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وتستمد  اإلقليم.  فى  والبحرية  الساحلية  البيئات  على  باحملافظة  تهتم  حكومية  هيئة  هى   ، عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة  اإلقليمية  الهيئة 
قاعدتها القانونية من االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن املعروفه باتفاقية جدة والتى مت التوقيع عليها فى عام 1982م، وتضم 
الهيئة فى عضويتها كال من اململكة األردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتى، اململكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية 

مصر العربية، واجلمهورية اليمنية، ويقع املقر الرئيسي لها فى مدينة جده باململكة العربية السعودية.
وتهدف هذه النشرة إلى تزويد القارىء بأخبار وأنشطة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية فى البحر األحمر وخليج عدن )إميارسجا( . إن محتويات النشرة 
اإلخبارية التعكس بالضرورة وضعًا أو تصورًا للهيئة أو هيئة التحرير، كما أنها ال تتضمن التعبير عن رأي أي طرف من الهيئة فيما يختص بالوضع القانونى أو احلدود 
السياسية ألية دولة. وبالرغم من حرص “الهيئة” على تقدمي املعلومات املفيدة والدقيقة للقارىء إال أنها ترفض أن تتحمل أي مسؤولية تنتج عن أخطاء أو اقتباسات 

أو محتويات أو عالمات أو رموز وردت يف هذه النشرة.

حقوق الطبع حملتويات هذه النشرة:  يصرح بإعادة استخدام هذه النشرة أو أي من محتوياتها مع مراعاة توضيح املصدر
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إيمارسجا

ن�رشة ف�سلية ملركز امل�ساعدات املتبادلة 

للطوارىء البحرية

اخلاصة   PERSGA عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  على  للحفاظ  اإلقليمية  الهيئة  مجلس  لتوصيات  تنفيذًا 
بتقليل مخاطر املالحة والتلوث البحري وتعزيز القدرات اإلقليمية، قام املركز خالل عام 2017 بتقدمي مساعدات 
اجلهات  مع  التواصل  وتقوية  اإلقليم،  يف  البحري  التلوث  حوادث  من  لعدد  التصدي  يف  امليدانية  واملشاركة  فنية 
الوطنية يف دول الهيئة من خالل زيارات فنية، وحتديث قاعدة بيانات اخلبراء واملعدات وخطط الطوارئ يف دول 
الهيئة، باإلضافة إلى استضافة ورش تدريبية إقليمية واملشاركة يف العديد من الفعاليات الوطنية ذات الصلة يف 
جمهورية مصر العربية، وإصدار عدد جديد من النشرة الدورية إميارسجا، وحتديث املكتبة اإللكترونية باملركز. 

يف إطار تعزيز قدرات االستعداد واالستجابة والتصدي حلوادث التلوث بالزيت واملواد الضارة األخرى، قامت الهيئة 
اإلقليمية للحفاظ على بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA بتوفير منظومات حاسوبية جديدة لنمذجة 
السعودية،  العربية  اململكة  من  كل  يف  احلوادث  حاالت  يف  امليدانية  االستجابة  خطط  يف  واملساعدة  التلوث  بقع 
البيئات  حلماية  الطوارئ  خطط  وتعزيز  الواقع  أرض  على  مشروعات  ضمن  وذلك  العربية،  مصر  وجمهورية 
الهيئة  التلوث ببقع الزيت، وقد مت تدريب كفاءات وطنية لتشغيل املنظومة بالتعاون مع  احلساسة من تأثيرات 

العامة لألرصاد وحماية البيئة يف اململكة العربية السعودية، وجهاز شئون البيئة يف جمهورية مصر العربية. 

على  للمحافظة  األساس   PERSGA عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  على  للحفاظ  اإلقليمية  الهيئة  وضعت 
من  التلوث  مكافحة  إلى  يهدف  عمل  إطار  إقامة  على  وساعدت  واضحة،  استراتيجية  ورسمت  البحرية،  بيئتنا 
PERSGA من  جميع مصادره، كما عبرت عن أماني وطموحات شعوبنا للعيش يف منطقة سليمة بيئيًا، وتعمل 
املنظمة  مع  الدائم  التعاون  على   PERSGA/EMARSGA البحرية  للطوارئ  املتبادلة  املساعدات  مركز  خالل 
البحرية الدولية لتعزيز القدرات اإلقليمية لالستعداد والتصدي حلوادث التلوث البحري بالزيت واملواد الضارة 
األخرى، ويسعي املركز إلى التدريب املستمر للكوادر املتخصصة من دول اإلقليم يف املركز، وإعداد أدلة استرشاديه 
بواسطة السادة اخلبراء بالهيئة، ودعم القدرات الوطنية للتخطيط واالستعداد واالستجابة للحاالت الطارئة 

للتلوث البحري يف الدول.

هذا، وما يزال مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية PERSGA/EMARSGA يطمح إلى حتقيق املزيد من 
التطور، والتقدم، والنجاح، الذي يظل مرهونًا بتواصل دعم خطط املركز الطموحة وتطلعاتها املستمرة من أجل 

مواكبة املتغيرات واملستجدات يف مجال حماية البيئة البحرية.

االفتتاحية
دكتور / ممدوح محمد مليجي 

مدير املركز
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ن�رشة ف�سلية ملركز امل�ساعدات املتبادلة 

للطوارىء البحرية

إيمارسجا

ثانيًا: الزيارات التي تمت للمركز
1- زي��ارة وف��د مركز مكافح��ة التلوث بالزيت بتروس��يف وش��ركة جابكو 

للبترول بزيارة املركز يوم اخلميس املوافق 9 مارس 2017 م.
قام وفد من مركز مكافحة التلوث بالزيت بتروسيف وشركة جابكو للبترول 

- بجمهوري���ة مصر العربي���ة بزيارة مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ 

البحرية PERSGA / EMARSGA  بطلب من الفرع اإلقليمي لش���ؤون 

البيئة بالبحر األحمر، يوم اخلميس املوافق 09 مارس 2017م.

قدم العاملون باملركز عرض موجز عن الدور اإلقليمي للمركز في تعزيز 

التع���اون اإلقليم���ي للمحافظة على البيئة البحري���ة ورفع قدرات الدول 

األعضاء في االستعداد والتصدي حلوادث التلوث البحري، وقدم الوفد 

الش���كر للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

PERSGA ملا شاهده من أعمال التطوير في املركز.

2- زي��ارة س��عادة محاف��ظ البح��ر األحم��ر واملش��اركون يف التنفيذ 
العمل��ي للتدريب على مكافحة التلوث البحري )مصر احملروس��ة 8( 
بالغردقة بجمهورية مصر العربية للمركز يوم يوم األربعاء املوافق 

03 مايو 2017 م.  
قام س���عادة محافظ البحر األحمر واملشاركون في التنفيذ العملي 

للتدري���ب عل���ى مكافح���ة التلوث البح�����ري )مص��ر احملروس�����ة 

8( بزي�����ارة مرك��ز املس���اع��دات املتبادل��ة للط�����وارئ البحري��ة 
PERSGA/ EMARSGA  ي���وم األربع���اء املواف���ق 03 ماي���و 
2017م، وكان في اس���تقبال الوفد، دكتور/ ممدوح محمد مليجي 
مدي���ر املركز والعاملني في املركز حيث ق���دم الدكتور ممدوح كلمة 

ترحيبية نيابة عن معالى أس���تاذ دكتور/ زياد بن حمزة أبو غراره 

األمني العام للهيئة اإلقليمية للحفاظ على بيئة البحر األحمر وخليج 

 .PERSGA عدن

ق���دم مدير املركز ع���رض موجز عن الدور اإلقليم���ي للمركز في تعزيز 

التع���اون اإلقليم���ي للمحافظة على البيئة البحري���ة ورفع قدرات الدول 

األعضاء في االستعداد والتصدي حلوادث التلوث البحري، وقدم الوفد 

الش���كر للهيئة اإلقليمية للحفاظ على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 

PERSGA  ملا شاهدة من أعمال التطوير في املركز.

3- زي��ارة س��عادة األم��ني العام للهيئ��ة للمرك��ز، اثناء ورش��ة العمل 
اس��تجابتها  وم��دى  املرجاني��ة  الش��عاب  مرون��ة  ح��ول  اإلقليمي��ة 
للتغي��رات املناخي��ة  يف البح��ر األحم��ر وخليج عدن، ي��وم الثالثاء 

املوافق 16 مايو 2017م.

سعادة محافظ البحر األحمر ورئيس مجلس إدارة شركة بتروسيف ومدير املركز 
أثناء إفتتاح التدريب )مصر احملروسة 8(

سعادة محافظ البحر األحمر  واملشاركون يف التنفيذ العملي للتدريب على 
مكافحة التلوث البحري )مصر احملروسة 8(

السادة املشاركني يف الزيارة
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 PERSGA / تش���رف مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحري���ة

EMARSGA بزي���ارة معال���ي أمني ع���ام الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة 
عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA أس���تاذ دكتور/ زياد 

ب���ن حمزة أبو غرارة أثن���اء إلقاء معالية محاض���رة بعن������وان تأثي��ر 

التغي������رات املناخي�����ة عل�ي البيئ�����ة البحري���ة وخي����ارات التكي��ف 

 Climate Change, effect on marine environment
and adaptation options وق���دم املش���اركون الش���كر للهيئة 
 PERSGA اإلقليمي���ة للحفاظ على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن

وس���ع��ادة األمني العام للهيئة أستاذ دكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة 

ملا تقدمة الهيئة من دعم لدول اإلقليم.

ثالثًا : المشاركة في االجتماعات 
واألحداث المحلية واإلقليمية والدولية : 

ف���ي إط���ار تعزيز التع���اون احملل���ى واإلقليمي والدولي ق���ام املركز 

باألنشطة التالية:

1- مش��اركة املركز يف أعمال مكافحة حادث التلوث البحري بالزيت 
مبنطقة مرس��ى السادات بالس��ويس - ، خالل الفترة من 24 إلى 28 

فبراير 2017م

صور توضح أعمال املسح البحري وأعمال املكافحة البحرية للمنطقة امللوثة 
نتيجة التسرب النفطي مبنطقة مرسي السادات جنوب ميناء السويس البحري 

بجمهورية مصر العربية

ورد للهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 

 PERSGA / مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية( PERSGA
EMARSGA( من ووزارة البترول من خالل شركة اخلدمات البترولية 
للس���المة والبيئة )بتروس���يف( بجمهورية مصر العربي���ة، بانة خالل 

الفترة 24 إلي 28 فبراير  2017م بيانات عن حادث مكافحة التلوث 

البحري بالزيت باملنطقة البحرية مبنطقة مرسي السادات جنوب ميناء 

السويس بجمهورية مصر العربية ) وجد كميات من الزيت اخلام جزء 

كبي���ر منه مع���رض لظروف جوية و قد يكون مختلط مبادة مش���تته و 

جزء آخر خام بدون تعرض ألحوال جوية في مس���احة  دائرية حوالي  

5 ميل بحري متناثرة ومتفرقة قادم من عطب خط ش���حن اثناء تفريغ 
إحدى السفن(.

وق���ام املرك���ز PERSGA / EMARSGA بإجراء مح���اكاة على كمية 

الزيت املتسرب باستخدام برنامج احملاكاة.

2- مش��اركة الهيئة اإلقليمية للمحافظ��ة على بيئة البحر األحمر 
املتبادل��ة  املس��اعدات  مرك��ز  يف  ممثل��ة   PERSGA ع��دن  وخلي��ج 

أعمال املسح البحري لتحديد املنطقة امللوثة

أعمال املكافحة البحرية

سعادة األمني العام للهيئة أستاذ دكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة مع 
العاملني باملركز 

سعادة األمني العام للهيئة أثناء زيارة املركز يوم الثالثاء املوافق 16 مايو 2017م 
مع السادة احلضور من دول اإلقليم لورشة عمل حول مرونة الشعاب املرجانية 

ومدى استجابتها للتغيرات املناخية  يف البحر األحمر وخليج عدن.
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للط��وارئ البحري��ة PERSGA / EMARSGA يف االجتماع الرابع 
للجن��ة الفرعي��ة لعل��وم البحار ألفريقي��ا واجلزر احمليط��ة التابعة 
لليونس��كو خ��الل الفت��رة م��ن  6 إل��ي 8 م��ارس 2017 م واملنعقدة يف 

فندق شيراتون املنتزه باإلسكندرية – جمهورية مصر العربية.
مت عق���د فاعليات االجتم���اع الرابع للجنة الفرعي���ة ألفريقيا واجلزر 

احمليطة التابعة لليونس���كو، بفندق ش���يراتون املنتزه باإلس���كندرية، 

خالل الفترة من 6-8 مارس 2017 ،  حتت رعاية معالي األس���تاذ 

الدكت���ور/ خالد عبد الغف���ار )وزير التعليم العال���ي والبحث العلمي 

بجمهورية مصر العربية(.

