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تنشأ التسربات النفطية والكيميائية من عدد من املصادر املختلفة تتراوح بني حتميل وتفريغ النفط أو املواد الكيميائية 
واملياه  املوانئ  يف  الكيميائية  املواد  أو  ومنتجاته  اخلام  النفط  ناقالت  ارتطام  أو  االصطدام  ومن  األنابيب،  خط  عمليات  أو 
الساحلية أثناء اإلبحار يف املياه الضيقة، كما ميكن أن تنشأ من الصهاريج أو الصنادل العاملة يف ممرات املياه الداخلية، أو من 
عمليات استكشاف وإنتاج النفط، وعمليات الناقالت يف املياه الدولية، كما أن هناك مصادر أخرى غير مرتبطة بالعمليات 

كاجلريان من املناطق احلضرية، والتسرب الطبيعي. 
ومن أهم اجلوانب احلاسمة يف التعامل مع مثل هذه احلاالت الطارئة هو االستعداد، وعلى عكس معظم الطوارئ التي حتدث 
بقليل من التحذيرات لكنها تنتهي بعد وقت قليل نسبيا، فإن حوادث التسرب النفطي أو الكيميائي حتدث أيضا بقليل من 

التحذير لكنها قد متتد ألسابيع أو شهور.
ومن املهم إلى أقصى درجة التركيز على احليلولة دون حدوث تسرب، ومن الناحية العملية فإن ذلك يتطلب تأكيد إجراءات 
التشغيل على األولوية القصوى التي توليها اإلدارة العليا ملنع حدوث التسرب، إال أنه بالرغم من اجلهود الكبيرة التي تبذلها 

اجلهات املعنية فإن حدوث التسرب أمر ال مفر منه وسيؤثر على البيئة احمليطة.
ويجب أن تسعى عمليات االستجابة حلوادث التسرب إلى احلد من شدة اخلسائر البيئية واالجتماعية واالقتصادية وإلى 
العاملة  القوى  يف  النقص  لسد  دائما  تسعى  أن  يجب  كما  صحيحة،  علمية  أسس  على  بناء  األضرار  تلك  بإصالح  التعجيل 

واستخدامها إلى أقصى درجة متاحة من الناحية العملية.
الهيئة اإلقليمية للمحافظة  الكيميائي يف املستقبل، فإن  أو  التلوث النفطي  أو  ومع إدراك حتمية حدوث عمليات التسرب 
على بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA تعطي أهمية قصوى لتطوير مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية 
بالبحر األحمر وخليج عدن PERSGA/EMERSGA وكذلك التعاون مع الدول يف تطوير خطط الطوارئ الوطنية اخلاصة بها 
والتي ستعمل على ضمان االستجابة الفورية لتخفيف حدة التأثير السلبي ألي تسرب نفطي أو كيميائي. كما تسعى الهيئة 
والفنيني  اخلبراء  ونقل  الستعارة  الفني  بالتعاون  اخلاص  اإلقليمي  »البروتوكول  على  املصادقة  سرعة  على  الدول  حث  يف 
البحري  التلوث  حلاالت  االستجابة  سرعة  يف  اإلقليمية  التعاون  يعزز  مما  الطارئة«  احلاالت  يف  واملواد  واملعدات  واألجهزة 
الطارئة. كما يجب حتديد العاملني واملعدات الالزمة لدعم خطط الطوارئ، وينبغي تدريب العاملني وصيانة املعدات ألقصى 
وحجم  العملية،  لطبيعة  املالئمة  االستجابة  لتوفير  كافية  بدرجة  مرنة  تكون  أن  فيجب  اخلطط  أما  االستعداد،  درجات 
إدارة  العاملون على  التدريبات حتى يعتاد  املنطقة، ويلزم إجراء  الكيميائي، واجلغرافيا احمللية، ومناخ  أو  النفطي  التسرب 

حوادث تسرب النفط أو التسرب الكيميائي وأساليب تخفيف حدتها.
وسيضمن التعاون الوثيق بني البيئة واملجاالت الصناعية واإلدارات احلكومية املعنية يف مجال التخطيط للطوارئ أقصى 
درجات التنسيق والتفاهم، فحينما تعمل كافة األطراف املشاركة سويا سيكون هناك احتمال كبير لتحقيق الهدف الرئيسي 
الهيئة اإلقليمية للمحافظة على  البيئة يف مناطق عمل  أوال وهو: تخفيف حدة اخلسائر احملتملة واحلفاظ علي سالمة 
بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA. هذا، وما يزال مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية 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.
ودائمًا نتقدم بالشكر لكافة الزمالء يف دول اإلقليم ونسأل اهلل أن يوفقنا إلى حماية بيئتنا البحرية.

االفتتاحية
دكتور / ممدوح محمد مليجي 

مدير املركز



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 يف 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

مت التصميم واإلخراج الفني بوحدة نظم املعلومات بالهيئة

احملتـــويـــــــــات

العدد التاسع - مارس2019 م إيمارسجا

اإلشراف العام
 أ. د. زياد حمزه أبو غراره - األمني العام

هيئة التحرير
د. ممدوح محمد مليجي
د. سليم محمود املغربي

التصميم:
م. إسالم طه

لالنضمام للقائمة البريدية أو الستالم نسخة إضافية الرجاء االتصال على العنوان التالي: 
مركز املساعدات املتبادلة للطوارىء البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن 

ش النصر - الدهار - الغردقه - جمهورية مصر العربيه ص ب 669
emarsga@persga.org - info@persga.org :البريد اإللكتروني

http://www.persga.org  -  http://www.emarsga.org :ميكن احلصول على نسخه إلكترونية من هذه النشرة من

أواًل: االفتتاحية

ثانيًا: الزيارات التي تمت للمركز

ثالثًا: المشاركة في االجتماعات واألحداث المحلية واإلقليمية والدولية 

رابعًا: في مجال بناء القدرات والتدريب

خامسًا: مشاركة المركز في مشروع االدارة االستراتيجية المستندة إلى نهج النظام 

البيئي في البحر األحمر وخليج عدن

Strategic Ecosystem based Management in the Red Sea and Gulf of Aden (SEM) 

سادسًا: مشروع PERSGA/UNIDO (إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية

 المستدامة لإلدارة الساحلية).
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ثانيًا: الزيارات التي تمت للمركز: 

1- زي��ارة رئي��س جه��از ش��ؤون البيئ��ة بجمهوري��ة مص��ر العربي��ة ملرك��ز 
املس��اعدات املتبادلة للط��وارئ البحري��ة PERSGA/EMARSGA يوم 

األربعاء املوافق 24 يناير 2018م.
قام السيد/ محمد ش���هاب، الرئيس التنفيذي جلهاز شؤون البيئة في 
جمهورية مصر العربي���ة، بزيارة املركز يوم األربعاء املوافق 24 يناير 
2018م، بع���د االحتفال بتدش���ن املراكب اجلدي���دة املنضمة لإلدارة 
العام���ة حملميات البحر األحم���ر باملارينا الس���ياحية بالغردقة، والتي 
وفرته���ا الهيئة اإلقليمي���ة جلمهورية مصر العربية من خالل مش���روع 
اإلدارة االس���تراتيجية املس���تندة على نهج النظ���ام البيئي في البحر 

األحمر وخليج عدن املمول من البنك الدولي. 
كان فى اس���تقبال سعادته، السيد الدكتور مدير املركز، والعاملن فى 
املرك���ز حيث قدم الس���يد مدير املركز كلمة ترحيبية نيابة عن س���عادة 
األستاذ الدكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة، األمن العام للهيئة اإلقليمية 
للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA. كما قدم 
مدير املركز عرض موجز عن الدور اإلقليمى للمركز فى تعزيز التعاون 
اإلقليمى للمحافظة على البيئة البحرية ورفع قدرات الدول األعضاء فى 
االستعداد والتصدي حلوادث التلوث البحرى. حضر اللقاء مدير الفرع 
اإلقليمى ومدير احملميات فى البحر األحمر، ورؤساء أقسام الفرع، وقد 
متنى السيد/ محمد شهاب كل اخلير للهيئة اإلقليمية وملركز املساعدات 
كما تقدم بش���كره لس���عادة األمن العام ملا شاهده من أعمال التطوير 

فى املركز.

2- زي��ارة س��عادة أمني ع��ام الهيئة األس��تاذ الدكتور/ زياد ب��ن حمزة أبو 
 ،PERSGA/EMARSGA غرارة ملركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية

يوم الثالثاء املوافق 25 سبتمبر 2018 م.
قام سعادة أمن عام الهيئة بزيارة مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ 
البحري���ة PERSGA/EMARSGA وكان فى اس���تقبال س���عادتة، 

السيد الدكتور مدير املركز والعاملن فى املركز.

