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اأساس   PERSGA عدن  وخليج  اأحمر  البحر  بيئة  على  للحفاظ  اإقليمية  الهيئة  وضعت 
عمل  إطار  إقامة  على  وساعدت  واضحة،  استراتيجية  ورسمت  البحرية،  بيئتنا  على  للمحافظة 
يهدف إلى مكافحة التلوث من جميع مصادره، كما عبرت عن أماني وطموحات  شعوبنا للعيش ي 

منطقة سليمة بيئيًا.
 PERSGA/EMARSGA من خال مركز امساعدات امتبادلة للطوارئ البحرية PERSGA وتعمل
على التعاون الدائم مع امنظمة البحرية الدولية لتعزيز القدرات اإقليمية لاستعداد والتصدي 
حوادث التلوث البحري بالزيت وامواد الضارة اأخرى، ويسعي امركز إلى التدريب امستمر للكوادر 
امتخصصة من دول اإقليم ي امركز، وإعداد أدلة استرشاديه، ودعم القدرات الوطنية للتخطيط 
دعوة  الهيئة  قدمت  كما  الدول،  ي  البحري  للتلوث  الطارئة  للحاات  وااستجابة  وااستعداد 
البحرية،  الطوارئ  حاات  ي  وامعدات  اأفراد  نقل  بروتوكول  على  للمصادقة  اأعضاء  للدول 
الثاني  البحري من امستوى  التلوث  امركز من تنفيذ تدريبات ميدانية للتصدي حوادث  لتمكن 
سرعة  تتطلب  التي  الطارئة  احاات  هذه  مثل  مع  للتعامل  اإقليم  جاهزية  من  للتأكد  والثالث 

التنسيق وتوظيف القدرات على امستوى اإقليمي.
يطمح   PERSGA/EMARSGA البحرية  للطوارئ  امتبادلة  امساعدات  مركز  يزال  وما  هذا، 
إلى حقيق امزيد من التطور، والتقدم، والنجاح، الذي يظل مرهونًا بتواصل دعم خطط امركز 
البيئة  حماية  مجال  ي  وامستجدات  امتغيرات  مواكبة  أجل  من  امستمرة  وتطلعاتها  الطموحة 

البحرية.
من  كل  وطموحات  أهداف  امركز  ليواكب  مضاعفًا؛  جهدًا  يتطلب  القادمة  للمرحلة  فااستعداد 
اإقليم،  وأبناء   PERSGA عدن  وخليج  اأحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة  اإقليمية  الهيئة 
علمية  آفاق  نحو  اإقليم  ودول  الهيئة  تطلعات  مستوى  يرقى  ومتميزًا  منتظمًا  عمًا  ويقدم 
متطورة، لذلك حرصت الهيئة على تطوير آلية التعاون الدولي واإقليمي إدارة الكوارث البحرية 

من خال امركز للحفاظ على اموارد البحرية بالبحر اأحمر وخليج عدن.

اافتتاحية
التطور واإبداع هو السمة الرئيسية 

للعالم الحديث وهو ما نسعى إليه

د.  مدوح محمد مليجي 
مدير امركز
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ثانيً: الزيارات التي تمت للمركز: 

قام وفد من قس���م اجغرافيا - بكلية اآداب - جامعة القاهرة - بجمهورية 
 PERSGA مصر العربية بزيارة مركز امساعدات امتبادلة للطوارئ البحرية
EMARSGA / بطلب من اإدارة العامة حميات البحر اأحمر، يوم اأحد 

اموافق 03 أبريل 2016م، وكان في استقبال الوفد، دكتور مدوح محمد 
مليجي مدي���ر امركز والعاملن في امركز حيث ق���دم الدكتور مدوح كلمة 
ترحيبية نيابة عن سعادة أستاذ دكتور زياد بن حمزة أبو غراره اأمن العام 

.PERSGA للهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر اأحمر وخليج عدن
ق���دم مدير امركز عرض موجز عن الدور اإقليمي للمركز في تعزيز التعاون 
اإقليم���ي للمحافظ���ة على البيئة البحرية ورفع ق���درات الدول اأعضاء في 
ااس���تعداد والتصدي حوادث التلوث البحري. وقدم الوفد الش���كر للهيئة 

اإقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر اأحمر وخليج عدن PERSGA ما 
شاهده من أعمال التطوير في امركز.

