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 الدورة الثالثة والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٥٢البند 

   التنمية املستدامة
 البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية  

  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
، ٦٢/١٨٨استجابة للطلب الوارد يف قرار اجلمعيـة العامـة          يعرض هذا التقرير، املقدم      

 ٦٢/١٨٨  و ٦١/١٩٤لعامـة   التقدم احملرز يف تنفيذ قـراري اجلمعيـة ا        ة عن   معلومات مستكمل 
ليـد الكهربـاء     حمطـة اجليـة لتو     قـذف البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية اليت جنمت عن         بشأن  
ويـستند إىل املعلومـات املقدمـة يف     . للجمهـور العـام  خلدمـة ا  يقـدم وهـي مرفـق مـدين   ل بـ بالقنا

 ).A/62/343(لبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية تقرير األمني العام عن ا
 الـدول    مواصـلة   فـإن هنـاك حاجـة إىل       ومع أن استجابة اجملتمع الدويل كانت سـريعة،        

تقـدمي الـدعم    األعضاء واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف لبنان           
 أضرار االنسكاب النفطي إضـافةً      إنشاء صندوق شرق أوسطي لعالج     ا الصدد من أجل   يف هذ 

 .إىل تأمني تعويض مالئم من حكومة إسرائيل
 
 

 

 * A/63/150. 
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 مقدمة -أوال  
أعد فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعية العامـة               - ١
،  مـن هـذا القـرار      ٧ويف الفقـرة     .“البقعـة النفطيـة علـى الـشواطئ اللبنانيـة         ” املعنون   ٦٢/١٨٨

طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم إىل دورهتا الثالثة والستني تقريراً عـن تنفيـذ هـذا                   
  “التنمية املستدامة”القرار يف إطار البند املعنون 

التقيـيم الـشامل ألثـر االنـسكاب النفطـي علـى الـصحة البـشرية                جمـددا    التقريـر    يؤكدو - ٢
الـرزق  كـسب   والسياحة، ولآلثار اليت خلفهـا علـى سـبل          والتنوع البيولوجي ومصائد األمساك     

ــسابق    ــر ال ، )A/62/343(لألمــني العــام عــن هــذا املوضــوع   واالقتــصاد اللبنــاين املقــدم يف التقري
التقـدم الـذي أحـرز يف االتـصال حبكومـة           يشتمل علـى بيـان ب      يستكمل عند االقتضاء؛ و    والذي

عامـة  اللمحة  الحكومة لبنان؛ وب  إىل  لكايف  التعويض الفوري وا  منح  إسرائيل لتحميلها مسؤولية    
عن التقدم احملـرز يف تنظيـف وإصـالح مـا لـوث مـن شـواطئ وحبـر لبنـان هبـدف احلفـاظ علـى                           

ــوجي؛ و  ــان نظامــه اإليكول ــشاء صــندوق شــرق أوســطي لعــالج أضــرار     بي التقــدم احملــرز يف إن
 .االنسكاب النفطي

 
التنوع البيولوجي ومصائد   أثر االنسكاب النفطي على الصحة البشرية و       -ثانيا  

  الرزق واالقتصاد اللبناين كسباألمساك والسياحة وتبعاته على سبل
 طن من زيت الوقـود يف البحـر   ١ ٥٠٠جنم عن االنسكاب النفطي البحري إلقاء حنو         - ٣

متـد إىل اجلمهوريـة   ا كم من الشريط الـساحلي يف لبنـان   ١٥٠إىل تلوث ذلك أدى  فاملتوسط،  
 تكـرر اجلمعيـة العامـة اإلعـراب عـن بـالغ       ٦٢/١٨٨ من القـرار  ٢ويف الفقرة  .ةالعربية السوري

قلقها إزاء اآلثـار الـسلبية لتـدمري القـوات اجلويـة اإلسـرائيلية صـهاريج ختـزين الـنفط يف املنطقـة                       
حقيـق التنميـة املـستدامة يف لبنـان،      اجملاورة مباشرة حملطة اجلية اللبنانية لتوليد الكهرباء بالنسبة لت        

ترى أن البقعة النفطيـة أحـدثت تلوثـا شـديدا يف شـواطئ لبنـان وتلوثـا جزئيـا يف             ٣يف الفقرة   و
فت بالتـايل آثـارا شـديدة علـى سـبل كـسب الـرزق واالقتـصاد يف                  الشواطئ السورية، وأهنا خلَّ   

لبنان بسبب آثارها السلبية يف املوارد الطبيعية والتنوع البيولـوجي ومـصائد األمسـاك والـسياحة                
 .رية يف هذا البلدحة البشوالص

 مبــا يف ذلــكوشــاركت عــدة وكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة ووكــاالت دوليــة أخــرى  - ٤
 وبرنـامج األمـم     ،واالحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة     ) الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      

 آثـار انـسكاب الـنفط    يف تقيـيم  والبنـك الـدويل    ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة     ،املتحدة اإلمنائي 
وقـدمت تقـارير   . على الصحة البشرية والتنوع البيولوجي ومصائد األمساك والـسياحة يف لبنـان        
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خطـة عمـل   /برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة    وحكومـة لبنـان   تلك الوكـاالت عـالوة علـى تقـارير         
لتلــوث املركــز اإلقليمــي لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ الناشــئة عــن ا/منطقــة البحــر املتوســط

لآلثــار املباشــرة إىل حــد مــا املتوســط وصــفاً دقيقــاً وشــامالً األبــيض البحــري يف منطقــة البحــر 
 الثانيـة  هتـا دوراجلمعيـة العامـة يف   إىل دم موجز عن استنتاجاهتا املوحـدة   وقُ.واالستجابة الفورية 

ــستني  ــاعي   ) A/62/343 انظــر(وال ــر االجتم ــار األث ــة  (آخــذة يف االعتب ــصحة العام ــسال المة وال
اآلثـــار (، واألثـــر البيئـــي ) والرصـــد والفـــرص الـــضائعةريهالـــتط(، واألثـــر االقتـــصادي )العامـــة

 ). الكيميائية-اإليكولوجية واآلثار الفيزيائية 
 
، أعــد برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقييمــاً بيئيــاً  ٢٠٠٦أكتــوبر /ويف تــشرين األول  - ٥

ركـز علـى   قـد  أن تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة         وجتدر اإلشارة إىل    . للبنان ما بعد الرتاع   
يف املنطقـة اجملـاورة للـشاطئ،    ) امليـاه والرواسـب واجملموعـات األحيائيـة       (تقييم األوضاع البيئيـة     

 كــان ريهتطعوضــاً عــن املنطقــة الــساحلية حيــث كــان التلــوث بــالنفط علــى أشــده، وإىل أن الــ 
، بـشأن اآلثـار   للبيئـة ات برنـامج األمـم املتحـدة    وميكـن إجيـاز اسـتنتاج    .يف ذلك الوقتمستمراً 

، )١(٢٠٠٧ينــاير /الــيت صــدرت يف كــانون الثــاين    والــضارة علــى البيئــة الــساحلية والبحريــة    
اســـتكملت أثنـــاء بعـــثيت األمـــم املتحـــدة املـــشتركتني بـــني الوكـــاالت املوفـــدتني يف تـــشرين    و

 :، على النحو التايل٢٠٠٨يونيه / وحزيران٢٠٠٧أكتوبر /األول

ــد       )أ(  ــة لتولي ــة اللبناني ــاجم عــن قــصف حمطــة اجلي تــسبب االنــسكاب النفطــي الن
.  تلــوث كــبري للــساحل اللبنــاين    يف٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٥ و ١٣الكهربــاء بالقنابــل يــومي   

 طـوير وتتواصـل عمليـات الت   .االنـسكاب النفطـي  هـذا  تأثر كثرياً قـاع البحـر يف اجليـة مـن      وقد
ومـن الـضروري إعـداد استقـصاء كامـل      . يـة يف أمـاكن حمـددة   اليت تنفذها منظمات حمليـة ودول     

حاليــا علــى البــدء يف   وزارة البيئــةوتعمــللتقيــيم األوضــاع احلاليــة للــشريط الــساحلي اللبنــاين، 
 .تنفيذه

غاص جزء من النفط املنسكب يف املنطقة اجملـاورة للجيـة نتيجـة فقـدان املـواد              )ب( 
غطــى منطقـة يف قــاع البحــر تــشمل بــضع مئــات مــن  املتطـايرة إثــر احلــرق واخــتالط الرمــال، و 

والـنفط الـذي    . حيـاء يف الرواسـب    األمتار باجتاه عرض البحر، مما أدى إىل خنـق جمموعـات األ           
 أو محلـه التيـار املتجـه        )٢(يغص يف البحر إما تبخر مضيفاً مركبات عضوية متطـايرة إىل اجلـو             مل

كما منعت الريـاح   .مهورية العربية السوريةصل إىل اجلحىت ومشاالً ونقله عرب الساحل اللبناين 
__________ 

 .http://postconflict.unep.ch/publications.php?prog=lebanon انظر  )١( 
التنبـؤات املـستمدة مـن منـوذج االنـسكاب النفطـي يف             ”،  ٢٠٠٦علم البحار، جامعـة قـربص، نيقوسـيا،         مركز   )٢( 

 .“)تلوث الساحل اللبناين باالنسكاب النفطي(البحر األبيض املتوسط 
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اجلنوبية الشرقية السائدة النفط من االنتشار باجتاه البحر، ودفعته مشاالً قبالة الـشريط الـساحلي              
وقد احنصر معظم التلـوث النفطـي علـى الـشريط      .الذي تغلب فيه الرواسب الصخرية واخلشنة

