




االفتتاحية
لق���د س���اهمت امل���وارد البحرية للبحر األحمر وخلي���ج عدن يف رخاء املنطقة لق���رون عديدة، وذلك 
بتوفير الطعام والتجارة وس���بل املعيش���ة، إال أن هذه املوارد البحرية أصبحت تواجه يف الس���نوات 
األخيرة الكثير من التهديدات من بينها التلوث البترولي والكيميائي التي تتعرض له املنطقة، لذلك 
حرصت الهيئة على تطوير آلية التعاون الدولي واإلقليمي إلدارة الكوارث البحرية من خالل املركز 

للحفاظ على املوارد البحرية بالبحر األحمر وخليج عدن.

ويهدف هذا العدد إلى تسليط الضوء على أهم إجنازات املركز خالل عام 2015م، ويأتي هذا 
العدد استكماالً لألعداد السابقة خالل األعوام العشرة املاضية ليؤكد الدور املتميز الذي يقوم 
به املركز يف تعزيز التعاون اإلقليمي، وتيس���ير تبادل املعلومات بني دول اإلقليم، وبناء القدرات، 

وتقدمي الدعم الفني للجهات املختصة يف مكافحة التلوث النفطي والكيميائي.

ونؤك���د عل���ى احلرص الش���ديد لتنفيذ توجيهات س���عادة أمني عام الهيئ���ة يف وضع خطة عمل 
للمش���اركة يف املؤمترات واالجتماعات الدولي���ة والعربية واإلقليمية، والتعاون مع اللجان الفنية 
وفرق العمل املتخصصة إلعداد الدراسات والتقارير ومتابعتها بشكل دوري، ونبذل كافة اجلهود 
الالزمة لتفعيل دور املركز اإلقليمي وتعزيز التعاون اإلقليمي وتقدمي املساعدات املطلوبة للدول 

املعنية باإلقليم لالستعداد والتصدي حلوادث التلوث البحري.

وتتضمن أهداف املركز تعزيز قدرات الدول األعضاء لالس���تعداد والتصدي وتسهيل التعاون 
اإلقليم���ي، وذلك للقيام بس���رعة وفعالي���ة ملكافحة التلوث بالزيت وامل���واد الضارة األخرى يف 
احلاالت البحرية الطارئة، من خالل تنسيق وتسهيل تبادل املعلومات والتعاون التقني وكذلك 
التدري���ب واملس���اعدة يف رفع القدرات اإلقليمية، واالس���تعانة باخلب���راء وتقدمي الدعم الفني 
والتعاون التقني وإعداد أدلة ومراجع إرشادية، وبناء شراكات مع املنظمات اإلقليمية والدولية.

كما تسعى الهيئة من خالل املركز إلى تطوير عالقاتها مع الشركات العاملة يف مجال مكافحة 
التلوث البحري على املس���توى اإلقليمي والدول���ي مبا فيها مراكز املكافحة، وحترص الهيئة من 
خ���الل املركز عل���ى توثيق العالقات مع املنظم���ات الدولية واإلقليمي���ة املتخصصة بغية حتقيق 
االس���تفادة لدول اإلقليم يف البرامج واألنظمة واخلبرات الت���ي متتلكها تلك املنظمات، وتنفيذاً 
لتعليمات سعادة أمني عام الهيئة، قام املركز بوضع خطة لتطوير العالقات مع اجلهات الدولية 
واإلقليمية املختصة حتى تستطيع الدول من تطوير إمكانياتها ملكافحة التلوث البحري، ويستمر 
املرك���ز يف حتديث قاع���دة البيانات وتطويرها لتش���مل االتفاقيات الدولي���ة بنصيها اإلجنليزي 
والعرب���ي، وإرفاق ص���ور املعدات بقاعدة البيان���ات وتطوير طباعة التقارير بش���كل مفيد لدول 

اإلقليم.
ويسعدنا أن نتقدم بالشكر لكافة الزمالء من دول اإلقليم لتعاونهم معنا يف حتقيق إجنازاتنا يف 
العام املنصرم، ونسأل اهلل أن يوفقنا إلى حماية بيئتنا البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن.

دكتور / ممدوح محمد مليجي   
مدير املركز



  اإلرشاف العام 

د. سليم املغريب      -       أ. كهالن أبو غانمالدكتور ممدوح املليجي 

لإلنضامم للقامئة الربيدية أو الستالم نسخة إضافية الرجاء االتصال عىل العنوان التايل: 

مركز املساعدات املتبادلة للطوارىء البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن 

emarsga@persga.org :ش النرص - الدهار - الغردقه - جمهورية مرص العربيه ص ب 669  الربيد اإللكرتوين

http://www.emarsga.org :ميكن الحصول عىل نسخه إلكرتونية من هذه النرشة من

البيئات الساحلية والبحرية ىف اإلقليم. وتستمد قاعدتها  الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن، هي هيئة حكومية تهتم باملحافظة عىل 

الهيئة ىف  التوقيع عليها ىف عام 1982م، وتضم  تم  والتي  باتفاقية جدة  املعروفه  األحمر وخليج عدن  البحر  بيئة  للمحافظة عىل  اإلقليمية  االتفاقية  القانونية من 

عضويتها كال من اململكة األردنية الهاشمية، جمهورية جيبويت، اململكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية مرص العربية 

والجمهورية اليمنية، ويقع املقر الرئيىس لها ىف مدينة جده باململكة العربية السعودية.

وتهدف هذه النرشة إىل تزويدكم بأخبار و أنشطة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية ىف البحر األحمر وخليج عدن )إميارسجا( . إن جميع األشكال والرموز والصور 

والجداول والحدود الجغرافية واألسامء الواردة يف هذه النرشة هي بغرض التوضيح فقط، وال تعرب بأي حال من األحول عن وجهة نظر “الهيئة” وبالرغم من حرص الهيئة عىل 

تقديم املعلومات املفيدة والدقيقة للقارىء إال أنها ترفض أن تتحمل أي مسؤولية قد تنتج بسبب أخطاء أو إقتباسات أو محتويات ترد يف هذا املنشور.

حقوق الطبع ملحتويات هذه النرشة:  يرصح بإعادة استخدام هذه النرشة أو أي من محتوياتها مع مراعاة توضيح املصدر

تم التصميم واإلخراج الفني بوحدة نظم املعلومات بالهيئة
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املعرض البيئي املقام مببنى جهاز شؤون البيئة بالغردقة

موقع الحادث شامل مدينة رأس غارب يناير 2015م

2-تقديم الدعم الفني والتعاون يف مكافحة التلوث البحري شامل مدينة رأس غارب يناير 2015م  
ورد إىل املركز بالغ من غرفة العمليات املركزية لجهاز شؤون البيئة بوازرة البيئة املرصية يوم 2015/01/13م لإلبالغ عن تلوث زيتي ناتج عن إحدى السفن العابرة 

وتقدر مساحته بحوايل 1.5 ميل بحري، عىل بعد 3.5 ميل بحري من الشاطئ شامل مدينة رأس غارب، وقد قام املركز بتقديم الدعم الفني من خالل املتابعة، 

وتزويدهم بنتائج نظام املحاكاة للتلوث النفطي، وتقديم املعلومات عن األرصاد الجوية، واملتغريات املؤثرة عىل عمليات املكافحة، واس��تمر التواصل معهم حتى 

االنتهاء من مكافحة الحادث والتغلب عىل آثاره من خالل تعاون الهيئة العامة للبرتول ورفع درجة االستعداد ملراكز املكافحة التابعة للهيئة املوجودة باملنطقة 

للتعامل مع التلوث، كام تم إبالغ مراكز املكافحة األخرى لرفع درجة االستعداد والتدخل عند الرضورة. 

1-مشاركة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية يف معرض النشاط البيئي بالبحر األحمر يف إطار فاعليات االحتفال بيوم 
البحر األحمر وذلك يوم السبت املوافق 24 يناير 2015م 

قام السيد اللواء/ عبد الفتاح حمدي متام سكرتري عام مساعد محافظة البحر األحمر بزيارة املعرض البيئي املقام مببنى جهاز شؤون البيئة بالغردقة، والذي 

يشتمل عىل بعض مطبوعات الهيئة، حيث رحب الدكتور/ ممدوح مليجي بالحضور نيابة عن األستاذ الدكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة األمني العام للهيئة 

اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن. 

حض�ر اللق�اء العديد من مدراء املدارس ومديرية الرتبية والتعليم بالبحر األحمر ومدير الفرع اإلقليمي لشؤون البيئة ومدير إدارة اإلعالم والتثقيف 

البيئي مبحافظة البحر األحمر والعديد من املشاركني يف االحتفال.

أواًل: املشاركة يف االجتامعات واألحداث املحليـة واإلقليميـة والدوليـة:



نرشة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية بالهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن 4

3-تقديم الدعم الفني والتعاون يف مكافحة التلوث البحري شامل مدينة رأس غارب مارس 2015م
ورد إىل املركز بالغ من غرفه العمليات املركزية لجهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة املرصية الساعة 11:00 يوم الجمعة 

املوافق 2015/3/6م عن حادث ناتج عن وجود تلوث بالزيت أمام الرشكة العامة أثناء شحن مركب بالزيت الخام مام 

أدى إىل ترسب كمية من الزيت إىل البحر، حيث أن التلوث ناتج من خط الشحن الرئييس مبيناء رأس غارب أثناء ربط 

مركب الشحن )ناسوإنريجي Nassau energy( وترفع علم ليربيا متهيداً لشحنها، فحدث خطأ من طاقم املركب عند 

تنزيل املخطاف الخاص باملركب مام أدى إىل اصطدام املخطاف بخط الش��حن، وبالتايل حدوث كرس أدى إىل ترسب 

كمية من الزيت تقدر بحوايل 6-10مرت مكعب تقريبُا وتقدر الكمية بحوايل 60 برمياًل من الزيت الخام.

4-تقديم الدعم الفني والتعاون يف مكافحة التلوث البحري بالسويس )مرص( 26 إبريل 2015م
قام املركز بتقديم الدعم الفني من خالل املتابعة، وتزويدهم بنتائج نظام املحاكاة للتلوث النفطي كام هو موضح 

بالشكل التايل، وتقديم املعلومات عن األرصاد الجوية واملتغريات املؤثرة عىل عمليات املكافحة، واستمر التواصل معهم 

حتى االنتهاء من مكافحة الحادث والتغلب عىل آثاره من خالل تعاون الهيئة العامة للبرتول، ورفع درجة االستعداد 

ملراكز املكافحة التابعة للهيئة واملوجودة باملنطقة للتعامل مع التلوث.