 وقد حضر االفتتاح الرس���مي لالجتماع السيد األستاذ الدكتور/ 

عصام خميس – نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد 

الدكت���ور/ فالدميير ربينينكا - الس���كرتير التنفيذي للجنة الدولية 

لعلوم احمليطات التابعة لليونس���كو)IOC/UNESCO(، والس���يد 

الدكت���ور/ مي���كا اوديدو - منس���ق اللجنة الدولية لعل���وم البحار 

بأفريقيا، والس���يد األس���تاذ الدكتور/ محمد سعيد - نائب رئيس 

اللجنة اإلفريقية لعلوم احمليطات، والس���يدة األس���تاذة الدكتورة/ 

أماني الس���قيلي - رئيس ش���عبة البيئة البحرية باملعهد، والدكتور 

ممدوح محم���د مليجي من الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظ���ة علي بيئة 

البحر األحمر وخليج عدن PERSGA. عدد احلضور لألجتماع 60 

مشارك من 25 دولة إفريقية، باإلضافة إلي عدد من ممثلني بعض 

املنظم���ات الدولية مثل منظمة الزراع���ة واألغذية )FAO(، برنامج 

األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، الهيئة اإلقليمية للمحافظة علي بيئة 

البح���ر األحمر وخليج عدن PERSGA، وهيئة غرب احمليط الهندي 

.)WIOMSA( للعلوم البحرية

الفائدة العائدة على الهيئة من حضور املؤمتر:
 IOC( تنمي���ة التعاون بني الهيئ���ة واللجنة اإلفريقية لعل���وم احمليطات

AFRICA( حيث يرغب الدكتور/ محمد س���عيد رئيس اللجنة املنتخب 
من تعزيز التعاون مع هيئتنا PERSGA في مجال حماية البيئة البحرية 

حيث تش���ترك اجلنة اإلفريقية لعل���وم احمليطات )IOC AFRICA( مع 

هيئتنا في املوضوعات التي تهم البحر األحمر وخليج عدن.

-3 مش��اركة املركز يف أعمال مكافحة حادث التلوث البحري بالزيت 
مبنطقة شاطئ القرن - رأس سبيل الطور – محافظة جنوب سيناء  

- جمهورية مصر العربية(، يوم اجلمعة 10 مارس 2017م
ورد للهيئ���ة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 

 PERSGA / مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية( PERSGA
EMARSGA( من ووزارة البترول من خالل ش���ركة اخلدمات البترولية 
للس���المة والبيئة )بتروسيف( بجمهورية مصر العربية، بانة اعتبارا من 

اجلمعة 10 م���ارس 2017م بيانات عن حادث مكافحة التلوث البحري 

بالزيت باملنطقة على طول س���احل ش���واطئ املنطقة احملصورة ما بني 

نقطة حرس حدود القرن ونقطة حرس حدود راس س���بيل بطول ) من 

4-5  ك���م علي مناطق متفرقة من املس���افة اإلجمالية والتي تبلغ 6 كم 
تقريبًا( وبعرض من20 الي  25 س���م  مبدينة الطور مبحافظة جنوب 

سيناء بجمهورية مصر العربية.

وقام املرك���ز PERSGA / EMARSGA بإج���راء محاكاة على كمية 

الزيت املتسرب باس���تخدام برنامج احملاكاة، ومن املشاهدة واملعاينة 

الت���ي متت يتض���ح بأن جميع األعم���ال التي متت عب���ارة عن أعمال 

مكافحة شاطئية يدوية ولم يتم استخدام معدات ثقيلة ومت تنفيذها عن 

طريق مجموعة من األفراد تتكون من )8 أفراد( واس���تمرت أعم������ال 

املكافحة 15 يوم.

 PERSGA 4- مشاركة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية
EMARSGA / يف االجتماع ال��وزاري للهيئة اإلقليمية للمحافظة 
عل��ى بيئة البحر األحم��ر وخليج عدن PERSGA بعم��ان )اململكة 

األردنية الهاشمية( خالل الفترة من من 14 إلى 16 مارس 2017م
عقد االجتماع السابع عشر للمجلس الوزاري للهيئة االقليمية للمحافظة 

على بيئة البحر االحمر وخليج عدن “PERSGA” مبدينة عمان باململكة 

اإلردنية الهاشمية.

املشاركون يف االجتماع الرابع للجنة الفرعية لعلوم البحار ألفريقيا
 واجلزر احمليطة

خريطة توضح التسرب النفطي من موقع احلادث وموضح بها الشاطئ موقع نقطة 
القرن وراس سبيل جنوب الطور مبحافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية 

علي الشاطئ الشرقي خلليج السويس
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وتسلم سعادة وزير البيئة األردني الدكتور ياسني اخلياط رئاسة الهيئة 

من س���عادة وزير البيئ���ة املصري الدكتور خالد فهم���ي في االجتماع 

بحضور س���عادة رئيس وفد اململكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور 

أس���امه بن إبراهيم فقيه���ا، وكيل الوزارة لش���ؤون البيئة  مندوبا عن 

معالي وزير البيئة واملياة والزراعة الس���عودي املهندس عبدالرحمن بن 

عبد احملسن الفضلي، كما حضر االجتماع كل من وزير البيئة واملوارد 

الطبيعية الس���وداني حس���ن هالل ووزير االسكان والتعمير والبيئة في 

جيبوتي موس���ى احمد ووزير املياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شرمي 

واالمناء العاميني واملستشارين للدول األعضاء

 PERSGA / مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية( PERSGA
EMARSGA( من ووزارة البترول من خالل ش���ركة اخلدمات البترولية 
للسالمة والبيئة )بتروس���يف( بجمهورية مصر العربية،بانة اعتبارا من 

30 مارس 2017م بيانات عن ح���ادث مكافحة التلوث البحري بالزيت 
باملنطقة على طول س���احل ش���واطئ املنطقة احملص���ورة ما بني موقع 

احل���ادث وموضح بها الش���اطئ املقابل ملبنى تابع لش���ركة غرب بكر 

داخل نطاق الش���ركة العامة بخليج السويس – محافظة البحر األحمر 

)جمهورية مصر العربية( بطول حوالي ۷۰۰ م. 

حيث تعرضت املنطقة، حلادث تلوث نفطي بحري وس���احلي بعد وجود 

تلوث بالزيت اخلام بالنطقة.

وقام املركز PERSGA / EMARSGA بإجراء محاكاة على كمية الزيت 

املتسرب باستخدام برنامج احملاكاة. 

بن���اء على نتيج���ة احملاكاة مت توجيه فرق مكافح���ة التلوث النفطي من 

وزارة البترول ووزارة البيئة املصرية ومت الس���يطرة على التلوث النفطي 

ونظاف���ة الش���واطئ امللوثة ووجه الس���ادة رئيس جهاز ش���ؤون البيئة 

ورئيس مجلس إدارة ش���ركة بتروسيف الش���كر للهيئة وسعادة األمني 

العام أس���تاذ دكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة على الدعم الذي تقدمة 

الهيئة جلمهورية مصر العربية.

6- املش��اركة يف املنت��دي العرب��ي للبيئ��ة الس��احلية الثام��ن بعنوان “ 
التغي��رات املناخية وتأثرها علي الس��واحل العربي��ة” دورة رائد علوم 
البح��ار )ملك البحر األحمر( األس��تاذ الدكتور/ حامد جوهر املنعقد 
يف فن��دق روي��ال س��تار مبدينة الغردق��ة – محافظة البح��ر األحمر - 
بجمهورية مصر العربية، خالل الفترة من  25 إلي 29 أبريل 2017 م. 
عقد بالغردقة فاعليات املنتدي العربي للبيئة الساحلية الثامن حتت 

اجتماع السادة الوزراء أثناء املجلس الوزاري للهيئة يوم 16 مارس 2017م

اجتماع السادة نقاط االتصال للهيئة يوم 14 مارس 2017م

ناقش معالي الس���ادة الوزراء ومعالي أمني عام الهيئة أستاذ دكتور/ 

زياد بن حمزة أبو غرارة في االجتماع خطة عمل الهيئة وتقرير االنشطة 

للعام���ني املاضيني واعتماد خطة العمل واملوازنة لعام 2017 و2018 

وس���ير العمل مبش���روع االدارة االس���تراتيجية بنهج النظ���ام البيئي 

ف���ي البحر االحمر وخليج عدن وجهود الهيئة في توس���يع الش���راكات 

واملصادقة على البروتوكوالت الالحقة التفاقية جدة

5- مش��اركة املركز يف أعمال مكافحة حادث التلوث البحري بالزيت 
باملنطقة غرب بكر – بخليج الس��ويس جمهورية مصر العربية، من 

يوم  اخلميس 30 مارس 2017م
ورد للهيئ���ة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 

خريطة توضح التسرب النفطي من موقع احلادث وموضح بها الشاطئ 
املقابل ملبنى تابع لشركة غرب بكر داخل نطاق الشركة العامة بخليج 
السويس – محافظة البحر األحمر )جمهورية مصر العربية( بطول 

حوالي ۷۰۰ م.
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عنوان )التغي���رات املناخية وتأثيرها على الس���واحل العربية( فى 

الفترة من 25 - 29 أبريل 2017م، بالتعاون مع مجلس���ى وزراء 

الش���باب والبيئة العرب، ووزارتى الشباب والبيئة، ومحافظة البحر 

األحمر، واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(، 

والهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة علي بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 

PERSGA حت���ت رعاية الس���يد أحمد أبو الغي���ط، األمني العام 
جلامعة الدول العربية

وقد حضر االفتتاح الرسمي لالجتماع الدكتور/ ممدوح رشوان 

– األمني العام لألحتاد، والس���يد الدكتور/ محمد كمالى - مدير 
إدارة البيئة والتنمية بجامعة الدول العربية ، والس���يد الدكتور/ 

صالح اجلعف���راوى - ممثل املنظمة اإلس���المية للتربية والعلوم 

والثقافة »اإليسيسكو« ، والدكتور/ ممدوح مليجى- مدير مركز 

املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية، فى البحر األحمر وخليج 

عدن »إPERSGA/EMARSGA«، والسيد الدكتور/ سيد خليفة 

- نقي���ب الزراعيني، وقدم دكتور/ مم���دوح مليجي مدير املركز 

محاضرة بعنوان أثر التغيرات املناخية علي الس���واحل العربية، 

أثناء املنتدي

أش���ار س���عادة اللواء/ أحمد عبدالله - محافظ البحر األحمر- 

بجمهوري���ة مصر العربية في ختام املنت���دي، إلى انه يهتم كثيرا 

بتوصيات املنتدي ألنها تس���اعدهم كتنفيذيني فيما يحقق التنمية 

املستدامة لألمة العربية وجميع الشعوب والقارة اإلفريقية، مؤكدا 

أن حماية الش���واطئ الس���احلية وخاصة البحر األحمر مسئولية 

جماعية حلمايته فهو من أنق���ى البحار فى العالم وبيئته البحرية 

تتمت���ع مبواصفات غاية فى الروعة، فض���ال عن أن هذه من نعم 

الله التى منحانا إياها ويج���ب علينا حفظها للجيال القادمة وأال 

نحدث بها أية أضرار

وطال���ب د. ممدوح مليج���ى- مدير مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ 

 -“ PERSGA / EMARSGA« البحرية، فى البحر األحمر وخليج عدن

بوضع أسس حلماية واستغالل املوارد البحرية من خالل الوثائق القانونية 

لتهيئة اإلقليم ومد التعاون مع كافة األجهزة الوطنية إلمتام املشروع الذى 

يهدف الستغالل املوارد املتجددة، ودعم االقتصاد الوطنى واحملافظة على 

امل���وارد البيئية والتنمية االقتصادية وتكثيف االكتش���افات العلمية وبناء 

جيل من الشباب يحافظ على تلك املكتسبات للحفاظ على البيئة

7- املش��اركة يف تنفي��ذ التجرب��ة العملية الرئيس��ية للتدريب على 
مكافح��ة التل��وث البح��ري بالزي��ت “مص��ر احملروس��ة 8 “ مبين��اء 
ومرك��ز  العربي��ة(  مص��ر  )جمهوري��ة  األحم��ر  بالبح��ر  الغردق��ة 
 PERSGA/EMARSGA املس��اعدات املتبادلة للطوارئ البحري��ة

يوم األربعاء املوافق 03 مايو 2017 م.
ش���اركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج 

عدن PERSGA من خالل مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية 

PERSGA / EMARSGA ومحافظة البحر األحمر من خالل سعادة 
محافظ البحر األحمر وزارة البيئة من خالل اإلدارة املركزية لألزمات 

والكوارث البيئية والفرع االقليمى جلهاز شئون البيئة بالبحر األحمر 

ووزارة البترول من خالل ش���ركة اخلدمات البترولية للسالمة والبيئة 

)بتروس���يف( بجمهورية مصر العربية، والعديد من شركات البترول 

العامل���ة بجمهوري���ة مصر العربي���ة والقوات البحري���ة املصرية، يوم 

األربعاء املوافق 03 مايو 2017م في تنفيذ التجربة العملية الرئيسية 

للتدريب على مكافحة التلوث البحري بالزيت “مصر احملروس���ة 8 “، 

وذلك مبيناء الغردقة وساحل النادي االجتماعي بالغردقة، ومقر مركز 

.PERSGA / EMARSGA املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية

تهدف املناورة، إلى رفع مستوى استعداد واستجابة اجلهات املشاركة 

على إدارة ح���وادث التلوث الزيتي وتقييم مدى قدرتهم على التنس���يق 

والتع���اون لدعم قدرات املكافح���ة البحرية مبا يحق���ق تبادل اخلبرات 

ويحاكى ما س���يتم تنفيذه ف���ي حاالت التلوث الفعلي���ة، باإلضافة الى 

الوقوف عل���ى احلالة الفنية ملعدات واجه���زة املكافحة، بقطاع البترول 

والشركات العاملة بة.

املشاركون يف املنتدي العربي للبيئة الساحلية الثامن

السيد اللواء / أحمد عبد اهلل محافظ البحر األحمر أثناء ختام املنتدي
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والهدف األساسي هو حتقيق أفضل فهم خلطط الطوارئ والتشريعات 

التي حتكم التأهب واإلستجابة، والتدريبات التعاونية التي سوف تتيح 

أفضل وس���ائل التواصل والفهم لقدرتن���ا اجلماعية علي املكافحة، كما 

تس���هم في التعرف على مدى إمكانية اس���تخدام كواشط االسترجاع 

الش���اطئية املختلف���ة طبقًا ملا هو محدد في خطة االس���تجابة ملكافحة 

التلوث بالزيت وإظهار مدى القدرة على حماية الش���واطئ ذات األهمية 

أو احلساسية البيئية، باإلضافة الى اختبار أنواع متعددة من احلواجز 

املطاطية.