قدم مدير املركز عرض موجز عن الدور اإلقليمى للمركز فى تعزيز التعاون 
اإلقليم���ى للمحافظة على البيئة البحري���ة ورفع قدرات الدول األعضاء فى 
االس���تعداد والتصدى حلوادث التلوث البحرى، وناقش سعادة أمن عام 
الهيئة العاملن باملركز في التط���ورات األخيرة في برامج مكافحة التلوث 
باملركز. حضر اللقاء الس���يد املهندس منسق وحدة نظم املعلومات بالهيئة 

اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن.

 3-  زي����ارة س��ع��ادة أمي����ن ع����ام الهيئ����ة األس��ت��اذ الدكت����ور/ زي����اد ب��ن 
حم��زة أبو غرارة وس��عادة الدكت��ور Enos Esikuri من البنك الدولي، مدير 
مش��روع اإلدارة االس��تراتيجية املس��تندة على نهج النظ��ام البيئي يف البحر 
PERSGA/ األحمر وخليج عدن، ملركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية

2018 م. 18 ديسمبر  EMARSGA، يوم الثالثاء املوافق 

 Enos Esikuri قام سع��ادة أمي��ن ع��ام الهيئ��ة يرافقه سعادة الدكتور
من البنك الدولي، مدير مشروع اإلدارة االستراتيجية املستندة على نهج 
النظ���ام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن، بزيارة ملركز املس���اعدات 
املتبادلة للطوارئ البحري���ة PERSGA/EMARSGA، يوم الثالثاء 

املوافق 18 ديسمبر 2018م.
كان فى إس���تقبال سعادتهما، الس���يد الدكتور مدير املركز والعاملن فى 
املركز، حيث مت استعراض مهام املركز وخطط التطوير لدول اإلقليم وخطة 
عمل املركز خالل عامي 2019 و 2020م والتي تشمل تطوير أداء املركز 

ليقوم بدوره املنوط به.
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ثالثًا : المشاركة في االجتماعات 
واألحداث المحلية واإلقليمية والدولية: 

في إطار تعزيز التعاون احمللي واإلقليمي والدولي قام املركز باألنشطة 
التالية:

1- مش��اركة الهيئ��ة م��ن خالل املرك��ز يف االحتفال بتس��ليم 4 مراكب إلى 
اإلدارة العام��ة حملمي��ات البح��ر األحم��ر باملارين��ا الس��ياحية مبدين��ة 
الغردق��ة -محافظ��ة البح��ر األحمر– جمهوري��ة مصر العربي��ة يوم 22 

يناير 2018م.
مت االحتفال بتدشن املراكب اجلديدة املنضمة لإلدارة العامة حملميات 
البحر األحمر باملارينا السياحية بالغردقة –  جمهورية مصر العربية، 
في حضور الس���يد اللواء/ أحمد عبد الل���ه – محافظ البحر األحمر، 

والسيد/ محمد شهاب الدين الرئيس التنفيذي جلهاز شؤون البيئة.

 حيث نظم االحتفال اإلدارة العامة للمحميات بالتنس���يق مع محافظة 
البح���ر األحمر والفرع اإلقليمي جلهاز ش���ؤون البيئ���ة بالبحر األحمر 
ومشاركة الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
)مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية بالبحر األحمر وخليج عدن 
PERSGA/ EMARSGA( وذلك يوم األربعاء املوافق 22 يناير 
2018م، جاء ذلك حتت رعاية معالي الدكتور/ خالد فهمى وزير البيئة.

محافظ البحر األحمر ورئيس جهاز شؤون البيئة ومدير املركز أثناء االحتفال 
بتدشني مراكب احملميات بالغردقة – جمهورية مصر العربية يوم 22 يناير 2018م

استقبال السيد اللواء أ.ح/ أحمد عبد اهلل )محافظ البحر األحمر( أثناء 
االحتف��ال بي��وم محافظ��ة البحر األحمر.

تفقد السيد احملافظ مطبوعات الهيئة اإلقليمية للمحافظة
 على بيئة البحر األحمر وخليج عدن. 

املراكب اخلاصة باإلدارة العامة للمحميات

2- مش��اركة الهيئ��ة من خالل املرك��ز يف االحتفال بي��وم محافظة البحر 
األحم��ر -بالغردقة- جمهوري��ة مصر العربية، ي��وم اخلميس املوافق 25 

يناير 2018 م. 

شاركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن، 
PERSGA/ من خالل مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية
EMARSGA محافظ���ة البح���ر األحمر من خ���الل اإلدارة العامة 
للش���ؤون البيئية ووزارة البيئة من خالل الفرع اإلقليمي جلهاز شؤون 
البيئة بالبحر األحمر بجمهوري����ة مص�����ر العربي�����ة، ي����وم اخلميس 
املواف����ق 25 يناير 2018م خت�����ام فاع������الت االحتف�����ال بي�������وم 
محافظة البحر األحمر لع���ام 2018م، وال�����������ذي عق���������د بقصر 

الثقافة بالغردقة – جمهورية مصر العربية.

وقدم سعادة احملافظ الشكر للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
األحمر وخليج عدن PERSGA وسعادة األمن العام للهيئة األستاذ 
الدكت���ور/ زياد بن حمزة أب���و غرارة ملا تقدمة الهيئة من دعم حملافظة 

البحر األحمر املصرية.
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اللواء أحمد عبد اهلل، محافظ البحر األحمر، أثناء افتتاح مشغل فتيات أبو 
غصون لألعمال اليدوية بقرية أبو غصون يوم األربعاء املوافق 31 يناير 2018م.

 PERSGA السيد احملافظ أثناء تقدمي الشكر ملجموعة عمل الهيئة ملا تقدمة
للمحافظة وذلك أمام ألواح الطاقة الشمسية بالقلعان.

أعضاء الفريق البحثي أثناء الرحلة االستكشافية برأس جمشة
 شمال البحر األحمر.

املشاركون يف االجتماع التنسيقي ملشروع )إدارة الشريط الساحلي للمنطقة 
الواقعة بني شمال الغردقة ورأس غارب بالبحر األحمر(

3- افتتاح مش��غل فتيات أبو غصون لألعمال اليدوية بقرية أبو غصون، 
ومحط��ة كهرب��اء الطاق��ة الشمس��ية بالقلع��ان، جنوب مرس��ى علم يوم 

األربعاء املوافق 31 يناير 2018م.

وجه الس���يد احملافظ الش���كر والتقدير، للهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA وسعادة أمن عام الهيئة 
األس���تاذ الدكت���ور/ زياد بن حمزة أب���و غرارة عل���ى التمويل املادي 
والفني ملش���غل فتيات أبو غصون لألعم���ال اليدوية بقرية أبو غصون، 
ومحطة كهرباء الطاقة الشمس���ية بالقلعان جنوب مرس���ى علم، وذلك 
أثناء افتتاح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر األحمر، يوم األربعاء 
املوافق 31 يناير 2018م، مش���غل فتيات أبو غصون لألعمال اليدوية 
بقري���ة أبو غصون، ومحطة كهرباء الطاقة الشمس���ية بالقلعان، جنوب 
مرس���ى علم، وتفقد احملافظ محتويات املش���غل واملعرض املصاحب له 
واخلاص مبنتجات املش���غل، معربًا عن اعجابه الش���ديد باملش���غوالت 
اليدوية املعروضة، مش���يرًا إلى أهمية ترويج تلك املشغوالت واملنتجات 

مما يساهم في زيادة فرص العمل ألهالي املنطقة.

كم���ا تفقد اللواء احمد عبد الله محاف���ظ البحر األحمر ومجموعة عمل 
الهيئة والعديد من الس���ادة الضيوف، ظهر ي���وم األربعاء املوافق 31 
يناير 2018م، محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وخزانات املياه 

مبنطقة القلعان السياحية مبدينة مرسى علم.

4- االجتم��اع التنس��يقي ملش��روع )إدارة الش��ريط الس��احلي للمنطق��ة 
الواقعة بني شمال الغردقة ورأس غارب بالبحر األحمر – جمهورية مصر 

العربية(، السبت املوافق 10 فبراير 2018م. 