5-تقديم الدعم الفني ملجابهة حادث التلوث البحري بالغردقة خالل الفرتة من 8 إىل 15 يونيو 2015م
قدم املركز الدعم الفني لجهاز شؤون البيئة للحادث الذي نجم عنه تلوث بالساحل الجنويب لجزيرة الجفتون 

الصغرى وتم التعاون عىل تحديد احتامالت مصادر التلوث من إحدى ناقالت النفط العابرة لخليج السويس أو 

مواقع املنصات البحرية.

حادث تلوث شامل مدينة رأس غارب مارس 2015م

خريطة توضح موقع الحادث رشق مدينة الغردقة

نتيجة املحاكاة لبقعة التلوث النفطي بالسويس 

)جمهورية مرص العربية( خالل إبريل 2015م
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6-تقديم الدعم الفني والتعاون يف مكافحة التلوث البحري الناجم عن غرق السفينة طابا بالقرب من ميناء سفاجا 5 يوليو 2015م
قدم املركز الدعم الفني لجهاز شؤون البيئة للحادث الذي نجم عنه تلوث بحري نتيجة غرق السفينة طابا وتم التعاون مع الجهات املعنية أثناء الحادث.

موقع غرق السفينة طابا عىل مسافة 17 مياًل بحرياَ من ميناء سفاجا املرصي عىل الخط املالحي )سفاجا / ضبا(.

7-تقديم الدعم الفني للهيئة العامة لحامية البيئة بالجمهورية اليمنية 

بعقد ورشة عمل مبدينة الغردقة حول اإلدارة املتكاملة للمناطق 

الساحلية بالجمهورية اليمنية خالل الفرتة 1 – 2 فرباير 2015م.
ش��ارك يف افتتاح الورش��ة د/ محمد املشجري رئيس الهيئة العامة لحامية البيئة 

بالجمهورية اليمنية واملهندس/ محمود شديوه مدير الربنامج ود/ ممدوح مليجي 

مدير املركز.  

وخالل افتتاح الورشة ألقى املهندس/ شديوه كلمة تحدث فيها عن تقديره لجمهورية 

مرص العربية وخاصة مدينة الغردقة التي تم اختيارها لعقد هذه الورشة بها وذلك 

لتشابه الظروف البيئية مع الساحل اليمني، ويتم استعراض اإلطار الوطني الذي تم 

إعداده ألربع محافظات ساحلية يف اليمن خالل الورشة. 

ثم تحدث د/ محمد املش��جري بكلمة تقدم فيها بالشكر لجمهورية مرص العربية 

وعرب عن سعادته بعقدها يف الغردقة لكونها مدينة ساحلية متميزة يف نواحي اإلدارة 

الساحلية املتكاملة وكذلك وجود املركز التابع للهيئة الذي شجع عىل عقد الورشة 

الكتس��اب املزيد من الخربات، وقدم شكره للهيئة عىل رعايتها ألنشطة املحافظة عىل 

بيئة البحر األحمر وخليج عدن.

8-مشاركة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية يف الدورة األولية 

ملكافحة التلوث البحري بالزيت يف 1 مارس 2015م
ش��ارك املركز مع مركز برتوسيف ملعدات املكافحة ف�ي الدورة األولية ملكافحة التلوث 

البحري بالزيت ملدة يوم واحد، والتي عقدت يف قاعة التدريب باملركز يوم األحد 

املواف��ق 1مارس 2015م، وتأيت هذه الدورة ضمن برنامج نرش التوعية البيئية للعاملني 

بالقرى الس��ياحية بالبحر األحمر، وبالتعاون مع إدارة البيئة يف محافظة البحر األحمر 

وجهاز شؤون البيئة فرع الغردقة ومركز برتوسيف ملعدات مكافحة التلوث البحري، 

تهدف الدورة للتعريف بأهمية اس��تخدام تكنولوجيا مكافحة التلوث البحري بالزيت، 

وقدمت الدورة كذلك رشحاً عن طرق املكافحة للتلوث البحري بالب��رتول وكيفية 

الس��يطرة عليه وإجراء عمليات النظافة للمناطق الشاطئية املطلة عىل البحر األحمر، 

وحرض الدورة 30 متدرباً من العاملني بالقرى السياحية مبحافظة البحر األحمر.

املشاركون يف ورشة العمل دول اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية

صور املشاركني يف الدورة األولية ملكافحة التلوث البحري بالزيت



نرشة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية بالهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن 6

9-مشاركة املركز يف االجتامع الوزاري للهيئة 
شارك مدير املركز يف االجتامع الوزاري السادس عرش للهيئة والذي عقد مبدينة رشم الشيخ يوم 

9 إبريل 2015م بحضور أصحاب املعايل وزراء البيئة لدول اإلقليم.

ويف بداية االجتامع وجه معايل األستاذالدكتور/ خالد فهمي وزير البيئة بجمهورية مرص 

العربية كلمة ترحيبية بالحضور، أعقب ذلك كلمة لس��عادة األمني العام للهيئة، عرض فيها 

إنجازات الهيئة خالل العامني املاضيني، وقدم خطة عمل للعامني القادمني ملناقشتها وإقراراها 

يف هذا االجتامع.

10-زيارة جمهورية جيبويت خالل الفرتة من 13 إىل 17 مارس 2015م
ق��ام مدير املركز بزيارة جمهورية جيب��ويت بهدف تعريف املختصني بجمهورية جيبويت مبركز 

املساعدات املتبادلة ودوره اإلقليمي يف االس��تعداد والتصدي لحوادث التلوث بالزيت واملواد 

الضارة األخرى، والوقوف عىل إمكانيات جمهورية جيبويت واالستعداد ملكافحة الترسبات 

النفطي��ة البحرية مبا يف ذلك معدات املكافحة وأماكن تخزينها، والتعرف عىل الخرباء والعاملني 

يف مجاالت البيئة البحرية. وخالل الزيارة تم التعرف عىل استعدادات املرافق يف املوانئ البحرية 

الجيبوتية ملواجهة املخلفات السائلة والصلبة من السفن وتأهيل املرافق البحرية الجيبوتية، 

واستعدادتها ملواجهة مياه اتزان السفن.

11-زيارة جمهورية السودان ومراكز مكافحة التلوث البحري مبيناء بورسودان 
وميناء بشاير السوداين خالل الفرتة من 20 إىل 24 إبريل 2015م

قام مدير املركز بزيارة جمهورية الس��ودان بهدف تعريف املختصني بجمهورية السودان مبركز 

املساعدات املتبادلة ودوره اإلقليمي يف االستعداد والتصدي لحوادث التلوث بالزيت واملواد 

الضارة األخرى، والوقوف عىل إمكانيات جمهورية الس��ودان من معدات املكافحة وأماكن 

تخزينها والعاملني يف مجال مكافحة الترسب النفطي وخرباء السودان العاملني يف مجاالت 

البيئة البحرية. كذلك التعرف عىل اس��تعدادات املرافق يف املوانئ البحرية الس��ودانية ملواجهة 

املخلفات الس��ائلة والصلبة من السفن. والوقوف عىل أرض الواقع عىل حالة املعدات ومعرفة 

قدرة العاملني يف مجال املكافحة، باإلضافة إىل التعرف عىل خرباء البيئة البحرية يف جمهورية 

الس��ودان، وتم خالل الزيارة الوقوف عىل أحدث مواقف جمهورية السودان من االتفاقيات 

الدولية ذات الصلة. وكذلك مناقشة املسؤولني بالحكومة الس��ودانية عن موقفها من مركز 

االستجابة ملكافحة التلوث البحري، واملخطط إنشاءه مبيناء بورسودان، ومتابعة دور الهيئة يف 

الدعم الفني إلنشاء هذا املركز.

السادة املشاركون يف االجتامع الوزاري السادس عرش للهيئة

األمني  عمر،  الله  عبد  السيد/ديني  مع  بالهيئة  املتخصصني  اجتامع 

العام لوزارة اإلسكان والتعمري والبيئة.

املشاركون يف اجتامع مجموعة العمل من جمهورية السودان 

ومن الهيئة
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12-زيارة اململكة األردنية الهاشمية ومركز األمري حمزة ملكافحة التلوث 
البحري مبيناء العقبة خالل الفرتة من 3 إىل 7 مايو 2015م

قام مدير املركز بزيارة للمملكة األردنية الهاشمية ومناقشة بعض القضايا مع املسؤولني 

ع��ن مكافحة الترسبات النفطية البحرية، والتعرف عىل مع��دات املكافحة وأماكن 

تخزينها والخرباء العاملني يف مجال مكافحة الترسب النفطي ومجاالت البيئة البحرية.

وتهدف الزيارة أيضاً إىل معرفة استعدادات اململكة ملكافحة الترسب الكيميايئ وقدرات 

املرافق باملوانئ البحرية األردنية ملجابهة املخلفات السائلة والصلبة من السفن وتأهيل 

املرافق األردنية.

كام تم خالل الزيارة الوقوف عىل أرض الواقع  عىل حالة املعدات، ومعرفة كفاءة 

العامل��ني يف مجال املكافح��ة، باإلضافة إىل التعرف عىل خرباء البيئة البحرية يف اململكة 

األردنية الهاش��مية. وكذلك الوقوف عىل أحدث مواقف اململكة من االتفاقيات الدولية 

ذات الصلة.

13-زيارة اململكة العربية السعودية خالل 23-26 مايو 2015م
تم مناقشة مجاالت التعاون مع اململكة العربية السعودية حيث قام مدير املركز د/ ممدوح مليجي بزيارة للمملكة لدراسة أهمية تفعيل الخطة الوطنية ملكافحة 

التلوث البحري الخاصة مبكافحة الترسبات النفطية البحرية ومراجعة الوثائق الخاصة بتفعيلها طبقاً لالسرتاتيجية الوطنية واإلقليمية.  

 وتحديث البيانات املعنية باالستعداد والتصدي للتلوث البحري، والتعرف عىل إمكانيات اململكة يف مجال مكافحة الترسبات النفطية البحرية مبا يف ذلك معدات 

املكافحة وأماكن تخزينها والعاملني يف مجال مكافحة الترسبات النفطية البحرية، وتم مناقشة تطبيق نظم السالمة البحرية يف اململكة العربية السعودية، كام قام 

مدير املركز مبتابعة ورشة عمل عن املناطق البحرية ذات الحساسية الخاصة وورشة عمل عن طرح األنقاض يف البيئة البحرية. 