ــا يف ال    ــاً الثنايــ ــطح ومالئــ ــاً األســ ــساحلي، مغطيــ ـــ  الــ ــضيفاً تلوثـ ــشنة ومــ ــنرواســــب اخلــ  اً مــ
 متــراً علــى ٢٥ إىل ٤اهليــدروكربونات البتروليــة يف رواســب قــاع البحــر علــى عمــق ميتــد مــن  

 طول الساحل؛

تأثرت بشكل خاص املرافئ واخللجان الصغرية والكهوف واخللجان الطبيعيـة        )ج( 
اكن املتـضررة مواقـع     وقـد تـضمنت األمـ     . الصغرية، ألن النفط بقي على ما يبدو حمـصوراً فيهـا          

زر النخيــل ومواقــع ذات أمهيــة أثريــة يف جبيــل وأنفــه    جلــلمحميــات الطبيعيــةلهامــة بيولوجيــاً 
 ؛سياحيةالقتصادية واالنظر الوخمتلف الشواطئ وأرصفة الصيادين اهلامة من وجهة 

تأثرت احلياة النباتية واحليوانية على الصخور والشواطئ الرملية الـيت تعرضـت             )د( 
الختنـاق بالـسموم   كنتيجـة ل ووقعت على األرجح النسبة الكـبرية مـن الوفيـات     .رة للنفطمباش

ــاق  ــى األرجــح فيمــا بــني    أو االختن ــذي حــدث عل ــات   ال ــل الرخوي ــساحلية مث ــات ال الالفقاري
.  علـى الـشواطئ شـديدة التلـوث        ال سـيما  والديدان احللقية والقشريات وكـذلك الطحالـب، و       

ويوصــى جبمــع كــل مــا يتــاح مــن  . املوائــل بــضع ســنواتتلــكلوقــد يــستغرق التعــايف الكامــل 
ــنفط          ــى ال ــة عل ــل اجلوي ــر العوام ــز النفطــي ومؤشــرات ألث ــاطق التركي ــات ســاحلية عــن من بيان

إضـافتها إىل النتـائج الـيت توصـل إليهـا برنـامج             مـن أجـل     وبارامترات للحيـاة النباتيـة واحليوانيـة        
وعقــب ذلــك، ميكــن اســتخدام الرصــد  . لــشاطئاألمــم املتحــدة للبيئــة بــشأن املنــاطق احملاذيــة ل 

 النـسكاب الـنفط مـن        املـستمر  رألثـ املركز بشكل روتيين وبعيد األمد يف خمتلف املواقع لتقييم ا         
 حيث احلالة واالجتاهات والتعايف؛ 

جــــد أن تركيــــزات اهليــــدروكربونات ، ُو٢٠٠٦أكتــــوبر /يف تــــشرين األول )هـ( 
ــدروكرب   ــة املتعــددة احللقــات واهلي ــة يف رواســب قــاع البحــر والــصدفيات   العطري ونات البترولي

واألمساك مماثلة لتلك املوجودة يف مناطق واقعة حتـت تـأثري البـشر يف اجلـزء الـشرقي مـن البحـر                      
وكشف حتليل لعينة من مياه البحر أخذت بعد ثالثـة أشـهر مـن االنـسكاب                 .األبيض املتوسط 

 طق املتضررة فقط؛ عن آثار للنفط الذي تشتت وحتلل يف املاء يف املنا

وهـي  ،  لب بالقنا حمطة اجلية لتوليد الكهرباء   قذف   حدث يف بداية الرتاع تقريباً     )و( 
ت األعمال احلربية خالل األيـام  استمرومن مث،  .املرفق املدين الذي يقدم اخلدمة للسكان عامة

 الـشريط   أعاقـت األوضـاع األمنيـة بـشدة الوصـول إىل          فاألوىل احلامسة من االنسكاب النفطي،      
  ؛النفط على نطاق واسعللتطهري من الساحلي، وكذلك القيام بأي عمليات استجابة ممكنة 
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 االنــسكاب النفطــي كميــات كــبرية مــن الــسوائل النفطيــة  تطــوير عــن ختلــف )ز( 
وال يــزال الــتخلص اآلمــن مــن هــذه النفايــات . واملــواد الــصلبة واحلطــام والتربــة امللوثــة بــالنفط

 يوجـد يف لبنـان أي مرافـق مقبولـة بيئيـاً للـتخلص مـن جمـاري النفايـات                     موضع قلق شديد، فال   
وما زالت تعبئة املساعدة التقنية الدولية ودعم الشركاء اإلمنائيني إلجياد حل مقبـول بيئيـاً               . هذه
 .لتخلص من النفايات ضروريةل

رصـد  وجيـري   .ويقُدم هذا التقريـر بعـد مـرور عـامني تقريبـاً علـى االنـسكاب النفطـي         - ٦
لعمل على تتبـع تعـايف املواقـع املتـضررة واحلالـة العامـة          لالتركيزات واملواد امللوثة بصورة دورية      

وتتوىل وكاالت األمم املتحدة وشـركاء دوليـون آخـرون، بالتعـاون مـع حكومـة لبنـان،         .للبيئة
 .لوثةرصد يتسم باجلودة البيئية ويشمل املناطق املللالتخطيط لربامج ترمي إىل إنشاء نظام 

، باشــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إجــراء تقيــيم بيئــي   ٢٠٠٦أغــسطس /ويف آب - ٧
فربايـر  /يف شـباط  هـذا التقيـيم     سريع باالستناد إىل البحوث وعمليات الرصد القائمة، وقد أجنـز           

ــر  . )٣(٢٠٠٧ ــاً،  ٤٦وحــدد التقري ــراً بيئي ــق  أث ــسكاب النفطــي،   يتعل ــها باالن ــسعة من وجــرى ت
 :النحو التايلتصنيفها على 

متوســط األمــد، (تلــوث ســاحلي مــن االنــسكاب النفطــي   ):٢(خطــري أثــر  )أ( 
وأثر االنسكاب النفطي من حمطـة اجليـة لتوليـد الكهربـاء علـى التنـوع                )  سنوات ١٠-١من   أو

 الـشعاب املرجانيـة البيولوجيـة الـصخرية واحملميـات الطبيعيـة جلـزر               خاصـةً (البيولوجي البحري   
 ؛ ) سنة٥٠-١٠األمد، أو طويل ) (النخيل

أقـل  أو قـصري األمـد   (تلوث اهلواء من حرائق حمطة اجلية  ):٣(حرج وهام أثر  )ب( 
متوسـط األمـد أي مـن سـنة         ( النفط الغـارق علـى الرواسـب البحريـة           وأثر،  )٤()من سنة واحدة  

يـة  وتلـوث التربـة مـن امللوثـات املترسـبة مـن الوقـود احملتـرق مبوقـع حمطـة اجل                    ) إىل عشر سنوات  
 ؛) سنوات١٠-١متوسط األمد أي من (
 

__________ 
 .www.undp.org.lb/communication/archives/REA.cfmانظر  )٣( 
 متـر  ٦٠ ٠٠٠احتـراق مـا يقـدر بنحـو         ”حتراق الوقـود مفيـداً بـأن        كنتيجة ال يتناول التقرير قضية تلوث اهلواء       )٤( 

ير مكعب من الوقود قد تسبب، حسب االعتقاد، يف تلوث جوي كثيف يف شكل سحابة وصـلت وفـق التقـار                   
 وذكـر التقريـر أيـضا أنـه       ،  “ بيتاجول ٢,٤٥ كيلو متراً، مع إطالق كم من الطاقة احلرارية قدره           ٦٠إىل مسافة   

قد تكون هذه السحابة اجلوية قد تسببت يف بعض األعراض التنفسية قصرية املدى فيما بني الـسكان املعرضـني                   
 .ملناخية الضارةيف املنطقة اجملاورة للجية، إضافة إىل اإلسهام يف التغريات ا
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أثـر االنـسكاب النفطـي علـى نوعيـة ميـاه البحـر           ): ٢(حرج إمنا غـري هـام       أثر   )ج( 
متوسـط األمـد أي مـن     (، وأثر التربة يف موقع حمطة اجليـة         ) أقل من سنة واحدة    وقصري األمد أ  (
 ؛) سنوات١٠-١

ثر علـى النباتـات   يؤاجلية تلوث ناجم عن احتراق الوقود يف  ):١(هامشي أثر  )د( 
 ؛) أقل من سنة واحدةواألمد أقصري (والنظام اإليكولوجي 

أثــر االنــسكاب النفطــي علــى مــستودعات امليــاه اجلوفيــة       ): ١(ضــئيل أثــر  )هـ( 
 ). أقل من سنة واحدةوقصري األمد أ(الساحلية 

 علـى التـراث   لنفطيتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي آثار االنسكاب ا     أيضاً  تناول  و - ٨
تأثرت اهلياكل األثرية يف جبيل تأثراً شديداً مـن االنـسكاب النفطـي مـن       الثقايف موضحاً كيف    
 قاعــدة بــرجني مــن العــصور الوســطى عنــد غُطيــت األحجــار عنــد فقــد :حمطـة توليــد الكهربــاء 

 ؛ كمـا غطـت طبقـة مـن الوقـود اآلثـار القدميـة األخـرى                 طبقـة مسيكـة مـن الوقـود        مدخل املرفـأ  
 .، والواقعة أسفل األطالل األثريةاملنتمية إىل عصور خمتلفة

لعمليــة الوطنيــة البــدء بامل يتــسن  هويــشري تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل أنــ - ٩
الساحل اللبنـاين مـن االنـسكاب النفطـي فـور حـدوث االنـسكاب أو حـىت بعـد وقـف                      ري  هلتط

 املفروضــني مــن اجلــيش اإلســرائيلي علــى لبنــان  إطــالق النــار نتيجــة احلــصار اجلــوي والبحــري 
رست املوارد املتاحة خلدمـة املـساعدات       كُقد  و . إىل نقص املوارد البشرية واملادية واملالية      إضافةً

