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/IG.19  المقرر الحادي عشر 11�

  "استراتيجية إقليمية بشأن إدارة مياه صابورة السفن في البحر المتوسط"

  

�اقدة في االجتماع السادس عشر، إن األطراف المتع

 في منع وخفض والقضاء في النھاية، في منطقة البحر المتوسط، على المخاطر على البيئة والصحة البشرية رغبة منھا
والممتلكات والموارد الناجمة عن نقل الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات األمراض من خالل مكافحة وإدارة مياه 

  الرواسب،صابورة السفن و

 ، وبناء عليھا 13 وخاصة مادتھا 2004 إلى االتفاقية الدولية لمكافحة وإدارة مياه صابورة السفن والرواسب، إذ تشير
تحاول األطراف المطلة على البحار المغلقة وشبه المغلقة تعزيز التعاون اإلقليمي، بما في ذلك "لتحقيق ھذه األھداف، 

  ،"ذ في االعتبار السمات الخاصة اإلقليميةابرام اتفاقات إقليمية، مع األخ

برنامج / أن منطقة البحر المتوسط ھي واحدة من ست مناطق ذات أولوية عليا في مشروع مرفق البيئة العالميةإذ تالحظ
ات بناء شراكات لمساعدة البلدان النامية على خفض نقل الكائن"المنظمة البحرية الدولية المعنون /األمم المتحدة االنمائي

  ،)"مشروع الشراكة العالمية لمياه الصابورة " (الحية المائية الضارة في مياه صابورة السفن

 أن المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري قد عين كمنظمة إقليمية للتعاون في تنفيذ إذ تالحظ أيضا
تعاون مع مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة مشروع الشراكة العالمية لمياه الصابورة في البحر المتوسط بال

  بحماية خاصة،

 بالحالة المتقدمة من تنفيذ مشروع الشراكة العالمية لمياه الصابورة في البحر المتوسط وخاصة العمل الذي إذ تعترف
 طوارئ التلوث البحري، اضطلع به فريق المھمة اإلقليمي لمياه الصابورة ، بدعم من المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت

  نحو وضع استراتيجية إقليمية بشأن إدارة مياه صابورة السفن واألنواع المكتسحة في البحر المتوسط،

 أن االجتماع التاسع لجھات اتصال المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري إذ تضع في اعتبارھا
  لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة،أوصت بتقديم مبادرة إلى االجتماع العادي 

 على ضرورة وضع استراتيجية إقليمية بشأن مياه صابورة السفن والتصدي لنقل الكائنات الحية المائية الضارة توافق
  ومسببات األمراض في البحر المتوسط،

  ار خطة عمل البحر المتوسط، وضع استراتيجية إقليمية بشأن إدارة مياه صابورة السفن في البحر المتوسط في إطتقرر

 فريق المھمة اإلقليمي لمياه الصابورة العالمية للبحر المتوسط على محاولة االنتھاء من ھذه االستراتيجية اإلقليمية تشجع
  بأسرع وقت ممكن لكي يتمكن أن يعتمدھا االجتماع العادي السابع عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة،

اصلة حوار مع اتفاقات البحار اإلقليمية، وخاصة مع االتفاقية بشأن حماية البحر األسود من التلوث  بإقامة وموتوصي
  .ومع االتفاقية اإلقليمية لصيانة بيئة البحر األحمر وخليج عدن، لضمان التناول الفعال لمسألة إدارة مياه صابورة السفن