14-مشاركة املركز يف التدريب السنوي الرابع ملراكز مكافحة التلوث البحري )مرص املحروسة( واملنعقد مبيناء الغردقة البحري يوم 
األربعاء املوافق 13 مايو 2015م 

قام املهندس/مجدي فهمي –رئيس مجلس إدارة رشكة برتوس��يف واللواء بحري/ عيل الرشيف – رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر األحمر بافتتاح التجربة بإلقاء 

كلامت الرتحيب بالسادة الحضور، وذلك مبيناء الغردقة يوم األربعاء املوافق 13 مايو 2015م، يف حضور الدكتور/ ممدوح محمد مليجي مدير املركز حيث ألقى 

الدكتور/ ممدوح كلمة ترحيبية نيابة عن سعادة األستاذ الدكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة األمني العام للهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن.  

وقدم مدير املركز عرضاً موجزاً عن الدور اإلقليمي للمركز يف تعزيز التعاون اإلقليمي للمحافظة عىل البيئة البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن، ورفع قدرات الدول 

األعضاء يف االستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري.

مجموعة العمل من اململكة األردنية الهاشمية ومن الهيئة

 â املشاركون يف التدريب أثناء الجلسة االفتتاحية



نرشة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية بالهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن 8

18-مشاركة الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
PERSGA واملركز يف احتفال جمهورية مرص العربية بافتتاح قناة السويس 

الجديدة بالتنسيق مع محافظة البحر األحمريوم الخميس املوافق 6 أغسطس 
2015م

قام املركز PERSGA/EMARSGA بتزيني مبنى الفرع اإلقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة 

بعلم جمهورية مرص العربية حيث قام املركز بتوزيع اللوحات التثقيفية املقدمة من الهيئة 

اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA للمش��اركني يف االحتفال من 

املرصيني واألجانب.

 ß علم مرص املقدم من الهيئة عىل مبنى الفرع اإلقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة

15-مشاركة الهيئة يف حملة التوعية البيئية ونظافة وتنشيط السياحة بجزيرة 
الجفتون 13 يونية 2015م

شاركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن بالتعاون مع رشكة أورنج 

السياحية ومحافظة البحر األحمر يف االحتفال بيوم البيئة العاملي لعام 2015، وتحت رعاية السيد 

الوزير محافظ البحر األحمر بجمهورية مرص العربية يوم السبت املوافق 13 يونية 2015م

à املشاركون يف حملة التوعية البيئية

16-مشاركة املركز يف االجتامع العام لعرض ومناقشة التأثريات البيئية املحتملة 
عىل مرشوع توسيع محطة كهرباء الغردقة 16يونيو 2015م

متت مشاركة املركز يف جلسة املشورة الجامهريية ملرشوع توسيع محطة كهرباء الغردقة الغازية 

بقدرة إجاملية مركبة 433 جيجاوت، وأثناء حفل االفتتاح ألقى املهندس/ حمدي عزب كلمة 

ترحيبية بالحضور وقدم عرضاً عن الوضع الراهن، حيث تتوفر بالغردقة س��ت محطات، وتسعى 

الرشكة إىل زيادة القدرة الكهربائية يف محافظة البحر األحمر للمساهمة يف تنمية السياحة. 

à املشاركون يف جلسة املشورة الجامهريية ملرشوع توسيع محطة كهرباء الغردقة الغازية.

17-مشاركة املركز يف مكافحة حادث التلوث البحري بالغردقة خالل الفرتة 
من 8 إىل 15 يوليو 2015 م

شارك املركز مع غرفة العمليات املركزية بجهاز شؤون البيئة املرصي ومحميات البحر 

األحمر الساعة 13:45 يوم األربعاء املوافق 2015/7/8م يف مكافحة بقعة زيتية يف البحر 

باملنطق��ة ما بني الجونة ومدينة الغردقة، وذلك بعمل محاكاة لحرك��ة البقعة الزيتية 

باإلحدايث )27º 2َ4 2ً4 N - 33º 5َ2 1ً2 E( وإمداد غرفة العمليات املركزية بجهاز ش��ؤون 

البيئة بها حتى تتم متابعة البقعة الزيتية وإمتام أعامل املكافحة

à موقع التلوث نتيجة املسح الجوي وبدء عمليات املحاكاة.
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1-مشاركة املركز يف ورشة عمل عن فوائــد واستخدامات الكائنات الحية 15 فرباير 2015م  
شارك املركز يف ورشة عمل عن فوائد واستخدامات الكائنات الحية الدقيقة، والتي عقدت يف قاعة 

االجتامعات بالفرع اإلقليمي لجهاز شؤون البيئة املرصي بالغردقة يوم 15 فرباير2015م، وتأيت هذه 

الورش��ة ضمن برنامج الجهاز يف نرش التوعية البيئية، وبالتعاون مع إدارة البيئة يف محافظة البحر 

األحمر بهدف التعريف بأهمية استخدام تكنولوجيا استخدام الكائنات الحية الدقيقة يف املجاالت 

الزراعية ومعالجة مياه الرصف الصحي بطريقة بيولوجية، وقدمت الورشة كذلك رشحاً عن طرق 

تصنيع الكائنات الحية الدقيقة، واالس��تخدامات البيئية املفيدة لحامية البيئة، واستخدامها كبديل 

عن املركبات الكيميائية التي تؤدي آلثار سلبية عىل البيئة وتشكل تهديداً لصحة اإلنسان.

ß .املشاركون يف ورش�ة عم�ل فوائ�د واستخدامات الكائنات الحية الدقيقة

2-مشاركة املركز يف ورشة عمل عن إدارة املصايد بالبحر األحمر 25 مارس 2015م
شارك املركز مع محافظة البحر األحمر وجامعة بور سعيد وإدارة محميات البحر األحمر يف ورشة 

عمل عن إدارة املصايد بالبحر األحمر بعنوان )مشكالت وحلول(، من خالل مرشوع استخدام 

بويضات ويرقات األسامك يف تنظيم مصايد األسامك، والتي عقدت باملركز اإلعالمي بالغردقة يوم 

األربعاء املوافق 25 مارس 2015م. 

 وقد افتتح الورشة السيد اللواء/ أحمد عبد الله )محافظ البحر األحمر( والسيد األستاذ الدكتور/ 

عالء الدين حامد )رئيس جامعة بور سعيد(، وتأيت هذه الدورة ضمن برنامج نرش التوعية البيئية 

للعاملني يف مجال املصايد واألسامك بالبحر األحمر، وتأىت أعامل تلك الورشة يف إطار مرشوع 

استخدام بويضات ويرقات األسامك يف تنظيم مصايد األسامك بالبحر األحمر بالتعاون مع جهاز 

حامية شؤون البيئة فرع الغردقة وجامعة بور سعيد، بهدف التعريف بأهمية استخدام تكنولوجيا 

املصايد يف عمليات الصيد وتربية األسامك يف جمهورية مرص العربية، وكذلك قدمت الدورة رشحاً 

عن طرق إدارة املصايد، وحرض الورش��ة أكرث من 100 متدرب من العاملني يف مجال صيد وتربية 

األس��امك وطلبة قسم علوم البحار بجامعة بور سعيد، وكذلك الباحثون من الجامعات املرصية يف 

مجال تربية األسامك. 

3-ورشة عمل مرشوع عىل أرض الواقع عن تحديث خرائط الحساسية البيئية 
للسواحل املرصية عىل البحر األحمر خالل يومي 18 و 19 مايو 2015م 

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن ورش��ة عمل عن تحديث 

خرائط الحساسية البيئية للسواحل املرصية املطلة عىل البحر األحمر ضمن مرشوع عىل أرض 

الواقع خالل يوم������ي اإلثني��ن والثالث�����اء املوافق�����ان 18 و19 ماي������و 2015م ف������ي 

مرك���ز املساع����دات املتبادلة للطوارئ البحرية. ويف افتتاح الورش��ة التي حرضها أكرث من 22 

مش���اركاَ من جمهورية مرص العربية ألقى الدكتور/ ممدوح محمد مليجي مدير املرك�������ز كلمة 

ترحيبية بالس��ادة الحضور نقل فيها تحيات ومتنيات سعادة أمني عام الهيئة أ. د/ زياد بن حمزة 

أبو غرارة بالتوفيق، ويأمل أن يكلل مجهود الس��ادة املشاركني بالنجاح وتتحقق األهداف املرجوة 

من ورشة العمل ومن املرشوع، حيث قدم سعادة األمني العام الدعم والرعاية لهذا املرشوع الهام 

الذي تدعمه الهيئة. 

ثم قدم املنسق اإلقليمي املهندس/ إسالم طه نبذة عن املرحلة األوىل للمرشوع وأهدافه ومتنياته 

ألعضاء الفريق الوطني بإنجاز هذا املرشوع لوضع خرائط الحساس��ية لسواحل مرص عىل البحر 

األحمر ليكون مرشوعاً رائداً وتجربة متميزة يتم تعميمها يف كافة دول اإلقليم يف املستقبل.

4-ورشة عمل وطنية حول مخاطر السيول وإدارة مياه الرصف يف املنطقة الساحلية 
عىل البحر األحمر يومي 20 و 21 مايو 2015م

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن ورش��ة عمل وطنية حول 

مخاطر السيول وإدارة مياه الرصف يف املنطقة الساحلية عىل البحر األحمر، خالل يومي األربعاء 

والخمي��س املوافقان 20 و21 ماي�و 2015م يف مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية.    

ثانياً: يف مجـال بنـاء القـدرات والتـدريب 

املشاركون يف ورشة عمل )تحديث خرائط الحساسية البيئية 

للسواحل املرصية املطلة عىل البحر األحمر(

السيد اللواء/ محافظة البحر األحمر أثناء املشاركة يف ورشة 

العمل عن إدارة املصايد بالبحر األحمر.