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
)PERSGA( ورش���ة عم���ل مش���روع على أرض الواق���ع )االجتماع 
التنس���يقي ملشروع -إدارة الش���ريط الس���احلي للمنطقة الواقعة بن 
شمال الغردقة ورأس غارب بالبحر األحمر– جمهورية مصر العربية(، 
واستمرت الورش���ة ملدة يومن وذلك أيام السبت واألحد املوافقن 10 
و11 فبراير 2018م، ف����ي مرك����ز املساع�����������دات املتبادل�������������ة 

PERSGA/ EMARSGA. للط������وارئ البحرية
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اجتماع السادة نقاط االتصال للهيئة اإلقليمية يوم الثالثاء 13 مارس 2018م.تطوير متحف األحياء املائية بفرع املعهد بالغردقة

تفقد منطقة األحواض اخلارجية التي ينوي املعهد تطويرها

حضر ورشة العمل 14 مشارك من وزارة البيئة، بجمهورية مصر العربية 
وخبيري���ن من الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدنPERSGA ، قدم الس���يد الدكتور مدي���ر املرك��ز كلمة ترحيبية 
بالس���ادة احلضور نقل فيها حتيات سعادة أمن عام الهيئة ويأمل ان 
يكلل مجهود السادة املشاركن بالنجاح ويتحقق األهداف املرجوة من 
االجتماع، كما قدم الس���يد املهندس منسق وحدة نظم املعلومات كلمة 
قدم بها وصف عن املش���روع وعن دور الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر األحمر وخليج عدنPERSGA في املشروع لدعم التعاون 

بن الهيئة ووزارة البيئة املصرية.

PERSGA/ 5-  متابع��ة مرك��ز املس��اعدات املتبادلة للط��وارئ البحري��ة
EMARSGA للتطوير املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد بالغردقة يوم 

20 فبراير 2018م.

6- مش��اركة املركز يف اجتماع نقاط االتص��ال للهيئة واجتماع جلنة 
التوجي��ه اإلقليمي��ة ملش��روع اإلدارة االس��تراتيجية بنه��ج النظ��ام 
البيئ��ي بجدة )اململكة العربية الس��عودية( خالل الفترة من 13 إلى 

14 مارس 2018م.

أواًل: اجتماع نقاط االتصال الوطنية ملتابعة س��ير العمل يف املش��روع يوم 
الثالثاء املوافق 13 مارس 2018م.

مت عق���د اجتماع نق���اط االتصال الوطني���ة ملتابعة س���ير العمل للعام 
2017م بج�دة- اململكة العربية الس���عودية ي���وم الثالثاء 25 جمادي 
األخرة 1439ه� املوافق 13 مارس 2018م، بحضور سعادة األستاذ 
الدكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة أمن عام الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن PERSGA، وترأس االجتماع 
عطوفة الس���يد/ سليمان النجدات، مفوض ش���ؤون البيئة واإلقليم في 
س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، باململكة األردنية الهاشمية، 
بصفة ترأس األردن ال���دورة احلالية للمجلس الوزاري للهيئة اإلقليمية 

 .PERSGA للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن

وحض���ر االجتماع معالي الدكتور/ خليل ب���ن مصلح الثقفي، الرئيس 
العام للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العربية الس���عودية، 
والس���يد/ زياد داغس���تاني من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
باململكة العربية السعودية، ومن جمهورية مصر العربية سعادة السيد/ 
محمد ش���هاب، رئيس اجلهاز التنفيذي لشؤون البيئة بجمهورية مصر 
العربية، والسيدة الكيميائية/ كوثر حفني من اجلهاز التنفيذي لشؤون 
البيئة بجمهورية مصر العربية، ومن اجلانب السوداني سعادة الدكتور/ 
عمر مصطفي عبد القادر، وكيل وزارة البيئة واملوارد الطبيعية والتنمية 
العمرانية بجمهورية السودان، ومن جيبوتي السيد/ أدم حسن علمي، 
مستش���ار معالي وزير اإلس���كان والتعمير والبيئة ف���ي جيبوتي، ومن 
اليمن الس���يد/ علي األه���دم مندوبًا عن وزارة املي���اه والبيئة اليمنية،
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وم���ن الصومال الس���يد كنديد مؤمن عل���ي مندوبًا ع���ن وزارة البيئة 
بالصومال، وكذلك الس���ادة رؤس���اء جلنة التوجية اإلقليمية ملش���روع 

اإلدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئة بالدول األعضاء بالهيئة. 

ثاني��ًا: اجتماع جلنة التوجية اإلقليمية ملش��روع اإلدارة اإلس��تراتيجية 
بنهج النظام البيئة 

مت عقد اجتماع جلنة التوجية اإلقليمية ملش���روع اإلدارة اإلستراتيجية 
بنه���ج النظام البيئي بالهيئ���ة بجدة – اململكة العربية الس���عودية يوم 
األربع���اء املوافق 14 مارس 2018م، حيث مت افتتاح االجتماع بكلمة 
من سعادة األس���تاذ الدكتور أمن عام الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئ���ة البحر األحمر وخلي���ج عدن PERSGA، رحب فيها س���عادته 
بالس���ادة احلضور، وترأس االجتماع سعادة األستاذ الدكتور محمود 

حنفي من جمهورية مصر العربية. 

7- املش��اركة يف ورش��ة العم��ل الوطني��ة للس��اده اإلعالميني« 
الس��ياحه البيئي��ة يف مصر« املنعق��دة مبدينة مرس��ى علم- 
محمي��ة وادي اجلم��ال بالبحر األحمر، خ��الل الفترة من 22 

إلى 25 أبريل 2018م.

قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
بعقد ورش���ة العمل الوطنية للساده اإلعالمين حول« السياحه البيئية 
في مصر« وذلك بفندق مبدينة مرس���ى علم خالل الفترة من 25-22 

أبريل 2018م. 
وش�����ارك ف���ي تقدمي م��واد هذه الورش���ة عدد من خبراء  )الهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظ���ة عل���ى بيئ���ة البح���ر األحم���ر وخلي���ج عدن 
PERSGA(، واألستاذ محمود س���رحان والدكتور خالد عالم من 

جهاز شؤون البيئة املصري.
رحب خبراء الهيئة بالس���ادة احلضور ونقلوا حتيات س���عادة أمن 
عام الهيئة وأمنياته بالتوفيق والنجاح للس���ادة املش���اركن وحتقيق 
األهداف املرجوة من ورش���ة العمل، ومت تقدمي شرح عن دور الهيئة 
في احلفاظ على البيئة بالبحر األحمر وخليج عدن، كما قدموا للسادة 
احلض���ور عروضا عن جه���ود الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن »برس���جا« حلماي���ة إقليم البحر األحمر 
وخليج عدن )وأنشطة الهيئة( كما اوضحوا أهمية دور خبراء اإلعالم 
في نش���ر الوعي البيئ���ي والهدف من انعقاد ورش���ة العمل وأهمية 

مشاركة املتخصصن من األعالمن املصرين في هذه الورشة.

8- املش��اركة م��ع مجموعة عم��ل الهيئة بزي��ارة جمهورية 
جيبوتي خالل الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2018 م.

أ-الهدف من الزيارة
)1( تعريف املختصن بجمهورية جيبوتي مبركز املساعدات املتبادلة 
ودوره اإلقليم���ي في االس���تعداد والتصدي حل���وادث التلوث بالزيت 
واملواد الضارة األخرى، كما مت إعطاء محاضرة عن شروط ومكونات 

مراكز مكافحة التلوث النفطي )الدكتور ممدوح مليجي(
)2( الوقوف على إمكانيات جمهورية جيبوتي من اآلتي: 

)3( مكافحة التس���ربات النفطية البحري���ة ) )OPRC مبا في ذلك 
مع���دات املكافحة وأماك���ن تخزينها – العاملن ف���ي مجال مكافحة 
التسرب النفطي – خبراء جيبوتي العاملن في مجاالت البيئة البحرية.

)4( مكافحة التسرب الكيميائي.
)5( اس���تعدادات املرافق ف���ي املوانئ البحرية اجليبوتية الس���تقبال 

املخلفات السائلة والصلبة من السفن.
)6( تأهيل املراف���ق البحرية اجليبوتية واس���تعداداتها للتعامل مع 

االتفاقية الدولية إلدارة مياه الصابورة والرواسب من السفن.
)7(  الوق���وف عل���ى أرض الواقع على حالة املع���دات ومعرفة حالة 
العاملن في مجال املكافحة باإلضافة إلى التعرف على خبراء البيئة 

البحرية في جمهورية جيبوتي.

اجتماع جلنة التوجيه اإلقليمية للمشروع يوم 14 مارس 2018م.