عمليـات  بذات الـصلة    لوجـستيات   الومـع أن    . اإلنسانية واالحتياجـات الـصحية العامـة العاجلـة        
 الرئيــسية إال بعــد انقــضاء بــضعة ريهطيــات الــتعملب يتــسن البــدء قــد بــدأت مبكــراً، مل ريهالــتط

بالقنابــل  اجلــسور والطــرق فــإن قــذفوعــالوةً علــى ذلــك، . أســابيع علــى وقــف إطــالق النــار
 .ريهطأخر كذلك من بدء عمليات الت قد

وإدارة النفايــات، الــتطهري مــسألة  تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيــضاً   أبــرزو - ١٠
 ويف .اخلــصوص  البنيــة التحتيــة الــضرورية يف لبنــان علــى وجــهوجــودعــدم  ســيما يف ضــوء وال

بتمويــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    قــام املعتــرف هبــا  ســعيه حملاولــة ســد هــذه الفجــوة     
. يف لبنـــانالبيئـــة مـــع وزارة االنـــسكاب النفطـــي ومتابعـــة تنـــسيق إدارة )  دوالر٢٠٠ ٠٠٠(

كتــاب عــن تــأليف يق الــتقين واإلدارة، إضــافة إىل ذلــك األنــشطة اليوميــة املتعلقــة بالتنــس ومشــل
 .األمر حالة االنسكاب النفطي وإنشاء موقع بشبكة اإلنترنت مكرس هلذا

الــتطهري بتمويــل دراســة لتقيــيم واســتعراض  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  كمــا قــام  - ١١
ــة   ــاتواملعاجلــات احملتمل ــاين   للنفاي ــشرين الث ــرة مــن ت ــو/، ومتكــن، خــالل الفت  إىل ٢٠٠٧فمرب ن

 :  من عمل اآليت،يف لبنانالبيئة بدعم من الشركاء وبتنسيق مع وزارة ، ٢٠٠٨يونيه /حزيران



A/63/225  
 

08-45238 7 
 

إزالة النفايـات املـستردة مـن االنـسكاب النفطـي واملخرنـة يف منطقـة حـضرية                   )أ( 
 مـدفن قمامـة صـحي     ونقلها بطريقة مناسـبة إىل موقـع ختـزين مؤقـت يف             ) نانبطربية يف مشال ل   (

 ؛)يف بصاليم، جببل لبنان(د اخلاملة للموا
إلزالـة النفايـات املـستردة مـن االنـسكاب          مقترحات  طلب  البدء يف إجراءات     )ب( 

النفطــي، والــيت مــا زالــت خمزنــة علــى طــول الــشاطئ يف منطقــة اجليــة ونقلــها إىل أحــد مواقــع    
 اليت عينتها احلكومة؛التخزين املؤقت 

الر مقدمة مـن الوكالـة الكنديـة للتنميـة           دو ٥٥٠ ٠٠٠البدء يف منحة قدرها      )ج( 
اإلدارة مــن املــستوى األول الــيت   (الدوليــة إلدارة النفايــات النامجــة عــن االنــسكاب النفطــي      

 ؛)الفرز والتعبئة ووضع البطاقاتتشمل، من دون حصر، 
يـورو   ٣٣٠ ٠٠٠ للحصول علـى متويـل حمتمـل مببلـغ           فنلنداكومة  حباالتصال   )د( 

 . ت ورصد البيئةدعما إلدارة النفايا
مكتــب منــع عــن طريــق مــن قبــل، لقــد خصــصت الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة  و - ١٢

 مليـون دوالر ملـساعدة      ١,١، التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مبلـغ              األزمات واإلنعاش 
 رابطة صيادي األمساك يف لبنان عن طريق إصـالح قـوارهبم التالفـة إضـافة إىل تزويـدهم بـشباك                   

برنـامج األمـم املتحـدة      وقـام   .  وإعادة بنـاء سـوق الـسمك يف ضـواحي بـريوت            اآلالت و الصيد
 برصــيف صــيادي األمســاك يف بــريوت بتمويــل قــدره  الــتطهريأيــضا بتــسهيل عمليــات اإلمنــائي 
ــن  ١٧٥ ٠٠٠ ــا م ــة    دوالر تقريب ــة الدولي ــك للتنمي ــع  يف ، وكــذلك صــندوق األوب ــة مواق ثالث

وبـدأت   دوالر مـن الوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـة،             ٨٥٠ ٠٠٠جنوب بريوت بتمويل يبلـغ      
مـن  يبلـغ مليـون دوالر      أربعـة مواقـع تقـع بـني بـريوت واجليـة بتمويـل               أيضا أنـشطة الـتطهري يف       

 نـسخة إضـافية مـن التقريـر         ٢٠٠مـا جمموعـه     إضافة إىل ذلك، متت طباعـة       و. احلكومة اليابانية 
ــيم البيئــي اللبنــاين الــسريع املعنــون  ــتعمري للتخــضري التقي  )٣()٢٠٠٦( واإلصــالح واإلنعــاش وال

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      ستخدم  او.  ونشره اللغة العربية إىل  ومتت ترمجة املوجز التنفيذي     
 .املشاريع املتعلقة باالنسكاب النفطي و التقرير كمرجع رئيسي لوضع العروضذلك
املنظمـة البحريـة    اضـطلعت    ب النفطـي  املرحلة األولية من االسـتجابة لالنـسكا      وخالل   - ١٣

 املركـز اإلقليمـي لالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ      بعمل يف املنطقـة املتـأثرة مـن خـالل     الدولية

حيــث قامــت بتــوفري التمويــل  الناشــئة عــن التلــوث البحــري يف منطقــة البحــر األبــيض املتوســط
 النفطــي وملـــساعدة  خلــبري بغــرض تقـــدمي التنــسيق واإلدارة الــشاملني لالســـتجابة لالنــسكاب     

 . السلطات اللبنانية
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عــن طريــق مــوظفني معــارين أرســلوا مــن ، املركــز اإلقليمــيالفتــرة، قــام تلــك وخــالل  - ١٤
ــة  ــة الكندي ــة حــرس احلــدود البحــريني باململكــة املتحــدة   ، وزارة البيئ ــا العظمــى  ووكال  لربيطاني

ــشمالية  ــدا ال ــة و، واملفوضــية األوروأيرلن ــة األومــن خــالل  (بي ــة  الوكال ــسالمة البحري ــة لل  )روبي
 . واألكادميية البحرية الفرنسية، بتوفري املشورة التقنية للسلطات اللبنانية

 إىل الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعيـة    والتقييم التابعة ل   فرقة العمل ووصلت   - ١٥
رئيـسية  لومشلـت النتـائج ا    .  القتاليـة   عقـب انـدالع األعمـال      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٥يف  لبنان  

 : ما يلي )٥(اليت توصلت إليها بعثتهم
 الكــثري مــن الــنظم اإليكولوجيــة الــساحلية تلوثــت ماديــا   إنــه مــن الواضــح أن )أ( 
ــا ــة      . وكيميائي ــنظم اإليكولوجي ــة ووظــائف ال ــاء وإتــالف كــبريين لبني ــار فن ــضمنت اآلث ــد ت وق
 علـى جمموعـات   التلـوث النفطـي الـساحلي هـو تـأثريه      نأومصدر القلـق اخلـاص بـش       .الساحلية

 يف املائـة يف بعـض   ٩٠وقـد حـدث اخنفـاض وصـل إىل     . الـشعاب املرجانيـة   /املصاطب الرخويـة  
ذكـره   على الشواطئ الرملية، وذلك حـسب مـا   األماكن يف أعداد الكائنات احليوانية املتوسطة 

الكائنــات فريــسة لألمســاك ومــن مث ميكــن أن   تلــك وتعــد. )٦(اجمللــس الــوطين للبحــوث العلميــة
 ينتج عن ذلك من خسائر اقتصادية حمتملة؛  ي إىل اخنفاض األرصدة السمكية، مع ماتؤد

لقـــد أثـــر االنـــسكاب النفطـــي تـــأثريا مباشـــرا علـــى البـــؤر الـــساخنة للتنـــوع    )ب( 
البيولوجي وعلى النظم اإليكولوجية اهلشة، مثل احملمية الطبيعيـة جبزيـرة النخيـل، وهـي إحـدى            

 الوحيدتني يف البالد؛  املنطقتني احملميتني البحريتني
 الــساحل لفتــرات نفط النــاجم عــن االنــسكاب والــذي غطــىلقــد أعُتــرب أن الــ )ج( 

لطيـور املهـاجرة والـسالحف البحريـة وغريهـا مـن احليوانـات              لطويلة قد شـكل هتديـدا خطـريا         
والنباتــات علــى امتــداد الــشاطئ بكاملــه وحتديــدا يف احملميــة الطبيعيــة جبزيــرة النخيــل ومنطقــة     

وكــان مــن احملتمــل أن تتــضرر احليــاة البحريــة يف امليــاه الــضحلة بــشكل كــبري، بــرغم  . لــدامورا
االعتقاد بأنه ال توجد يف لبنان األعشاب البحرية، اليت هي موئل حبـري حـساس لالنـسكابات                 

 علـى الكثبـان الرمليـة بـشمال         ريوميكن أن يكـون قـد حـدث تـأث         . النفطية على وجه اخلصوص   
 ؛ لى احملمية الطبيعية جبزيرة النخيللبنان، وحتديدا ع

__________ 
 .انظر تقرير بعثة التقييم العاجل لالنسكاب النفطي يف لبنان واالستجابة له )٥( 
 أوليـة نتـائج   ”فخـري؛   . م معـوض و  . زينـسكي، ر  نسترو.  أبـو صـعب، ج     -عبـود   . ، م هخنل. ف، ك لََخ .ج )٦( 