ق���ام وفد من قس���م علوم البحار - بكلي���ة العلوم - جامعة الس���ويس - بجمهورية 
 EMARSGA مص���ر العربية بزيارة مركز امس���اعدات امتبادلة للط���وارئ البحرية
بطلب من الفرع اإقليمي جهاز ش���ؤون البيئ���ة بالغردقة، يوم اخميس اموافق 05 
مايو 2016م، وكان في استقبال الوفد، دكتور/ مدوح محمد مليجي مدير امركز 
والعاملن في امركز حيث قدم الدكتور مدوح كلمة ترحيبية نيابة عن سعادة أستاذ 
دكت���ور/ زياد بن حمزة أبو غراره اأم���ن العام للهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة 

.PERSGA البحر اأحمر وخليج عدن

اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز

وفد من قسم اجغرافيا  أثناء زيارة كلية اأداب 1- زيارة كلية اأداب بجامعة القاهرة 
في جمهورية مصر العربية 

2- زيارة  كلية العلوم بجامعة السويس بجمهورية مصر العربية 

امشاركون ي الزيارة من قسم علوم البحار
 بكلية العلوم  - جامعة السويس         

AIS  منظومة التعارف تطوير امركز
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ق���ام وف���د من ش���ركة جمس���ة للبت���رول بجمهوري���ة مصر 
العربية بزيارة مركز امس���اعدات امتبادل���ة للطوارئ البحرية 
PERSGA/EMARSGA بطل���ب من مدي���ر الفرع اإقليمي 

بجهاز ش���ؤون البيئ���ة، يوم 03 نوفمب���ر 2016م، وكان في 
اس���تقبال الوف���د، دكتور مدوح محمد مليج���ي مدير امركز 
والعامل���ن في امركز حيث قدم الدكتور مدوح كلمة ترحيبية 
نيابة عن سعادة أستاذ دكتور زياد بن حمزة أبو غراره اأمن 
العام للهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر اأحمر وخليج 
ع���دن PERSGA. قدم مدير امركز ع���رض موجز عن الدور 
اإقليمي للمركز في تعزي���ز التعاون اإقليمي للمحافظة على 
البيئ���ة البحرية ورفع قدرات الدول اأعضاء في ااس���تعداد 
والتص���دي حوادث التلوث البح���ري، وقدم نائب مدير امركز 

الس���يد كهان أبو غام ش���رح عن اأجهزة امس���تخدمة في غرفة عمليات 
امركز وكيفية تقدم الدعم الفني لدول اإقليم من غرفة عمليات امركز.

زيارة سعادة محافظ البحر اأحمر للمركز بالغردقة جمهورية مصر العربية، أثناء ااحتفال بيوم البيئة العامي 2016، يوم اأحد اموافق 5 يونية 2016م.
 PERSGA / EMARSGA من خال مركز امس���اعدات امتبادلة للطوارئ البحرية PERSGA ش���اركت الهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر اأحمر وخليج عدن
محافظة البحر اأحمر من خال اإدارة العامة لش���ؤون البيئة ووزارة البيئة من خال الفرع اإقليمي جهاز ش���ئون البيئة بالبحر اأحمر بجمهوري�ة مص�ر العربي�ة، 
PERSGA/ ي���وم اأح���د اموافق 5 يوني�ة 2016م خت�ام فعاليات ااحتف�ال بي�وم البيئ�ة العامي 2016م، وال�ذي عق��د مركز امس���اع�دات امتبادلة للطوارئ البحرية

EMARSGA، شرف ااحتفال الذي أقيم ختام فاعلياته بامركز سعادة اللواء أركان حرب/ أحمد عبد الله، محافظ البحر اأحمر بجمهورية مصر العربية.

3- زيارة محافظ البحر اأحمر للمركز بالغردقة

سعادة محافظ البحر اأحمر أثناء ختـام فعاليات ااحتفـال 
بيـوم البيئـة العامي بامركز يوم 5 يونية 2016م.

