أستراليا

مرشحة لمجلس المنظمة البحريّة الدوليّة الفئة باء
مساهمة أستراليا في المنظمة البحريّة الدوليّة

• تلتزم أستراليا بدعم رؤية المنظمة البحريّة الدوليّة لمواجهة
التحديات الجديدة الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة والزيادة في
حجم التجارة العالميّة والتطورات البيئيّة.
• قادت أستراليا بنجاح عملية إنشاء مجموعة عمل غير محددة
المدة لوضع إصالحات المنظمة البحريّة الدوليّة.
• لدى أستراليا مصالح متنوعة ومتوازنة في المنظمة البحريّة
الدوليّة والتزام قوي ومستمر بوضع معايير شحن عادلة وفعالة.
• تترأس أستراليا لجنة السالمة البحريّة.
• أستراليا عضو مؤسس في المنظمة البحريّة الدوليّة وساهمت
كعضو في المجلس ألكثر من  50عاماً.
• لطالما كانت أستراليا منفتحة ومستعدة للتعاون مع كل الدول
األعضاء ومع أمانة المنظمة البحريّة الدوليّة لضمان عدالة و
استدامة قرارات المجلس.

أستراليا دولة بحريّة ذات أهمية كبرى

• أستراليا هي أكبر مصدر للسلع السائبة في العالم وهي أيضا دولة جزيريّة.
• لدى أستراليا مصالح بحريّة متنوعة ويحدها المحيط الهادئ والمحيط الهندي
والمحيط الجنوبي.
• تتمتع أستراليا بحدود ساحلية طويلة تمتد ألكثر من  60بستين ألف كيلومتر و
بها  12ألف جزيرة وثالث أكبر منطقة اقتصاديّة حصريّة في العالم.

لدى أستراليا أحد أكبر مهام الشحن في العالم
• أستراليا هي أكبر مصدّر في العالم لخام الحديد والفحم والبوكسيت وهي ثاني
أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال.
• أستراليا هي موطن أكبر ميناء تصدير للمواد السائبة في العالم.
• تتم  99%من عمليات التجارة الدوليّة في أستراليا عن طريق البحر وتستقبل
أستراليا أكثر من  28440زيارة في السنة من السفن التجاريّة الدوليّة.
• تتعامل الموانئ األستراليّة مع ما يقرب من  1.6مليار طن من البضائع سنوياً،
حيث تشكل التجارة الدولية أكثر من  93%منها.
• عمليات الشحن الساحلي المحلي ألستراليا يشكلها خطنا الساحلي الطويل
والمسافة بين مدننا الساحليّة الرئيسيّة.

Port Hedland, Western Australia

لدى أستراليا مصالح بحريّة متعددة

سالمة ومالحة السفن

حماية البيئة البحريّة

• طورت أستراليا نظام على مستوى عالمي لعمليات تفتيش دولة الميناء
على السفن األجنبية ،يقوم على تحديد أهداف عمليات التفتيش من خالل تقييم
المخاطر ،حيث تجري أستراليا  3000عملية تفتيش سنويا ً و تعمل بشكل
وثيق مع دول علم السفن لجعل سفنها أكثر أمنا ً و لضمان سالمة البحارة على
متنها.
• استطاعت خدمة حركة السفن التي تقدمها أستراليا في منتطقتي الحاجز
المرجاني العظيم و مضيق توريس على خفض المتوسط السنوي لحوادث
جنوح السفن بنسبة  89%منذ عام .2004

• تم إدراج الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا كأول منطقة بحريّة حساسة
بصورة خاصة في المنظمة البحريّة الدوليّة في عام  .1990وتم توسيعها
لتشمل مضيق توريس في عام  2005ومرة أخرى في عام  2015لتشمل
جز ًءا من بحر كورال.
• لدى أستراليا نظم بيئية بحرية حساسة تقوم بحمايتها من خالل تطبيق نظام
محلي قوي وااللتزام الكامل باالتفاقيات الدوليّة .وكذلك فلدى أستراليا نظام
محلي متكامل إلدارة الطوارئ البيئيّة البحريّة.
• أستراليا هي عضو نشط في خطة طوارئ التسريبات البحريّة لجزر المحيط
الهادئ ( )PACPLANو باستمرار تقدم الدعم لدول جزر المحيط الهادئ
لرفع قدراتها على االستجابة لحوادث التلوث البحري.

• لدى أستراليا خدمة بحث و إنقاذ تغطي عُشر مساحة الكرة األرضية ،فهي تمتد
إلى كل من المحيط الهندي و المحيط الهادئ و المحيط الجنوبي و يحدها أيضا ً
عشر مناطق أخرى للبحث و اإلنقاذ.
• تساهم أستراليا مساهمة كبيرة في بناء قدرات البحث واإلنقاذ في مناطق
المحيط الهندي والمحيط الهادئ.

تحسين النتائج اإلقليميّة

البحث واإلنقاذ

• تستثمر أستراليا بقوة في دعم الجهود المبذولة في رفع وبناء القدرات في
مناطق آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.
• تلتزم أستراليا بتعزيز و نشر معايير أفضل الممارسات للشحن الدولي حتى
تتمكن جميع البلدان من جني فوائد صناعة نقل بحري آمنة وحيويّة وفعالة
وبيئة بحريّة نظيفة.

Great Barrier Reef, Queensland
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