املشاركون يف ورشة عمل )مخاطر السيول وإدارة مياه الرصف يف 

املنطقة الساحلية عىل البحر األحمر(



نرشة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية بالهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن 10

5-مشــاركة مدير املركز يف ورشة عمل إقليمية أقيمت بجدة حول بروتوكول لندن 
واملناطق البحرية ذات الحساسيـة الخاصــة وورشـة عمل طرح األنقاض يف البيئة 

البحرية خالل الفرتة من 24-28 مايو 2015م
عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البح��ر األحمر وخليج ع��دن PERSGA وبالتعاون مع 

املنظمة البحرية الدولية )IMO( ورش��ة عمل إقليمية بجدة حول بروتوكول لندن واملناطق البحرية 

ذات الحساس��ية الخاصة، وورش��ة عمل طرح األنقاض يف البيئة البحرية خالل الفرتة من 24-28 مايو 

2015م، وشارك مدير املركز يف فاعليات الورشتني. 

وتم افتتاح الورشة التي حرضها أكرث من 20 مشاركاً من دول اإلقليم، وألقى سعادة أمني عام الهيئة 

أ. د/ زياد بن حمزة أبو غرارة كلمة ترحاب للمش��اركني ومتنيات سعادته لهم بالتوفيق ويأمل أن يكلل 

مجهود السادة املشاركني بالنجاح وتتحقق األهداف املرجوة من ورشة العمل.  

وتهدف ورش��ة العمل إىل رفع القدرات لدى املتخصصني بدول اإلقليم يف مجال الوعي البيئي الخاص 

بربوتوكول لندن واملناطق البحرية ذات الحساس��ية الخاصة، وعمليات طرح األنقاض يف البيئة البحرية، 

وأكد سعادته عىل خلق حوار للتفاعل بني املشاركني من كافة الجهات بدول اإلقليم للوصول إىل الفائدة 

املرجوة من عقد تلك ورش العمل.

6-مشاركة املركز يف ورشة عمل وطنية إلنشاء نظام اســتجابة وطني لحوادث التلوث 
البحري من املواد الخطرة 7 يونية 2015م

ساهم مدير املركز يف عقد ورشة عمل وطنية وذلك إلنشاء نظام استجابة وطني لحوادث التلوث 

البحري من املواد الخطرة واملقلقة املنقولة بحرا باملركز الثقايف لجهاز شؤون البيئة )بيت القاهرة( يوم 

األحد املوافق 7 يونية 2015م، وتم افتتاح الورشة بكلمة للسيد/ رئيس جهاز شؤون البيئة وألقتها نيابة 

عنه السيدة/ كوثر حفني رئيس اإلدارة املركزية للكوارث البيئية بجهاز شؤون البيئة املرصي ثم كلمة 

الكيميايئ/ أحمد شتا )املنسق الوطني للمرشوع(.    

وقدم الخبري الدويل فانش كابيكو رشحاَ عن مرشوع ورشة العمل التي عقدت خالل الفرتة من 8 إىل 

13 فرباير 2015 بتمويل من مركز املساعدات املتبادلة بحوض البحر املتوسط وبالتعاون مع املنظمة 

البحرية الدولية، وبتكلفة خمس��ة مليون يورو لتنفيذ تطوير الخطة القومية لنظام استجابة وطني 

لحوادث التلوث البحري من املواد الخطرة واملقلقة املنقولة بحراً بجمهورية مرص العربية، والتي قام 

بتنفيذها مركز الدراسات الخاص بتقديم املساعدات الفنية واملتواجد يف غرب فرنسا.

7-عقد ورشــة عمل إقليمية حول االستعداد والتصدي لحوادث التلوث بالزيت واملواد 
الكيميائية الخطرة خالل الفرتة من 8 - 10 يونية 2015م

عق��دت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن وبالتعاون مع املنظمة البحرية 

الدولية )IMO( ورشة عمل إقليمية حول االستعداد والتصدي لحوادث التلوث بالزيت واملواد 

الكيميائية الخطرة، خالل الفرتة من 8 إىل 10 يونية 2015م يف مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ 

البحرية، وحرضها أكرث من 15 مشاركاَ من دول اإلقليم.  

وتهدف ورش��ة العمل إىل رفع القدرات لدى املتخصصني بدول اإلقليم يف مجال الوعي البيئي الخاص 

مبكافحة التلوث البحري بالزيت واملواد الكيميائية الضارة وخلق حوار للتفاعل بني املش��اركني من كافة 

الجهات بدول اإلقليم.

املشاركون يف ورشة عمل إقليمية حول بروتوكول لندن 

واملناطق البحرية ذات الحساسية الخاصة

املشاركون يف ورشة عمل وطنية إلنشاء نظام استجابة 

وطني لحوادث التلوث البحري من املواد الخطرة واملقلقة 
املنقولة بحراً

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية )االستعداد والتصدي 

لحوادث التلوث بالزيت واملواد الكيميائية الخطرة(

 وتم افتتاح الورشة التي حرضها أكرث من 29 مشاركاً من جمهورية مرص العربية وألقى الدكتور/ ممدوح مليجي مدير املركز كلمة ترحيبية بالسادة 

الحضور عرب فيها عن تحيات سعادة أمني عام الهيئة أ. د/ زياد بن حمزة أبو غرارة بالتوفيق، وعىل أمل أن يكلل مجهود السادة املشاركني بالنجاح 

وتتحقق األهداف املرجوة من ورشة العمل، حيث قدم سعادة األمني العام الدعم والرعاية لهذه الورشة التي تدعمها الهيئة. 

ثم ألقى املنسق اإلقليمي الدكتور/ محمد بدران كلمة تحدث فيها عن األهداف املرجوة من الورشة، وأنها تأيت ضمن جهود الهيئة يف دول اإلقليم 

يف الخطة السنوية لرفع القدرات يف هذا املجال ضمن برنامج التعاون الدويل مع برامج األمم املتحدة للبيئة والرشاكة التي تدعم هذا الربنامج 

الدويل، وذلك للتحكم األفضل يف الواقع البيئي والتي جاءت كمبادرة دولية تجسد االهتامم الدويل مبشكلة التلوث البح��ري النات���ج من مياه 

الرصف وتأثريها السلبي عىل مورد بيئي هام وهو املياه ذات األهمية القصوى للبيئة.
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8-عقد ورشة عمل إقليمية حول الدليل اإلرشــادي 2011 املتعلق باالتفاقية 
الدولية للسيطرة عىل حشف السفن خالل الفرتة من اإلثنني إىل األربعاء املوافقان 

من 14 إيل 16 سبتمرب 2015م.
عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن )PERSGA( وبالتعاون مع املنظمة 

البحرية الدولية )IMO( ورش��ة عمل إقليمية حول الدليل اإلرشادي 2011م املتعلق باالتفاقية الدولية 

للس��يطرة عىل حش��ف السفن، استمرت الورشة ملدة ثالثة أيام، خالل الفرتة من اإلثنني إىل األربعاء املوافق 

14 - 16 سبتمرب 2015م يف مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية EMARSGA. وحرض الورشة 25 

مش��اركاً من دول اإلقليم، وتهدف ورش��ة العمل إىل رفع القدرات لدى املتخصصني بدول اإلقليم يف مجال 

الوعي البيئي الخاص بالس��يطرة عىل حشف السفن والكائنات البحرية الضارة، وخلق حوار للتفاعل بني 

املشاركني من كافة الجهات بدول اإلقليم حول االتفاقية الدولية للسيطرة عىل حشف السفن.

9-عقد ورشــة عمل إقليمية حول رصد مؤرشات تأثري مياه الرصف عىل الحيد املرجاين 
خالل الفرتة من اإلثنني إىل األربعاء املوافقان 5-7 أكتوبر 2015م.

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن )PERSGA( ورش��ة عمل 

إقليمية حول رصد مؤرشات تأثري مياه الرصف عىل الحيد املرجاين، اس��تمرت الورش��ة ملدة ثالثة أيام يف  

الفرتة من اإلثنني إىل األربعاء املوافق�ان  5-7 أكتوبر 2015م يف مرك��ز املساع�دات املتبادلة للط�وارئ 

  .EMARSGA البحرية

وحرض الورشة 22 مشاركاَ من دول اإلقليم، حيث تدعمها الهيئة وبرنامج البيئة التابع لألمم املتحدة

UNEP، وتهدف ورش��ة العمل إىل رفع القدرات لدى املتخصصني بدول اإلقليم يف مجال الوعي البيئي 

الخاص بتأثري مياه الرصف عىل الحيد املرجاين، وخلق حوار للتفاعل بني املش��اركني من كافة الجهات 

بدول اإلقليم.

10-حضور مدير املركز ورشــة عمل إقليمية حول تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر 
الكوارث، خالل الفرتة من األحد إىل الثالثاء املوافقان 8 - 10ترشيــن ثاين )نوفمرب( 

2015م يف القاهرة، بجمهورية مرص العربية.
تم عقد ورشة عمل إقليمية حول تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطرالكوارث بواسطة مكتب األمم 

املتحدة للحدمن مخاطرالكوارث UNISDR باالش��رتاك مع جامعة الدول العربية، واستمرت الورشة 

ملدة ثالثة أيام، يف الفرتة من األحد إىل الثالثاء املوافقان 8 – 10 ترشين ثاين )نوفمرب( 2015م بالقاهرة، 

جمهورية مرصالعربية.  

والهدف الرئييس لورش��ة العمل هذه هو تقديم نتائج املؤمتر العاملي للحد من مخاطر الكوارث 

)WCDRR(، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث )SFDRR( يف املنطقة العربية.

كام تهدف ورشة العمل إىل وضع خارطة طريق إقليمية لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 

2015 - 2030 يف املنطقة العربية، باإلضافة إىل العمل عىل رفع الوعي وخلق حوار بني املشاركني من 

مختلف الدول العربية واملنظامت الوطنية واإلقليمية، وإيجاد منصة للتفاعل بني املش��اركني من كافة 

الجهات للتعرف عىل مخاطر الكوارث التي قد تحدث يف الدول العربية.

وكذلك تهدف الورشة إىل توضيح بعض املشكالت التي تواجه الدول العربية من ضعف التمويل املادي، 

وضعف التأهيل التقني الخاص بالحد من الكوارث، ورضورة اتخاذ االحتياطات الالزمة ومسؤولية 

الجه��ات الحكومية والتنفيذية حيال ذلك، ورضورة إيجاد حلول أكرث فاعلية للحد من مخاطر الكوارث 

يف دولنا العربية، واالس��تفادة من املوجودات الحالية يف الجهات العربية املختلفة، وتعميمها عىل باقي 

الدول التي تعاين من ضعف يف النواحي الفنية. 