مت تنفيذ املناورة مبش���اركة الهيئة املصري���ة العامة للبترول، هيئة موانئ 

البح���ر األحمر، محافظة البحر األحم���ر، الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 

بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA، هيئة قناة السويس، باإلضافة 

إلى عدد من شركات البترول والقوات البحرية املصرية

البحري��ة األول بالس��ودان  البيئ��ة  املش��اركة يف مؤمت��ر حماي��ة   -8
بعن��وان » مع��ًا من أج��ل التنمي��ة املس��تدامة« وذلك يف فن��دق كورال 
وجامعة البحر األحمر مبدينة بورتس��ودان – والية البحر األحمر – 

جمهورية السودان خالل الفترة من  20 إلي 22 مايو 2017 م.
عق���د ببورتس���ودان فاعليات مؤمت���ر حماية البيئة البحري���ة األول حتت 

عنوان )معًا من أجل التنمية املس���تدامة( ف���ى الفترة من 20 - 22 مايو 

2017م، بالتع���اون مع جامعة البحر األحمر، ووزارة البيئة، ووالية البحر 
األحمر الس���ودانية، والهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة علي بيئة البحر األحمر 

الهدف من المؤتمر: 
1- التعرف بقضايا البيئة واملوارد الطبيعية البحرية والساحلية 

2- تكامل دور املركز القوم���ي ملكافحة التلوث بالزيت مع اجلهات ذات 
الصلة  

3- تس���هيل وتقلي���ل العقبات التي تواجة تنفيذ اخلط���ة الوطنية للتلوث 
بالزيت 

وخليج عدن PERSGA حتت رعاية معالي الدكتور/ حس���ن هالل وزير 

البيئة الس���ودانى والسيد/ علي أحمد حامد، والي والية البحر األحمر 

بجمهورية السودان، وسعادة السيد/ صالح صالح صالح وزير البيئة 

والسياحة بوالية البحر األحمر السودانية.

 وق���د حضر االفتتاح الرس���مي للمؤمتر الدكتور/ محجوب حس���ن – 

منسق املؤمتر، والس���يد الدكتور/ مصطفي عبد القادر – وكيل وزارة 

البيئة واملوارد الطبيعية والتنمية العمرانية ، والس���يد الدكتور/ محمد 

س���اتي - الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة علي بيئة البح���ر األحمر وخليج 

عدن PERSGA ، والدكتور/ ممدوح مليجى- مدير مركز املس���اعدات 

PERSGA/“ املتبادل���ة للطوارئ البحرية بالبحر األحم���ر وخليج عدن

EMARSGA”، والس���يد / أمين عبد الواح���د – مدير غرفة العمليات 
املركزية بجهاز شؤون البيئة املصرى

املشاركون يف التنفيذ العملي للتدريب على مكافحة التلوث البحري بالغردقة
 مصر احملروسة 8

املشاركون يف مؤمتر حماية البيئة البحرية األول

معالي محافظ البحر األحمر ورئيس مجلس إدارة شركة بتروسيف ودكتور ممدوح 
موقع الهيئة باملعرض املصاحب ملؤمتر حماية البيئة البحرية األولمليجي والسادة احلضور أثناء التدريب العملي مصر احملروسة 8
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4- التوعي���ة والتثقي���ف وتفعيل دور املجتمع احمللي ف���ي حماية البيئة 
البحرية

5- حتديد املشكالت وقضايا املناطق الساحلية السودانية

قدمت خالل مؤمتر حماية احلياة البحرية األول العديد من أوراق العمل 

والت���ي قدمها باحث���ني ومهتمني بالبيئة البحرية دع���ت في جملتها الي 

كيفية احملافظة علي احلياة البحرية بش���اطئ البحر األحمر السوداني 

بجانب وض���ع التوصيات الالزم���ة النفاذ اخلطة الوطنية لالس���تجابة 

للتلوث بالزي���ت تعزيزا ملقدرة الرقابة البحرية ملواجهة انس���كاب الزيت 

في الساحل السوداني إضافة إلي االستشعار املبكر لكشف األخطار 

علي البيئة البحرية والتعامل الفوري معها للحد من انتشار تلوث املياه 

برواجع الزيوت سعيا الستدامة املوارد البحرية.

توصيات المؤتمر
- إستمرار عقد مؤمتر حماية البيئة البحرية السوداني كل عامني 

- األسراع في انشاء صندوق حماية البيئة جلمهورية السودان

- متابع���ة تطوي���ر اخلطة الوطني���ة ملكافحة التلوث بالزي���ت بجمهورية 

السودان

- تدعيم ومتابعة وانشاء القوانيني اخلاصة بحماية البيئة السودانية في 

إطار األستراتيجية الوطنية

- تعزيز ومشاركة شركاء البحر األحمر في تطوير التكنولوجيا اخلاصة 

بحماية البيئة البحرية

- وض�ع خط�ة ته�دف إلي التنمية املستدامة حلماية البيئة

9- املش��اركة يف اإلحتف��ال مبب��ادرة محافظة البح��ر األحمر املصرية 
لعام املرأة املصرية لعام 2017 بالغردقة جمهورية مصر العربية، اثناء 

االحتفال بيوم البيئة العاملة 2017، يوم اخلميس 25 مايو 2017 م. 

ش���اركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

PERSGA من خالل مركز املس���اعدات املتبادل���ة للطوارئ البحرية 
PERSGA / EMARSGA محافظ���ة البحر األحمر من خالل اإلدارة 
العامة لش���ؤون البيئية ووزارة البيئة من خ���الل الفرع اإلقليمي جلهاز 

ش���ئون البيئة بالبحر األحمر بجمهوري����ة مص�����ر العربي�����ة، ي����وم 

اخلميس املواف�������ق 25 مايو 2017م ببدء فاع���������الت االحتف�����ال 

بي����������وم البيئ���������ة العامل�����������ي 2017م، وال�����������ذي عق���������د 

مببن���ي جهاز حماية ش���ؤون البيئة بالغردقة محافظ���ة البحر األحمر، 

بجمهورية مصر العربية.

  وقدم املش���اركون الش���كر للهيئة اإلقليمية للحفاظ عل���ى بيئة البحر 

األحم���ر وخليج عدن PERSGA وس���عادة األمني العام للهيئة أس���تاذ 

دكت���ور/ زياد ب���ن حمزة أبو غرارة ملا تقدم���ة الهيئة من دعم حملافظة 

البحر األحمر املصرية

البح��ر  بيئ��ة  عل��ي  للمحافظ��ة  اإلقليمي��ة  الهيئ��ة  مش��اركة   -10
األحم��ر وخلي��ج ع��دن PERSGA يف األجتماع الس��ابع عش��ر للجنة 
الهيدروجرافي��ا  لش��مال احمليط الهندي بالقاه��رة -  جمهورية مصر 

العربية، خالل الفترة من  17 إلي 20 يولية 2017.
مت عقد األجتماع الس���ابع عش���ر للجنة الهيدروجرافيا  لشمال احمليط 

الهندي، بفندق املاس���ة مبدينة نصر – محافظ���ة القاهرة – جمهورية 

مص���ر العربية ، مل���دة أربعة أيام ف���ي الفترة من 17 إل���ي 20 يولية 

2017م، ومت األفتتاح يوم األثنني املوافق 17 يولية 2017م ومت اخلتام 
يوم اخلميس 20 يولية 2017م.

سكرتير عام وقيادات محافظة البحر األحمر أثناء بدء اإلحتفال 
بيوم البيئة 2017م

مظاهرات االحتفال مببادرة محافظة البحر األحمر
املصرية لعام املرأة املصرية لعام 2017م

املشاركون يف إفتتاح األجتماع السابع عشر للجنة الهيدروجرافيا 
 لشمال احمليط الهندي



( 11 )

إيمارسجا

ن�رشة ف�سلية ملركز امل�ساعدات املتبادلة 

للطوارىء البحرية

حضر إفتتاح فاعليات األجتماع الس���ابع عش���ر للجن���ة الهيدروجرافيا  

لش���مال احملي���ط الهندي كل من  الدكتور/ هش���ام عرف���ات وزير النقل 

واملواصالت، الفريق/ احم���د خالد قائد القوات البحرية، الفريق/ مهاب 

مميش رئيس هيئة قناة الس���ويس، دكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس 

األكادميي���ة العربي���ة للعل���وم والتكنولوجيا والنقل البح���رى، ومن الهيئة 

 PERSGA اإلقليمي���ة للمحافظة علي بيئ���ة البحر األحمر وخلي���ج عدن

كل م���ن دكتور/ ممدوح محمد مليجي واملهندس/ إس���الم طه.، والعديد 

م���ن ضباط القوات البحرية باإلضافة إلي مش���اركني من 8 دول أعضاء 

رئيس���ني وأربع دول كعضو منتس���ب متثل اللجنة اإلقليمية لدول شمال 

احمليط الهندى بخالف الدول املراقب، واملنظمات والش���ركات العاملة في 

مجال املسح البحري )الهيدروجرافيا(

وناق���ش املؤمتر على مدار 4 أي���ام مراجعة واعتم���اد اخلرائط البحرية 

واإلص���دارات املالحية، وإصدار الرقم الدولى للخرائط البحرية فى نطاق 

ال���دول األعضاء، واحلصول على موافقة املنظم���ة الدولية للهيدروجرافيا 

عل���ى اعتماد خرائط بحرية مصرية جديدة تغطى املياه اإلقليمية املصرية 

فى نطاق اإلقليم، ومنحها أرقام دولية  ش���أنها ش���أن الدول الرائدة في 

ه���ذا املجال، والتأكيد على قيام الدول األعضاء بتحديث بياينات التغطية 

املس���احية أمام سواحل الدول و في نطاق مس���ئولياتها وفقًا للمحددات 

والضواب���ط الصادرة من املنظم���ة ، والتأكيد على إس���تيفاء كل الدول 

االعض���اء ملتطلبات التنس���يق الدولى للعمل ضم���ن املنظومة االعالمية 

للس���المة البحرية من خالل متابعة اصدارات االنذارات البحرية والبحث 

واالنقاذ لكل دولة فى نطاق مس���ئولياتها، كذلك مناقشة متطلبات الدول 

االعض���اء من الدعم الفن���ى وبرامج اعداد الكوادر فى مجال املس���احة 

البحرية، ومناقش���ة الترش���ح ملنصبى رئيس املؤمتر ونائب رئيس املؤمتر 

للع���ام القادم من بني ال���دول االعضاء ومناقش���ة املوضوعات والقضايا 

الطارئة على مستوى املنظمة وفى نطاق دول اللجنة اإلقليمية.

وقدم دكتور/ ممدوح مليجي محاضرة عن دور الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

عل���ي بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA في رصد وحماية البيئة 

الساحلية والبحرية من التلوث البحري، وقام باإلجابة عن األسئلة الواردة 

من السادة املشاركني واخلاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث

الهدف من األجتماع: 
أ-بن���اء القدرات وتوحي���د املفهوم للقضايا اإلقليمية مما يس���اعد على 

العمل املشترك فى مجال السالمة وحماية البيئة البحرية.

ب- خل���ق تعاون بني املتخصصني في الدول واملنظمات املش���اركة في 

االجتماع وفتح مجال التعاون والتواصل وتبادل اخلبرات بينهم 

ج- معرف���ة احدث االس���اليب والبرامج العلمية املس���تخدمة فى مجال 

املسح الهيدروجرافى وإنتاج اخلرائط البحرية

د- تطوير االس���تراتيجيات واللوائح وبرامج العمل االقليمى وذلك لدعم 

امن وسالمة املالحة البحرية

ه�- حتديد املش���كالت والقضايا التي تواجة العاملني في مجال املسح 

الهيدروجرافي في شمال احمليط الهندي وكيفية التغلب عليها.

و- زي������ادة التع������اون بي������ن الدول املش���اركة من اج���ل مواجه��ة 

التحدي���ات الت���ي تواج���ة سالم��ة املالحة البحرية

11- مش��اركة الهيئة اإلقليمي��ة للمحافظة علي بيئ��ة البحر األحمر 
وخليج عدن PERSGA  من خالل املركز يف ورشة عمل وطنية بعنوان 
)التحديات واآلفاق املس��تقبلية ملصايد األس��ماك مبصر( بالسويس 

-  جمهورية مصر العربية، يوم  18 يولية 2017 م
نظم���ت نقاب���ة املهن العلمية بالس���ويس ورش���ة عمل وطني���ة بعنوان 

)التحديات واآلفاق املس���تقبلية ملصايد األسماك مبصر(، مبركز النيل 

لألعالم مبحافظة الس���ويس – جمهورية مص���ر العربية ، يوم الثالثاء 

املوافق 18 يولية 2017م.

حضر إفتتاح الورشة كل من أستاذ دكتور/ السيد عبد الستار املليجي 

النقيب الع���ام للعلمني بجمهورية مصر العربية، أس���تاذ دكتور/ بالل 

أحمد س���ليمان رئيس نقابة العلميني فرع الس���ويس، أستاذ دكتور/ 

عالء يونس وكيل نقابة العلميني بالسويس، أستاذ دكتور/ عالء احلويط 

رئيس قسم األستزراع الس���مكي واملصايد باألكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجي���ا والنقل البحرى، ومن الهيئة اإلقليمية للمحافظة علي بيئة 

البحر األحمر وخليج عدن PERSGA دكتور/ ممدوح محمد مليجي، 

والعدي���د من قيادات محافظة الس���ويس باإلضافة إلي مش���اركني من 

دكتور/ ممدوح مليجي أثناء القاء احملاضرة

فريق عمل الهيئة مع العميد دكتور/ أشرف العسال رئيس املكتب الدولي 
للهيدروجرافيا ورئيس شعبة املساحة البحرية مبصر
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جامعة السويس، كما حضر الورشة السيد العميد عالء اسماعيل، نائبا 

عن السيد احملافظ  والنائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، ومديرى 

معاه���د علوم البح���ار واملصايد وبحاثى واخصائي���ني املعهد واعضاء 

جمعية الصيد والثروة السمكية بالسويس.

