنظٌؾ قبل اآللً التنظٌؾ   -

 ؛البلحقة البٌولوجٌة المعالجة حماٌة أجل من المطهرات على تحتوي التً المٌاه فً تصرٌؾ التحكم   -

 ؛وأسمدة واناتللحً كعلؾ المثال، سبٌل على، للمزٌد من استخدامها المنتجات مخلفات جمع   -

 ؛منفصل منها بشكل  المستخدمة والتخلص والمواد المركزة بقاٌا المطهرات جمع   -

 ؛منفصل والمؽذٌات ومعالجتها بشكل  الدهون والدم جمع   -

 ؛ماء أن تكون بدون ٌفضل منشؤة فً البحرٌة والمنتجات المصنعة األسماك نقل   -

. ثابتةأحواض  بمصافى الطوابق بالوعات تزوٌد   -
 