املشاركون يف ورشة العمل الوطنية للساده اإلعالميني« السياحه البيئية يف مصر« 
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املشاركون يف ختام فاعليات ورشة العمل الوطنية اخلاصة باالستراتيجية الوطنية 
إلدارة مياه توازن السفن 26 أبريل 2018م

اجتماع مجموعة عمل بيرسجا يف ميناء جيبوتي مع املسؤليني يف امليناء ووزارة 
اإلسكان والتعمير والبيئة يوم 26 إبريل 2018م.

ب- فاعليات زيارة جيبوتي
)1( يوم 26 أبريل 2018م مت حضور ختام ورش���ة العمل الوطنية في 
جيبوتي اخلاصة بالتحقق من صحة االستراتيجية الوطنية إلدارة مياه 

الصابورة والرواسب من السفن 

)2( اجتماع مجموعة عمل بيرس���جا مع املس���ؤلين في ميناء جيبوتي 
ووزارة اإلسكان والتعمير والبيئة مبيناء جيبوتي يوم 26 إبريل 2018م 

حيث عقد االجتماع في ميناء جيبوتي.

حيث قدم الس���يد مدير املركز عرض تقدمي عن ش���روط ومكونات 
مراكز مكافحة التلوث النفطي وكذلك مقدمة عن مركز املس���اعدات 
املتبادلة للطوارئ البحرية ودوره اإلقليمي في االستعداد والتصدي 

حلوادث التلوث بالزيت واملواد الضارة األخرى.

9- املش��اركة يف الورشة الوطنية التوعوية حول البيئات 
البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن املنعقدة مبدينة 
مقديش��و بجمهورية الصومال الفيدرالية خالل الفترة 

من 28 إلى 29 أبريل 2018م.

قامت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن بعقد الورش���ة الوطنية التوعوية حول البيئات البحرية في 
البح���ر األحمر وخليج عدن بأحد الفنادق في مدينة مقديش���و 

بالصومال يوم 28 أبريل 2018م. 
وش�����ارك ف���ي إعط��اء م��واد هذه الورش���ة خب���راء )الهيئة اإلقليمية 
 ،)PERSGA للمحافظ���ة عل���ى بيئ���ة البحر األحم���ر وخليج ع���دن

والدكتور/ حسن اميان اإلستشاري من جمهورية الصومال.
قدم السيد مسؤول التوعية واإلعالم البيئي كلمة ترحيبية بالسادة 
احلضور )باللغة الصومالية( نقل فيها حتيات س���عادة أمن عام 
الهيئة  بالتوفيق وأمله أن يكلل مجهود السادة املشاركن بالنجاح 
ويتحقق األهداف املرجوة من ورش���ة العمل، ومت تقدمي شرح عن 
دور الهيئ���ة في احلفاظ على البيئة بالبح���ر األحمر وخليج عدن، 
كما قدم خب���راء الهيئة محاضرات حول جه���ود الهيئة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن »برس���جا« حلماية 
إقلي���م البحر األحم���ر وخليج عدن )وأنش���طة الهيئة( كما قدموا 
الهدف من انعقاد ورش���ة العمل وأهمية مشاركة مختلف اجلهات 
من السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب ونواب السادة الوزراء 
في هذه الورش���ة، وقدم سعادته الشكر للسادة احلاضرين على 
مش���اركتهم ف���ي أعمال الورش���ة، كما قدم الس���يد مدير املركز 
محاضرة بعنوان مكونات مراكز مكافحة التلوث البحري ودورها 
في احلفاظ على البيئة البحرية، باإلضافة إلى دور املركز اإلقليمي 
PERSGA/EMARSGA في احملافظة على البيئة البحرية 

في إقليم برسجا.  
تهدف ورش���ة العم���ل إلى رفع الق���درات ل���دى مختلف اجلهات 
الصومالية في مجال الوع����ي البيئ����ي، وخلق حوار للتفاعل بن 
املش���اركي������ن، مب�����ا يؤدي إلى احلف���اظ على املوارد الطبيعية 
وحماي���ة البيئة البحرية مبنطقة برس���جا، تع���رف أعضاء مجلس 
النواب وبعض الس���ادة الوزراء بدور برس���جا ف���ي حماية البيئة 
البحرية، ودراسة تطوير املوانيء الصومالية مبراكز مكافحة التلوث 
البحري، ومش���اركة الصومال املجتمع اإلقليمي في منطقة برسجا 

في اإلتفاقيات الدولية اخلاصة باحملافظة على البيئة البحرية.
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خريطة توضح موقع التدريب بالبحر

التدريب بالبحر على إستخدام معدات املكافحة

كما عقد خبراء الهيئة اإلقليمية اجتم�اع م�ع الس���ي�د/ أحم�د محم�د، 
مدي�ر مين�اء مقديشو في جمهورية الصومال الفديرالية، يوم األحد 29 
أبريل 2018م حيث قدم السيد/ أحمد محمد موجز عن أوجه التطوير 
في ميناء مقديش���و واملشاريع املنوي إقامتها فيه واستعرض اجلانبان 
بعض أوجه التعاون ما بن الهيئة اإلقليمية وميناء مقديش���و واملوانىء 

األخرى بجمهورية الصومال الفديرالية.

لذلك قامت إحدى ش���ركات البترول بالتعاون مع شركائها في مجال مكافحة 
التل���وث البحرى، بتنفيذ التدريب���ات التعاونية التي متكن م���ن تقليل الوقت 
املطل���وب ملكافحة التلوث البحري وأيضًا التدريب على تنفيذ اإلجراءات التى 

يجب أن تتبع لكي تكون إجراءات املكافحة أكثر سهولة عند تنفيذها.

ملخص األحداث
•  تب���دأ األحداث من حلظة تلقى البالغ عن احلادث من الهيئة املصرية 	

العامة للبترول وتكليف لبتروسيف بتولى أعمال املكافحة؛
•  مت رف���ع حالة الط���وارىء وتفعيل غرفة الط���وارىء املركزية وغرف 	

طوارىء مراكز املكافحة؛
•  مت احلص���ول عل���ى نتائج برنامج محاكاة مس���ار الزيت املنس���كب 	

من الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة علي بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
PERSGA؛

•  مت حتديد إس���تراتيجية املكافح���ة وعدد املعدات واالف���راد واملهام 	
اللوجيستية املطلوبة للمكافحة.

•  مت حش��������د األف������راد واملع������دات م������ن مرك��������ز راس غارب 	
واملراك������ز األخ���رى واستدعاء الواردية اإلضافية من الراحة.

للعامل���ن في مجال املكافحة أفضل وس���ائل التواصل والفهم للقدرات 
اجلماعية على مكافحة التلوث البحري بالبترول.

املشاركون يف الورشة الوطنية التوعوية حول البيئات البحرية يف البحر األحمر 
وخليج عدن مبجمهورية الصومال الفديرالية.

زيارة ميناء مقديشو بالصومال الفديرالية

10- التدريب العملي عل��ى مكافحة التلوث البحري بالزيت 
)مص��ر احملروس��ة 10( ي��وم 30 إبريل 2018م ب��رأس غارب – 

محافظة البحر األحمر- جمهورية مصر العربية. 
أهداف التدريب

يه���دف التدريب إلي حتقيق أفضل فهم خلطط الطوارئ والتش���ريعات 
الت���ي حتكم التأهب واالس���تجابة كم���ا أن التدريب���ات التعاونية تتيح 
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 .)Oil Map( املشاركون يف التدريب على منظومة التسرب النفطي

التدريب على منظومة التسرب النفطي » OIL MAP« بغرفة العمليات باملركز

التدريب على أعمال املكافحة البرية

• مت حشد معدات وأفراد من شركة بترول خليج السويس جابكو وأفراد 	
من باقى الشركات املشاركة بالتدريب للمشاركة فى أعمال املكافحة.

•  مت اس���تدعاء مقاول���ي النق���ل والتحميل وبدء نقل املع���دات إلى موقع 	
احلادث.

• مت تنفيذ إجراءات دخول الشركة العامة للبترول واملوافقات األمنية.	

الدروس املستفادة والتوصيات
اجتمع فريق التقييم وأثنى على إيجابيات التجربة كما أش���اد بس���رعة 
اإلس���تجابة من فريق العمل حلل الس���لبيات الت���ى واجهت فريق العمل 

وأوصى فريق التقييم باآلتى:
• التأكيد على مواعيد االجتماعات والتنفيذ والتزام جميع ممثلي اجلهات 	

املشاركة باحلضور.
• التأكيد على ضرورة تعاون الس���ادة ممثلي الش���ركات بجميع املواقع 	

والعمل بروح الفريق الواحد.
•  حتديد فريق مسئول عن التحدث مع اجلهات اإلعالمية باسم املناورة.	
•  ضرورة اإلبقاء على عقد تلك التدريبات العملية بشكل دورى وإشراك 	

جميع اجلهات املتواجدة باملناطق اجلغرافية لكل تدريب لتوس���يع مدى 
الوعى بنشاط املراكز.