 .٢٠٠٦، ٢ العدد، ٧، اجمللد نانيةاجمللة العلمية اللب؛ “آلثار االنسكاب النفطي على املياه الساحلية اللبنانية
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 ســـبتمرب هـــي موســـم الفقـــس بالنـــسبة/وليوليـــه حـــىت أيلـــ/ مـــن متـــوزالفتـــرة )د( 
. (Chelonia mydas) واخلـــــضراء (Caretta caretta)للـــــسالحف البحريـــــة الـــــضخمة الـــــرأس 

ــنفط املتبقــي علــى     تلــك  أن تكــون احملتمــل مــنو ــواع املعرضــة لالنقــراض قــد تعرضــت لل األن
ــشوا ــة الــشاطئ    ال ــاه قبال ــذلك املوجــود يف املي ــرض املــوت      . طئ وك ــذا التع ــتج عــن ه ــد ين وق

يف ذلــك األورام الـسرطانية والعاهــات الفــسيولوجية    مبــا،تــأثريات شــبه مميتـة  تكــون لـه   قـد  أو
ويرجح أن تكون األنواع البطيئـة احلركـة والقاعيـة هـي احليوانـات األكثـر تـأثرا يف                   . واإلجنابية

 ؛ لتوليد الكهرباء، حيث غاصت الكمية األكرب من النفط يف قاع البحرموقع حمطة اجلية

تتــأثر الطيــور البحريــة باالنــسكابات النفطيــة، بوجــه عــام، ســواء عــرب تلــوث    )ه( 
أو مـن خـالل      ،الطفـو علـى سـطح املـاء       القـدرة علـى      التنظيم احلـراري و    انالريش بالنفط وفقد  

 التكـاثر أو إحلـاق      القـدرة علـى    واخنفـاض    ،ه مبنقـاره  التسمم احلاد أثناء قيام الطائر بتسوية ريـش       
وتبدأ هجرة الطيور حنو اجلنوب من على طول املنطقـة الـساحلية            . الضرر مبصدر غذائه وموئله   

مـن الطيـور امللوثـة بـالنفط يف احملميـة الطبيعيـة        ١٠٠حنو وقد مت رصد . سبتمرب/بلبنان يف أيلول  
ولكنـها ذهبـت   ، ت تعرضـ ا أخـرى مـن الطيـور قـد       من شـبه املؤكـد أن أعـداد       و. زيرة النخيل جب

  ؛البحر أو يف أجزاء من الساحل ال ختضع للرصد، سواء عن طريق مالحظتهاأن تتم دون 

إتالف احلياة النباتيـة وتعكـري      (ويعين هذا التدهور املرجح للنظام اإليكولوجي        )و( 
) نقـراض مـن احليـوان والنبـات       صفو احلياة الربية وتدمري املوائـل الـضعيفة واألنـواع املعرضـة لال            

 .حفظ التنوع البيولوجيمن أجل  التعايف برنامج متكامل لتقييم اآلثار و إىلهناك حاجة أن
 حكومــة مجــع أمــوال مــن يف الحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــةاوســاهم  - ١٦

القتـصادية تـستفيد    عن طريـق مـشروع للتنميـة ا   زيرة النخيلجباحملمية الطبيعية   لتنظيف   سويسرا
ــان      ــأثرين يف مشــال لبن ــة وصــيادي األمســاك املت ــات احمللي ــه اجملتمع ــشأ   و. من ــك، أن إضــافة إىل ذل

التعـاون اإليطـايل وبتنـسيق      مشروعا منوذجيا للرصد باحملمية الطبيعية بتمويل مـن         الدويل   الحتادا
ــة واألكــادمييني    ــع وزارة البيئ ــق م ــوير     ؛وثي ــد مــن التط ــراء مزي ــيتم إج ــشل وس روع بتمويــل لم

االنـسكاب   سـجل    الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملـوارد الطبيعيـة       اكما أن   . إسبانياحكومة   من
، البيئـة بـدعم مـن وزارة      والتعاون اإليطـايل    دقيقة قام بتمويله     ٣٥ يف فيلم وثائقي مدته      النفطي

لألفـالم  مهرجـان دويل     يف   ٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلـول  جبـائزة يف     وفازوُعرض على النطاق الدويل،     
 . يف ال مادالينا بإيطالياللفيلم
 يف ،)الفــــــاو (وقــــــد أجــــــرت منظمــــــة األمــــــم املتحــــــدة لألغذيــــــة والزراعــــــة       - ١٧
، بنـاء علـى طلـب        تقييما لألضرار يف قطاعي الزراعـة ومـصائد األمسـاك          ،٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول

: و جمــالنينظمــة عمليــة التقيــيم حنــاملوقــد وجهــت . تعــاون معهــاال وببلبنــانمــن وزارة الزراعــة 
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 ،تقيـــيم األضـــرار اإلمجاليـــة الـــيت حلقـــت باجملتمعـــات الزراعيـــة وجمتمعـــات صـــيد األمســـاك  )أ(
 العاجلة ألكثر جمتمعـات الزراعـة وصـيد األمسـاك      لالحتياجات مبكر   إنعاشبلورة برنامج    )ب(

 . يف املناطق املتأثرةضعفا
تـرد أدنـاه االسـتنتاجات      و. )٧(٢٠٠٧نـوفمرب   / يف تـشرين الثـاين     الفـاو وقد صدر تقرير     - ١٨

 يف الفقـرتني     علـى قطـاع مـصائد األمسـاك البحريـة          فيما يتعلق بـأثر النــزاع     اليت مت التوصل إليها     
 .٢٠ و ١٩
ــو - ١٩ ــصائد األمســاك بنحــو     قُ ــة يف قطــاع م ــني  ٩,٧٣درت اخلــسائر اإلمجالي . دوالرمالي

وقـد أثـر    .  للـصيادين   القوارب واملعـدات األخـرى وتـدمري مجعيـة تعاونيـة           فقدانويتضمن ذلك   
سد املرافـئ وتلويـث الـسفن ومعـدات     عن طريق االنسكاب النفطي أيضا على مصائد األمساك      

  مثـل  وقـد تـسببت   . وقد تعطلت سفن الصيد نتيجة تلف احملركات من النفط        . الصيد واملراسي 
 الـدخل   املباشـرة بـني فقـدان     غـري   هذه اآلثار املباشرة يف خسائر اقتصادية، فيما تراوحت اآلثار          

يوليـه  /متـوز  ١٢ومنـذ انـدالع الـصراع يف      .  بالـصيد  تعلقـة إىل صعوبات يف تـسويق املنتجـات امل       
 تعـذّر ،  ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٩حىت إهناء احلـصار البحـري مـن جانـب إسـرائيل يف              و ٢٠٠٦

ذلــك هــو  كــان األثــر املترتــب علــىو. القيــام بالــصيد وبالتــايل مل يــتم احلــصول علــى أي دخــل
تقـدمي  املطاعم املتخصصة يف األمسـاك و     تشغيل   األمساك، و  بيعني يف   ملاعللبالنسبة  فقدان الدخل   

 نون اللبنـاني واملـستهلك  عمليـات الـصيد، كـان      اسـتئناف وبعد  . اخلدمات لصناعة صيد األمساك   
شواغل بشأن سـالمة الغـذاء، ممـا أسـهم يف اخنفـاض الطلـب               بسبب  تناول األمساك    مترددين يف 
 .يف السوق

، ٢٠٠٦يوليـه  /يف متـوز القتاليـة  ألعمـال   ل كنتيجـة كثريا  األمساك   جمتمع صيد    ىناوقد ع  - ٢٠
 فقــدان الــدخل بـسبب  وبــصورة غـري مباشــرة  ، ذاهتــاالقتاليـة نتيجـة لألعمــال  كبـصورة مباشــرة  
ــالرتاع  ــرن ب ــار  املقت ــاله مــن آث ــا ت ــر إىل  .  وم ــاج األم ــة   إجــراءاتوحيت ــضمان التنمي ــستقبلية ل  م

لمرافــئ ل الــتطهري القيــام مبزيــد مــنرزق جملتمعــات صــيد األمســاك، واملــستدامة وحتــسني ســبل الــ
 .والسواحل وحفظ احلياة البحرية الساحلية

 .)٨(القتاليـة ألعمـال   ا النـاجم عـن   وأجرى البنك الدويل تقييما اقتصاديا للتدهور البيئي         - ٢١
دوالر،  مليــون ٩٣١ ودوالر مليــون  ٥٢٧بــني مببلــغ يتــراوح وقــد قــدرت التكلفــة اإلمجاليــة  

 يف املائـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل للبنـــان يف  ٣,٦ أو حنـــو ، مليـــون دوالر٧٢٩مبتوســـط 
__________ 

 . املبكر للزراعة ومصائد األمساك والغاباتواحتياجات اإلنعاشتقييم األضرار  :لبنان، )٢٠٠٦(الفاو، روما  )٧( 
قتاليـة الـيت    الاقتـصادي للتـدهور البيئـي النـاجم عـن األعمـال             تقيـيم    :مجهورية لبنـان   ،)٢٠٠٧(البنك الدويل    )٨( 

 .واشنطن العاصمة.  لبنان- ٣٩٧٨٧رقم تقرير. ٢٠٠٦يوليه / يف متوزجرت
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ــوردو. ٢٠٠٦ عــام ــدويل    املــستخلص ،١  اجلــدولي ــصادر مــن البنــك ال ــيم ال ــر التقي  مــن تقري
مـن ذلـك التقريـر معلومـات        ، املـستخلص أيـضا      ٢ويـورد اجلـدول     . األضرار حبسب فئة اآلثـار    

ــة املقـــ  ــن التكلفـ ــطها     عـ ــغ متوسـ ــيت يبلـ ــي، والـ ــسكاب النفطـ ــن االنـ ــة عـ ــرار النامجـ درة لألضـ
ــر     . ماليـــني دوالر ٢٠٣ ــي أثـ ــديرات ال تغطـ ــة أن تلـــك التقـ ــضروري مالحظـ ــن الـ ــن مـ ولكـ