قدم السيد اللواء أ.ح/ أحمد عبد اه )محافظ البحر اأحمر( شهادة تقدير 
للهيئة على دورها ي احفاظ على البيئة محافظة البحر اأحمر

وفد شركة جمسة للبترول أثناء زيارة امركز

4- زيارة وفد من شركة جمسة للبترول للمركز 
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ثالثا: المشاركة في ااجتماعات واأحداث المحلية واإقليمية والدولية

مشاركة مركز امس���اعدات امتبادلة للطوارئ البحرية في مشروع 
اإدارة الس���احلية امتكاملة حيث م عقد ورشة عمل يوم 11 يناير 
2016م عن مش���روع على أرض الواقع )خطة اإدارة الس���احلية 

امتكاملة على الساحل امصري للبحر اأحمر(.
عق���دت الهيئة اإقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر اأحمر وخليج 
عدن )PERSGA( ورش���ة عمل مش���روع على أرض الواقع )خطة 
اإدارة الس���احلية امتكاملة على الساحل امصري للبحر اأحمر(، 
واس���تمرت الورش���ة مدة يوم وذلك يوم اإثن���ن اموافق 11 يناير 
2016م، ف����ي مرك���ز امس���اع�دات امتبادل���ة للط���وارئ البحرية 

  .EMARSGA

حضر ورش���ة العمل 24 مش���ارك من مختلف اجهات احكومية 
بجمهورية مصر العربية، ق���دم دكتور مدوح محمد مليجي مدير 
امرك��ز كلمة ترحيبية بالس���ادة احضور نقل فيها حيات سعادة 
أم���ن عام الهيئة أ. د زياد بن حم���زة أبوغرارة بالتوفيق ويأمل ان 
يكلل مجهود السادة امشاركن بالنجاح ويتحقق اأهداف امرجوة 
من ورش���ة العمل، وقدم الدكتور محمد بدران وصف عن امشروع 
موضح���ًا دور الهيئة اإقليمي في تطوير خطة اإدارة الس���احلية 

امتكاملة على الساحل امصري للبحر اأحمر.
تهدف ورش���ة العمل إلى رفع القدرات لدى امتخصصن امصرين 
ف���ي مجال اإدارة الس���احلية امتكاملة، وخلق ح���وار للتفاعل بن 

امشاركن من كافة اجهات بجمهورية مصر العربية.

امشاركون ي ورشـة العمـل

امشاركون ي ورشـة العمـل

1- مشاركة مركز المساعدات المتبادلة 
للطوارئ البحرية

اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز

ورش���ة عمل للمعهد القومي لعلوم البحار وامصايد بجمهورية 
مص���ر العربية بعن���وان بيئة ومصايد البح���ر اأحمر قضية 
أم���ن قومي بن الواقع وامأمول والذي عقد بامركز اإعامي، 
الغردقة، جمهورية مصر العربية خال الفترة من الثاثاء إلى 

اخميس اموافقان من 2 إلى 4 فبراير 2016م.
حضور الورش���ة مدير امركز ونائب مدي���ر امركز باإضافة 
إل���ى العديد من اجهات امصري���ة العاملة في مجال حماية 

البيئة البحرية واجهات التنفيذية محافظة البحر اأحمر، 
تهدف ورشة العمل إلى وضع منظومة متكاملة لتنظيم 

امصايد بالبحر اأحمر واحفاظ على البيئة البحرية 
ما يحقق التنمية امس���تدامة بامنطقة تشارك في 

امنظومة اجهات امصرية امعنية )وزارة البيئة 
– وزارة البح���ث العلم���ي – وزارة الزراعة 

مثلة ف���ي الهيئة العام���ة لتنمية الثروة 
الس���مكية – وزارة الداخلية – وزارة 

الدفاع وغيرها من اجهات الوطنية 
ذات العاقة.

2- ورشة عمل للمعهد القومي لعلوم البحار 
بجهورية مصر العربية
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امشاركون ي ورشـة العمـل

 امشاركة في ورش���ة عمل قطاع احميات الطبيعية التابع جهاز 
حماية ش���ؤون البيئ���ة - وزارة البيئة بجمهورية مص���ر العربية، 
بعنوان حول حقيق إطار وطني للس���امة اأحيائية يوم اخميس 

اموافق 14 إبريل 2016م.
قدم قطاع احميات الطبيعية التابع جهاز حماية شؤون البيئة - 
جمهورية مصر العربية دعوة للمركز حضور ورش���ة العمل امشار 
إليها بعاليه، وقد حضر الورش���ة مدير امركز باإضافة إلى العديد 
م���ن اجه���ات امصرية العاملة ف���ي مجال حماية البيئ���ة البحرية 

واجهات التنفيذية محافظة البحر اأحمر.
إن مش���روع حقيق إط���ار وطني للس���امة اأحيائية مصر هو 
مش���روع مول من مرفق البيئة العامي وتقوم بتنفيذه وزارة الدولة 

لشئون البيئة بالتعاون مع برنامج اأم امتحدة للبيئة.