11- تدري��ب العاملني باملركز على منظومة التس��رب النفطي 
)Oil Map( خالل الفترة من 11 إلى 12 يوليو 2018 م 

قامت الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
بتدري���ب العاملن ف���ي مركز املس���اعدات املتبادلة للط���وارئ البحري 
)إميارس���جا( على اس���تخدام منظوم���ة حتديد مس���ار ومصير الزيت 

املنسكب في البيئة البحرية.
واس���تمر التدريب في املركز على مدار يوم���ي 11-12 يوليو 2018م 
حيث قام اخلبير الدولي من الش���ركة املوردة للمنظومة بتثبيت املنظومة 
على جهاز اخلادم وتدريب العاملن باملركز على كيفية اس���تخدامها في 

حاالت التلوث البحري.

وته���دف هذه املنظوم���ة الى توفير الدعم ملتخذ الق���رار أثناء التصدي 
للحاالت الطارئة الناجتة عن انتش���ار الزيت ف���ي البيئة البحرية. ويتم 
هذا عن طريق توقع مس���ار انتشار هذا الزيت والكميات التي ستصل 
منه إلى الش���اطئ وتقوم املنظومة بتحديد مدى التأثير من خالل عملها 
كمحاكي للبيئ���ة الواقعية ويتم عرض هذه املخرجات على هيئة خرائط 
بس���رعة كبيرة لتقدميها ملتخذ القرار أثن���اء إدارة االزمة. األمر الذي 
يساعد متخذ القرار على توجيه املوارد املخصصة للمكافحة والتصدي 
للتلوث الى األماكن األكثر حساسية بيئية مبا يترتب عليه أثرًا مباشرًا 

في احلد من التأثير السلبي للتلوث.

ويأتي تفعيل املنظومة في مركز )إميارسجا( كخطوه إضافية في سبيل 
تفعيلها على مس���توى اإلقليم حيث س���بق ذلك تفعي���ل نفس املنظومة 
في إدارة الكوارث في الهيئ���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة 

العربية السعودية.
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12- ورش��ة عمل املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد حول 
البيئ��ة البحري��ة بالبح��ر األحم��ر »املش��كالت واحلل��ول« 
املنعق��دة يف مرك��ز اإلع��الم، بالغردق��ة، جمهوري��ة مص��ر 

العربية، خالل الفترة 24 إلى 26 يوليو 2018 م
ت����م افتت��اح ورش�����ة عم��ل املعه��د القوم�����ي لعل��وم البح���ار 
واملصاي���د ح����ول البيئ���ة البحري������ة بالبح����ر األحم����������ر 
»املش���كالت واحللول« والتي نظمها املعهد القومى لعلوم البحار 
واملصاي���د يوم الثالثاء املوافق 24 يولي���و 2018م، وملدة ثالثة 
أي���ام باملركز اإلعالمى مبدين���ة الغردقة مبحافظة البحر األحمر 
–جمهورية مصر العربية، ملناقش���ة معوق���ات تنمية وتطوير بيئة 
البحر األحمر وحتديد املش���كالت وإجاد احللول لتلك املشكالت، 
جاء ذلك حت���ت رعاية الدكتور خالد عبد الغف���ار، وزير التعليم 
العال���ى والبحث العلمى، واللواء أحمد عب���د الله محافظ البحر 

األحمر بجمهورية مصر العربية.
وف���ى إطار املهام القومية املنوطة باملعهد فى مجال علوم البحار 
أفادت األستاذة الدكتورة سوزان احلسنن خليف، رئيسة املعهد 
أثناء الكلمة االفتتاحية للورش���ة، بأن ورشة العمل سوف تناقش 
العدي���د من أوراق العمل البحثية املقدمة عن محددات ومعوقات 
التطوي���ر والتنمية لبيئة البحر األحمر، كما س���يتم عرض نتائج 
الدراس���ات البحثية التى قام بها الباحثون من املعهد، ومناقشة 

توصياتها مع املسئولن التنفيذين.

وأش���ار الدكتور ط���ارق عبد العزيز محم���د، رئيس فرع املعهد 
بالغردق���ة ورئيس اللجنة املنظمة لورش���ة العم���ل، أثناء الكلمة 
االفتتاحية، إلى أنه سوف يشارك فى فعاليات الورشة العديد من 
أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مختلف اجلامعات واملعاهد 
واملراك���ز البحثية املصرية، بجانب العديد من اجلمعيات األهلية 

املعنية مبجال البيئة البحرية وعلوم البحار.

قدم س���عادة الدكتور مدير املرك�������ز كلمة ترحيبية بالسادة 
احلضور نقل فيها حتيات س���عادة أمن ع���ام الهيئة ومتنيات 
س���عادته بالتوفيق ويأمل أن يكلل مجهود الس���ادة املشاركن 
بالنجاح ويتحقق األهداف املرجوة من ورشة العمل، ومت تقدمي 
ش���رح عن دور الهيئة واملركز في احلف���اظ على البيئة بالبحر 

األحمر وخليج عدن. 
شملت الورشة عرًضا لألبحاث اخلاصة بزيادة الثروة السمكية 
م���ن خالل تطبي���ق أح���دث التقنيات الكتش���اف مناطق صيد 
جديدة باملياه االقليمية وحتديد مواسم وضع البيض لألسماك 
باإلضافة لألبحاث اخلاصة بزيادة إنتاجية املزارع الس���مكية 
من خالل تطبيق تقنيات اقتصادية متطورة واألبحاث اخلاصة 
بدراس���ة الكائنات احلية الدقيقة والهائمات النباتية واحليوانية 

ومدي ارتباطها بالثروة السمكية وزيادتها.
ويقوم املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد بتنفيد العديد من 
املشاريع القومية، كمشاريع تربية واستزراع أسماك البوري 
ومش���اريع تنمية مصاي���د البحيرات الس���احلية مثل بحيرتي 
البرل���س وإدكو، ومش���اريع الرصد البيئي للمياه الس���احلية 
املصرية بط���ول البحر االحم���ر وخليجي الس���ويس والعقبة 
ومش���اريع مسح االنشطة البرية التي تؤثر على البيئة البحرية 
ملياه البحر األحمر، كما يتم التعاون من خالل ورشة العمل مع 

املراكز البحثية املصرية املختلفة.

13- مش��اركة الهيئة املصرية لس��المة املالحة البحرية يف 
املؤمتر التنس��يقي الثاني لالس��تعداد الس��تضافة املؤمتر 
 AAMA الراب��ع الحت��اد الس��لطات البحرية األفريقي��ة
املنعقدة يف قطاع النقل البحري، باإلسكندرية، جمهورية 

مصر العربية يوم األحد املوافق 2 سبتمبر 2018 م

ش���اركت الهيئ�����ة اإلقليمي����ة للمحافظ�������ة عل�����ى بيئ�����ة 
البح����ر األحم��������ر وخلي������ج ع������دن PERSGA كل من 
قطاع النقل البحري والهيئة املصرية لس���المة املالحة البحرية 
بجمهوري���ة مصر العربية في تنفيذ املؤمتر التنس���يقي الثاني 
لإلستعداد الستضافة املؤمتر الرابع الحتاد السلطات البحرية 
 AAMA )Association of African األفريقي���ة 
Maritime Administrations( املنعق���دة ف���ي قطاع 
النق���ل البحري، باإلس���كندرية، جمهورية مص���ر العربية، يوم 

األحد املوافق 2 سبتمبر 2018م.

افتتاح ورشة العمل اخلاصة بالبيئة البحرية بالبحر األحمر 
)املشكالت واحللول(
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شارك في تقدمي املؤمتر كل من اللواء بحري خالد زهران ) رئيس الهيئة 
املصرية لسالمة املالحة البحرية( واللواء بحري رضا إسماعيل ) رئيس 
قطاع النقل البحري( حيث مت الترحيب بالس���ادة احلضور من مختلف 
اجلهات بجمهورية مص���ر العربية، والهيئ�����ة اإلقليمي����ة للمحافظ����ة 

.PERSGA على بيئ�ة البحر األحمر وخلي�ج ع�دن
قدم  س���عادة الدكت���ور مدي���ر املرك�������ز كلمة ترحيبية بالس���ادة 
احلضور نقل فيها حتيات س���عادة أمن عام الهيئة األستاذ الدكتور 
زي���اد بن حمزة أبوغرارة بالتوفيق ويأمل أن يكلل مجهود الس���ادة 
املشاركن بالنجاح ويتحقق األهداف املرجوة من املؤمتر، ومت تقدمي 
تعريف بالهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئ�ة البحر األحمر وخلي�ج 
ع�دن PERSGA وشرح عن دور الهيئ�����ة في احلفاظ على البيئة 

بالبحر األحمر وخليج عدن. 