االنــسكاب النفطــي علــى الــصحة، أو علــى خــدمات النظــام اإليكولــوجي والتنــوع األحيــائي    
وبالتــايل، فمــن احملتمــل أن  . تقبالالبحــري أو تكــاليف عمليــات الــتطهري املقــرر القيــام هبــا مــس  

 .قدرت بأقل من الالزم التقدير اإلمجايل لتكاليف الضرر الناجم عن االنسكاب النفطي قد
 

 ١جلدول ا  
 يف لبنــان يف جــرت الــيت القتاليــةالتكــاليف املقــدرة للتــدهور البيئــي النــاجم عــن األعمــال  

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
  

 توسطامل احلد األقصى احلد األدىن
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة( الفئة

النــــسبة املئويــــة مــــن 
النــــــــــاتج احمللــــــــــي 

 )أ(اإلمجايل

٢٠٦,٨٣٧٣,٥٢٩٠,٢١,٤ النفايات

١٦٦,٣٢٣٩,٩٢٠٣,١١,٠ االنسكاب النفطي

١٣١,٤١٣١,٤١٣١,٤٠,٦ املياه

١٥,٤١٧٥,٥٩٥,٥٠,٥ احملاجر

٧,٠١٠,٨٨,٩٠,٠ الغابات
---- اهلواء

٥٢٦,٩٩٣١,١٧٢٩,٠٣,٦ اجملموع  
 

 .٢٠٠٧،  البنك الدويل:املصدر
وحـــدة ( بليـــون دوالر ٢٠,٥، البـــالغ ٢٠٠٦اســـتنادا إىل تقـــديرات النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل لعـــام  )أ( 

 )٢٠٠٦املعلومات التابعة جمللة اإليكونوميست، 
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 ٢اجلدول 
  تنظيفه  النفطي ويت سببها االنسكاب التقديرية لألضرار اللفةالتك

 
 املتوسط احلد األقصى احلد األدىن

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة( 

    األضرار فئة
٢٢,٨٥٩,٦٤١,٢ الفنادق 
املنتجعات الشاطئية، الشاليهات،  

  الشواطئ العامة
١٣,٢٣٤,٨٢٤,٠

٤,٠٤,٢٤,١ أنشطة الرياضة البحرية 
٠,٧١,٢١,٠ ةحممية جزر النخيل الطبيعي 
٠,١٠,١٠,١ جبيل  
٥٣١,١٢٥,٣ ,١٩ ملطاعما 
٣,٠٥,٩٤,٤ صيد األمساك التجاري  
٠,٣٠,٥٠,٤ صيد األمساك على شاطئ البحر 

٣٩,١٣٩,١٣٩,١  احملترق النفطيالوقود 

١٠٢,٨١٧٦,٤١٣٩,٦ اجملموع الفرعي 

  التطهري فئة
١٤,٩١٤,٩١٤,٩ النفقات املتكبدة بالفعل  
٤٨,٢٤٨,٢٤٨,٢ النفايات النفطية 

١,٥١,٥١,٥ الرصد 

٦٣,٥٦٣,٥٦٣,٥ اجملموع الفرعي 

١٦٦,٣٢٣٩,٩٢٠٣,١ اجملموع   
 .٢٠٠٧ البنك الدويل، :املصدر

  
ويرى البنك الدويل أن البقعة النفطية خلفـت آثـارا شـديدة علـى سـبل كـسب الـرزق                     - ٢٢

 علــى املــوارد الطبيعيــة والتنــوع األحيــائي ومــصائد أثرهــا العكــسيواالقتــصاد يف لبنــان بــسبب 
 .  األمساك والسياحة والصحة البشرية يف هذا البلد
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هبـذا   لبنـان ونـشرت تقريـرا       إىلوأوفدت منظمـة الـصحة العامليـة بعثـة لتقـصي احلقـائق               - ٢٣
وفحص التقييم الذي أجرته املنظمة مؤسسات الرعاية الصحية يف تلـك املنـاطق الـيت          . )٩(الشأن

 يف املائــة مــن هــذه املرافــق ٨٣جــرى مــسح إمجــاال،  و.تــضررت بالدرجــة األوىل مــن الــصراع
 يف  ٣٥ جزئيـة، و   يف املائة منها يعمل بصورة       ٦  يف املائة منها ال يعمل، و      ٢٦الصحية؛ وكان   

أو وجـود ذخـائر غـري      /املائة ال ميكن الوصول إليها بطريق الرب نتيجة لتدمري الطرق واجلـسور و            
 .منفجرة

 مـع الوكـاالت الدوليـة األخـرى، البلـد يف         باالشتراكوساندت منظمة الصحة العاملية،      - ٢٤
ــاش     ــق االنتع ــن أجــل حتقي ــوده م ــى     . جه ــة عل ــى احملافظ ــا عل ــة جهوده ــوفري وركــزت املنظم  ت

ــة والتــدخالت الــصحية رفيعــة املــستوى    ــة ذات األولوي ــ. التــدخالت الطبي  األولويــات توكان
 :الواضحة كالتايل

العقــاقري األساســية واإلمــدادات الطبيــة والكلــورين لتنظيــف امليــاه عــن  توزيــع  )أ( 
  مستودع منظمة الصحة العاملية؛-طريق وزارة الصحة العمومية 

  الصحية؛ الرعايةة وإعادة تشغيل خدماتإصالح املراكز الصحي )ب( 
 مراقبة ومكافحة األمراض املعدية؛ )ج( 
  التحصني ضد احلصبة وشلل األطفال؛ةمحل )د( 
 .سالمة مياه الشربكفالة  )هـ( 

 معهـد  للبحـوث العلميـة و      اللبنـاين  ن يف املركـز الـوطين     و البـاحث  وفضال عن ذلـك وجـد      - ٢٥
أن األنــسجة العــضلية يف املنــاطق املتــضررة ملوثــة بــشدة  األحبــاث الفرنــسي الســتغالل البحــار  

ــواردة يف        ــيم ال ــا تفــوق الق ــيت كانــت تركيزاهت ــددة احللقــات ال ــة متع ــدروكربونات العطري باهلي
 .نظمة الصحة العامليةملاملبادئ التوجيهية ذات الصلة 

بنـان،  وجيري تشجيع منظمة الصحة العاملية على مواصلة دعمهـا جلهـود االنتعـاش يف ل      - ٢٦
 الدراسات الوبائية البيئية لبحـث اآلثـار الـصحية الـضارة احملتملـة الطويلـة                 مواصلة بوسائل منها 

ومــن الواضـح أن وضـع قاعــدة بيانـات صـحية ميثــل      . لإلصـابة األجـل علـى الــسكان املعرضـني   
فــسوف ييــسر هــذا الــسجل الــصحي تتبــع  . زال يــتعني حتقيقهــا أولويــة عليــا، وهــي عمليــة مــا 

ــائج الــ  ــة األجــل النت ــا إىل ذلــك  األمــراض اجللديــ ( صحية طويل ــوي وم ــهاب الرئ ــى  )ة وااللت عل

__________ 
تقرير عن األحوال الـصحية     ،  )٢٠٠٧( املتوسط    األبيض مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لشرق البحر       )٩( 

 األحوال الصحية يف لبنان :٢ اجلزء ‐ EM/RC53/R.6 القرار تنفيذ :لةيف لبنان واألرض الفلسطينية احملت
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حب  واملـواطنني يف املنـاطق الرئيـسية املتـضررة مـن سُـ              البحـري  العاملني يف االنـسكاب النفطـي     
  .النفط احملترق

 
ـــي      -ثالثا   ــوري والكافــ ــويض الفـ ــسؤوليـــة التعـ ــرائيل  مـ ــة إسـ ــل حكومـ : حتمـ

 احملرز التقدم
أن  حكومـة إسـرائيل      إىل،  ٦٢/١٨٨ مـن قرارهـا      ٤ت اجلمعيـة العامـة، يف الفقـرة         طلب - ٢٧

تتحمل مسؤولية تعويض حكومة لبنـان والبلـدان األخـرى املتـضررة بـشكل مباشـر مـن البقعـة                    
النفطية تعويضا فوريـا وكافيـا عـن تكـاليف إصـالح الـضرر البيئـي النـاجم عـن التـدمري، مبـا يف                     

لجمعيـة  ل للطلـب الـسابق      تأكيـداً وقـد جـاء ذلـك       . ىل سـابق حاهلـا    لبيئـة البحريـة إ    ذلك إعـادة ا   
 .٦١/١٩٤ ها من قرار٣العامة الوارد يف الفقرة 

 مــسؤوليتها عــن تقــدمي التعــويض الفــوري  أن تتحمــل حكومــة إســرائيل ويــتعني علــى - ٢٨
 رمسيـا   ٦١/١٩٤لـب رد فعـل حكومـة إسـرائيل إزاء القـرار             وقد طُ . والكايف إىل حكومة لبنان   

 الـرتاع وجهها فرع إدارة حـاالت مـا بعـد انتـهاء             ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٦ مؤرخة   رسالةيف  
لـدى مكتـب األمـم      والكوارث التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئـة إىل البعثـة الدائمـة إلسـرائيل               

فيـذي لربنـامج البيئـة رسـالة        وأرسـل املـدير التن    .  الـرد  ولكن مل يرد مثـل هـذا      املتحدة يف جنيف    
سرائيل لدى برنامج األمـم املتحـدة       إل إىل املمثل الدائم     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥أخرى مؤرخة   

 الختــاذ إجــراءات مــن جانــب إســرائيل الــذي تــضمنه القــرار املتجــددللبيئــة، أبــرز فيهــا الطلــب 
ودون رد رمسي من إسـرائيل، يتعـذر اإلبـالغ    . أي رد عن الرسالتنيبعد ومل يصل   . ٦٢/١٨٨