امك���ون اأول ح���ول النظ���ام الرقاب���ي، حيث 
م اانته���اء من وض���ع هيكل متكام���ل لائحة 
التنفيذي���ة مش���روع القانون الوطني للس���امة 
اأحيائي���ة، وإع���داد التقري���ر الوطن���ي الثالث 

للسامة اأحيائية، 
ويضم امك���ون الثان���ي التعامل م���ع الطلبات 
امتعلق���ة ببروتوك���ول تقيي���م وإدارة امخاط���ر 
امتصل���ة بالكائنات اح���ورة وراثًيا، باإضافة 
إع���داد بروتوكول تقييم وإدارة امخاطر امتعلقة 

بالكائنات احورة، 
أم���ا امكون الثالث فيضم نظ���م امتابعة، ومنها 
تفعي���ل بروتوك���ول التعاون بن جهاز ش���ؤون 
البيئ���ة، وكل م���ن اإدارة امركزي���ة للمعام���ل 
بوزارة الصحة، ومجم���ع امعامل البحثية بكلية 
الزراع���ة جامعة القاهرة، ويض���م امكون الرابع 
التوعي���ة وامش���اركة اجماهيري���ة، حي���ث يتم 
تنفيذ اس���تراتيجية لاتصال والتثقيف والوعي 

اجماهيري امتعلق بالسامة اأحيائية.
إن التن���وع البيولوجي يعتب���ر عنصرا مهما من 
عناصر اأم���ن الغذائي ف���ي الكثير من اجزر 
الصغيرة وامنعزل���ة وخاصة في البلدان النامية 
اجزري���ة الصغيرة حيث تتألف اجزر الصغيرة 
من نسبة كبيرة من امناطق الساحلية والبحرية، 

تحقيق إطار وطني للسامة اأحيائية3- ورشة عمل قطاع المحميات الطبيعية 

 امش���اركة ف���ي ورش���ة عم���ل وطني���ة ح���ول الرص���د 
البيئ���ي معرف���ة امنتفع���ن والتعري���ف مش���روع الرص���د اآل���ي 

امس���تمر لنوعي���ة امي���اه بخلي���ج الس���ويس وذلك بالف���رع اإقليمي لش���ؤون 
البيئ���ة بالس���ويس - مصر خال الفت���رة من 20-21 إبري���ل 2016م، وبالتعاون مع 

جهاز ش���ؤون البيئ���ة والهيئة العام���ة موانئ البحر اأحم���ر امصرية.
ته���دف ورش���ة العمل إلى امس���اعدة ف���ي إعداد وإص���دار قاعدة 

بيان���ات علمية ع���ن خصائص امي���اه والهواء في ش���مال خليج 
الس���ويس. ش���ارك في إعطاء مواد هذه الورشة كل من سعادة 
الدكت���ور محمد بدران مدير امش���روعات في الهيئ���ة اإقليمية 
 ، PERSGAللمحافظ���ة على بيئة البحر اأحم���ر وخليج عدن
والدكت���ور/ محمد عب���اس مدير الفرع اإقليمي لش���ؤون البيئة 
والدكت���ور أحمد عبد احلي���م من امعهد القوم���ي لعلوم البحار 

وامصايد والدكتور/ عاء يونس من جامعة الس���ويس - مصر. 
قدم س���عادة الدكت���ور محمد بدران كلمة نيابة عن س���عادة أمن 

ع���ام الهيئة أ. د زياد بن حمزة أبو غ���رارة بالتوفيق ويأمل ان يكلل 
مجهود السادة امش���اركن بالنجاح ويتحقق اأهداف امرجوة من ورشة 

العم���ل، وم تقدم ش���رح عن دور الهيئة في احفاظ عل���ى البيئة بالبحر اأحمر وخليج 
ع���دن كما قدمت الس���يدة/ كوثر حفني رئي���س اإدارة امركزية للكوارث بجهاز 

ش���ؤون البيئة مصر كلم���ة ترحيبية بالس���ادة احض���ور نقلت فيها 
حيات س���عادة امهندس أحمد أبو الس���عود رئيس جهاز 

ش���ؤون البيئة امصري للسادة احضور.