األكادميي������ة  للمعاه�����د  اإلقليم�����ي  االجتم������اع   -14
والبحثي�����ة لعل���وم البح����ار ف�����ي البحر األحمر وخليج عدن 
)RSGA SOMER II( املنعقدة يف الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
علي بيئ��ة البحر األحمر وخليج عدن، بجدة، اململكة العربية 
الس��عودية، خالل الفترة من األحد املوافق 14 إلي الثالثاء 16 

أكتوبر 2018م

نظمت الهيئة االقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
»برس���جا« االجتم�اع اإلقليمي للمعاهد األكادميي�ة والبحثي�ة لعلوم 
 ،)RSGA SOMER II( البحار ف���ي البحر األحمر وخليج عدن
مبقر الهيئة مبدينة جدة باململكة العربية السعودية بحضور عدد 24 

مشارك من 5 دول من أعضاء الهيئة.

نف���ذت PERSGA أول تقرير للبيئ���ة البحرية في البحر األحمر 
وخليج عدن بعد االنتهاء من برنامج العمل االس���تراتيجي في عام 
2006، وقد اعتمد التقييم املتكامل بشكل أساسي على املسوحات 

 SAP واملراجعات وأعمال التقييم التي نفذت من خالل مش���روع
في أواخر التس���عينات/ أوائ���ل 2000م، واألعمال األخرى ذات 
الصل���ة ف���ي املنطقة حتى ذل���ك احلن، مت التخطي���ط لها من قبل 
PERSGA، وقد كانت هذه هي اخلطوة األولى التي يتم تعزيزها 

واس���تدامتها كعملية منتظمة للتقييم املتكام���ل للبيئة البحرية في 
. RSGA منطقة

ويهدف االجتماع إلى تقدمي الدعم الفني لإلعداد للتقرير الثاني حلالة 
البيئة في البحر األحمر وخليج عدن )RSGA SOMER II( وعرض 
املؤش���رات الرئيسية املقترحة وتكليف املسؤولن من PERSGA من 
أجل مس���اعدة االستش���اري ودعمه فنيًا لإلبالغ عن احلالة املتغيرة 
للمؤشرات الرئيسية، وقامت PERSGA بتعين موظفيها واخلبراء 
االستش���ارين الوطنين لتقدمي تقرير عن حالة املؤشرات الرئيسية 

املتفق عليها.
 RSGA SOMER II كما بن السيد اإلستش���اري بإنه سيسعى تقرير
إلى تقدمي املعلومات املتعلقة باحلالة املتغيرة للمؤش���رات املتفق عليها في 
شكلن رئيس���ين، كجداول بيانات وأرقام، ويجب علي املشاركن أن 
يضعوا البيانات كما بالش���كل الوارد من السيد االستشاري لضمان 

إمكانية إدخال املعلومات مباشرة وبسهولة على التقرير.
قام االستش���اري بتقدمي الدعم للس���ادة احلاضرين من خالل 
احملاضرات واللقاءات الفردية مع موظفوا PERSGA حتي 
يتم حتدي���د التوقيت املقت���رح للعمل وج���دول األعمال النهاء 

التجهيز للتقرير.

املؤمتر التنسيقي الثاني لالستعداد الستضافة املؤمتر الرابع الحتاد السلطات 
AAMA البحرية األفريقية

االجتم����اع اإلقليم���ي للمعاه���د األكادميي����ة والبحثي���ة لعل���وم البح����ار 
)RSGA SOMER II( ف���ي البحر األحمر وخليج عدن
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املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول نطاقات االستخدام وخطط اإلدارة 
البيئية واالجتماعية للمشروعات داخل املناطق احملمية.

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول البروتوكول اإلقليمي اخلاص بالتعاون 
الفني الستعارة ونقل اخلبراء الفنيني واألجهزة واملعدات واملواد

 يف احلاالت الطارئة )2009(

مت توزيع االستبيان على السادة املشاركن في االجتماع على أن يقوموا 
باإلجابة عن اإلستفسار الوارد مبؤشرات RSGA SOMER، ومت 

حتديد املؤشرات األولية للتقرير من نتائج االستبيان.

رابعًا: في مجال بناء القدرات والتدريب:

1- ورش��ة عمل إقليمية ح��ول نطاقات االس��تخدام وخطط 
اإلدارة البيئي��ة واالجتماعي��ة للمش��روعات داخ��ل املناطق 

احملمية، خالل الفترة من 16 إلى 18 أبريل 2018م. 

قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
بعقد ورش���ة عمل إقليمية حول نطاق��ات االستخ��دام وخط��ط اإلدارة 
البيئية واالجتماعية للمش���روعات داخ���ل املناطق احملمية وذلك مبركز 
املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية PERSGA / EMARSGA في 

مدينة الغردقة خالل الفترة من 16-18 أبريل 2018م. 
وش��ارك ف���ي تقدمي وشرح م��واد هذه الورشة عدد من خبراء )الهيئة 
 ،)PERSGA اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن
واستش���اري املشروع من اجلانب املصري األس���تاذ الدكتور محمود 

حنفي واخلبيرة الدولية الدكتورة ربيكا كالوس.
قدم الس���يد الدكتور مدير املرك�������ز كلمة ترحيبية بالس���ادة احلضور 
نقل فيها حتيات س���عادة أمن ع���ام الهيئة بالتوفي���ق ويأمل ان يكلل 
مجهود السادة املشاركن بالنجاح ويتحقق األهداف املرجوة من ورشة 
العمل، ومت تقدمي شرح مبسط عن دور الهيئة واملركز في احلفاظ على 

البيئة بالبحر األحمر وخليج عدن.  
قدم السادة خبراء الهيئة محاضرات حول  أهمية مشاركة املتخصصن 
من دول اإلقليم في هذه الورشة، لزيادة تشاورهم في موضوع الورشة، 

وقدموا الش���كر للس���يدة اخلبيرة الدولية والس���ادة احملاضرين على 
مشاركتهم في أعمال الورشة.

وكان الهدف من انعقاد الورشة العمل رفع القدرات لدى املتخصصن 
ب���دول اإلقليم في مج���ال الوعي البيئي اخلاص بنطاقات االس���تخدام 
وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات داخل املناطق احملمية، 
وخلق حوار للتفاعل بن املشاركن من كافة دول اإلقليم، مبا يؤدي إلى 

احلفاظ على املوارد الطبيعية وحماية البيئة.

2- ورش��ة عمل إقليمية ح��ول البروتوكول اإلقليمي اخلاص 
بالتع��اون الفني الس��تعارة ونقل اخلبراء الفني��ني واألجهزة 
واملع��دات وامل��واد يف احل��االت الطارئ��ة )2009(، املنعق��د يف 
PERSGA/ مرك��ز املس��اعدات املتبادلة للط��وارئ البحري��ة
العربية، خالل  EMARSGA بالغردق��ة، جمهوري��ة مص��ر 

الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2018 م.

قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
بعقد ورش���ة عمل إقليمية حول البروتوكول اإلقليمي اخلاص بالتعاون 
الفني الس���تعارة ونقل اخلبراء الفني���ن واألجهزة واملعدات واملواد في 
احلاالت الطارئة )2009( وذلك مبركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ 
البحرية PERSGA/EMARSGA ف���ي مدينة الغردقة خالل الفترة 

من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2018م. 
وش�����ارك ف���ي إعط��اء م��واد هذه الورش���ة كل من س���عادة الدكتور 
منسق مكون )التلوث البحري( من )الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن PERSGA( وسعادة الدكتور مدير املركز.
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املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول »اتفاقية ماربول / رقابة دولة امليناء«

مراكب القاع الزجاجي للسودان )2 مركب( ولنش سريع فايبر جالس
 أثناء سفرهم للسودان

قدم السيد الدكتور مدير املرك�������ز كلمة ترحيبية بالسادة احلضور 
نقل فيها حتيات سعادة أمن عام الهيئة، وأمنياته بالتوفيق بأن تكلل 
مجهودات السادة املشاركن بالنجاح ويتحقق األهداف املرجوة من 
ورشة العمل، ومت تقدمي شرح عن دور املركز في احلفاظ على البيئة 

بالبحر األحمر وخليج عدن.  
اس���تعرض الدكتور منس���ق مكون )التلوث البح���ري( الهدف من 
انعقاد ورش���ة العمل وأهمية مشاركة املتخصصن من دول اإلقليم 
في هذه الورش���ة. كما ناقش املش���اركون على مدار أيام الورشة 
مواد البروتوكول ومالحقة بالتفصيل. وفي ختام االجتماع أوصى 
املشاركون بضرورة املصادقة على هذا البروتوكول من جميع دول 
اإلقليم ملا له من أهمية في تعاون جميع دول اإلقليم في االستعداد 

ومكافحة التلّوث الزيتي باحلاالت الطارئة.