 .عما حتقق من تقدم
، استعرض برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الكـثري مـن االتفاقيـات ذات             ٢٠٠٧يف عام   و - ٢٩

الصلة بالتلوث النفطي يف البحر اليت وقعها الكثري من بلدان شرق البحـر املتوسـط، فـضال عـن                   
 االتفاقيـات  العديـد مـن تلـك   ولألسف، فـإن  . االتفاقات أو خطط التعويضات احملتملة األخرى    

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن االتفاقــات .  املــسلحةالقتاليــةحــاالت العمليــات  يف  ســوىال تنطبــق
ال تــسري إال علــى االنــسكابات النفطيــة مــن  )١٠(املتعلقــة بــالتعويض عــن االنــسكابات النفطيــة

يف وقـد أوصـى الربنـامج اإلمنـائي،         . الناقالت يف البحر وليس على احلـوادث الـيت تقـع مـن الـرب              

__________ 
 امللحــق هبــا وبروتوكــول   ١٩٩٢ بروتوكــول عــام  و١٩٦٩ املــسؤولية املدنيــة لعــام   لدوليــة عــن االتفاقيــة ا )١٠( 

 امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة إلنــشاء صــندوق دويل للتعــويض عــن األضــرار النامجــة عــن التلــوث    ١٩٩٢ عــام
 بـشأن إنـشاء صـندوق       ٢٠٠٣ عـام     وبروتوكـول  ؛) للتعويض عـن التلـوث النفطـي        الدويل الصندوق (النفطي

 .ميلي للتعويض عن األضرار النامجة عن التلوث النفطي وبروتوكول الصندوق التكميليتك
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ألمم املتحدة باعتبارها السابقة الوحيـدة      ل التابعة التعويضات   ، بإجراء دراسة للجنة   ٢٠٠٧عام  
 .)١١( املسلحةالقتاليةنتيجة لألعمال ك تقعلنظام التعويض عن االنسكابات النفطية اليت 

النـسكابات  اومجيع الدول الساحلية يف شرق البحر املتوسط موقعة فقط علـى اتفاقيـة               - ٣٠
 االنـسكابات الناشـئة عـن مرافـق مناولـة الـنفط الـساحلية               النفطية واملتعلقة بالتعاون يف مواجهة    

 االتفاقيـة الدوليـة للتأهـب واالسـتجابة والتعـاون يف مكافحـة       : فقـط عـن نـاقالت الـنفط    ولـيس 
تيـسري التعـاون    وترمـي إىل     ١٩٩٥ حيز النفاذ يف عـام       واليت دخلت ) ١٩٩٠(،  التلوث النفطي 

 الواضــح أن روح هــذه االتفاقيــة ومــن. ألقــاليمالــدويل واملــساعدة املتبادلــة فيمــا بــني الــدول وا 
ــسلحة يف متــوز     مل ــراع بالكامــل خــالل األعمــال العــسكرية امل ــه /ت ــسكابات ٢٠٠٦يولي  واالن

 .النفطية البحرية اليت تلتها
التعويض عـن   بـ  غري معنية بـصفة خاصـة باملـسائل املتعلقـة         وعلى الرغم من أن االتفاقية       - ٣١

، القتاليـة أثنـاء احلـرب     لة باألعمال غري العارضـة خـالل األعمـال           باملسائل املتص  أواالنسكابات  
التعــاون اإلقليمــي مــستقبال يف جمــال   يف بنــاء القــدرات و االتفاقيــة مــع ذلــكفــيمكن اســتخدام

وينبغــي تــشجيع إســرائيل ولبنــان واجلمهوريــة العربيــة الــسورية علــى    .النــسكاباتل التخطــيط
الـيت يستـضيفها   دقيق ألنشطة ما بعد االنسكابات االضطالع بدور ريادي يف إجراء استعراض   

املركــز اإلقليمــي ملواجهــة الطــوارئ اخلاصــة بــالتلوث البحــري املتــصلة باألنــشطة ذات الــصلة    
تفاقيـة الـيت ميكـن أن       اال وبلدان املنطقة األخرى املوقعة على       .باالتفاقية يف شرق البحر املتوسط    

نتجـات االحتـراق الـيت ينقلـها اهلـواء، هـي            تكون قد تضررت من االنـسكابات، مبـا يف ذلـك م           
 .األردن وتركيا ومصر واليونان

وتتضمن أيضا اتفاقية برشلونة حلماية البيئة البحرية واملنـاطق الـساحلية للبحـر األبـيض        - ٣٢
لتعاون يف التعامل مـع حـاالت التلـوث         ل األطراف    من االلتزامات التالية ،  ٩املتوسط، يف مادهتا    

 :الطارئة
ــاو   ــدابري الالزمــة للتعامــل مــع حــاالت       تتع ن األطــراف املتعاقــدة يف اختــاذ الت

التلوث الطارئة يف منطقة البحر املتوسـط، أيـا كانـت أسـباب هـذه احلـاالت الطارئـة،                   
 ؛ر النامجة عنها أو إزالتها متاماواحلد من األضرا

__________ 
ع التعويضات عن اخلسائر واألضرار بعـد غـزو         صندوق لدف ” )١٩٩١ (٦٨٧  مبوجب قراره   جملس األمن  إن )١١( 

 فتـرة    ونتيجة لذلك، ُدفعت ماليني الدوالرات تعويضا عن اإليرادات اليت خسرهتا الكويـت خـالل              .الكويت
ــن     وللمــرة األو. االنتكــاس  املــوارد وتــدمريالــضرر الالحــق بالبيئــة   ىل، ُســمح صــراحة بــدفع تعويــضات ع
 .“الطبيعية
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يقــوم أي طــرف مــن األطــراف املتعاقــدة علــم بوجــود حالــة تلــوث طارئــة يف    
متعاقـد    أي طـرف   خطـار  املنظمة بذلك على الفـور، وبإ      بإخطارالبحر املتوسط   منطقة  

 .  ما عن طريق املنظمة أو مباشرة إُيحتمل أن يتضرر من هذه احلالة الطارئة، وذلك
ــد  - ٣٣ ــالتلوث     اضــطرتوق ــان املركــز اإلقليمــي ملواجهــة الطــوارئ اخلاصــة ب ــة لبن  حكوم

 بـذلك   واضـطرت ،  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١رخة  البحري باالنسكاب النفطي مبوجب رسالة مؤ     
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧سفارات البلدان اجملاورة مبوجب رسائل مؤرخة 

رحت جمموعة من تدابري االنتعـاش اسـتجابة لالنـسكاب النفطـي باعتبـار ذلـك                وقد اقتُ  - ٣٤
 . يف املنطقة املعيشةسبلخطوة إجيابية للمحافظة على التنوع األحيائي واستعادة 

 
التقدم احملرز يف توفري املساعدة املالية والتقنية لدعم جهود حكومة لبنـان             -بعا را 

 الــشواطئ وميــاه البحــر امللوثــة يف لبنــان هبــدف احملافظــة علــى    تطهــرييف 
 نظامه اإليكولوجي

الدول األعضاء واملنظمـات     ٦٢/١٨٨ من قرارها    ٥ة يف الفقرة    شجعت اجلمعية العام   - ٣٥
املؤســسات املاليــة اإلقليميــة والدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اإلقليميــة والدوليــة و

اخلاص على أن تواصل تقدمي الـدعم املـايل والـتقين إىل حكومـة لبنـان مـن أجـل إمتـام عمليـات                        
يف حوض شرق البحـر     التنظيف واإلصالح، هبدف احملافظة على النظام اإليكولوجي يف لبنان و         

 .األبيض املتوسط
ــه /ا حــدث االنــسكاب النفطــي يف متــوز وعنــدم - ٣٦ ، كــان حجــم االســتجابة  ٢٠٠٦يولي

 بالنظر إىل استمرار الصراع، واحلاجة يف نفـس الوقـت إىل اسـتجابة ضـخمة                 مبالغ فيها  الوطنية
ــذي فرضــته        ــربي واجلــوي والبحــري ال ــة واحلــصار ال ــة التحتي ــدمري البني ــسانية وت ــواحي اإلن للن

، الــرتاعوخــالل . لمــساعدة الدوليــةلت اجلهــود األوليــة  العوامــل أعاقــتلــككمــا أن . إســرائيل
 وقامــت الــوزارة أيــضا .املــوارد بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل  بتعبئــة يف لبنــانقامــت وزارة البيئــة 

ــة   ــدخالت الوقائي ــسيق الت ــن      ،بتن ــساحلي م ــشريط ال ــصناعة وال ــة ال ــة احلــواجز حلماي ــل إقام  مث
، قُـّدمت بعـض املـساعدات الدوليـة         رتاعالـ وبعـد انتـهاء     . حدوث مزيد من االنسكاب النفطـي     

 .وبدأت عمليات التنظيف
 تـوافر املـواد واملـوارد       عنـد  علـى مـرحلتني،      للـتطهري ونفذت وزارة البيئة اللبنانية خطـة        - ٣٧

 مــبني يف التقريــر ما هــو حــسب،املقدمــة مــن خمتلــف اجلهــات املاحنــة الثنائيــة واملنظمــات الدوليــة 
 .٢٠٠٧يه يول/الصادر عن الوزارة يف متوز
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 تتمثــل يف اســتعادة ، خــالل املرحلــة األوىل،وكانــت األولويــات الــيت حــددهتا الــوزارة  - ٣٨
 املنـاطق الـيت حيتمـل فيهـا         طهـري احملـصورة؛ وت  والنفط الطايف بصورة طليقة مـن املنـاطق البحريـة           

وق التالمس البشري املباشر أو اليت تشكل خطرا على الصحة العامة؛ وإصالح املناطق الـيت تعـ               
فيها البقع النفطية األنشطة االقتصادية؛ ومعاجلة األخطار املباشرة اليت تتعرض هلا املواقـع اهلامـة               

