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الدورة اخلامسة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء الثاين
كينغستون ١٩-١٥ ،متوز/يوليه ٢٠١٩
البند  ١١من جدول األعمال
مشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة

استخدام نظم الرصد اإللكرتوين كوسيلة فعالة لرصد األنشطة يف املنطقة عن بعد
وثيقة مقدمة من وفد بلجيكا

أوال  -مقدمة
 - ١خالل اجلزء األول من دورة اجمللس اخلامس ةةة والعش ة،ين ،وخالل املناقش ةةة اليت أج،يت بش ة ن آلية
التفتيش اليت ستدرج يف مش،وع نظام االستغالل ،نظ ،اجمللس يف ال،صد عن بعد بصورة موجزة .ويف بياننا
بش ن هذا املوضوع( ،)١قدم الوفد البلجيكي حملة موجزة إىل قدرات نظم ال،صد اإللكرتونية.
 - ٢ويف اجتمةةاعةةات اللجنةةة القةةانونيةةة والتقنيةةة اليت عقةةدت يف آذار/مةةار  ،٢٠١٩أحةةا ةةت اللجنةةة
علما ابلوثيقة  ISBA/25/C/5فيما يتعلق بتنفيذ آلية للتفتيش يف املنطقة وابملناقشةةات اليت دارت يف اجمللس
وأق،ت بقيمة وأمهية اس ةةت دام تكنولوجيا ال،ص ةةد عن بعد .ونظ،ا لض ةةيق الوقت ،مل تتح للجنة ف،ص ةةة للنظ،
يف هذه املس لة ابلتفصيل وهي ستقوم بذلك يف جلساهتا الالحقة (انظ ،ISBA/25/C/18 ،الفق،ة .)36

اثنيا  -سبب التقدمي
 - 3على مدى الس ة ةةنوات العش ة ة ة،ين املاض ة ةةية ،ما فتئت وزارة اخلدمة العامة االحتادية البلجيكية املعنية
ابالقتصاد واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والطاقة تست دم نظم ال،صد اإللكرتونية ل،صد است ،اج ال،مال
__________
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من البح ،اإلقليمي واجل،ف القةةار لبلجيكةةا عن بعةةد وتتةةاب التطورات التكنولوجيةةة يف هةةذا اجملةةال .وحنن
أنمل يف تقاسم هذه املعارف م اجمللس.

اثلثا  -اهلدف
 - ٤هتدف هذه الورقة إىل تزويد اجمللس بلمحة عامة إىل اخليارات املتاحة لل،ص ة ة ةةد عن بعد عن ،يق
نظم ال،صد اإللكرتونية.

رابعا  -نظم مراقبة ورصد اجلرافات
يزود العديد من السة ة ة ة ةةفن الكبرية ،مبا يف ذلك اجل،افات ،بنظم ال،صة ة ة ة ةةد للمسة ة ة ة ةةاعدة يف عمليات
-٥
َّ
السفن .وتشمل تلك النظم يف اجل،افات رصد موق السفينة ،وم،اقبة ورصد عملية اجل،ف ،ورصد اإلنتاج،
وتش ة ة ي نظم اآلالت املس ة ةةت دمة يف الس ة ةةفينة ،ورص ة ةةد اجل ،والتحميل ،وتس ة ةةجيل العمليات واإلبالغ.
وفيما يتعلق ابلس ة ة ة ة ةةفن اليت متلكها مؤسة ة ة ة ة ةس ة ة ة ة ةةات جتارية كبرية ،حتال تلك املعلومات من خالل السة ة ة ة ة ةواتل
إىل مقارها.