11-مشاركة املركز يف ورشــة عمل إقليمية حول نهج اإلدارة املعتمدة عىل النظم 
اإليكولوجية للمحافظة عىل الثدييات والحشائش البحرية بالبحر األحمر وخليج عدن. 
عق��دت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA مبقر الهيئة 

بجدة–اململكة العربية السعودية، ورشة عمل إقليمية حول نهج اإلدارة املعتمدة عىل النظم 

اإليكولوجية للمحافظة عىل الثدييات والحش��ائش البحرية، يف الفرتة 23-25 نوفمرب2015م، وقد 

حرض الورشة أكرث من عرشين مشاركاَ من دول اإلقليم.

املشاركون يف ورشة العمل )حول تنفيذ إطار سينداي للحد من 

مخاطر الكوارث(

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية )حول الدليل اإلرشادي 2011م 

املتعلق باالتفاقية الدولية للسيطرة عىل حشف السفن(

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية )حول رصد مؤرشات تأثري مياه 

الرصف عىل الحيد املرجاين( 

املشاركون يف ورشة العمل )حول نهج اإلدارة املعتمدة عىل النظم 

اإليكولوجية للمحافظة عىل الثدييات والحشائش البحرية(
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وخالل االفتتاح ألقى س��عادةاألمني العام للهيئة كلمة ترحيبية باملش��اركني واملحارضين ومتنى لهم التوفيق يف أعامل الورشة، وتحقيق االستفادة القصوى حول نهج 

اإلدارة للنظم اإليكولوجية للمحافظة عىل الثدييات والحشائش البحرية ملا لها من أهمية يف سلسلة الحياة البحرية البيئية، ثم قدم الدكتور/ ماهر عزيز املنسق 

اإلقليمي للمرشوع رشحاَ للمش��اركني عن فعاليات الورش��ة واملوضوعات التي سيتم رشحها وفقاً للربنامج املوضوع، ورحب بالخرباء الدوليني واإلقليميني املشاركني يف 

الورشة وهم كاًل من الدكتور/ نوتربارتولو دي سيارا والدكتور/ مجدي العلواين.

12-عقد ورشــة عمل وطنية حول االلتزام والرقابة والتنفيذ لالتفاقية الدولية إلدارة مياه الصابورة )االتزان( مع الرتكيز عىل جمع وتحليل 
العينات، املنعقدة بالسويس، بجمهورية مرص العربية، يف الفرتة من اإلثنني إىل األربعاء املوافقان 7 -9 كانون أول )ديسمرب( 2015م

عقدت الهيئة PERSGA وبالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية )IMO( وبرنامج الرشاكة العاملية إلدارة مياه االتزان )GloBallast( ورشة عمل لتأهيل مؤسسات 

التدريب الوطني حول االلتزام والرقابة والتنفيذ لالتفاقية الدولية إلدارة مياه الصابورة )االتزان( مع الرتكيز عىل جمع وتحليل العينات يف مدينة السويس وبالتعاون 

مع هيئة موانئ البحر األحمر املرصية وبرعاية عدة جهات وطنية معنية باملحافظة عىل البيئة البحرية وقد حرض الس��يد/ كهالن أبو غانم نائب مدير املركز أعامل 

هذه الورشة.

وتم افتتاح الورشة بحضور محافظ السويس معايل األستاذ/ العريب الرسوي وتحت رعاية وزير النقل معايل الدكتور/ سعد الجيويش والذي بني للمشاركني أهمية هذه 

الورشة وأهمية عقدها يف مدينة السويس التي تعترب ممراَ بحرياً إسرتاتيجياَ هاماَ يربط رشق العامل بغربه، كام نقل لهم تحيات معايل الوزير ومتنى لهم ورشة عمل 

مثمرة. كام ألقى سعادة املهندس اللواء/ هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ملوانئ البحر األحمر كلمة رحب فيها بالحضور، ورشح لهم الدور املحوري 

الذي تقوم به هيئة موانئ البحر األحمر يف الحفاظ عىل البيئة ونرش الوعي بالقضايا البيئية. كام ألقى املنسق اإلقليمي د/ سليم املغريب كلمة عرب فيها عن متنيات 

سعادة االمني العام للهيئة د/ زياد بن حمزة أبو غرارة بالتوفيق والنجاح للمشاركني وتحقيق الفائدة العلمية والعملية يف توسيع التدريب يف املؤسسات الوطنية حول 

االلتزام والرقابة والتنفيذ التفاقية االتزان، ومن ثم وجه املنسق الوطني م./ كامل القزاز كلمة رحب فيها باملشاركني يف حفل االفتتاح وفعاليات الورشة يف املؤسسات 

الوطنية املعنية بتنفيذ االتفاقية الدولية، وشكر الهيئة عىل دعمها املتواصل لتنفيذ ورش عمل إقليمية ووطنية يف هذا املجال لعدة سنوات، ودعمها للفريق الوطني 

من خالل الدعم الفني، كام تقدم بالشكر لرئيس الهيئة العامة ملوانئ البحر االحمر اللواء/ هشام أبو سنة عىل دعمه املبارش للجنة الوطنية والتوجيه للتحضري لهذه 

الورشة، ثم قدم املنسق اإلقليمي د/ سليم املغريب واملنسق الوطني املهندس/ كامل القزاز مجموعة من املحارضات عن مياه التوازن خالل ثالثة أيام متتالية، كام قام 

املشاركون يف اليوم الثالث بجمع عينات مياه االتزان من الباخرة الفريوز وتم تحليل العينات يف املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد بالسويس.

املشاركون يف ورشة العمل )حول االلتزام والرقابة والتنفيذ لالتفاقية الدولية إلدارة مياه الصابورة »االتزان«(
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ثالثاً: يف مجال جمع املعلومات وتحديث قواعد البيانات وتحديث املكتبة وتحويلها 

إىل مكتبة إلكرتونية باإلضافة إىل املكتبة التقليدية وتحديث املوقع اإللكرتوين للمركز

1-تحديث بيانات الخرباء 

اليمن مرص السودان جيبويتالسعودية االردن الدولة 

111492616431عدد الخرباء

2-إعداد نسخ إلكرتونية لخطط الطوارئ والقوانني املختصة بالتلوث البحري

3-تحديث املكتبة وتحويلها إىل مكتبة إلكرتونية باإلضافة إىل املكتبة التقليدية:

يخطط املركز إىل تحديث املكتبة وتطويرها لتصبح مكتبة إلكرتونية باإلضافة إىل املكتبة التقليدية، 

وذلك نظراً ملا تتميز به املكتبات ومراكز املعلومات من تغريات متواصلة وتطورات متتابع�ة، 

ومن أبرزها ظهور املكتبات اإللكرتونية، التي تعترب نتيجة حتمية لتط�ور املعلوم�ات واالتصاالت، 

وقد أدى ذلك إىل تحوالت جذرية يف وسائل حفظ املعلومات ومعالجتها، ويف الوسائط التي 

تنقلها، كام غريت يف أشكال تنظيم املعلومات وتبادلها، والشك أن لذلك أثره اإليجايب يف تقديم 

خدمات معلوماتية مناسبة ومتط�ورة للم�ستفيدين، وق�دجعلت املكتبة اإللكرتونية من املمكن 

تقديم خدمات مل يكن باإلمكان توفريها والقي�ام بها بواس��طة املكتبات التقليدية، ويعود ذلك 

للميزات التي تنفرد بها املكتبة اإللكرتونية مام جعل لوجودها أهمية كبرية س��واء للمستفيدين 

أو املكتبيني أو النارشين .

ولقد حتمت التطورات الرسيعة يف التقنية واالتصاالت والعلوم، واالنت�شار الواس�ع للتعليم، 

والتغريات املتواصلة يف مهمة املكتبات واملعلومات إل�ى قيام املركز بتط�وير املكتب�ة لتصبح 

ش��بكات معلومات متطورة قادرة عىل التعامل والتفاعل مع مصادر املعلوم�ات املختلفة، 

واالستغالل األمثل لها مبا يتفق واالحتياجات البحثية واملعلوماتية للب�احثني والدارسني. وقد 

نتج عن هذه القف�زة الكب�رى ف�ي اس���تخدام تقني�ات املعلوم�ات واالتصاالت ظهور املكتبات 

اإللكرتونية يف مطلع التس��عينيات من القرن املايض؛ فانطلقت مرشوعات البحث وبرمجياته 

إلعداد مكتبات إلكرتونية يف العديد من البل�دان، ولعل أنجحها يف هذا الس��بيل تجارب املكتبات 

األوروبية واألمريكية؛ حيث اإلمكان�ات الهائلة للتعامل مع التقنية.

فضاًل عام س��بق فإن بناء بيئة عمل موحدة ومدخل موحد ملصادر املعلومات جميعها يف املكتبة 

ودمجها مع مصادر املعلومات عىل الشبكة الداخلية للمكتبة، مث�ل نظام إدارة املكتبة اإللكرتوين 

والكتب والدوريات اإللكرتونية وغريها، وهذا سريف�ع من قيمة املعلومات وتلك املصادر، ويسهم 

يف تعزيز م�صادر املعرف�ة ملن�سويب املؤسسة التعليمية جميعهم.

وهناك عوامل عدة تس��اعد وحاجات ض�رورية ت�س��توجب ايجاد مكتبة إلكرتونية منها خفض 

التكاليف وتط�ور التقنيات واالتصاالت وسد حاجة الباحثني وتسهيل الوصول إىل م�صادر 

املعلوم�ات خصوصاً مع هذا الكم الهائل من املعرفة املنتجة س��نوياً عىل شكل ورقي أو رقمي 

أو أي وسائط أخرى.

وتربط املكتبة اإللكرتونية مصادر املعلومات املتاح�ة فيه�ا جميعها ضمن بوتقة واحدة تعزز من 

قدرة منتس��بي املؤسسة التعليمية وغي�رهم م�ن الباحثني عىل الوصول بسهولة إىل املعلومات 

التي يحتاجونها والتفاعل اإليجايب فيم�ا بينهم.