ومل يعقـــب ذلـــك تنفيـــذ النـــهج الثالثـــي للتنميـــة املـــستدامة    .مـــن الناحيـــة البيئيـــة أو الثقافيـــة 
لترتيـب  فحسب، بل كان يتسق أيضاً مع أفضل املمارسـات          ) االجتماعية واالقتصادية والبيئية  (

 .أولويات احلماية والتنظيف
 األعـضاء   بالشراكة مع خمتلف الـدول    ،  ٢٠٠٧فرباير  /ملرحلة األوىل يف شباط    ا وانتهت - ٣٩

 والوكالــة ، والوكالــة السويــسرية للتنميــة والتعــاون إيطاليــا،واملنظمــات، مبــا يف ذلــك حكومــة  
 وصـندوق األوبـك     ،يـات املتحـدة    ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للوال         ،الكندية للتنمية الدولية  

 ). انظر املرفق(للتنمية الدولية، فضال عن املنظمات غري احلكومية احمللية 
ــة وعقــب إمتــام امل  - ٤٠ ــة األوىل، أجــرت وزارة البيئ ــرة بــني نيــسان  رحل أبريــل /، خــالل الفت

لــيت  ا،، مــسحاً للــساحل اللبنــاين لتحديــد نطــاق العمــل يف املرحلــة الثانيــة   ٢٠٠٧مــايو /وأيــار
 واألجــراف، ، ومــصدات األمــواج،ركــزت بالدرجــة األوىل علــى إزالــة الوقــود مــن الــصخور  

وأجرت الوزارة، بتمويـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، عمليـات مـسح                  . والبنية التحتية 
ساحل بــني املنطقــة الــ ومتتــد علــى الــساحلية والقريبــة مــن الــساحل املنــاطقألعمــاق البحــار يف 

وخالل املسح، لوحظ وجود النفط املغمـور       ). جدرا(واملنطقة اجلنوبية   ) ده عكار عب(الشمالية  
 .بالقرب من جبيل حيث ما زالت كور القطران ترتاح إىل الشاطئو اجلية، مدينةيف 
جـرت برعايـة حكومـة اليابـان مـن خـالل برنـامج األمـم                تطهـري   وأعقب ذلك أعمـال      - ٤١

، ووكالـة   )١٣(ن خـالل اهليئـة العليـا لإلغاثـة يف لبنـان           ، وحكومـة النـرويج مـ      )١٢(املتحدة اإلمنـائي  
 مــن خــالل الوكالــة اإلســبانية ا، وحكومــة إســباني)١٤(التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة

 .)١٥(للتعاون الدويل والتنمية
__________ 

جمموعـه أربـع جمموعـات        مـا  -  للـصيادين يف بـريوت واجليـه       ةداليـ مبرفـأ ال   يف املناطق احمليطـة      التطهريعمليات   )١٢( 
 .يف لبنانإلشراف الفين لوزارة البيئة ، حتت ا)٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين-سبتمرب /أيلول(

والـيت جـرت     ،بنـان ل وحكومة   يج ُوقعت مذكرة تفاهم بني حكومة النرو      ،٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١يف   )١٣( 
 يف ســت منــاطق يف مشــال بــريوت وجنوهبــا حتــت اإلشــراف الفــين لــوزارة البيئــة،   الــتطهريعمليــات مبوجبــها 

 .)٢٠٠٨رباير ف/شباط - ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(
سـبتمرب  /أيلـول (حتـت اإلشـراف الفـين لـوزارة البيئـة            فـه أنوا   منطقة بني طربج   ٢١ يف   التطهريُنفذت عمليات    )١٤( 

 ).٢٠٠٨مايو / أيار-٢٠٠٧
 .٢٠٠٨مايو /يف أيار، الطبيعيةل يالنخ االنسكاب النفطي يف حممية جزيرة تطهريالتعبئة ملشروع  )١٥( 
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 متــر مكعــب مــن الــسوائل ٥٠٠، ُجمــع مــا يقــرب مــن ٢٠٠٨ هيونيــ/وحــىت حزيــران - ٤٢
، الـتطهري  ةأثناء مرحليت عملي  وذلك  خلفات شبه الصلبة والصلبة،      مترا مكعبا من امل    ٣ ١٢٠ و

كمــا ُخزنــت . )١٦(وُخزنــت علــى النحــو الــسليم داخــل حاويــات يف مواقــع ختــزين مؤقتــة آمنــة 
 .، ريثما ُتنقل قريبا إىل مواقع ختزين أكثر أمناالتطهريبعض النفايات مؤقتا يف مواقع 

 دراسـتان بـشأن خيـاري املعاجلـة والـتخلص      جريـت أُبناء على طلـب حكومـة لبنـان،       و - ٤٣
ــي     ــسكاب النفطـ ــن االنـ ــة عـ ــات النامجـ ــا خيـــص النفايـ ــت . فيمـ ــوان األوىلكانـ ــيم ال” بعنـ تقيـ

 االنـسكاب النفطـي، واسـتعراض خيـارات     املتعلقان بالنفايـات الناجتـة عـن تطهـري      ستعراض  االو
ــةاملعاجلــة ــها  “ املمكن ــام بتمويل ــائي،   ، وق ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــوز برن ــشرت يف مت ــه /ون يولي
 تطهـري إدارة النفايات النفطية الناجتة عـن عمليـات         عن  دراسة  ”وكانت الثانية بعنوان    . ٢٠٠٧

ــة   ا ــة عقــب االنــسكاب النفطــي يف اجلي ــسواحل اللبناني ــسمرب /كــانون األولونــشرت يف  “ل دي
 واإلعمـار  ، وُنفذت بالتنسيق مـع جملـس اإلمنـاء   بفرنسامولتها وزارة املالية والصناعة  و،  ٢٠٠٧
مـا يعـاين منـه لبنـان حاليـا مـن نقـص يف اهلياكـل األساسـية          كلتامهـا   الدراسـتان   تربز  و. يف لبنان 

 وضـعت وزارة البيئـة مقترحـا        ،النتـائج تلـك   واسـتنادا إىل    . هلذه النفايات بيئيا  للمعاجلة السليمة   
طيطـي متعلـق    موجزا ملـشروع عـن اإلدارة الـسليمة بيئيـا للنفايـات، مبـا يف ذلـك رسـم بيـاين خت                     

مطلوبـة إذا    وال تزال املـشاركة يف التمويـل         ؛متويل حمدود سوى  حىت اآلن   مل يقدَّم   و. بالنفايات
 .حتقيق األهداف املطلوبةما أريد 

ــامج األمــم      - ٤٤ ــة وبرن ــة الدولي ــه املنظمــة البحري ــدويل الــذي عقدت ويف ضــوء االجتمــاع ال
توصـل إىل  ستضافته حكومـة اليونـان، و  ، وا ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧يف  املتحدة للبيئة يف أثينا     

خطـة العمـل الـيت أعـدها فريـق اخلـرباء العامـل املعـين بلبنـان حتـت إشـراف املركـز                        اتفاق بشأن   
اإلقليمي لالستجابة يف حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري يف منطقـة البحـر األبـيض                

 ٦١/١٩٤ قـرار اجلمعيـة العامـة     من٤الفقرة يف ضوء حقيقة أن  ؛ و بلبنانالبيئة  ووزير  املتوسط  
تشجع الدول األعضاء، واملنظمات اإلقليمية والدولية، واملؤسـسات املاليـة اإلقليميـة والدوليـة،              

 والقطـاع اخلـاص علـى تقـدمي املـساعدة املاليـة والتقنيـة إىل حكومـة                  ،واملنظمات غري احلكوميـة   
 لبنان هبدف احملافظة على نظامـه       الشواطئ ومياه البحر امللوثة يف    تطهري  لبنان لدعم جهودها يف     

البيئــي  للرصــد  مليــون دوالر لتنفيــذ مــشروع ١,٦ان  خصــصت حكومــة اليونــ ،اإليكولــوجي
 .لبنان يف
ــة األوىل    - ٤٥ ــساعدة اخلاصــة باملرحل ــدر امل ــا للجــدول ١٥وايل حبــوتق ــون دوالر، وفق   ملي
كلفة مجع النفايـات     جمموع ت  كانو. )٨(٢٠٠٧عام  يف  رير البنك الدويل املنشور      من تق  ٢٤-٢

__________ 
 .٢٠٠٨يونيه /، حزيرانبلبنان البيئة معلومات واردة من وزارة )١٦( 
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اليـورو،  مقابـل  اخنفاض قيمة دوالر الواليات املتحـدة  يف ضوء إال أنه  . التقدير األصلي أقل من   
 . مليون دوالر١٨,٥تكلفة بنحو اليقدر اآلن جمموع 

 مليــون ١٥٠ مببلــغ قــدره الــتطهريوجتــدر اإلشــارة إىل أن وزارة البيئــة قــدرت تكلفــة   - ٤٦
قدر فريق اخلـرباء العامـل      بينما  طبيقي للتكاليف لكل طن مسكوب؛      دوالر استنادا إىل منوذج ت    

مليـون دوالر    ١٣٧ واإلصـالح مبـا يتـراوح بـني          الـتطهري املعين بلبنان التكلفة اإلمجالية ألعمـال       
النطـاق باعتبـاره حـدا    بـذلك  وأوصى فريق اخلرباء العامل املعـين بلبنـان     . دوالرماليني   ٢٠٥ و

ــورو  ٥٠دنياالقيمــة الــ  تأقــصى، فيمــا بلغــ  ــون ي ــسعر صــرف  ٧٧,٨أي ( ملي ــون دوالر ب  ملي
ومــن مث اقتــرح الفريــق   ). ٢٠٠٨أغــسطس / آب٦ يف ا دوالر١ ٥٥٦يبلــغ واحــد اليــورو لل