4-ورشة عمل الرصد 

التي تشكل مصدرا مهما للدخل � وتعتبر اأرصفة القارية والنظم اإيكولوجية 
الساحلية للكثير من البلدان النامية اجزرية الصغيرة ذات أهمية اقتصادية 

كبيرة لاستيطان والزراعة ومصائد اأسماك والسياح.
ويتكون امشروع من أربعة مكونات رئيسية: 
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 امش���اركة في اجتماعن، اأول حول اجتم�����اع نق��اط ااتص��ال الوطنية 
متابعة س���ير العمل للع���ام 2015م والثاني اجتماع جنة التوجيه اإقليمية 
مش���روع اإدارة ااس���تراتيجية بنهج النظام البيئي للبحر اأحمر وخليج 
عدن وذلك مقر الهيئة اإقليمية للحفاظ على بيئة البحر اأحمر وخليج عدن 
PERSGA بجدة - امملكة العربية السعودية خال الفترة من 20 إلى 21 

رجب 1437ه� اموافق 27 إلى 28 أبريل 2016م.
تفضل س���عادة أمن عام الهيئة أس���تاذ دكتور زياد بن حمزة أبو غرارة 
بافتتاح ااجتماع ورحب بالس���ادة احضور وقدم الشكر لهم على العمل 
خال الفترة الس���ابقة وكذلك معاناة الس���فر لاش���تراك في ااجتماع. 
حيث أوضح س���عادة أمن ع���ام الهيئة التقدم احالي ف���ي عمل الهيئة 
حيث حققت الهيئة خال هذه الفترة تقدمًا كبيرًا في مجال الش���راكة مع 

امنظم���ات الدولية، حيث م توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بن الهيئة 
والوكالة الدولي���ة للطافة الذرية )IAEA( لدعم مب���ادرة الهيئة اإقليمية 
اخاص���ة بالتكي���ف على تأثي���رات حمض احيطات من ج���راء التغير 
امناخي باإقليم، ومجاات أخرى ضمن تطبيق اتفاقية جدة، وقد م عقد 
أول ورش���ة إقليمية في هذا امج���ال بالتعاون مع الوكالة الدولية. كما م 
التواصل مع اللجنة احكومية الدولية لعلوم احيطات التابعة لليونيسكو 
)IOC/UNESCO( لتحدي���ث مذكرة التفاهم امبرمة مع اللجنة، ويجري 
التنس���يق حاليًا لتوقيعها. م���ا يوفر دعما فنيا لصالح أنش���طة تعزيز 
القدرات في دول اإقليم، حيث تعتبر اللجنة الدولية لعلوم احيطات جهة 
مرجعية في بناء القدرات ودعم وتنسيق خطط بحوث علوم البحار ورصد 

وتقييم البيئات البحرية على امستوى العامي

امشاركون ي اجتماع جنة التوجيه اإقليمية مشروع اإدارة ااستراتيجية بنهج النظام البيئي للبحر اأحمر وخليج عدن

 5- اجتمــاع نقــاط ااتصــال الوطنية لمتابعة سير العمل للعام 2015م والثاني اجتماع لجنة التوجيه اإقليمية 

لمشروع اإدارة ااستراتيجية بنهج النظام البيئي للبحر اأحمر وخليج عدن

6- المشاركة في تنفيذ التجربة العملية الرئيسية للتدريب على مكافحة التلوث البحري بالزيت
 »مصر المحروسة 6«، وذلك بميناء سوميد بالعين السخنة بخليج السويس، يوم اإثنين الموافق 23 مايو 2016 م.

اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز

ش���اركت الهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر اأحمر وخليج عدن PERSGA من 
خال مركز امس���اعدات امتبادلة للط���وارئ البحرية PERSGA / EMARSGA وزارة 
البيئة من خال اإدارة امركزية لأزمات والكوارث البيئية والفرع اإقليمى جهاز شئون 
البيئة بالس���ويس ووزارة البترول من خال ش���ركة اخدمات البترولية للسامة والبيئة 
)بتروس���يف( بجمهورية مصر العربية، يوم اإثنن اموافق 23 مايو 2016م في تنفيذ 
التجربة العملية الرئيسية للتدريب على مكافحة التلوث البحري بالزيت »مصر احروسة 