كانت اجللسة األولي بدأت  من ورشه العمل برئاسة االستاذ الدكتور/ 

عالء احلويط من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 

عن فرص االستزراع السمكي البحري في مصر ومحدداته

وحتدثت االس���تاذة الدكتورة س���حر مهنا عن التحدي���ات التي تواجة 

البحي���رات املصرية وكيفية التغلب عليها كأح���د التحديات التي تواجه 

تنمية القطاع السمكي في مصر

كما بدأت اجللس���ة الثانية من ورشه العمل برئاس���ة االستاذة الدكتورة/ 

عزة اجلانيني رئيس شعبة املصايد باملعهد القومي لعلوم البحار واملصايد 

وحتدث خالل اجللسة الثانية األستاذ دكتور/ علي يوسف األستاذ املتفرغ 

باملعهد عن اإلدارة العلمية ملصايد األسماك في مصر )التحديات واآلفاق(.

كما حتدثت الدكتورة / منال صبرة من املعهد عن األس���ماك الس���امة 

وكيفية اإلس���تفادة منها، وحتدث الدكتور/ وليد الصاوى عن مساهمة 

املركز الدولي لألسماك في تطوير مصايد األسماك في مصر – دراسة 

حالة بحي���رة ناصر، وقدم الدكتور/ محمود عبد املولي ورقة بحثية عن 

طرق الصيد وتأثيرها علي مصايد األسماك في خليج السويس.

ومت بعد ذلك فتج باب املناقش���ة واألس���ئلة والت���ى مت عليها من خالل 

اجللسات اخلروج بالتوصيات من خالل املناقشات والروؤيا املستقبلية 

للمصايد السمكية واالستزراع السمكى فى مصر

12- مش��اركة الهيئ��ة اإلقليمية للمحافظة علي بيئ��ة البحر األحمر 
وخلي��ج عدن PERSGA  من خ��الل املركز يف مكافحة التلوث البحري 
الن��اجت ع��ن غرق إح��دى الس��فن بخلي��ج العقب��ة -  جمهوري��ة مصر 

العربية، يوم  اجلمعة املوافق 21 يوليو 2017 م.
غرقت إحدى السفن سعت 1856 يوم اجلمعة املوافق 21 يوليو 2017م 

والت���ي ترفع علم )س���انت كيتس – أمريكا الش���مالية( ش���مال رأس 

نصران���ي أحد الفنادق في منطقة رأس الريف على مس���افة 200 متر 

من الش���اطئ شمال ش���رق محمية نبق بخليج العقبة بجمهورية مصر 

  N – ˚034 ´26.2 E 05´  28˚ العربية علي عمق 50 متر باملوقع

قامت القوات البحرية املصرية بالقبض علي طاقم الس���فينة املكون من 

16 فرد ومت التحقيق معهم بواسطة اجلهات املصرية املعنية.
قام املركز بالتعاون مع وزارة البيئة )جهاز ش���ؤون البيئة( في حتديد 

التلوث البحري، حيث تسبب احلادث في تلوث بالسوالر باملنطقة )طول 

1100 مت���ر وعرض 40 متر( باإلضافة إلي ش���ريط طولي من الزيت 
)طول 15 متر وعرض 3 متر( ومت الس���يطرة علي التلوث بواس���طة 

مركز مكافحة التلوث بش���رم الش���يخ التابع ل���وزارة البيئة بجمهورية 

مصر العربية.

13- مش��اركة الهيئ��ة اإلقليمية للمحافظة علي بيئ��ة البحر األحمر 
وخليج عدن PERSGA  من خالل املركز يف ورش��ة عمل دولية نظمها 
املعه��د القوم��ي لعل��وم البحار واملصاي��د مبصر بعنوان بيئ��ة ومصايد 
البح��ر األحمر بني الواقع واملأمول مبرك��ز األعالم مبدينة الغردقة - 
محافظة البح��ر األحمر – جمهورية مصر العربية ، خالل الفترة من 

22 إلي 24 أغسطس 2017 م
مت عقد ورش���ة عمل دولية بعنوان »بيئ���ة ومصايد البحر األحمر بني الواقع 

واملأمول« والتي ينظمه���ا املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد إعتبارًا من 

املشاركون يف ورشة عمل وطنية بعنوان )التحديات واآلفاق املستقبلية ملصايد 
األسماك مبصر(

صورة توضح السفينة RSS CORMORANT قبل الغرق

صورة السفينة بعد غرقها واستقرارها علي القاع
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يوم الثالثاء املوافق 22 أغسطس 2017م، وملدة ثالثة أيام باملركز اإلعالمى 

مبدين���ة الغردقة مبحافظة البحر األحمر – جمهورية مصر العربية، ملناقش���ة 

معوق���ات تنمية وتطوير بيئ���ة ومصايد البحر األحمر، ج���اء ذلك حتت رعاية 

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد 

فهمى وزير البيئة .

وحض���ر ورش���ة العمل الدولية بعن���وان )بيئة ومصاي���د البحر األحمر 

ب���ني الواقع واملأمول( كل من  أس���تاذ الدكتور/ ج���اد القاضي رئيس 

املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد بجمهورية مصر العربية، أستاذة 

دكتورة/ بيرجيتا كوجن رايس رئيس���ة معهد هاينز-نيكس���دورف لنظم 

املعلومات التابع جلامعة فريدريش-ش���يلر-ونيفرزيتات جينا ، أس���تاذ 

دكتور/ عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عني شمس بالقاهرة، دكتورة/ 

جيهان الس���قا نائبة عن معالي أستاذ دكتور/ خالد فهمي وزير البيئة 

املصري، دكتورة / تيس���ير حسن نائبة عن أستاذ دكتور/ أحمد عبدة 

رئيس جامعة أس���يوط ، واللواء/ عصام الليثي )سكرتير عام محافظة 

البحر األحمر( نائبًا عن الل���واء/ أحمد عبد الله محافظ البحر األحمر 

املصري، ومن الهيئة اإلقليمية للمحافظة علي بيئة البحر األحمر وخليج 

ع���دن PERSGA دكتور/ ممدوح محمد مليج���ي، والعديد من قيادات 

محافظة البحر األحمر ووزارة البيئة املصرية، باإلضافة إلي مش���اركني 

من جامعة عني ش���مس وأس���يوط املصرييتني، ومدي���رى معاهد علوم 

البح���ار واملصايد وبحاثى واخصائيني املعه���د واعضاء جمعية الصيد 

والثروة السمكية بالبحر األحمر

أهداف ورشة العمل
1- تنمية الثروات السمكية واملعدنية 

2- دراسة طرق احملافظة على الشواطئ املصرية وحمايتها من التلوث 
خلدمة املجتمع املصري.

3- رصد أس���باب تلوث مياه البحار واألنهار ووضع احللول املناس���بة 
للقضاء علي التلوث.

4- دراس���ة األثار الس���لبية على امل���وارد الطبيعية الناجت���ة عن القاء 
مخلف���ات الصرف الصناع���ي والصحي بالبحار واالنه���ار والبحيرات 

عل���ى البيئة البحرية واألحياء املائية وطرق مكافحتها بأس���اليب علمية 

متطورة ملا حتويه من ملوثات لها ضرر كبير على الصحة العامة والثروة 

السمكية كاملعادن الثقيلة املسببة للسرطانات. 

5- مناقشة مشكلة نقص املياه املنتظر أن تواجهها اإلقليم في العقود 
القادمة ومحاوالت حل تلك األزمة بالطرق العلمية والتقنيات احلديثة.

6- معرف���ة أخر األبحاث اخلاصة بالبح���ث والتنقيب عن املياه العذبة 
خ���الل الظهير الصح���راوي املتاخم للس���واحل بالط���رق اجليولوجية 

واجليوفيزيقي���ة ورصد قاع البحر بتضاريس���ه املختلفة وعمل التحاليل 

الكيمائية الالزمة ملعرفة اخلواص الكيميائية والفيزيائية للمياه.

14- مش��اركة الهيئة اإلقليمي��ة للمحافظة علي بيئ��ة البحر األحمر 
وخلي��ج ع��دن PERSGA  من خ��الل املركز يف تنفيذ أعم��ال املكافحة 
حلادث التلوث البحري بالزيت باملنطقة شمال الغردقة ، خالل الفترة 

من السبت 9 سبتمبر 2017م إلى  األحد املوافق 10 سبتمبر 2017 م
ش���اركت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج 

عدن PERSGA من خالل مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية 

PERSGA / EMARSGA ووزارة البيئ���ة م���ن خالل اإلدارة املركزية 
لألزمات والكوارث البيئية والفرع اإلقليمي جلهاز ش���ئون البيئة بالبحر 

األحمر ووزارة البترول من خالل ش���ركة اخلدمات البترولية للس���المة 

والبيئة )بتروس���يف( بجمهورية مصر العربية، خالل الفت�رة من السبت 

9 سبتمبر 2017م إلى  األحد املوافق 10 سبتمبر 2017 م في تنفيذ 
عملي ملكافحة التلوث البحري بالزيت باملنطقة شمال الغردقة

املشاركون يف ورشة العمل الدولية بعنوان )بيئة ومصايد البحر األحمر 
بني الواقع واملأمول(

السادة منظموا ورشة العمل )بيئة ومصايد البحر األحمر بني الواقع واملأمول(
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يبلغ طول البقعة الزيتي���ة 400 متر وعرض 4 متر، مبنطقة أبو جالوة 

مبحمية اجلزر الشمالية، ومت احتوائها، ومت أخذ عينة من البقعة الزيتية 

ومت إرس���ال العينة إلي املعامل املركزية ملعرف���ة مصدر التلوث ومعرفة 

مصدر التلوث.

تبني للجنة املشتركة مايلي: 

- التلوث عبارة عن شريط من الزيت اخلام متقطع بطول 1 كم وعرض 

1.5 مت���ر تقريبًا باجت���اة التيار القادم من منطق���ة جبل الزيت باجتاة 
مدينة الغردقة

- مت أخذ عينات من التلوث بواسطة الفرع اإلقليمي لتحليلها ومقارنتها 

باملص���ادر احملتملة، حي���ث ان التلوث عبارة عن زي���ت خام من أحدي 

املنصات املوجودة باملنطقة، ومت اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

- قامت إحدى ش���ركات البترول بعمل مس���ح ج���وي بالطائرات الهل 

التابعة للشركة ملعرفة هل يوجد تلوث في مناطق أخرى ولكن مت التأكد 

من عدم وجود تلوث في مناطق أخرى.

وقامت PERSGA بإجراء محاكاة على كمية الزيت املتسرب باستخدام 

برنامج احملاكاة كما بالبيانات التالية: 

Spill Amount 30 ton

Type Medium viscosity crude oil 

Spill Coordinates Lat.: 27° 18.0’. N , Long 033° 
48.0’ E

 Spill Date & Time 09/09/2017  11:57 Am

بن���اء عل���ى نتيجة احمل���اكاة مت توجيه فرق مكافح���ة التلوث النفطي 

م���ن وزارة البترول ووزارة البيئة املصرية ومت الس���يطرة على التلوث 

النفطي ونظافة الش���واطئ امللوثة ووجه الس���ادة رئيس جهاز شؤون 

البيئة ورئيس مجلس إدارة ش���ركة بتروسيف الشكر للهيئة وسعادة 

األمني العام أستاذ دكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة على الدعم الذي 

تقدمة الهيئة جلمهورية مصر العربية

15- مش��اركة الهيئ��ة اإلقليمي��ة للمحافظ��ة عل��ي بيئة البح��ر األحمر 
وخلي��ج ع��دن PERSGA  م��ن خ��الل املركز يف إنش��اء وجتهي��ز وتدريب 
وتشغيل املركز القومي لإلستجابة ملكافحة التلوث النفطي ببورتسودان  

، خالل الفترة من اشهر أغسطس 2017م وحتي نهاية عام 2017 م
قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ي بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

PERSGA  من خالل املركز مبخاطبة الشركات املتخصصة في توريد 
وتركيب وتدريب وتش���غيل األجهزة اخلاصة باملركز القومي لإلستجابة 

ملكافحة التلوث النفطي ببورتس���ودان بناء علي طلب اجلانب السوداني 

باخلطاب الوارد لنا من وزارة البيئة واملوارد الطبيعية والتنمية العمرانية  

بتاريخ 24 أغسطس 2017م

PERSGA/ بعد ان حصل مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية

EMARSGA عل���ي ثالثة عروض من ش���ركات متخصصة بجمهورية 
مصر العربية )شركة راديو هوالند – شركة ايسترن الكترونك – شركة 

ماركوم تريد( مت ارس���الهم الي الهيئة واجلانب الس���وداني الذي شكل 

جلنة الختيار أنسب العروض

وجاري اس���تكمال اإلجراءات النشاء املركز القومي لإلستجابة ملكافحة 

التلوث النفطي ببورتسودان

16- مش��اركة الهيئة اإلقليمي��ة للمحافظة علي بيئ��ة البحر األحمر 
وخلي��ج عدن PERSGA  م��ن خالل املركز يف اجتم��اع اليونيدو بوزارة 
الصناعة والتجارة بالقاهرة – جمهورية مصر العربية، يوم 30 أكتوبر 

2017م 
 UNIDO  مت عق���د فاعلي���ات األجتماع األول ملجموعة عمل مش���روع

United Nation Industrial Development Organization ، مببني 

صورة توضح البقع الزيتية املكتشفة

املشاركون يف إفتتاح أجتماع اليونيدو بالقاهرةتوضح اخلريطة نتيجة احملاكاة حلركة التلوث بالنفط اخلام بالغردقة
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وزارة التج���ارة والصناعة – محافظة القاهرة – جمهورية مصر العربية، 

يوم 30 أكتوبر 2017م .