خامسا  -الرصد اإللكرتوين من قبل السلطات
 - 6تس ةةت دم الس ةةلطات نظم ال،ص ةةد اإللكرتوين بتش ةةكيالت متنوعة جدا ،ت،اوح من النظم املفتوحة،
اليت تؤخذ فيها املعلومات من نظم ال،ص ة ةةد اخلاص ة ةةة ابلس ة ةةفينة والنظم امل تلطة ،إىل النظم امل تومة ،حيث
توض ة ة ة نظم ال،صة ة ةةد اإللكرتوين وأجهزة االسة ة ةةتشة ة ةةعار اخلاصة ة ةةة هبا وراء لوحات خمتومة وحيث ت،بط أجهزة
االستشعار بنظام ال،صد من خالل خطوط اتصال خاصة هبا.
 - ٧ويوجد يف نظام ال،صة ة ة ة ةةد اإللكرتوين املسة ة ة ة ةةت دم يف املياه البح،ية البلجيكية ،يف مجلة أمور ،نظام
لإلمداد املتواصةةل ابلطاقة وجهاز مسةةتقبل لتحديد املوق يعمل ابلنظام العاملي لتحديد املواق  .ويتيح ذلك
للنظام االس ة ة ةةتم،ار يف رص ة ة ةةد الس ة ة ةةفينة ذات الص ة ة ةةلة حىت يف حال انقطاع الطاقة .ويس ة ة ةةجل النظام تلقائيا
البياانت من مجي أجهزة االسةةتشةةعار م،ة واحدة كل سةةاعة إذا كانت السةةفينة ال تبح ،ومض ة ات اجل،ف
متوقفةة ،أو إذا كةانةت السة ة ة ة ة ة ةةفينةة خةارج اجلزء البلجيكي من حب ،الش ة ة ة ة ة ة ةمةال ،وم،ة واحةدة كةل  ١٥دقيقة
إذا كانت الس ة ة ة ة ةةفينة تبح ،ومضة ة ة ة ة ة ات اجل،ف متوقفة وم،ة كل  3٠اثنية عندما تقوم الس ة ة ة ة ةةفينة ابجل،ف.
ولئن كان يتعني مج املعلومات امل زنة يف النظام يدواي يف البداية ،فإن ذلك جي ،منذ مخس سة ة ة ة ة ة ةةنوات
من خالل إرس ةةال البياانت بص ةةورة آلية والس ةةلكية ومؤمنة ومن خالل وص ةةول الس ةةلطة املعنية إىل البياانت
عن بعد.
 - ٨وأحدث نظام رصة ة ة ةةد إلكرتوين ّور يف اململكة املتحدة هو نظام خمتوم قائم بذاته يس ة ة ة ةةجل موق
الس ة ةةفينة ونش ة ةةاط اجل،ف من خالل التس ة ةةجيل الص ة ةةو  .وت،س ة ةةل البياانت املس ة ةةجلة تلقائيا إىل الس ة ةةلطات
واملش ة ة ة ةةغلني .وميكن تغيري إعدادات النظم (مبا يف ذلك املنا ق املش ة ة ة ةةمولة ابلرتاخي ومنا ق احلظ ،البيئية
واألث،ية) وميكن الوصول إليها من قبل املشغل من خالل منصة على شبكة اإلنرتنت.
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 - ٩وفيما يتعلق ابلسفن اليت تقوم بعمليات االست ،اج يف املنطقة ،ميكن لب نظام خمتلط ،نظ،ا ألنه
سيكون من املستحيل ختم مجي أنظمة ال،صد البيئية ،مثل امل،كبات الغواصة املستقلة وعوامات ال،صد.

سادسا  -احتياجات التفتيش
 - ١٠حتتاج نظم ال،صد اإللكرتوين إىل احتياجات التفتيش التالية:
(أ)

استع،اض وإق،ار نظام ال،صد املقرتح قبل ت،كيبه؛

(ب) تفتيش ووضة ة ة ة أختام على نظام ال،ص ة ة ةةد اإللكرتوين وأجهزة االس ة ة ةةتش ة ة ةةعار اخلاص ة ة ةةة به
(ابلقدر املستطاع عمليا)؛
(ج)

رصد املعلومات امل،سلة من هذه النظم واإلبالغ عنها؛

(د) املوافقة على كس ،األختام املوضوعة على أجهزة االستشعار املعطلة ،ويلي ذلك عملية
تفتيش ووض أختام على أجهزة االستشعار البديلة؛
(هة)

إعادة تفتيش النظام بصورة دورية.

سابعا  -التوصية
 - ١١اجمللس مدعو إىل أن حييط علما ابملعلومات املقدمة وأن يطلب إىل اللجنة اسة ة ة ة ةةت دام املعلومات
املقدمة يف هذا التق،ي ،،حسب االقتضاء ،عندما تنظ ،يف مس لة تنفيذ آلية للتفتيش يف املنطقة ابلتفصيل.
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