سنة اإلصدارالخطةالوطنيةالبلد

2002م1األردن

2010م قيد االعتامد الرسمي1جيبويت

2002م1السعودية

2003م قيد التحديث1السودان

غريمتوفرةغريمتوفرةالصومال

1989م1مرص

2007م3اليمن

مكونات املكتبة اإللكرتونية واحتياجاتها
هناك مكونات أساسية واحتياجات رضورية يجب توافرها 

عند إنشاء املكتبة اإللكرتونية ولعل من أبرزها ما ذكره 

)السامل، 1423: 472 ، صادق، 1417 : 110 ، أبا الخيل، 

2003 : 26 ، أمان ، 1419 : 17( 

وهي كام ييل:
احتياجات قانونية، إِذ يجب عىل املكتبة عند تحويل   -1

املواد النصية من تقارير وبحوث ومقاالت... وغريها 

 Machine Readable( ًإىل أشكال ميكن قراءتها آليا

form( الحصول عىل إذن خاص من صاحب الحق 

عماًل بقوانني حقوق الطبع والحامية الفكرية، كام 

يجب تحديد الحقوق والواجبات لكل هيئة ومؤسسة.

احتياجات من أجهزة تقنية خاصة بتحويل مواد    -2

املعلومات من تقليدية إىل رقمية فضاًل عن أجهزة 

الحاسب اآليل واالتصاالت.

احتياجات من أطر برشية فنية مؤهلة وقادرة عىل    -3

التعامل مع األجهزة التقنية الحديثة مادياً وفكرياً.

احتياجات مالية تساعد يف تنفيذ املرشوع وتشغيله.  -4

احتياجات من الربامج وبروتوكوالت الربط واسرتجاع    -5

املعلومات.

إعداد نسخ إلكرتونية لخطط الطوارئ والقوانني املختصة بالتلوث البحري
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موقع الكرتوين ملركز املساعدات املتبادلة للطوارىء البحرية
نظراً لحرص املركز عىل االرتقاء مبستوى املساعدات املقدمة لدول إقليم 

البحر األحمر وخليج عدن يجري األن العمل عىل إعداد موقع يلبي 

متطلبات دول اإلقليم ويكون ركيزة أساس��ية فعالة يف نظام االتصاالت بني 

ال��دول األعضاء يف اإلقليم مبا يقدمه من رسعة وصول املعلومات وتبادلها 

بشكل يرتقى إىل مستوى املنظامت واملراكز العاملية، حيث يحرص مركز 

املس��اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية تحت رعاية الهيئة اإلقليمية 

للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن ع��ىل مواكبة التطورات 

التكنولوجية الحديثة عىل ش��بكة املعلومات العاملية، ويحجز موقعاً خاصاً 

له ليقدم يد العون بطريقة إلكرتونية رسيعة، ويحتوي عىل املعلومات 

الالزمة لدول اإلقليم للمساعدة يف التصدي واالستجابة الرسيعة يف حاالت 

الطوارئ ويحتوي املوقع عىل األقسام التالية :

 هيكل موقع املركز املقرتح 
• حيث تحتوي الصفحة الرئيسية عىل األخبار البيئية املتعلقة بإقليم البحر 	

األحمر وخليج عدن، وكذلك األخبار املرس��لة من دول اإلقليم والتي يرجو 

املركز من دول اإلقليم مساعدتنا عىل تبادل املعلومات اإلقليمية من خاللها 

مبا يوفر املعرفة الكافية لبقية الدول األعضاء.

• وتحتوي عىل صفحة عن املركز لتقدي��م نبذة عن أه��داف عمل املركز 	

ومهامه وبروتوكول اإلنشاء واملعلومات الخاصة ببدء إنشاء وتأسيس املركز.

• كام تحتوي عىل صفحة اإلصدارات لتشمل  مجموعة متفرقة من إصدارات 	

املركز خالل السنوات الس��ابقة وكذلك اإلصدارات الحديثة حتى العام 

الج��اري، وكذلك دليل املركز الرسيع الذي يعترب باكورة اإلصدارات يف 

بدايات عمل املركز، والذي يحتوي عىل كافة املعلومات ووسائل االتصاالت 

واألشخاص املعنيني بتلقي بالغات الحوادث يف دول إقليم البحر األحمر 

وخليج عدن.

• وتخصصت صفحة ورش العمل يف تقديم نبذات عن ورش العمل التي قام 	

1-الهدف من مرشوع تطوير املساعدات املالحية 
هو تقليل الحوادث البحرية يف منطقة البحر األحمر وخليج عدن، وهذا من 

خالل تطوير املساعدات املالحية للساحل املطل عىل البحر األحمر وخليج 

عدن، طبقاً لالتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، والقواعد التي تهدف 

ايل حامية أفض��ل للبيئة البحرية يف منطقة البحر األحمر وخليج عدن، وبالتايل 

تقليل أو منع التلوث من السفن.

2-الغرض من املساعدات املالحية
اإلس��تعانة بها لتحديد موقع السفينة أثناء إبحارها لياًل ونهاراً، مبا يحقق  أ- 

سالمة املالحة للسفن بالبحر.

اإلرشاد للوصول إىل املوانئ املختلفة. ب- 

تسهيل املالحة الساحلية. ج- 

تحديد املياه الضحلة والجزر تحت س��طح البحر لتحقيق س��المة املالحة  د- 

البحرية.

3- أنواع املساعدات املالحية األكرث تداواًل: 
 Radio بواك��ن الراديو – Buoys الش��مندورات – Lighthouses الفنارات (

املركز باستضافتها خالل السنوات السابقة وكذلك جدول الربامج التدريبية 

للعام الحايل.

• وتم تخصيص صفحة املعرض لكل الصور والفديوهات الخاصة بأنش��طة 	

املركز والزيارات واالجتامعات التي شارك فيها املركز.

• وتض��م صفحة حاالت الطوارئ مجمعاَ لكل وس��ائل االتصال الرسيعة يف 	

حاالت الطوارئ، س��واء لوس��ائل االتصال باملركز أو لضباط االتصال يف دول 

اإلقليم، و احتوت الصفحة كذلك عىل منوذج البالغ، وال��ذي من خالله 

يتم الحصول عىل كافة املعلومات عن الحالة الطارئ��ة، وتفاصيلها من 

حيث اإلحداثيات وكمية الزيت املنس��كبة وكافة التفاصيل املهمة التي 

تساعد عند توفرها باقي أعضاء دول اإلقليم عىل اتخاذ القرارات املناسبة 

ملجابهةالحادث ورفع كفاءة التصدي له.

ولذلك يأمل املركز مبس��اعدة دول اإلقليم أن يكون للموقع اإللكرتوين يد عون 

جديدة ملس��اعدة دول إقليم البحر األحمر وخليج ع��دن يف الحفاظ عىل بيئة 

بحرية نظيفة وآمنة متتد لألجيال القادمة.

مقرتح لتطوير املساعدات املالحية بالبحراالحمر وخليج عدن

 Radar رواكن الرادار – Warning signs العالم��ا ت التحذيرية – Beacon

Racons– العامئ��ات التحذيري��ة Floating facilities warning – أنظمة 

  )Automatic Identification Systems AIS التعارف

4- مقرتح تطوير املساعدات املالحية بالبحر األحمر وخليج عدن 
.AIS يقرتح تطوير املساعدات املالحية بإضافة منظومة التعارف اآليل

هوايئ جهاز التعارف اآليل
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تعطي تحذيرات يف الوقت الحقيقي عندما تتحرك العوامات بعيداً عن مكانها 

األصيل. 

نقل البيانات: حامية البيئة و-  

ه��ذا النظام مجهز داخلياً بوحدة اتصاالت داخلية لها القدرة عىل التواصل، 

وميكن استخدام املحطة من الساحل أو البحر، وميكن ربطها مع أجهزة 

االستش��عار، التي توفر بيانات األرصاد الجوية والهيدرولوجية، حيث توفر 

للعلامء والسلطات البيانات البيئية الدقيقة.

The use of AIS استخدام منظومة التعارف ز- 

حقيق��ي REAL: يتم متابع��ة املنظومة عن طريق محطة AIS املثبتة يف    )1

مكانها األصيل عىل الشاطئ

افرتايض VIRTUAL: يت��م متابعة املنظومة عن طريق محطة AIS املثبتة    )2

عىل الشاطئ وتتابعها السفن وكأنها يف البحر.

AISمميزات منظومة التعارف اآليل أ- 

ت�م تطوي�ر منظومة التعارف اآليل AIS للمساهمة يف سالمة وأمن املالحة    )1

البحرية يف منطقة عالية الكثافة.

يعترب نظام التعارف اآليل AIS نظام راديو رقمي )ذو وصل��ة البيانات(    )2

VHF للتب��ادل التلقايئ للمعلومات بني املحطات القاعدية و/ أو املحطات 

املتنقلة )السفن واملحطات الشاطئية والطائرات( لتحديد مكانها والتعرف 

عىل بعضها البعض بدقة.

متثل منظومة التعارف اآليل AIS التكنولوجيا البحرية التي تعمل عىل    )3

.GPS أساس تحديد املواقع والتوقيت من الشبكة

تعت���رب منظومة AIS أهم تطور للمس��اعدة يف املالحة وكذلك    )4

الس��المةالبحرية منذ إدخال الرادار، وتعترب اآلن األداة الرئيسية يف املالحة 

اإللكرتونية.

.AIS يوجد نوعان من إرسال منظومة التعارف ب- 

تزامن TDMA )الوصول املتعدد بالتقسيم الزمني(

FATDMA: الوصول إىل وصلة البيانات يجب أن يتحقق مع اإلشارة إىل    )1

نقطة البداية. كل تخصيص يجب تهيئتهم سبقاَ من قبل السلطة املختصة. 

.FATDMA ويجب تثبيت محطة قاعدة بالقرب من اإلرسال

RATDMA: الوصول العشوايئ. يتم استخدامه عندمايحتاج جهاز اإلرسال   )2

إىل تخصيص فتحة والتي مل يتم من قبل إعالم الجهاز بها.

يعمل نظام التعريف اآليل AIS عىل قناتني ج-  

MHz 162.025 : 1 AIS  نظام التعارف اآليل عىل الرتدد 162.025   )1

ميجاهريتز

MHz 161.975 : 2 AIS  نظام التعارف اآليل عىل الرتدد 161.975    )2

ميجاهريتز

استخدام نظام التعريف اآليل AISكمساعد مالحي وللسالمة البحرية د– 

MSG21حيث يتم بث رسالة ثنائية تستخدم )كمس��اعدة مالحية( لوضع 

العالمات ومنع االصطدام

هـ-  نظرة عامة عىل النظام 

تقوم املنظومة ببث رسائل املساعدات البحرية ونوع الرسالة 21.