 ٧٧,٨( مليـون يـورو      ٥٠العامل أن يستند السعي للحصول على التمويل إىل قيمة أوليـة تبلـغ              
 .)١٧(٢٠٠٧ ممكنة يف عام تالي، مع تكم٢٠٠٦لعام ) مليون دوالر

حــوايل  ٢٠٠٨يونيــه /حزيــرانحــىت ومــن مث بلــغ جممــوع املــساعدة الــيت تلقاهــا لبنــان   - ٤٧
.  يف املائـة فقـط مـن القيمـة الـدنيا           ٢٤حـوايل    احلـد األقـصى، و     نطـاق ائة من متوسط    يف امل  ١٠

 مليـون  ٧٧,٨( مليـون يـورو   ٥٠وفضال عن ذلك، اسـتند إىل حـد كـبري التقـدير األدىن البـالغ               
صل إليه املركز اإلقليمي لالستجابة يف حـاالت الطـوارئ الناشـئة عـن التلـوث                الذي تو ) دوالر

لــة انــسكاب كــبرية واحــدة فقــط يف تكلفــة حاإىل البحــري يف منطقــة البحــر األبــيض املتوســط 
، اليت يوجد بينها وبني االنسكاب احلـايل يف لبنـان أوجـه شـبه               )١٩٩١هافن،  (بحر املتوسط   ال

 .يف الوقت نفسهوبعض أوجه االختالف اهلامة 
 

دعم اجلهات  على الصعيد الدويل ب   الدولية   حشد املساعدة التقنية واملالية    - خامسا 
املاحنة إلنشاء صندوق لعالج أضرار االنسكاب النفطي يف شـرق البحـر            

 التقدم احملرز: األبيض املتوسط
لتقنيـة   إىل حـشد املـساعدة ا      ٦٢/١٨٨ مـن قرارهـا      ٦دعت اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة          - ٤٨

ــشاء صــندوق لعــالج أضــرار          ــن اجلهــات املاحنــة، إلن ــدعم م ــدويل، ب ــصعيد ال ــى ال ــة عل واملالي
االنسكاب النفطي يف شرق البحر األبيض املتوسط، ميول عن طريق التربعات، من أجـل دعـم                

__________ 
فريق اخلرباء العامل املعين بلبنان، وخطة العمل للمساعدة الدولية إلزالة التلـوث النفطـي البحـري والـساحلي                   )١٧( 

ة املـشتركة   ئـ وحـدة البي  املعـين بلبنـان     ويضم أعضاء فريق اخلرباء العامل      . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥يف لبنان،   
ــامج األمــم املتحــ  ــابع     بــني برن ــة ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية؛ ومركــز الرصــد واملعلومــات الت دة للبيئ

للمفوضية األوروبية؛ واالحتاد الدويل ألصحاب الناقالت ملكافحة التلوث؛ وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛               
 ومركـز  ؛عـة قـربص  واملعهد املركزي للبحوث البحرية العلمية والتقنية التطبيقيـة؛ واملركـز األوقيـانوغرايف جبام        

 .التوثيق والبحوث والتجارب لتلوث املياه العرضي
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ــدءا بــ   ــا، ب ــسليمة بيئي ــة وال ــات   التطهرياإلدارة املتكامل ــتخلص اآلمــن مــن النفاي  ووصــوال إىل ال
صهاريج ختـزين الـنفط يف      لـ لكارثة البيئية النامجة عن تدمري القـوات اجلويـة اإلسـرائيلية            لالنفطية  

 .حمطة اجلية لتوليد الكهرباء
عـدم  حقيقـة   نشاء الصندوق، وُيحتمل أن يرجع ذلك إىل        إلومل ُيحرز تقدم حىت اآلن       - ٤٩

همـة  مباألمني العام   إىل    ومن املهم أن تعهد اجلمعية العامة      . وتشغيلها حتديد آلية عملية وتنفيذية   
،  هـذا الـصندوق    البحر املتوسط شرق  إنشاء، بالتنسيق مع الدول األعضاء املتضررة املطلة على         

 وميكــن االســتفادة يف ذلــك ممــا هــو قــائم مــن كيانــات  .٦٢/١٨٨ مــن القــرار ٦وفقــا للفقــرة 
 .وآليات متاحة تابعة لألمم املتحدة

 
 استنتاجات -سادسا  

على اجلهود اجلارية اليت تبـذهلا حكومـة لبنـان مـن أجـل معاجلـة           أن يثين   عام  يود األمني ال   -٥٠
حتمـل  مـن أجـل      االنسكاب النفطي، وحث حكومة إسرائيل على اختاذ اإلجراءات الالزمة           أثر

كمـا يـود األمـني العـام الثنـاء علـى            . مسؤولية تقدمي التعـويض الفـوري واملالئـم حلكومـة لبنـان           
. ة األمم املتحدة يف االستجابة هلذه احلالـة الطارئـة ولطلبـات احلكومـة    منظوماليت تبذهلا   هود  اجل

 ونظــرا خلــصوصية ،وبينمـا اتــسمت اســتجابة اجلهــات الدوليــة املاحنـة بــالكرم وحــسن التوقيــت  
االنسكاب النفطي وقـت احلـادث وبعـده، حيـث األمـني العـام         وقت  القضية والظروف السائدة    

 واملؤسـسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة، واملنظمـات غـري             الدول األعضاء، واملنظمـات الدوليـة،     
مـن أجـل     للبنان يف هـذه املـسألة، وال سـيما           م والقطاع اخلاص، على مواصلة دعمه     احلكومية،

ويــتعني . يف جهــود اإلنعــاش األوســع نطاقــاكــذلك أنــشطة اإلصــالح علــى الــساحل اللبنــاين و 
وال بإزالــة الــنفط، ومعاجلــة النفايــات، تكثيــف هــذا اجلهــد الــدويل، حيــث ال يــزال لبنــان مــشغ 

مـن الـصناديق    مالحظـة أن هـذا االنـسكاب النفطـي ال يغطيـه أي              ينبغي  كما  . ورصد اإلنعاش 
ولتحقيـق  .  عن االنسكابات النفطية، ومن مث يستحق النظـر بـشكل خـاص            اتللتعويضالدولية  

نفطـي يف شـرق   هذا اهلدف، يوصي األمـني العـام بإنـشاء صـندوق عـالج أضـرار االنـسكاب ال        
 .البحر األبيض املتوسط
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 املرفق
ــضاء، و    ــدول األع ــة    ال ــة، واملؤســسات املالي ــة والدولي املنظمــات اإلقليمي

ــة، و     ــة وغــري احلكومي ــة، واملنظمــات احلكومي ــة والدولي ــات اإلقليمي كيان
القطاع اخلاص اليت قدمت املـساعدة املاليـة والتقنيـة حلكومـة لبنـان حـىت                

 :٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤
 
 )ج(املقاولون )ب(املعدات )أ(املساعدة التقنية التربعات النقدية 

     الدول األعضاء
     أول استجابة خالل احلرب

     الكويت
الوكالــة الدامنركيــة إلدارة/االحتــاد األورويب
     حاالت الطوارئ

     النرويج
     املساعدة املقدمة بعد احلرب

     النرويج
      )الوكالة الكندية للتنمية الدولية(كندا 
     قربص
     فنلندا
     فرنسا
     أملانيا
     إيطاليا
     موناكو
     )د(إسبانيا
     السويد

ــسرا  ــة(سويــ ــسرية للتنميــ ــة السويــ الوكالــ
     )والتعاون
     اليابان

ــات املتحــدة   ــة(الوالي ــة الدولي ــة التنمي وكال
      ) املتحدةالتابعة للواليات

     املنظمات اإلقليمية
     مصر/ول العربيةجامعة الد

     املنظمات الدولية
     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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 )ج(املقاولون )ب(املعدات )أ(املساعدة التقنية التربعات النقدية 

     البنك الدويل
فرع برنامج األمم املتحدة للبيئة لشؤون مـا
ــسيق ــب تنــ ـــزاع، ومكتــ ــهاء النــ ــد انتــ بعــ

     اإلنسانية الشؤون
     زراعةمنظمة األغذية وال

     مؤسسات التمويل اإلقليمية
منظمـــــــة البلـــــــدان املـــــــصدرة للـــــــنفط

    صندوق األوبك للتنمية الدولية)/األوبك(
     املؤسسات املالية الدولية

     دجال يو
     املنظمات غري احلكومية الدولية
 مكتـــب–االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة     

يقيــا ووســط آســيا ومشــال أفرغـرب أفريقيــا 
     ومكتب البحر املتوسط

     غرين بيس
     القطاع اخلاص الدويل

      أستراليا- الدولية Recoveritشركة 
  

ألنشطة املتعلقة بأعمـال حتديـد االنـسكاب النفطـي     لنقل املعارف التقنية عن طريق أفراد ذوي خربة       )أ( 
 .وتقييمه ومعاجلته

ألغـراض أعمـال حتديـد االنـسكاب النفطـي          ) القابلة لالسـتهالك  املواد  (كونات املادية والرباجميات    امل )ب( 
 .وتقييمه ومعاجلته

 لالضـطالع بأعمـال حتديـد االنـسكاب النفطـي وتقييمـه             م ُيتعاقَـد معهـ    ةف ثالثـ  اطـر أ: املقاولون هـم   )ج( 
 .ومعاجلته، وتعاقد شركاء التنمية معهم من الباطن مباشرة

ــة اإلســبانية للتعــاون    أعمــال املرحلــة الثانيــ نفــذت  )د(  ة املمولــة مــن حكومــة إســبانيا عــن طريــق الوكال
 .والتنمية يلالدو

 
  يف التنمية للمرحلة األوىلشريك  

 
  يف التنمية للمرحلة الثانيةشريك 

 
 