ح��ول  اإلقليمي��ة  العم��ل  ورش��ة  يف  املرك��ز  مش��اركة   -3
»اتفاقي��ة ماربول / رقابة دولة امليناء« املنعقدة يف الهيئة 
اإلقليمي��ة للمحافظة عل��ى بيئة البح��ر األحمر وخليج 
عدن، بجدة، اململكة العربية السعودية، خالل الفترة من 

اإلثنني املوافق 10 إلى األربعاء 12 ديسمبر 2018 م 

ش���ارك س���عادة الدكتور مدير املركز في ورش���ة العمل اإلقليمية 
الت���ي  عقدته���ا الهيئة وبالتع���اون مع املنظم���ة البحرية الدولية 
)IMO( ح���ول »اتفاقية مارب���ول / رقابة دولة امليناء«. عقدت 
الدورة ف���ي مقر الهيئة اإلقليمية مبدينة ج���دة باململكة العربية 
الس���عودية واس���تمرت ملدة ثالثة أيام خالل الفترة من 10 إلى 
12 ديسمبر 2018م. ش���ارك في هذه الدورة ثمانية وعشرون 
مشاركًا ميثلون الدول األعضاء في الهيئة اإلقليمية وهم اململكة 
العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان 

وجمهورية جيبوتي واململكة األردنية الهاشمية.
وجاءت أهمية هذه الدورة لكون النقل البحري أصبح أحد أهم 
املقومات الرئيسة ملا بات ُيعرف باالقتصاد األزرق في عصرنا 
احلاضر حيث يتم نقل معظم البضائع عن طريق السفن. وعلى 
الرغ���م من أهمية النق���ل البحري إال أنه يعتب���ر أحد املصادر 
الرئيس���ة لتلوث املياه والهواء والتربة. ولذلك فقد عكفت املنظمة 
البحرية الدولية عل���ى وضع العديد من االتفاقيات الدولية التي 
تنظم عمليات النقل البحري وتضمن سالمة األرواح واحلد من 
التلوث البيئي الناجت عن حركة الس���فن. وعلى الدول األعضاء 
في املنظم���ة والتي تصادق على تلك االتفاقيات أن تعكس هذه 
االتفاقيات ضمن تش���ريعاتها وقوانينها وإجراءاتها الداخلية. 
ولع���ل من أهم تلك االتفاقيات »االتفاقية الدولية ملنع التلوث من 
الس���فن« والتي تعرف »باتفاقية ماربول« وتضم هذه االتفاقية 

س���تة )6( ملحقات تتعلق بالزيوت وامل���واد الكيماوية والضارة 
ومخلفات املواد الس���ائلة )قاذورات مجارير الس���فن( والنفايات 
الصلبة )قمامة الس���فن( وتلوث الهواء )ضبط االنبعاثات الغازية 

من السفن(

خامس��ًا: مشاركة المركز في مشروع االدارة 
االس��تراتيجية المس��تندة إلى نه��ج النظام 

البيئي في البحر األحمر وخليج عدن
Strategic Ecosystem based Management in 

the Red Sea and Gulf of Aden (SEM) 

قام املركز باملشاركة في املشروع من خالل اآلتي: 
1- متابع��ة لنش��ات القاع الزجاج��ي لكل من مصر والس��ودان 

خالل عام 2018م
مت تس���ليم لنش���ات القاع الزجاجي واللنش الس���ريع للسودان يوم 7 

فبراير 2018م.
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مراكب القاع الزجاجي للسودان )2مركب( ولنش سريع فايبر جالس بعد تسليهم 
للسلطات املختصة يف السودان

متابعة لنشات القاع الزجاجي ملصر قبل التسليم يوم 19 مارس 2018م

جلنة محميات البحر األحمر أثناء استالم لنشات القاع الزجاجي 
ملصر يوم 27 مارس 2018م

املشاركون يف زيارة محمية وادي اجلمال

متابعة تسليم مراكب القاع الزجاجي ملصر.

2- مش��اركة املركز يف اجتم����اع مش��روع اس��تراتيجية اإلدارة 
 ،)SEM( بنهج النظ��ام البيئي يف البحر األحمر وخليج عدن
بعث��ة دع��م التنفيذ م��ن البنك الدول��ي، املنعق��دة يف الهيئة 
اإلقليمية للمحافظة علي بيئة البحر األحمر وخليج عدن، 
بجدة، اململكة العربية الس��عودية، خالل الفترة من الثالثاء 

املوافق 16 إلي اخلميس 18 أكتوبر 2018 م

3- مش��اركة املركز يف تفقد املعدات التي مت توردها وتركيبها 
ب��وادي اجلم��ال، محافظة البح��ر األحم��ر –جمهورية مصر 

العربية- خالل الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر 2018 م
مت عق���د اجتماع مع املنس���ق الوطني للمش���روع األس���تاذ الدكتور/ 
محم���ود حنفي مبرس���ى غالب جنوب البحر األحم���ر بجمهورية مصر 
العربية لعمل تقييم ألداء املش���روع ومت مناقشة العديد من املوضوعات 
 Strategic Ecosystem Based( التي تتعلق باستكمال مشروع

Management( على الوجة األكمل مبصر.

مت تفق���د اللجنة املكونة من عدد من خب���راء الهيئة برفقة اخلبير الدول  
الدكت���ور/ توني منطقة القلعان جن���وب وادي اجلمال - محمية وادي 

اجلمال بحماطة – محمية أم العبس وكذلك قرية أبو غصون.

4- مش��اركة املركز يف مأمورية تسليم املعدات التي مت توردها 
وتركيبه��ا مبحمي��ات الغردق��ة وب��وادي اجلم��ال، محافظ��ة 
البحر األحمر – جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 12 

إلى 13 ديسمبر 2018 م
مت تفق���د اللجنة املكونة من عدد من خبراء الهيئة ألنش���طة املش���روع 
مبنطقة جنوب وادي اجلمال - محمية وادي اجلمال بحماطة – قرية أم 
العبس – وقرية القلعان – وقرية أبوغصون، حيث مت تس���ليم املعدات 
ل���إلدارة العامة للمحميات بالبحر األحمر بالغردقة ومت تس���ليم محطة 
الكهرباء بالطاقة الشمس���ية بقرية القلعان جنوب مرس���ى علم ومحطة 
حتلية املياه بالطاقة الشمسية بقرية القلعان جنوب مرسى علم ومحطة 
الكهرباء بالطاقة الشمس���ية مببني محمي���ة أم العبس بوادي اجلمال، 
ومش���غل فتايات أبو غصون للمستفدين من احملميات واملجتمع احمللي 

جنوب محافظة البحر األحمر، بجمهورية مصر العربية. 
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اجتماع مع إدارة محمية وادي اجلمال

الترحيب بالسادة املشاركني بالورشة من سعادة األمني العام للهيئة اإلقليمية 
األستاذ الدكتور/ زياد بن حمزه أبو غرارة

    املشاركون يف الورشة اإلقليمية اخلتامية للمشروع

5- مش��اركة املرك��ز يف الورش��ة اإلقليمي��ة اخلتامية ملش��روع 
اإلدارة االس��تراتيجية املس��تندة عل��ى نه��ج النظ��ام البيئي 
يف البح��ر األحم��ر وخليج عدن، املنعقدة يف فندق س��ي جل، 
بالغردقة، جمهورية مصر العربية، خالل الفترة من األثنني 

املوافق 17 إلى األربعاء 19 ديسمبر 2018

نظمت الهيئة االقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
»برس���جا« الورشة اإلقليمية اخلتامية ملش���روع اإلدارة االستراتيجية 
املس���تندة على نه���ج النظام البيئ���ي في البحر األحم���ر وخليج عدن، 
بالغردقة، جمهورية مصر العربية بحضور عدد 50 مش���ارك من الدول 
األعضاء بالهيئة وس���عادة أمن عام الهيئة ومدير املش���روع من البنك 

الدولي.
مت إقامة هذا املش���روع بن البنك الدول���ي والهيئة اإلقليمية للمحافظة 
عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج ع���دن PERSGA ، وقد مت افتتاحه 
رس���ميًا خالل اجتماع جهات االتص���ال ل�لهيئة PERSGA في 26 
فبراي���ر 2014 وانضمت جمهورية مصر العربية للمش���روع في بداية 
عام 2016. تشكل نقاط اتصال PERSGA واألمن الع��ام اللجن���ة 

التوجيهية للمشروع، والتي ركزت على عمليات الشراء واإلدارة املالية 
والترتيبات الوقائية البيئية واالجتماعية للمشروع.