يتم استالم هذه الرسالة من قبل جميع السفن يف نطاق الراديو اإللكرتوين واملجهز 

AIS الفئة )أ(، أو اإلرسال واالستقبال الفئة )ب(، أو أجهزة استقبال AIS بأنظمة

تظهر عالمات املساعدات املالحية بدقة عىل شاشة الرادار / والخرائط اإللكرتونية 

ECDIS للسفينة وميكن االعتامد عليها بدقة عالية تستخدم يف أي أحول جوية

استخدام منظومة التعارف بطريقة حقيقية

استخدام منظومة التعارف بطريقة إفرتاضية

عرض ل� AIS عىل السفينة
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1. أولوية 1: فهم مخاطر الكوارث: )إضافة العوامل الخارجية كاالحتالل(

• فهم التفاوتات يف قابلية الترضر، درجة التعرض، املخاطر ويف خسائر الكوارث بحسب الجنس، 	

والعمر والخلفيات اإلجتامعية واالقتصادية، والقدرة. 

• املخاطر املمتدة والحادة. 	

• العوامل االجتامعية واالقتصادية واملؤسس��اتية باإلضافة إىل العوام��ل الطبيعية 	

واملادية التي تساهم يف قابلية الترضر وتراكم املخاطر.

• التقييم العلمي واملجتمعي – األخذ بعني االعتبار آراء الهيئات الفاعلة مبا يف ذلك تلك 	

األكرث قابلية للترضر ملخاطر الكوارث.

• التفاعل مع محركات مخاطر الكوارث الرئيسية – أّي الفقر، والتدهور البيئي، والتطور 	

العمراين الرسيع، وضعف الحوكمة وضعف حوكمة املخاطر تحديداً.

نتـائج اجـتـامع املنـطـقــة العــربيــة
حول تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث
القاهرة، جمهورية مرص العربية 8 – 10 نوفمرب / ترشين ثاين 2015م.

خلفية عامة: 
منذ اعتامد إطار عمل هيوغو عام 2005، كان هناك تقدم محرز يف الحد من مخاطر الكوارث والذي أدى بدوره إ ىل تقليل نسبة الوفيات يف بعض األقطار، وبشكل عام 

ساعد إطار عمل هيوغو يف رفع الوعي العام واملؤسيس، وايجاد التزام سيايس وحشد األطراف املعنيني الرئيسيني يف املجتمع املدين وتحفيز اإلجراءات التي تتخذها مجموعة 

كبرية من األطراف املعنية عىل كافة األصعدة، وبعد ميض عرشسنوات عىل اعتامد إطار عمل هيوغو، التزال الكوارث تقوض الجهود الرامية إىل تحقيق التنمية املستدامة.

وقد اعتمدت الدول إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 2015-2030 يف مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعني بالحد من مخاطر الكوارث، والذي انعقد 

يف الفرتة من 14 -18 آذار/مارس 2015م يف مدينة سينداي، باليابان. وتم اعتامد إطار سينداي باإلجامع يف الجمعية العمومية لألمم املتحدة )قرار 283/69(. 

ويرسم إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث يف الفرتة ما بني 2015- 2030 منهجاَ واسع النطاق، محوره البرش يف الحد من مخاطر الكوارث، وينطبق عىل مخاطر الكوارث 

الكبرية والصغرية الحجم الناجمة عن األخطار الطبيعية أو من صنع االنسان وكذا األخطار والكوارث البيئية والتقنية والبيولوجية ذات الصلة، كام يهدف هذا اإلطار إىل توجيه 

اإلدارة متعددة األخطار ملخاطر الكوارث يف التنمية عىل كافة األصعدة، وكذا بني وعرب القطاعات ويتطلب تحقيق نتائج هذا اإلطار قيادة سياسية والتزام سيايس.

استجابة ملخرجات املؤمتر العاملي للحد من مخاطر الكوارث وموامئاً مع إطار سينداي واستجابة إلعالن رشم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث وبناءاً عىل قرار مجلس 

الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة )رقم ق444-د.ع 26-2014/11/9( حول النظر يف إمكانية تحديث اإلسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والخطة 

اإلطارية لتنفيذ اإلسرتاتيجية عىل ضوء مخرجات سينداي، قام مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبالتعاون مع جامعة الدول العربية بعقد اجتامع إقليمي 

حول تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ووضع "خارطة طريق إقليمية" لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030م يف املنطقة العربية من 

أجل تحقيق خفض كبري يف الخسائر الناجمة عن الكوارث.

وقد شارك يف هذا االجتامع أكرث من 120 ممثاًل عن الحكومات الوطنية واملحلية واألوساط األكادميية واملجتمع املدين والشباب واملنظامت الدولية من خمسة عرش دولة عربية. 

مخرجات االجتامع:
• مشاركة وإقرار ومناقشة نتائج املؤمتر العاملي الثالث 	

املعني بالحد من مخاطر الك��وارث، مبا يف ذلك إطار 

سينداي وأولوياته مع أصحاب املصلحة اإلقليميني.

• اس��تعراض ومناقشة اإلسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر 	

الكوارث 2020م يف ضوء نتائج إطار سينداي وغريها من 

االلتزامات التي تم اإلع��الن عنها خالل املؤمتران العربيان للحد 

من مخاطر الكوارث اللذان عقدا يف 2013 و2014م عىل التوايل.

• مناقشة ووضع آلية مراقبة للحد من مخاطر الكوارث يف 	

املنطقة العربية يف ضوء أهداف إطار س��ينداي وكذلك 

املؤرشات املقرتحة وخطط رصد أهداف التنمية املستدامة 

باملنطقة العربية.

• إطالق املجموعة العربية اإلستشارية للعلوم والتكنولوجيا 	

حول الحد من مخاطر الكوارث 

• إعادة عرض حملة متكني املدن من مجابهة الكوارث 	

واألدوات التي تم تحديثها وامل��ؤرشات املحلية املقرتحة 

لقياس التقدم املحرز يف الحد من مخاطر الكوارث.

• اإلحتف��ال ببطل "املعرفة املحلية من أج��ل الحياة"، وهو 	

موضوع احتفال اليوم العاملي للحد من مخاطر الكوارث 

لعام 2015.

ووفقاً للمناقش��ات حول التوصيات م��ن أجل مراجعة وتعزيز 

اإلسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث يف ضوء إطار 

سينداي للحد من مخاطر الكوارث، فقد أوىص املشاركون بأن 

تواكب أولويات اإلس��رتاتيجية العربية مع إطار س��ينداي مع 

الرتكيز عىل ما ييل:
املشاركون يف اجتامع القاهرة
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2. أولوية 2: تعزيز حوكمة الحد من مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر 
الكوارث: 

• تحديد االحتياجات املالية لتنفيذ الخطط عىل املستوى الوطني، املحيل 	

والقطاعي مع تحديد مصادر التمويل املحتملة لسياسات إدارة مخاطر 

الكوارث، من القطاعني )العام(: دين عام، رضائب، سندات خزينة، مساعدات 

)والخاص(: استثامرات، تحويالت، وبناًء عليه تطوير جدول زمني للتنفيذ.

• تطوير وتفعيل اللوائح والترشيعات من أجل تعزيز املساءلة واملحاسبة 	

لعمليات تكوين املخاطر من قبل أشخاص وقطاعات وتحويل هذه املخاطر إىل 

القطاع العام أو املواطنني أو قطاعات أخرى.

• تطوير إطار حوكمة املخاطر لتعزيز الش��فافية واملساءلة للقرارات املتخذة 	

يف مراحل ما قبل التقييم، والتقييم العلمي واملجتمعي، والتصنيف واإلدارة 

ملخاطر الكوارث.

• مأسسة منتديات وطنية ومحلية عابرة للقطاعات إلدارة مخاطر الكوارث.	

3. أولوية 3: االستثامر يف مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل 
زيادة القدرة عىل مواجهتها:

• تطوير وتنفيذ برامج لرفع الق��درة عىل املجابهة ملجمل البنى التحتية الوطنية 	

الحيوية، مبا يف ذلك الرتاث الثقايف والطبيعي وأماكن العمل وقطاعي التعليم 

والصحة.

• تقليص املخاطر القامئة والوقاية من املخاطر الجديدة.	

• التدابري اإلقتصادية واالجتامعية واملؤسساتية باإلضافة إىل التدابري الفيزيائية 	

للحد من املخاطر وقابلية الترضر.

• تقليص قابلية ترضر سبل العيش واالستثامرات.	

• دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث يف سياسات التنمية الريفية.	

4. أولوية 4: تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفاعلية و إعادة 
البناء بشكل أفضل يف مرحلة التعايف وإعادة التأهيل واإلعامر: 

• تأمني اس��تمرارية الخدمات األساسية والرضورية، واستمرارية العمليات، كجزء 	

من برامج القدرة عىل املجابهة القطاعية.

• التأكيد عىل االس��تفادة من الخطط اإلقليمية القطاعية املختلفة لالستعداد 	

والتأهب واالستجابة للطوارئ )مثل الخطة العربية للطوارئ النووية 

واإلشعاعية(. 

• مأسسة جهود تقييم الحاجات بعد الكوارث وربطها بالربامج القطاعية لرفع 	

القدرة عىل املجابهة. 

• مأسسة قواعد البيانات لخسائر الكوارث بحيث يتم تحديثها عقب كل كارثة.	

• تطوير إجراءات وقدرات الدعم النفيس واالجتامعي لألش��خاص 	

واملجتمعات املترضرة.

• التخطيط للتعايف قبل الكارثة ووضع خطط تعايف منفصلة عن خطط االستجابة.	

• البناء بش��كل أفضل من أجل تجنب إعادة تكوين املخاطر ضمن عملية إعادة 	

اإلعامر.

وقد تم رفع مخرجات االجتامع والتوصيات الخاصة باالس��رتاتيجية العربية للحد 

من مخاطر الكوارث إىل اجتامع مجلس الوزراء العرب املس��ؤولني عن شؤون البيئة 

يف اجتامعهم يف مقر جامعة الدول العربية، القاهرة يوم 19 نوفمرب 2015 وإصدر 

املجلس القرار رقم ق473- د.ع27 - 19 /2015/11 . 

أهمية تحديث خطة الطوارئ ملكافحة التلوث البحري بالزيت
يعترب التلوث البحري بالزيت من الحوادث املؤثرة التي تسبب أرضاراً 

للدولة وللمنطقة املترضرة، فهو يؤثر عىل البيئة والرثوة السمكية والصناعة 

والسياحة والصحة العامة.