  UNIDO حضر إفتتاح فاعليات األجتماع األول ملجموعة عمل مش���روع

كل من الدكتور/ باس���ل اخلطيب رئيس القسم اإلقليمي باملنطقة العربية 

لليونيدو، السيدة/ صابرينا جاسبرتي منسقة املشروع املشترك للمنطقة 

العربية بال UNIDO ، وكل من الكميائي/ أحمد شتا – السيد/ أمين 

عبد الواحد- الس���يدة/ سها طاهر – السيد/ محمد حويحي من جهاز 

حماية ش���ؤون البيئة بوزارة البيئة – جمهورية مصر العربية، ومن الهيئة 

 PERSGA اإلقليمي���ة للمحافظ���ة علي بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن

دكتور/ ممدوح محمد مليجي.

17- مش��اركة الهيئ��ة اإلقليمي��ة للمحافظة عل��ي بيئة البح��ر األحمر 
وخلي��ج ع��دن PERSGA  م��ن خ��الل املرك��ز يف تنفيذ أعم��ال املكافحة 
حلادث التلوث البحري بالزيت باملنطقة ش��مال شرق تسهيالت الشركة 
العامة للبترول بجوار رصيف عامر مبنطقة رأس غارب بخليج السويس 

2017م  12 ديسمبر  – جمهورية مصر العربية، يوم الثالثاء 
ورد للهيئ���ة اإلقليمي���ة للمحافظة عل���ى بيئة البح���ر األحمر وخليج 

ع���دن PERSGA )مركز املس���اعدات املتبادلة للط���وارئ البحرية 

PERSGA / EMARSGA( م���ن ووزارة البيئ���ة )غرفة العمليات 
املركزية( ووزارة البترول من خالل شركة اخلدمات البترولية للسالمة 

والبيئ���ة )بتروس���يف( بجمهورية مص���ر العربية، بان���ة اعتبارا من 

الثالث���اء 12 ديس���مبر 2017م بيانات عن ح���ادث مكافحة التلوث 

البح���ري بالزيت بطول 1500 متر وعرض 50 متر مبنطقة ش���مال 

شرق تسهيالت الشركة العامة للبترول بجوار رصيف عامر مبنطقة 

رأس غارب بخليج السويس – جمهورية مصر العربية. 

- مت الدف���ع مبجموعة عمل متخصصة في مكافح���ة التلوث للتعامل مع 

احلادث

- مت عمل مسح للش���واطئ املجاورة ملنطقة البالغ للتأكد من عدم وجود 

أي مناط���ق أخري ملوثة، وكذل���ك التعامل مع أي تلوث زيتي جديد يصل 

إلي الشاطئ ومت اإلش���راف علي أعمال املكافحة التي تقوم بها الشركة 

العامة للبترول. 

التوصيات املقترحة ألعمال املكافحة لذلك احلادث: 
نظرًا لنوعية الزيوت املنسكبة والوضع احلالي فكان قرار اللجنة )توصي 

بسرعة العمل علي إزالة امللوثات املوجودة علي الشاطئ حتي ال تختلط 

بكمي���ات إضافية من الرمال واحلش���ائش البحري���ة املوجودة باملنطقة 

وبالتالي تزيد كمية التلوث وكمية املخلفات وذلك بالتنس���يق مع اإلدارة 

العامة لش���ئون البيئة مبحافظة البحر األحمر والفرع اإلقليمي لشؤون 

البيئة بالبحر األحمر لتحديد منطقة آمنة يتم اس���تخدامها للتخلص من 

املخلفات التي سوف تنتج عن إزالة هذا التلوث(.

مت اإلنته���اء من أعمال املكافحة وإزالة التلوث مبعرفة ش���ركة اخلدمات 

البترولية للسالمة والبيئة )بتروسيف( التابعة لوزارة البترول.

18- مش��اركة الهيئ��ة اإلقليمي��ة للمحافظة علي بيئ��ة البحر األحمر 
وخلي��ج ع��دن PERSGA  من خالل املركز يف ندوة معه��د علوم البحار 
واملصاي��د بعنوان )األنواع املهددة باإلنقراض يف البحر األحمر وس��بل 
حمايته��ا( مبركز األعالم مبدين��ة الغردقة - محافظة البحر األحمر 

– جمهورية مصر العربية ، يوم اخلميس املوافق 14 ديسمبر 2017م

نظ���م املعهد القومي لعل���وم البحار واملصايد ف���رع البحر األحمر 

بالغردقة بالتنسيق مع اإلحتاد العربي حلماية احلياة البرية والبحرية، 

وقط���اع احملميات وجه���از ش���ئون البيئة بالبحر األحمر  والهيئة 

العام���ة لتنمية الثروة الس���مكية والهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على 

بيئ���ة البحر األحم���ر وخليج ع���دن PERSGA وكاف���ة املنظمات 

اإلقليمي���ة واجلمعيات البيئية باملنطقة ندوة بعنوان )األنواع املهددة 

باإلنقراض في البحر األحمر وسبل حمايتها( مبدينة الغردقة، يوم 

اخلميس املوافق 14 ديس���مبر 2017م، حتت رعاية السفير محمد 

الربيع أمني عام مجلس الوحدة االقتصادية العربية والدكتور بهاء 

حلم���ى بدر رئيس اإلحتاد العربي حلماي���ة احلياة البرية والبحرية، 

إللق���اء الضوء عل���ى الكائنات البحرية خاص���ة املهددة باالنقراض 

فى البحر األحمر حفاًظا على الثروة البيئية املصرية باإلضافة إلى 

كونها أحد ركائز الدخل القومي املصري.

املشاركون يف ندوة معهد علوم البحار واملصايد بعنوان )األنواع املهددة باإلنقراض 
يف البحر األحمر وسبل حمايتها(
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الهدف من الندوة توضيح ما أثير على مواقع التواصل اإلجتماعي من 

عرض سمكة نابليون املهددة باإلنقراض فى مطعم سياحي مبرسى علم 

وهي احدى أنواع القائم���ة احلمراء لإلحتاد األوروبي حلماية الطبيعة 

.IUCN واألنواع املهددة باالنقراض

تعتبر ندوة الغردقة هي بداية لسلسلة من الندوات التي يتبناها اإلحتاد 

العربي حلماية احلياة البرية والبحرية واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر 

األحمر وقطاع احملميات وجهاز ش���ئون البيئة بالبحر األحمر واملعهد 

القوم���ي لعلوم البحار واملصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة الس���مكية 

وكافة املنظمات اإلقليمية واجلمعيات البيئية باملنطقة.

تناق���ش الن���دوة 3 محاور من بينه���ا: حماية احلياة البري���ة والبحرية 

والتنوع البيولوجي بجانب األنواع املهددة باإلنقراض واملش���كلة واحلل 

والدور االقليمي واحمللي فى احلفاظ على احلياة البرية والبحرية.

إن اإلحتاد العربي حلماي���ة احلياة البرية والبحرية هو هيئة عربية 

دولي���ة تتولى معاون���ة اجلهات املعنية بتعزي���ز التكامل العربي فى 

مجال احلياة البرية واحلفاظ على الثروات الطبيعية من التبديد أو 

اإلهدار وفًقا للتش���ريعات احمللية واإلتفاقيات الدولية املعمول بها 

فى هذا الشأن.

وف���ى إطار امله���ام القومية املنوطة جلهاز حماية ش���ؤون البيئة كبيت 

اخلبرة الوطنية املصرية فى مجال حماية البيئة حيث أوضح الدكتور/ 

حس���ن الشاعر في كلمتة اإلفتتاحية للندوة، بأن الندوة سوف تناقش 

العدي���د من املوضوع���ات اخلاصة بحماي���ة احلياة البري���ة والبحرية 

والتنوع البيولوجي واألنواع املهددة باإلنقراض واملشكلة واحلل، كما 

س���يتم عرض نتائج الدراس���ات البحثية التى قام به���ا الباحثون من 

املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد وجهاز ش���ؤون البيئة بجمهورية 

مصر العربية

حضر ن���دوة )األنواع امله���ددة باإلنقراض في البحر األحمر وس���بل 

حمايته���ا( العديد من اجلهات العاملة في مج���ال حماية البيئة والنقل 

البحري واملواني البحرية وقناة السويس.

رابعًا: مشاركة المركز في مشروع االدارة االستراتيجية 
المسندة إلي نهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج 
 Strategic Ecosystem based Management in عدن

 (the Red Sea and Gulf of Aden (SEM
قام املركز باملشاركة في املشروع من خالل اآلتي: 

أ-تق���وم الهيئة من خالل املركز بعملية صرف مس���تحقات املش���اركني 

والشركات العاملة بجمهورية مصر العربية بعد قيام الهيئة بتحويل تلك 

املبالغ للحساب البنكي اخلاص باملركز.

ب- جتهيز معدات )لنشات اجلالس بوت ومعدات لزوم املشروع( ملصر 

والسودان.

ج�- قيام املركز مبتابعة أعمال وتوريدات الش���ركات من خالل مشروع 

SEM

د-زي���ارة وادي اجلمال – محافظة البح���ر األحمر – جمهورية مصر 

العربية خالل الفترة من 24 إلي 27 ديسمبر 2017م .

مت عقد إجتماع مع  املنس���ق الوطني للمشروع أستاذ دكتور/ محمود 

حنفي مبرس���ي غالب جن���وب البحر األحمر بجمهوري���ة مصر العربية 

لعمل تقييم ألداء املش���روع ومت مناقش���ة العديد من املوضوعات التي 

تهم اس���تكمال مش���روع االدارة االس���تراتيجية للبحر االحمر وخليج 

عدن بنهج النظام االيكولوجي عل���ي الوجة األكمل مبصر، وكذلك دعم 

املشروع بالسودان الشقيق.

مت تفق���د اللجنة منطقة رأس حنك���وراب جنوب وادي اجلمال - محمية 

وادي اجلمال بحماطة – قرية القلعان.

دكتور/ ممدوح مليجي أثناء إلقاء محاضرة بعنوان دور الهيئة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA يف حماية البيئة 

البحرية بالبحر األحمر وخليج عدن نيابة عن معالي الدكتور/ زياد بن حمزة أبو 
غرارة األمني العام للهيئة

دكتور/ ممدوح مليجي أثناء استالم درع من اإلحتاد العربي حلماية احلياة البرية 
والبحرية التابع جلامعة الدول العربية تكرميًا لدور الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

على بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA يف حماية البيئة البحرية بالبحر 



( 17 )

إيمارسجا

ن�رشة ف�سلية ملركز امل�ساعدات املتبادلة 

للطوارىء البحرية

خامسًا: في مجال بناء القدرات والتدريب
1- ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة مصايد خيار البحر املستند علي 
نه��ج النظام البي��ئ يف البحر األحم��ر وخليج عدن، املنعق��دة يف مركز 
 ،PERSGA/EMARSGA املس��اعدات املتبادل��ة للط��وارئ البحري��ة

خالل الفترة من 9 إلى 11 مايو 2017 م

قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

بعقد ورش���ة عم���ل إقليمية ح���ول إدارة مصايد خيار البحر املس���تند 

عل���ي نهج النظام البيئ ف���ي البحر األحمر وخليج ع���دن وذلك مبركز 

املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية PERSGA / EMARSGA في 

مدينة الغردقة خالل الفترة من 9-11 مايو 2017م. 

وش�����ارك ف���ي تقدمي م��واد هذه الورشة كل من سعادة الدكتور زاهر 

األجوان )الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

 Lindsay  Stephen / واخلبير األسترالي السيد ،)PERSGA
قدم دكت���ور/ ممدوح محمد مليج���ي مدير املرك����������ز كلمة ترحيبية 

بالس���ادة احلضور نقل فيها حتيات س���عادة أمني عام الهيئة أ. د زياد 

بن حمزة أبوغرارة بالتوفيق ويأمل ان يكلل مجهود الس���ادة املشاركني 

بالنجاح ويتحقق األهداف املرجوة من ورش���ة العمل، ومت تقدمي شرح 

مبس���ط عن دور الهيئة واملركز في احلفاظ عل���ى البيئة بالبحر األحمر 

وخليج عدن.  

قدم دكتور/ زاهر األج���وان كلمة ترحيبية قدم فيها الهدف من انعقاد 

ورش���ة العمل وأهمية مش���اركة املتخصصني من دول اإلقليم في هذه 

الورشة، لزيادة تش���اورهم في موضوع الورشة، وقدم سعادته الشكر 

للسيد اخلبير على مشاركته في أعمال الورشة.  

تهدف ورشة العمل إلي رفع القدرات لدى املتخصصني بدول اإلقليم في 

مجال الوعي البيئي اخلاص ب���إدارة مصايد خيار البحر، وخلق حوار 

للتفاعل بني املش���اركني من كافة اجله���ات بدول اإلقليم، مبا يؤدي إلى 

احلفاظ على املوارد الطبيعية وحماية البيئة.