وانضم إلى اللجن���ة التوجيهية للمش���روع مختصن من البنك الدولي 
واملنس���قن الوطنين من اململكة العربية الس���عودية واألردن وجيبوتي 
والس���ودان ومصر والصومال واليم���ن باإلضافة إلى متخصصن من 

الهيئة.  
أشار سعادة األستاذ الدكتور أمن عام الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA إلى أن املش���روع ساهم 
ف���ي دعم جهود الدول األعضاء في الهيئة في حماية التنوع البيولوجي 

ووضع مبادئ اإلدارة املستدامة للموارد البحرية والساحلية.
كما عزز من كفاءة شبكة املناطق البحرية احملمية في دول اإلقليم، كما 
حسن إدارة مصائد األس���ماك ودعم املشاركة اإليجابية للمجتمع في 

احلفاظ على املوارد من خالل تنفيذ املشاريع على األرض، مبدأ اإلدارة 
القائم���ة على النظام اإليكولوجي »EBM« أن املش���روع يعتمد عدًدا 
من األدوات، وهي حتس���ن أدوار املناطق البحرية احملمية في احلفاظ 
على موائل التكاثر والتوازن الغذائي ألنواع األسماك املهمة، مما يعزز 
التن���وع البيولوجي، ومع ذلك فإن EBM يعزز إدارة املناطق البحرية 
احملمي���ة فائدة املجتمع���ات احمللية من خالل نهج قائ���م على احلوافز 
لإلدارة املستدامة للموارد الساحلية والبحرية، تبني EBM أيًضا على 
املراقبة االجتماعية والبيئية لتقيي���م آثار اإلدارة وتنوير صناع القرار 

واجلمهور من تدابير اإلدارة الودية التي يجب اتباعها.
ش���هد املشروع نقطة مهمة في تعزيز التعاون بن البنك الدولي والهيئة 
 PERSGA اإلقليمي���ة للمحافظة علي بيئة البحر األحمر وخليج عدن
لتحقي���ق أهداف التنمية املس���تدامة في البحر األحم���ر وخليج عدن، 
وش�����ارك ف���ي تقدمي برنامج الورشة عدد من السادة اخلبراء بالهيئة 

واخلبراء األقلمين واستشاريي املشروع.
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إيمارسجا

عرض املنسقيني الوطنيني للدول ألنشطة املشروع

 PERSGA/UNIDO سادسًا: مشروع
(إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية 

المستدامة لإلدارة الساحلية).

مت عقد عدة اجتماعات مع العديد من اجلهات املس���تفيدة من املشروع 
املقترح ومت شرح فكرة املش���روع لهم وتوزيع االستبيان اخلاص لكل 
منه���م على املختصن بتلك اجلهات. وقد هدف���ت تلك االجتماعات إلى 

األمور الرئيسية التالية:
أ- مناقشة األستبيان اخلاص باملشروع وشرح بنودة وأهمية الرد علي 

اإلستبيان قبل 20 يونية 2018م.
ب- إيج���اد تعاون بن املتخصص���ن في مصر واألردن والس���ودان 
PERSGA/UNIDO )برنامج إنشاء وتطوير املجمعات الصناعية 
املس���تدامة لإلدارة الس���احلية( وفتح مجال التعاون والتواصل وتبادل 

اخلبرات. 
ج- اس���تعراض مطالب اجلهات الرس���مية من املش���روع فى مجال 
تطوير موانئ الصيد وتنمية املردود البيئي لتنمية الثروة البحرية في 

البحر األحمر. 

د- كيفية االس���تفادة م���ن تطوير التدريب ومراجعة االس���تراتيجيات 
واللوائ���ح وبرامج العم���ل وذلك لدعم التنمية الس���احيلية والبحرية في 

موانئ البحر األحمر. 
ه�- حتديد املشكالت والقضايا التي تواجة العاملن في مجال احلفاظ 

على البيئة البحرية في البحر األحمر. 
 

ونوجز أبرز االجتماعات التي متت خالل عام 2018 فيما يلي: 

1- اجتماع مع قيادات ورئيس مجلس إدارة هيئة مواني البحر 
األحمر بالسويس يوم 04 يونيو 2018 

مت عقد اجتم���اع بن رئيس هيئة مواني البحر األحمر اللواء هش���ام 
أبو س���نة ونائب رئيس هيئة مواني البحر األحمر اللواء علي الشريف 
ورئي���س اإلدارة املركزية للمواني اللواء هش���ام عيس���ي، ومن الهيئة 
 PERSGA اإلقليمية للمحافظة علي بيئة البحر األحمر وخليج عدن
س���عادة الدكتور مدي���ر املركز، مببني هيئة موان���ي البحر األحمر – 
محافظة السويس – جمهورية مصر العربية ، يوم األثنن املوافق 04 

يونيو 2018م .
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اجتماع مع مستشار رئيس املناطق الصناعية بالقاهرة

3- اجتم�����اع مببن�����ي وزارة البيئ�����ة – جمهوري����ة مص��������ر العربي������ة
مت عق���د إجتماع بن املختصن بوزارة البيئة الس���يد الكيميائي/ أحمد 
شتا )رئيس اإلدارة املركزية للمناطق الساحلية وشؤون املوانئ( والسيد/ 
أمين عبد الواحد )مدير عام األزمات والكوارث البيئية( والس���يدة/ سها 
ط���ه )التعاون الدولي بوزارة البيئة(، ومن الهيئة اإلقليمية للمحافظة علي 
بيئ���ة البحر األحمر وخليج ع���دن PERSGA س���عادة الدكتور مدير 
املرك���ز، وذلك مببني وزارة البيئة – محافظة القاهرة – جمهورية مصر 

العربية، يوم األربعاء املوافق 06 يونيو 2018م .

4- مت مخاطب��ة بعض اجلهات من القط��اع اخلاص والتي تعمل 
يف مجال البيئة للرد علي االستبيان الوارد من سعادة الدكتور/ 

أحمد خليل بتاريخ 5 يوليو 2018م. 

أ- مت اإلتص���ال بش���ركة Geotechnic ومت احلص���ول عل���ى نتيجة 
االستبيان الواردة من الشركة .

 Environmental & Water بش���ركة  اإلتص���ال  مت  ب- 
احلص���ول  ومت   )Engineering Consultants )EWATEC

على نتيجة االستبيان الواردة من الشركة .
ج- مت االتصال بشركة هيبكا ومت احلصول علي نتيجة األستبيان .

د- مت مخاطبة األس���تاذ الدكتور: عطوة حس���ن من هيئة قناة السويس 
للحصول علي نتيجة االستبيان السابق موافاتة به وجاري التنسيق معه 

للحصول على نتيجة االستبيان.

 

            

الصناعي��ة  للتنمي��ة  العام��ة  الهيئ��ة  مببن��ي  اجتم��اع   -2
)بالتجمع اخلامس بالقاهرة اجلديدة( – محافظة القاهرة – 
جمهورية مصر العربية، يوم الثالثاء املوافق 5 يونيه 2018م
مت عق���د اجتماع بن مستش���ار رئيس املناطق الصناعي���ة )بإدارة تطوير 
األعمال( املهندس/ عبد العال حس���ني، ومن الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة 
علي بيئة البحر األحمر وخليج عدن PERSGA سعادة الدكتور مدير 
املرك���ز، مببني الهيئة العامة للتنمية الصناعية )42 محور الس���الم - 
بالتجم���ع اخلامس بالقاهرة اجلديدة( – محافظة القاهرة – جمهورية 

مصر العربية، يوم الثالثاء املوافق 5 يونيه 2018م.

اجتماع مع قيادات هيئة موانئ البحر األحمر بالسويس يوم 04 يونيو 2018 م

املشاركون يف االجتماع بوزارة البيئة بالقاهرة