ولكن يف وجود خطة طوارئ ملكافحة التلوث البحري بالزيت واملواد األخرى 

ت��م اختيارها بعناية وإعدادها جيدا فإنه ميكن احتواء الكثري من املش��اكل 

التي يسببها التلوث، باإلضافة إىل تجنب مواجهة الكوارث الكبرية وتأثريها، 

وكذا سهولة السيطرة عليها وتقليل الخسائر واألرضار ونجاح الخطة يتطلب 

املراجعة والتحديث الدوري مبا يتناسب مع التغريات.  

وبصفة عامة فإن أهم مقومات نجاح خطة الطوارئ تس��تند عىل نوعية 

املعدات، والتجهيزات املس��تخدمة، وكمياتها وكذا مستوي وكفاءة أداء 

األطقم، واألفراد املسؤولني من حيث رسعة االستجابة، واتخاذ القرار 

املناس��ب وتنفيذ عمليات املكافحة بكفاءة، ثم املتابع��ة وتحليل عملية 

املكافحة فور االنتهاء منها وعمل التحديثات الالزمة لضامن فعالية الخطة 

وتاليف نقاط القصور املس��ببة للتأخري يف مراحل االس��تعداد واملكافحة أو 

أثناء االتصال. 

وعىل األجهزة املعنية اإلملام بكل ما يخص شواطئها وسواحلها وإجراء 

التدريب الدوري لفرق العمل التي تجوب الشواطئ وتتعرف بها من 

مختصني لعمل كافة الدراسات الالزمة لتحديث الخطة الوطنية.

ومن الرضوري وضع ج��دول زمني كل عامني عىل األقل ملراجعة وتحديث 

الخطة الوطنية وفق املس��تجدات، وخاصة بعد الحوادث، واالس��تفادة من 

خربات الخرباء والفنيني القامئني عىل تنفيذها، وتستمر الهيئة من خالل 

املركز يف تقديم الدعم الفني لدول اإلقليم كلام طلبت الدول ذلك.

كام تس��عى الهيئة لتزويد الدول بدعم فني متواصل لألنظمة املس��اعدة 

لعمليات املكافحة حيث قدمت نظام محاكاة للتلوث النفطي، وتس��عى 

لتقديم الدعم لغرف عمليات مراكز االس��تجابة، وتستخدم أحدث األنظمة 

املتوفرة عىل الشبكة اإللكرتونية لكافة العاملني مبراكز االستجابة بدول 

اإلقليم لالستفادة من هذه األنظمة.

• 	)AIS نظام التعارف الدويل(

• 	 Long Range Identification نظام معلومات التعارف طويل املدى(

)and Tracking LRIT

• 	)NAVTEX نظام التحذيرات املالحية(

• 	)VTIMS منظومة مراقبة حركة السفن( 

االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن 1973م. 
)MARPOL(

تعني هذه االتفاقية بالنفط بجميع أشكاله وتعترب امتداداً لالتفاقية الدولية 

ملنع تلوث البحار بالنفط لعام 1954م. 

وتهدف إىل الحفاظ عىل البيئة البحرية من التلوث الناجم عن الس��فن من 

الزي��وت واملواد الضارة األخرى وتقلي��ل اإللقاء العريض لهذه املواد وتقليل 

الحوادث. 

وأه��م ما جاء فيها هو حظر وقوع أي مخالفة ألحكام االتفاقية، وتوقيع 

العقوبات طبقاً لقانون اإلدارة للسفن املعنية، بغض النظر عن مكان وقوع 

املخالفة، كام تلزم السفينة بحمل شهادة وفقاً للقواعد التي تكون خاضعة، 

ويتم تفتيشها بواسطة مختصني ومفوضني من املوانئ املختصة .
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وتنظم االتفاقية مواصفات لناقالت النفط للتقليل من حاالت التصادم 

والغرق وغريها.

واالنضامم لالتفاقية يتطلب املوافقة ع��ىل امللحق األول والث��اين، أما بقية 

املالحق فهي تأيت تطوعية.

حيث يعنى امللحق األول بحامية البيئة البحرية من التلوث النفطي بينام 

يتعلق امللحق الثاين بالتحكم يف مصادر التلوث البحري من املواد الس��ائلة 

الضارة يف أشكالها املختلفة باألحياء املائية وصحة اإلنسان.

إسرتاتيجية املركز اإلقليمي لالســتعداد والتصدي للتلوث البحري 

وتعزيز التعاون الدويل 

يرتبط املركز مع املنظمة البحرية الدولية بخطة عمل إقليمية وضعت 

عام 2005، وتتضمن مساعدة دول اإلقليم يف رفع إمكانياتها ودرجة 

اس��تعدادها الستيفاء املتطلبات لتنفيذ االتفاقيات الدولية فيام يخص 

االس��تعداد والتصدي لحوادث التلوث بالزيت ومياه الصبورة )االتزان( 

وتطبيق اتفاقية ماربول واالتفاقيات الدولية األخرى املعنية بالتلوث 

البحري، كام يتم تنفيذ برامج تدريبية مش��رتكة بشكل دائم إضافة إىل 

الدراسات التقييمية بهذه املجاالت.

وتعترب الهيئة رشيكاً فعاالً للمنظمة البحرية الدولية يف مرشوع "إدارة مياه 

التوازن العاملي“، وقد كانت ورش��ة العمل اإلقليمية الخاصة بأساسيات مسح 

األحياء يف املوانئ، والتي عقدت يف مقر املركز مبدينة الغردقة يف جمهورية مرص 

العربية يف مايو 2007، من أول الفعاليات األساسية يف املرشوع، كام قامت الهيئة 

بتنفيذ ورش عمل تدريبية خاصة بإدارة مياه التوازن يف جدة خالل ديس��مرب 

عام 2005م وعدن بالجمهورية اليمنية يف نوفمرب 2008م وبورسودان والعقبة 

والسويس وأعقبهم العديد من الورش الوطنية يف بقية دول اإلقليم بشكل دوري.

ويرتبط املركز مبنظومة اتصاالت وتعاون مع املراكز النظرية يف البحار اإلقليمية، 

ويحرص املركز باستمرار عىل التعاون معهم يف تبادل املعلومات واملشاركة يف 

أنشطتهم، ويسعى وفق توجيهات سعادة األمني العام لتقديم الدعم الفني 

بش��كل مستمر لكافة دول اإلقليم لحثهم عىل االمتثال لالتفاقيات الدولية، 

ومن هذه املنظامت اآليت:

 :) IMO ( املنظمة البحرية الدولية
تعترب املنظمة الدولية املسؤولة يف األمم املتحدة عن تنظيم النقل الدويل 

بشكل آمن، وتحسني الس��المة البحرية، والحد من التلوث البحري، وتحقيق 

التوازن بني حامية بيئة املحيطات والبحار وحقوق املالحة، وتضم املنظمة 170 

عضواً وتش��مل الدول الكربى املالكة للسفن والدول الساحلية والهيئات الصناعية 

الكربى ومنظامت حكومية وغري حكومية، وقد س��عت إىل إقرار ما يقرب من 100 

اتفاقية وبروتوكول والعديد من القوانني والتوصيات واألدلة اإلرشادية الخاصة 

بالسالمة البحرية والتلوث البحري.

وتتبع املنظمة إس��رتاتيجية خاصة بالحفاظ عىل البيئة البحرية من خالل تدعيم 

القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع حدوث التلوث البحري ورفع االستعداد 

والتصدي ملكافحة التلوث البحري وتخفيف أثاره عىل املستوى الدويل، وتقدم 

الدعم والتعاون الفني لتحقيق هذه االس��رتاتيجية، وميثل التعاون اإلقليمي حلقة 

الوصل بني الجهود الوطنية واالس��رتاتيجية الدولية لتوحيد الجهود للمحافظة عىل 

http://www.imo.org .البيئة البحرية

الهيئة الدولية للمحافظة عىل البيئة الخاصة بصناعة البرتول 
) IPIECA ايبكا (

تتكون الهيئة من رشكات وهيئات تعمل يف مجال النفط والغاز يف كافة أرجاء 

العامل وقد نش��أت عام 1974م عقب إنش��اء برنامج األمم املتحدة الخاص 

بالبيئ��ة، وتعمل كقناة اتصال بني صناعة النفط والغاز واألمم املتحدة، حيث 

تعترب الهيئة الدولية الوحيدة التي متثل تلك الصناعة فيام يتعلق بقضايا البيئة 

البحرية ومنها االس��تجابة واالس��تعداد للترسب النفطي وتغري املناخ والتنوع 

البيولوجي، وتقوم الهيئة مبس��اعدة أعضائها عىل تحديد القضايا البيئية 

الجديدة وتعمل عىل تقييم تأثريها املحتمل عىل صناعة النفط والغاز، وتعمل 

مبثابة منتدى للمناقشة والتعاون بني املنظامت الدولية وصناعة البرتول والغاز 

http://www.ipieca.org

 :) IOPC( صندوق التعويضات الدويل لحوادث التلوث النفطي
جهة دولية مسؤولة عن تقديم تعويض مايل عن الرضر الناجم عن التلوث النفطي 

الذي يحدث يف الدول األعضاء، والناجمة عن ترسب النفط من الناقالت، وتم 

انش��اءه برعاية املنظمة البحرية الدولية يف إطار آلية االتفاقية الدولية بش��أن 

املسؤولية املدنية عن أرضار التلوث بالنفط )1969( واتفاقية 1971 الدولية بشأن 

إنش��اء صندوق دويل للتعويض عن التلوث النفطي )1971(، ومع مرور الوقت، 

أصبح واضحا أن مبلغ التعويض املتاح للحوادث الكربى بحاجة إىل زيادة مام 

تتطلب جهداً دولياَ إلصدار بروتوكوالت التفاقية املسؤولية املدنية للعام 1992 

واتفاقية الصندوق للعام 1992، واعتمدت يف عام 2003، بحيث تتيح تقديم 

تعويضات إضافية لالتفاقيات الس��ابقة، ومنذإنشائه شارك الصندوق يف أكرث من 

http://www.iopcfunds.org .149 حادث مبختلف دول العامل

صورة توضح تعاون الهيئة مع املنظمة البحرية الدولية  IMO وذلك بعقد إحدى ورش العمل باملركز