لنشات القاع الزجاجي للسودان

اللنش الفيبر السريع 9 متر للسودان

لنشات القاع الزجاجي ملصر )حتت اإلنشاء(

تفقد اللجنة منطقة مرسي غالب - رأس حنكوراب - محمية وادي اجلمال 

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة مصايد خيار البحر املستند علي 
نهج النظام البيئ يف البحر األحمر وخليج عدن
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2- ورش��ة العم��ل اإلقليمي��ة ح��ول مرون��ة الش��عاب املرجاني��ة ومدى 
اس��تجابتها للتغي��رات املناخي��ة  يف البح��ر األحم��ر وخلي��ج ع��دن، 
PERSGA/ املنعقدة يف مركز املس��اعدات املتبادل��ة للطوارئ البحرية

17 مايو 2017 م. 15 إلى  EMARSGA، خالل الفترة من 

قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 

بعقد ورش���ة عمل إقليمية حول مرونة الشعاب املرجانية ومدى استجابتها 

للتغيرات املناخية  في البحر األحمر وخليج عدن وذلك مبركز املس���اعدات 

املتبادل���ة للط���وارئ البحري���ة PERSGA / EMARSGA ف���ي مدينة 

الغردقة خالل الفترة من 15-17 مايو 2017م. 

وش�����ارك ف������ي إعط��اء م�����واد هذه الورش���ة كل من معال���ي أمني عام 

الهيئ���ة أس���تاذ دكتور/ زي���اد بن حم���زة أبو غ���رارة حيث ق���دم معالية 

محاض���رة بعن������وان تأثي��ر التغي���رات املناخي�����ة عل�ي البيئ��ة البحري���ة 

 Climate Change, effect on marine التكي�����ف  وخي����ارات 

environment and adaptation options وس���عادة الدكت���ور 
ماهر عبد العزيز )الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن PERSGA(، واخلبير املصري األستاذ الدكتور/ محمد قطب

قدم دكتور/ ممدوح محمد مليجي مدير املرك�������ز كلمة ترحيبية بالسادة 

احلض���ور نقل فيها حتيات س���عادة أمني عام الهيئ���ة أ. د زياد بن حمزة 

أبوغ���رارة بالتوفيق ويأمل ان يكلل مجهود الس���ادة املش���اركني بالنجاح 

ويتحقق األهداف املرجوة من ورش���ة العمل، ومت تقدمي ش���رح مبسط عن 

دور الهيئة واملركز في احلفاظ على البيئة بالبحر األحمر وخليج عدن.  

قدم دكتور/ ماهر عب���د العزيز كلمة ترحيبية قدم فيها الهدف من انعقاد 

ورش���ة العم���ل وأهمية مش���اركة املتخصصني م���ن دول اإلقليم في هذه 

الورش���ة، لزيادة تش���اورهم في موضوع الورش���ة، وقدم سعادته الشكر 

للسيد اخلبير على مشاركته في أعمال الورشة.

3- ورش��ة العم��ل اإلقليمي��ة ح��ول ح��ول املرف��ق الس��ادس إلتفاقي��ة 
مارب��ول، املنعق��دة يف بالهيئة اإلقليمية للمحافظ��ة على بيئة البحر 
األحم��ر وخلي��ج ع��دن PERSGA مبدين��ة ج��دة – اململك��ة العربي��ة 

السعودية، خالل الفترة 13 إلي 15 نوفمبر 2017 

نظم���ت الهيئة االقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

»برسجا« ورشة العمل االقليمية »حول املرفق السادس التفاقية ماربول«، 

مبقر هيئة االرصاد اجلوية وحماي���ة البيئة مبدينة جدة باململكة العربية 

السعودية بحضور عدد 26 مشارك من ٦ دول من أعضاء الهيئة.

وهدفت الورش���ة إلى التعريف مبتطلبات املرفق الس���ادس التفاقية حماية 

البيئة البحرية من التلوث الصادر من الس���فن »ماربول »، وقد ناقشت عدد 

من املوضوعات حول القواعد الدولية املنظمة ملنع التلوث الصادر من السفن 

و اإلجراءات املتبعة للحد من ملوثات الهواء الصادرة عنها واحلد من غازات 

االحتباس احلرارى واملواد املستنفدة لطبقة األوزون وإجراءات تخفيفها.

كما تناولت الورش���ة موضوع���ات حول خطط تنظيم كفاءة اس���تهالك 

الطاقة حملركات الس���فن للحد من االنبعاثات الصادرة منها، باإلضافة 

إل���ى توجيهات املنظمة البحرية الدولي���ة ) IMO ( فيما يخص تفعيل 

مرفقات اتفاقية ماربول وخاصة املرفق السادس، عالوة على مناقشتها 

لقواعد ومس���ئوليات اإلدارة لتشغيل الس���فن واملوانى واعتبارات دولة 

العلم، وقد مت خالل الورش���ة عرض للدراس���ات التى قامت بها املنظمة 

البحرية الدولية ) IMO ( حول امللوثات. 

وأش���ار الدكتور س���ليم املغربي، إلي أهمية ورش���ة العم���ل، أثناء الكلمة 

اإلفتتاحي���ة، ونق���ل حتيات األس���تاذ الدكتور / زياد بن حم���زة أبوغرارة 

للمش���اركني بورشة العمل وانة كان يتمني مشاركة احلاضرين في الورشة 

لوال اإللتزامات اخلاصة مبعالية ومتنيات معالي األمني العام للهيئة األستاذ 

الدكتور/ زياد بن حمزة أبوغرارة للمش���اركني بورش���ة عمل ناجحة، وقام 

بإلق���اء الضوء على اجلهات املعنية اخلاصة بالوقاية من تلوث الهواء الناجت 

عن إنبعاثات السفن وعن األضرار البيئية الناجمة عن تلوث الهواء.

 IMO وقدم الربان/ بابكر ديوب املستش���ار باملنظمة البحرية الدولية

مقدمة عن ورشة العمل وأوضح  بأن جميع أنواع الغازات لها تأثيرات 

سلبية على صحة اإلنسان والبيئة بشكل عام وعلى البيئة البحرية بشكل 

خاص حي���ث تزيد من ظاهرة حتمض احمليطات واالحتباس احلراري، 

ومن هذا املنطل���ق تدخل املجتمع الدولي ومن خ���الل املنظمة البحرية 

الدولي���ة IMO لوضع إطار تش���ريعي عاملي يحد م���ن تلك االنبعاثات 

الغازية ويحافظ على البيئة ومواردها الهامة

عدد املش���اركني: حوالي 26 مش���اركا ميثلون مختلف اجلهات بدول 

اإلقلي���م والهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة علي بيئ���ة البحر األحمر وخليج 

PERSGA عدن

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول املرفق السادس إلتفاقية ماربول اخلاصة 
)بالوقاية من تلوث الهواء الناجت عن إنبعاثات السفن(

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة مصايد خيار البحر املستند علي 
نهج النظام البيئ يف البحر األحمر وخليج عدن
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4- ورشة العمل الوطنية حول املسؤولية القانونية والتعويضات البيئية 
بحس��ب اإلتفاقيات الدولي��ة ، املنعقدة يف فندق هولي��داي ان باملعادي 
مبدينة القاهرة– جمهوري��ة مصر العربية ، خالل الفترة من 21 إلي 23 

نوفمبر 2017 م.

قدم���ت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 

PERSGA ورش���ة عمل وطنية بعنوان )املس���ؤولية القانونية والتعويضات 
البيئي���ة بحس���ب اإلتفاقيات الدولي���ة( بالتعاون مع جهاز ش���ؤون البيئة 

بجمهوري���ة مصر العربية، وذلك بحضور ممثل���ى كل من االحتاد الدولي 

ملالك���ي الناقالت املعن���ى بالتلوث )ITOPE(، املجموع���ة الدولية لنوادي 

احلماية والتعوي���ض )IGP&I(، الصندوق الدولي للتعويضات عن حوادث 

التل���وث، خالل الفترة من الي���وم 21 إلي 23 نوفمب���ر 2017م، مبدينة 

القاهرة، حيث تعتبر االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار 

التلوث النفطي عام 1969 التي ج���ددت في عام 1992 معاهدة بحرية 

دولية مت اعتمادها لضمان التعويض الكافي الذي سيكون متاح للتعويض 

ع���ن أضرار تلوث نفطي في احلوادث البحري���ة التي تنطوي على ناقالت 

النفط )أي الس���فن التي حتم���ل النفط كبضاعة، جاء ذل���ك حتت رعاية 

الدكتور خالد فهمى وزير البيئة .

وفى إطار املهام القومية املنوطة بجهاز ش���ؤون البيئة كبيت اخلبرة الوطنية 

املصرية فى مجال حماية البيئة حيث أوضح الس���يد/ أحمد ش���تا في كلمتة 

نيابة عن الس���يد/ محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي جلهاز شؤون 

البيئة أثناء الكلمة اإلفتتاحية للورشة، بأن ورشة العمل سوف تناقش العديد 

من املوضوعات اخلاصة بالتعويضات، كما س���يتم عرض نتائج الدراس���ات 

البحثية التى قام بها الباحثون من جهاز شؤون البيئة.

وأش���ار الدكتور سليم املغربي، إلي أهمية ورشة العمل، أثناء الكلمة 

اإلفتتاحية، ونقل حتيات األستاذ الدكتور / زياد بن حمزة أبوغرارة 

للمش���اركني بورشة، وقام بإلقاء الضوء على اجلهات املعنية اخلاصة 

بالتعويضات عن األضرار البيئية الناجمة عن حوادث التلوث بالوقود 

الثقيل املنقول عبر البحر والس���بل الت���ي يجب اتباعها إلثبات احلق 

في التعويض.

املشاركون يف ورشة العمل الوطنية بعنوان )املسؤولية القانونية والتعويضات البيئية بحسب اإلتفاقيات الدولية(

وقدم الس���يد Thomas Liebert مدير العالقات اخلارجية بالصناديق 

الدولي���ة للتعويض عن التلوث النفطي دور صناديق التعويضات الدولية 

ع���ن التلوث النفط���ي وعالقة الصندوق مع ش���ركات التأم���ني وتنفيذ 

اإلتفاقيات الدولية للتعويضات.

عدد املشاركني: حوالي 46 مشاركا ميثلون مختلف اجلهات بجمهورية 

مصر العربية والهيئة اإلقليمية للمحافظة علي بيئة البحر األحمر وخليج 

.PERSGA عدن

سادسًا: في مجال جمع المعلومات 
وتحديث قواعد البيانات

لقد اثبتت املناهج التاريخية عن بعض املمارس���ات والتجارب البش���رية 

أن ع���دم دقة املعلوم���ات او نقصها يعتبر العامل الرئيس���ي في اتخاذ 

القرارات العشوائية الغير صائبة ملواجهة الكوارث والتعامل معها االمر 

ال���ذي يؤدى الى عواقب وخيمة تزيد من ش���دة وط���أة الكارثة وامتداد 

دكتور/ سليم املغربي أثناء إلقاء الكلمة اإلفتتاحية للورشة نيابة عن معالي 
الدكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة األمني العام للهيئة
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تأثيراته���ا اجلانبية اضافة الى نش���وب ازمات متتالية غير محددة، فمن 

عوامل النجاح الرئيسية في درء مخاطر الكوارث بكافة انواعها وادارتها 

على مختلف املستويات يستند في مقامه االول على مجموعة من الدعائم 

الرئيسية والتي يأتي في مقدمتها الرصيد املعلوماتي للبيانات التي تشكل 

حجر االس���اس لنجاح كافة التدابير واإلجراءات املتخذة بجميع مراحل 

الكارث���ة أو االزمة، بدء من التنبؤ بحدوثها وحتديد ابعادها واالنذار بها 

مرورا بعمليات التخطيط والتنس���يق واالستعداد واتخاذ قرار االسلوب 

االمثل في التعامل مع الكارثة او االزمة ومواجهة ردود افعالها احملتملة 

بلوغا الستعادة االوضاع كما كانت عليه واستخالص النتائج لالستفادة 

منها مس���تقبال في درء الكوارث املتش���ابهة، ولهذا اصبح من الضرورة 

انش���اء قواعد البيانات واملعلومات التي تعد اس���اس التخطيط املسبق 

لنظم دعم اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب.

لذلك يسع�ي املرك�ز حالي�ًا من خالل إدارة تكنولوجيا املعلومات بالهيئة 

إل�ي تطوي�ر برنام�ج Data Base اخلاص ببيانات ومعلومات دول 

اإلقليم ليواكب التطور التكنولوجي في مجال تكنولوجيا املعلومات. 

1- حتديث بيانات اخلبراء وخط�������ط الطوارئ والقوانني املختصة 
بالتلوث البحري

اليمنمصرجيبوتيالسودانالسعوديةاألردنالبلد

111429915938عدد الخبراء

11غ م111عدد القوانين
خطط 

111111الطوارئ
مراكز 

2 5غ مغ م118المكافحة

3489غ م7غ م27المعدات

غ م = غير متوفر

البلد
معدات 

محاصرة 
الزيوت 

  Booms

معدات جمع 
الزيوت 

  Skimmers

معدات 
خاصة 

بالمكافحة 
Pump

قوارب 
مكافحة

 Boats

مراكز 
مكافحة 

2752761األردن

غير جيبوتي
غير غير متوفرةمتوفرة

متوفرة
غير 
متوفرة

غير 
متوفرة

غير السعودية
غير غير متوفرةمتوفرة

متوفرة
غير 
18متوفرة

53443السودان

غير الصومال
غير غير متوفرةمتوفرة

متوفرة
غير 
متوفرة

غير 
متوفرة

983424مصر

غير 423اليمن
32متوفرة

2- إعداد نس�������خ الكتروني�������ة خلطط الط�������وارئ والقوانني املختصة 
بالتلوث البحري 

سنه اإلصدارالخطة الوطنيةالبلد

2002م1األردن

2010م قيد االعتماد الرسمي1جيبوتي

2002م1السعودية

2003م قيد التحديث1السودان

غير متوفرةغير متوفرةالصومال

1989م1مصر

2007م1اليمن

عدد املتدربني يف املركز خالل أثني عشر عاما
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التلوث النفطي للساحل والبحر

التلوث النفطي للمياه
تتع���رض املياه في مصادرها الطبيعي���ة للكثير من أنواع التلوث منها ما 

ه���و كيميائي ومنها ما هو بيولوجي، ويعد النفط من أكثر مصادر التلوث 

املائي انتشارا وتأثيرًا، ما تشكل امللوثات النفطية اخطر ملوثات السواحل 

والبحار واحمليطات، من خالل ما تس���ببه ناقالت النفط في تسرب حوالي 

مليوني طن سنويًا من الزيت اخلام إلى مياه البحار واحمليطات.

وأنتشر التلوث النفطي للمياه في السنوات األخيرة، ما له آثاره الوخيمة 

على بيئة اإلنس���ان وصحته، إذ تؤدي حوادث تسرب النفط إلى البحر 

إلى نقص كبير في كمية ونوعية املواد الغذائية التي ينتجها البحر وفي 

طليعتها نقص البروتني الغذائي الالزم لتغذية أعداد الس���كان املتزايدة 

وأيض���ا على الثروة البحرية، كما أن وصول التس���ريبات النفطية إلى 

الشواطئ يضر بالس���ياحة من خالل التشويه ملنظر البيئة، فاستوجب 

إتخاذ إجراءات ومعاجلات ووضع املعايير وس���ن التش���ريعات الكفيلة 

باحل���د من هذا الن���وع من التلوث خلطورة أثاره���ا على مختلف صور 

احلياة على األرض.

أهمية النفط:
النفط مصدر الطاقة التي نس���تعملها لتش���غيل آالتن���ا وإلنارة بيوتنا 

ومدننا، ولتشغيل أنظمة املواصالت التي تربط الشعوب بعضها بعضًا 

والتي تنقل البضائع واألطعمة من مكان إلى آخر على الكرة األرضية. 

النفط هو احملرك الذي يدير املؤسس���ات واملصانع لتطوير الصناعات 

والزده���ار االقتص���اد. النفط أس���اس لبناء احلض���ارات حيث تدخل 

مش���تقاته في جمي���ع نواحي احلياة مثل األدوي���ة للحفاظ على احلياة، 

والسمادات الكيميائية إلنتاج املزروعات، وصناعة مادة البالستيك التي 

تدخل في صناعة جمي���ع األدوات اليومية الضرورية حلياتنا، وصناعة 

احملروقات التي تدي���ر جميع مركبات املواصالت ابت���داًء من الدراجة 

النارية البسيطة إلى املركبات الفضائية املعقدة.

النفط وتلوث املياه:
يع���د النفط من أكثر مصادر التلوث املائي انتش���ارا وتأثير. وتش���كل 

امللوث���ات النفطية اخطر ملوثات الس���واحل والبح���ار واحمليطات. وان 

اخطر األماكن املعرضة للتلوث هي تلك القريبة من السواحل والشواطئ 

باملدن الساحلية، وذلك الن ظروف وفرص انتشار بقع الزيت ومخلفات 

النفط املختلفة إلى قطاع واس���ع من البش���ر يزي���د من أخطار حدوث 

التلوث وإثارة غير املأمونة، وعادة ما يتس���رب النفط إلى املس���طحات 

املائية إما بطريقة الإرادية )غير متعمدة( أو بطريقة متعمدة.

فتتس���بب ناقالت النفط في تس���رب ما يصل إلى مليوني طن س���نويًا 

م���ن الزيت اخلام إلى مي���اه البحار واحمليط���ات، ويأت�ي ما حدث من 

تسرب كميات هائلة من النفط على مقربة من الساحل الشمالي الغربي 

ألس���بانيا عام 2002 كحلقة مفزعة من حلقات مسلس���ل التس���ربات 

النفطية من الناقالت املتصدعة والغارقة. 

أسباب التلوث النفطي للمياه:
تعد ناق���الت النفط بحوادث�ها املتكررة ومبمارس���ات�ها اخلاطئة كإلقاء 

النفاي���ات واملخلفات البترولي���ة في امل�اء من امللوث���ات اخلطيرة للمياه 

وللبيئة عمومًا. وترى دراس���ة اجريت حول التل���وث النفطي للمياه، أنه 

يصع���ب التحكم في التل���وث النفطي البحري أو منع انتش���اره حيث 

إن���ه خطر عائم ومتحرك يتحكم فيه اجت���اه الرياح وعوامل املد واجلزر 

وشدة األمواج وبذلك تصعب السيطرة عليه. وأفادت الدراسة أيضا إن 

امللوثات النفطية تش���كل أخطر ملوثات السواحل والبحار واحمليطات و 

أوس���عها انتشارًا، حيث إن 20% من النفط املنتج عامليًا يستخرج من 

أعماق البحار. 

 لذا كانت األسباب اآلتية تؤدي إلى التلوث املياه بالنفط: 

1. احل���وادث التي حت���دث أثناء عمليات احلف���ر والتنقيب في البحار و 
احمليطات.

2. تس���رب النفط إلى البحر أثناء عمليات التحمي���ل والتفريغ باملوانئ 
النفطية.

3. اشتعال النيران واحلرائق بناقالت النفط في عرض البحر.
4. تسرب النفط اخلام بسبب حوادث التآكل في اجلسم املعدني للناقلة.
5. إلق���اء ما يعرف مبياه املوازنة امللوث���ة بالنفط في مياه البحر، حيث 
يتم ملء الناقلة بعد تفريغ ش���حنتها من النفط بنسبة ال تقل عن %60 

من حجمها للحفاظ على توازن أو اتزان الناقلة أثناء سيرها في عرض 

البحر خالل رحلة العودة إلى ميناء التصدير.

6. احل���وادث البحرية والتي من أهمها ارتطام ناقالت النفط بالش���عاب 
املرجانية أو بعضها ببعض أو غرقها.
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حادث منصة بترول عائمة

7. تس���رب النفط إلى البحر أثن���اء احلروب كما حدث في حرب اخلليج 
الثانية.

8. إلقاء مياه غسل اخلزانات بالناقالت بعد تفريغها في البحر.
9. تس���رب البترول من ناقالت النفط بسبب احلوادث من اآلبار النفطية 

البحرية املجاورة للشواطئ.

آثار و أضرار التلوث النفطي للمياه:
تهدد التسربات النفطية الكائنات احلية البحرية بصفة عامة في املناطق 

املتضررة كاألسماك والسالحف والطيور والشعاب املرجانية وغيرها من 

أحي���اء البحار واحمليطات، حيث إنه نظرًا لتصاعد وتس���امي الكثير من 

األبخرة املختلفة من بقعة النفط التي تطفو على سطح املاء، فإن التيارات 

الهوائي���ة تدفع بهذه األبخرة بعيدًا عن املوض���ع الذي تلوث بالنفط إلى 

األماكن السكنية على الشواطئ واملناطق الساحلية بواسطة الهواء الذي 

يصبح مش���بعًا بها إلى درجة كبي���رة وبتركيز عال فوق املقبول مما يؤثر 

على النظم البيئية البحرية والبرية، كما أن زيت النفط يحتوي على العديد 

من املواد العضوية التي يعتبر الكثير منها مسممًا للكائنات احلية، ومن 

أخطر تلك املركبات مركب البن�زوبيرين وهو من الهيدروكربونات املسببة 

للسرطان ويؤدي إلى موت الكائنات احلية املائية.

ومن جهة أخرى، وبس���بب كثافة النفط أقل م���ن كثافة املاء فهو يطفو 

على سطح املاء مكونًا طبقة رقيقة عازلة بني املاء والهواء اجلوي، وهذه 

الطبقة تنتش���ر فوق مس���احة كبيرة من س���طح املاء مما مينع التبادل 

الغازي بني الهواء واملاء فال يحدث ذوبان لألوكس���جني في مياه البحر 

مما يؤثر على التوازن الغازي، كما متنع الطبقة النفطية وصول الضوء 

إل���ى األحياء املائية فتعيق عمليات التمثيل الضوئي التي تعتبر املصدر 

الرئيسي لألوكسجني والتنقية الذاتية للماء مما يؤدي إلى موت كثير من 

الكائنات البحرية واختالل في السلسلة الغذائية للكائنات احلية، أضف 

إلى ذلك أن النفط املتس���رب يتس���بب في تلويث الش���واطئ الساحلية 

نتيجة انتقاله ملسافات بعيدة بفعل التيارات البحرية وحركة املد واجلزر، 

كما تتجمع بعض أجزائه على ش���كل كرات صغيرة سوداء تعيق حركة 

الزوارق وعمليات الصيد بالش���باك وتفس���د جمال الش���واطئ الرملية 

وتتلف األصداف البحرية والش���عاب املرجانية مؤثرة على السياحة في 

تلك املناط���ق. كما أن املركبات النفطية األكث���ر ثباتًا تنتقل عن طريق 

السلس���لة الغذائية وتختزن في أكباد ودهون احليوانات البحرية، وهذه 

لها آثار س���يئة بعيدة املدى ال تظهر على اجلس���م البشري إال بعد عدة 

س���نوات. وان التربة الزراعية نفسها كثير ما تتأثر تأثرا بليغا بالتلوث 

النفطي الذي ال سبيل إلى إثارة وتداعياته وعواقبه إال بعد زمن ومشقة.

وق���د يصحب تلوث املياه بزيت النفط نوع آخر من التلوث يش���به التلوث 

الكيميائي فبعد انتشار طبقة الزيت ورقتها مبرور الزمن تستطيع أشعة 

الش���مس اختراقها ويتمكن أوكسجني الهواء من االنتشار خاللها وبهذا 

التأثير يحدث تفاعل كيميائي ضوئي يش���ترك فيه كل من أشعة الشمس 

وأوكسجني الهواء ويحفزه بعض الفلزات الثقيلة املوجودة في املستحلبات 

املتكون���ة من اختالط الزيت باملاء وينتج عن هذا التفاعل تأكس���د بعض 

السالس���ل الهيدروكربونية التي يتكون منها زيت البترول وحتدث بعض 

التفاعالت لتعطي بعد مدة من الزمن أصنافًا جديدة من املواد الكيماوية 

مثل : )الكحوليات – األلدهيدات – الكيتونات – بعض املركبات احللقية( 

وهي مواد لم تكن موجودة سابقا وتصبح في متناول كثير من الكائنات 

احلي���ة ألنها تتصف بصغر حج���م جزيئاتها وس���هولة ذوبانها في املاء 

وتؤدي هذه املواد الس���امة إلى حدوث مزي���د من الضرر بالبيئة البحرية 

وتكون سببًا في قتل األسماك وغيرها من الكائنات احلية. 

وتؤدي حوادث تسرب النفط إلى البحر إلى نقص كبير في كمية ونوعية 

املواد الغذائية التي ينتجها البحر والتي تس���هم بدرجة كبيرة في تغذية 

اإلنس���ان. وفيما يأتي عرض موجز حول أهم ما جاء في الدراس���ات، 

التي أجنزت حول تأثير التلوث على املصادر املختلفة للثروة البحرية:

1. تأثي���ر التل���وث النفطي على عملي���ات الصيد واألس���ماك: من مظاهر 
تأثير التل���وث النفطي انخفاض إنتاجية املصائد الذي يعزي إلى انخفاض 

في العمليات احليوية كالنمو أو قد يعود إلى عزوف الناس عن شراء األسماك 

خوفًا من أخطار التلوث، أو أن الصيادين أنفسهم يتوقفون عن الصيد في 

املناطق امللوثة خشية تلف معداتهم مما يزيد في النقص الغذائي.

2. تأثي���ر التل���وث النفطي على الهائم���ات النباتي���ة والطحالب: تعتبر 
الهائمات النباتية املس���ؤول األول ع���ن تثبيت الطاقة في البيئة البحرية 

)بوس���اطة عملي���ة التركيب الضوئي( وه���ذه الهائم���ات تتغذى عليها 

احليوانات البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة..

3. التأثير على الرخويات: تعاني الرخويات )كاحملار( من حاالت نفوق 
هائلة عند حدوث حاالت تس���رب للنفط ووصوله إلى منطقة الس���احل 

وحادث انس���كاب زيت الديزل قرب ش���واطئ كاليفورني���ا والذي أدى 

إل���ى قتل أع���داد هائلة من احملار خير دليل عل���ى ذلك. كما لوحظ من 

الدراس���ات أن تراكيز النفط املؤثرة جدًا على عملية اإلخصاب تراوحت 

ب���ني واحد إلى أل���ف جزء باملليون، ولوحظ أيض���ًا انخفاض في قابلية 

وكفاءة هذه األحياء البحرية على السباحة.

4. التأثي���ر عل���ى القش���ريات: إن مجموع���ة القش���ريات )كالروبيان 
والس���رطان( ليس حتت تأثير مباش���ر مع امللوثات النفطية املتس���ربة 

كس���ابقتها )احليوانات الرخوية والقشريات الثابتة غير املتحركة(، ألن 

ه���ذه املجموعة له���ا القابلية على احلركة مما يجعله���ا أكثر قدرة على 

حتاش���ي التعرض للتراكيز العالية من النفط ع���دا صغارها ويرقاتها 

وبيضها التي ال تستطيع الفرار مما يؤدي إلى حاالت نفوق كبيرة.

5. التأثير على األحياء البحرية األخرى: تعتبر ش���وكيات اجللد وخيار 
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تأثير التلوث النفطي على الطيورتأثير التلوث النفطي على الكائنات البحرية

التأثير على مشاريع مياه الشرب

البحر من أكثر األحياء حساسية وتأثرًا بالنفط املتسرب وأسباب التلوث 

األخ���رى، إذ لوحظ اختفاؤها أو انقراضها من بيئات تعرضت حلوادث 

التلوث النفطي. وفي املنطقة البحرية لدول اخلليج العربي حدثت حاالت 

كثيرة جدًا من النفوق في األحياء البحرية أثناء فترة تش���كيل بقعة زيت 

نوروز وبقعة النفط من الكويت وبصورة خاصة احليوانات الفقرية التي 

تتنفس الهواء كاألفاعي والسالحف والدالفني وقد وجد أن الكثير منها 

يصعد إلى الش���اطئ لتم���وت هناك بعد إصابته���ا بضيق في التنفس 

وبالتهابات جلدية ونزف داخلي.

6. تأثي���ر التلوث النفطي عل���ى الطيور: تعتبر ه���ذه املجموعة من أكثر 
املجامي���ع البحرية تأثرًا بالتلوث النفطي، إذ لوحظ انقراض أنواع عديدة 

منها من البيئة التي تتعرض طوياًل ألخطار التلوث وخير مثال ما حصل 

على الشواطئ السعودية نتيجة حرب 1991 حيث نفق العديد من الطيور 

نتيج���ة بقعة الزيت التي امتدت على تلك الس���واحل. كما وتكون مواطن 

الطيور وأعشاش���ها في اجلزر املتناثرة )مث���ال جزيرة كبر في الكويت( 

والتي يغلف النفط شواطئها لفترات طويلة أكثر تضررًا من غيرها.

7. التأثير على مش���اريع مياه الش���رب: يعتبر النفط ومخلفاته من أصعب 
املشاكل التي تواجه القائمني على معامل التقطير والتحلية ملياه البحر )كما 

ف���ي منطقة اخلليج العربي( فضاًل عن البقع النفطية الناجتة من التس���رب 

النفطي، وذلك نظرًا إلمكانية تأثيرها على جودة املياه املنتجة للشرب.

8. التأثير على اخلدمات املالحية وعلى جمال الشواطئ: يتسبب التلوث 
النفطي في ش���ل حركة املالحة بأنواعها مما يؤثر س���لبًا على اقتصاد 

املنطق���ة، فضاًل على أن وج���ود التلوث النفطي أو غيره يؤثر وبش���كل 

س���لبي على النواحي اجلمالية للشواطئ ويحرم مرتادي الشواطئ من 

التمت���ع بالنواحي الس���ياحية أو الترفيهية في تلك املناطق )وخير مثال 

على ذلك الش���واطئ الكويتية والسعودية التي تأثرت نتيجة بقعة الزيت 

في عام 1991(. وإن تلوث األس���ماك يجعلها غير صاحلة لالستخدام 

البش���ري فعلى سبيل املثال وجد في عينة من األسماك مت صيدها في 

خليج جاكرتا في إندونيس���يا أن نس���بة الرصاص فيها تزيد مب����قدار 

44 %عن احلد املسموح به وأن الزئبق يزيد بنسبة %38 كما ورد في 
تقرير منظمة الصحة الدولية.

وكان التقرير العلمي الثالث لبرنامج البيئة التابع لألمم املتحدة قد ذكر، 

أن كوك���ب األرض يق���ف على مفترق طرق، فرب���ع الثدييات في العالم 

و12% م���ن الطيور تواجه بالفعل خط���ر الفناء، وبحار العالم معرضة 

بالفعل لتهديد حقيقي بسبب التلوث، وثلث املخزون العاملي من األسماك 

يصنف اآلن باعتباره ناضبًا أو معرضا للخطر.

مما نس���تنج اآلثار املباش���رة وغير املباشرة للتس���ريبات النفطية على 

اإلنس���ان وفي طليعتها نق���ص البروتني الغذائي ال���الزم لتغذية أعداد 

السكان املتزايدة وأيضا على الثروة البحرية، كما أن وصول التسريبات 

النفطية إلى الشواطئ يضر بالسياحة- كما ذكرنا- من خالل التشويه 

ملنظر البيئة فضال عن كون البحار واحمليطات مصدرًا حملطات التحلية 

في املناطق التي تعاني شحًا في إمدادات املياه العذبة.

ونتيجة ملا ذكر سعت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 

وخليج ع���دن PERSGA إلي تعزي���ز دور مركز املس���اعدات املتبادلة 

للطوارئ البحرية PERSGA / EMARSGA في املنطقة لزيادة القدرة 

على مكافحة التلوث البحري في دول اإلقليم للحفاظ علي البيئة البحرية. 

املراجع: 

http://kenanaonline.com/users/
 lobnamohamed/posts/328556
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إنقاذ األشخاص املعرضني للخطر يف البحر

االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ

 Maritime Search and( ته���دف اتفاقي���ة البح���ث واالنق���اذ

Rescue( الص���ادرة ف���ي )27 أبري���ل ع���ام 1979( و تاريخ تنفيذ 
التوصيات  في ) 22 يونيوعام 1985( املقرر في مؤمتر في هامبورغ 

لوض���ع خطة البح���ث واالنقاذ SAR الدولية بغ���ض النظر عن مكان 

وقوع احلوادث وعمليات إنقاذ األشخاص املعرضني للخطر في البحر 

والتي كانت متثل حالة تنسيق من قبل املنظمة الدولية عندما يلزم األمر 

. SAR التعاون بني املنظمات املعتمدة  في تطبيق اتفاقية

وعلى الرغم من أن التزام انواع الس���فن في املساعدة لعمليات االنقاذ 

التي تتعرض  للمحنة س���واء ف���ي التقاليد واملمارس���ات اواملعاهدات 

 SOLAS الدولية )مثل االتفاقية الدولية لس���المة األرواح في البحار

1974( حي���ث كان هناك اعتماد ضمن اي اتفاقية لنظام دولي يغطي 
عمليات البحث واإلنقاذ في بعض املناطق التي كانت  منظمة وراسخة 

وقادرة على تقدمي املساعدة بسرعة وكفاءة في حاالت أخرى.

ان املتطلب���ات التقني���ة التفاقية SAR في امللحق الذي  مت تقس���يمه 

إلى خمس���ة فصول يلزم األطراف املعنية عموما على تطبيق  االتفاقية 

لضم���ان إج���راء الترتيبات الالزم���ة لتوفير خدمات البح���ث واإلنقاذ 

املناسبة في )waters Parties( الساحلية وتشجيعهم على الدخول 

في اتفاقيات SAR مع الدول املجاورة التي تنطوي على إنشاء مراكز 

ومناطق انقاذ وجتميع املرافق وإنش���اء اإلج���راءات وعمليات التدريب 

واالتصال حيث تنص االتفاقية على أن تتخذ األطراف املقصودة تدابير 

التعجيل بدخول مياهها اإلقليمية بالنسبة لوحدات االنقاذ من األطراف 

األخ���رى ، ثم متضي التوصيات  إلى وضع التدابير التحضيرية التي 

ينبغي اتخاذها مبا في ذلك إنش���اء مراكز اإلنقاذ والتنس���يق واملراكز 

الفرعي���ه وهو يحدد اإلجراءات الواجبة اإلتباع في حاالت الطوارئ أو 

التنبيه���ات وخ���الل عمليات البحث واإلنقاذ وهذا يش���مل تعيني قيادة 

مختصه على مكان احلادث وواجباتها الرسميه واالنسانية .

IMO  مجاالت البحث واإلنقاذ يف املنطمة البحرية الدولية
بعد اعتماد اتفاقية SAR 1979 وتاسيس جلنة السالمة البحرية في 

املنظم���ة البحرية الدولية  IMO املهتم���ه في محيطات وبحار وانهار 

العالم و مناط���ق البحث واإلنقاذ في كل حالة منها في البلدان املعنية 

وحتديد مناطق البحث واإلنقاذ التي تكون مسؤولة عنها قد مت االنتهاء 

فيها م���ن خطط البحث واإلنق���اذ املؤقتة جلميع ه���ذه املناطق عندما 

مت اعتم���اد خطط احملي���ط الهندي في مؤمتر عقد ف���ي )فرميانتل في 

أستراليا الغربية( في سبتمبر 1998.
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.SAR إعادة النظر يف اتفاقية
 لق���د فرضت اتفاقي���ة SAR 1979 التزامات كبيرة على األطراف 

املعنية مثل تطوير منش���آت الشواطئ لتهتم بعمليات البحث واالنقاذ 

- ولذل���ك نتيجة هذه االتفاقية لم يتم التصديق عليها من قبل العديد 

م���ن الدول ولم تقب���ل االتفاقية وااللتزامات الت���ي كان املتفق عليها 

عموما أن تكون أحد أسباب القبول و التنفيذ بسبب متطلبات اتفاقية 

SAR نفسها.
ان امللحق الفني املنقح التفاقية SAR يوضح مسؤوليات احلكومات 

ويضع تركيزا أكبر على النهج اإلقليمي والتنسيق بني عمليات البحث 

واإلنقاذ البحرية واجلوية ويشمل املرفق الفصول املنقحة التالية :

الفصل 1:
املصطلح���ات والتعاري���ف وتش���مل حتديث  الفص���ل األصلي في 

اإلتفاقية.

الفصل 2:
- التنظيم والتنس���يق في هذا الفصل يوضح مس���ؤوليات احلكومات 

التي يتطلب قيامها باجراءات فردية أوالتعاون مع دول أخرى إلنش���اء 

العناصر األساسية خلدمة البحث واإلنقاذ وتشمل ما يلي:

  - اإلطار القانوني.

  - حتديد السلطة املسؤولة.

  - تنظيم املوارد املتاحة.

  - تقنيات وموارد االتصاالت .

  - تنسيق مهام ووظائق التشغيل.

  - عمليات حتس���ني اخلدمة مبا في ذلك التخطيط احمللي والعالقات 

الدولي���ة التعاونية والتدريب وينبغي أن تتخ���ذ جميع األطراف مناطق 

البح���ث واالنقاذ داخل كل منطقة بحري���ة مبوافقة األطراف املعنية ثم 

مس���ؤولية توفير خدمات البحث واإلنقاذ ملنطقة محددة أيضا وينبغي 

ترتيب خدمات البحث واإلنقاذ و تطور القدرات الوطنية و إنشاء مراكز 

تنس���يق اإلنقاذ وتش���غيلها على مدار 24 ساعة مع املوظفني املدربني 

الذين لديهم معرفة باللغة االنكليزية ويتعني على األطراف أيضا ضمان 

التنسيق بني البحرية وخدمات الطيران.

الفصل 3 :
- التع���اون بني ال���دول يتطلب م���ن جميع األطراف التنس���يق مع 

منظمات البحث واإلنقاذ عند الضرورة وعمليات البحث واإلنقاذ مع 

تل���ك الدول املجاورة، وينص هذا الفصل على ما لم يتفق على خالف 

ذلك بني الدول املعنية كما يجب على الطرف املعني ان يرتب خضوع 

القوان���ني الوطنية والقواعد واللوائح املعم���ول بها لدخول فوري عبر 

بحرها اإلقليمي لوح���دات اإلنقاذ من األطراف األخرى فقط لغرض 

البحث و اإلنقاذ.

الفصل 4:
- إجراءات التشغيل

ان RCC هو )مركز التنس���يق و االنقاذ ( وRSC هو)املركز الفرعي 

لإلنق���اذ( الذي ينبغ���ي أن يعتمد أحدث املعلوم���ات عن مرافق البحث 

واالنق���اذ واالتصاالت ف���ي املنطقة، و أن تكون لدي���ه خطط تفصيلية 

لس���ير عمليات البحث واإلنقاذ املنفردة أو بالتعاون مع اآلخرين حتى 

تكون املراكز قادرة على تلقي نداءات االس���تغاثة على مدار 24 ساعة 

يوميا وتش���مل الالئحة اإلجراءات الواج���ب اتباعها في حالة الطوارئ 

والدولة الناشطة في اإلنقاذ حيث أن التنسيق على الساحة للنتائج هو 

أكثر فعالية .

الفصل 5:
- نظم اإلبالغ عن الس���فينة و يتضمن توصيات بش���أن إنش���اء نظم 

اإلب���الغ عن الس���فن ألغراض البح���ث واإلنقاذ مش���يرا إلى أن نظم 

اإلبالغ عن الس���فن املوجودة ميك���ن أن يوفر معلومات كافية ألغراض 

البحث واإلنقاذ في منطقة معينة.

دليل البحث واالنقاذ  :
بالتزامن مع إعادة النظر في اتفاقية SAR وتوصيات املنظمة البحرية 

الدولي���ة ) IMO( ومنظمة الطيران املدني الدولية )ICAO( تش���ترك 

في  تطوير والنش���ر الدليل املعلوماتي اجلوي والبحري الدولي للبحث 

واإلنقاذ )IAMSAR( وقد نش���رت في ثالثة مجلدات تغطي التنظيم 

واإلدارة ومهام التنسيق. واالتصاالت.

تعديالت 2004
 - األش���خاص املعرضني للخطر في البحر الصادرة في عام 2004 

وتاري���خ بدء النفاذ  ه���و 1 يوليو 2006 ام���ا التعديالت على امللحق 

باالتفاقية فهي ما يلي:

  - إضاف���ة فق���رة جدي���دة ف���ي الفص���ل 2 )التنظيم والتنس���يق( 

 فيم���ا يتص���ل بتعري���ف األش���خاص الذي���ن يتعرض���ون للمحن���ة؛

  - فق���رات جدي���دة في الفص���ل 3 )التع���اون بني ال���دول( املتعلقة 

 بتق���دمي املس���اعدة لألش���خاص الذي���ن يت���م إنقاذهم ف���ي البحر .

  - فق���رة جديدة في الفصل 4 )إجراءات التش���غيل( املتعلقة مبراكز 

التنسيق املش���ترك للش���روع في عملية حتديد أكثر األماكن املناسبة 

لنزول األشخاص الذين يتعرضون في محنة في البحر.

املراجع: 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=284766
 