6«، وذلك ميناء سوميد بالعن السخنة بخليج السويس.
تهدف امناورة، إلى رفع مس���توى اس���تعداد واس���تجابة اجهات امشاركة على إدارة 
حوادث التلوث الزيتي وتقييم مدى قدرتهم على التنسيق والتعاون لدعم قدرات امكافحة 
البحرية ما يحقق تبادل اخبرات ويحاكى ما س���يتم تنفيذه في حاات التلوث الفعلية، 

التنفيذ العملي للتدريب على مكافحة التلوث البحري بالسويس  -  مصر احروسة 6باإضافة إلى الوقوف على احالة الفنية معدات وأجهزة امكافحة.
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ش���اركت الهيئ���ة اإقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البح���ر اأحمر وخليج 
عدن PERSGA من خال مركز امس���اعدات امتبادلة للطوارئ البحرية 
PERSGA / EMARSGA محافظ���ة البحر اأحم���ر من خال اإدارة 

العامة لش���ؤون البيئي���ة ووزارة البيئة من خال الف���رع اإقليمى جهاز 
شئون البيئة بالبحر اأحمر بجمهورية مصر العربية، يوم السبت اموافق 
29 ماي���و 2016م في تنفيذ تطوير ميدان بيرس���جا بالغردقة جمهورية 

مصر العربية، وذلك أثناء فعاليات ااحتفال بيوم البيئة العامي 2016.
وقدم امش���اركون الش���كر للهيئة اإقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر 
اأحم���ر وخليج عدن PERSGA وس���عادة اأمن العام للهيئة أس���تاذ 
دكتور زياد بن حمزة أبو غرارة ما تقدمه الهيئة من دعم حافظة البحر 

اأحمر امصرية.

ش���اركت الهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر اأحمر 
وخليج عدن PERSGA من خال مركز امس���اعدات امتبادلة 
ووزارة   PERSGA / EMARSGA البحري���ة  للط���وارئ 
البيئ���ة من خال اإدارة امركزية لأزم���ات والكوارث البيئية 
والفرع اإقليمي جهاز ش���ئون البيئة بالبحر اأحمر ووزارة 
البترول من خال ش���ركة اخدمات البترولية للسامة والبيئة 
)بتروس���يف( بجمهورية مص���ر العربية، خ���ال الفترة من 
اخمي���س 23 يونية 2016م إلى اإثن���ن اموافق 27 يونية 
2016م ف���ي تنفيذ أعمال امكافحة ح���ادث التلوث البحري 

بالزيت بامنطقة من جبل الزيت جنوب خليج الس���ويس حتى 
شمال الغردقة. 

حي���ث تعرضت مدين���ة الغردقة، حادث تل���وث نفطي بحري 
وس���احلي بعد وجود تلوث بالزيت اخام شمال شرق امدينة، 
تقدر مس���احته بحوالي 35 طن بت���رول خام، وحدوث تلوث 

بامسطح امائي مساحة حوالي 10 كم تقريبًا.
كان التل���وث ناج عن قط���ع في خرطوم الش���حن اخاص 
بش���مندورة إحدى شركات البترول العاملة في امنطقة، أثناء 
شحن إحدى السفن والشمندورة تبعد عن الشاطئ ما يقرب 

من 2 كيلومتر فقط.
وقام امركز PERSGA / EMARSGA بإجراء محاكاة على 

كمية الزيت امتسرب باستخدام برنامج احاكاة.
بناء عل���ى نتيجة اح���اكاة م توجيه ف���رق مكافحة التلوث 
النفط���ي م���ن وزارة البت���رول ووزارة البيئ���ة امصرية وم 

الس���يطرة على التلوث النفطي ونظافة الش���واطئ املوثة ووجه الس���ادة 
رئيس جهاز ش���ؤون البيئة ورئيس مجلس إدارة شركة بتروسيف الشكر 
للهيئة وس���عادة اأمن العام أستاذ دكتور زياد بن حمزة أبو غرارة على 

الدعم الذي تقدمة الهيئة جمهورية مصر العربية.

8- مشــاركة المركــز في أعمال مكافحة حادث التلــوث البحري بالزيت بالمنطقة من جبــل الزيت جنوب خليج 
السويس حتى شمال الغردقة، خال الفترة من 23 إلى 27 يونية 2016م.

7- تطوير ميدان بيرسجا بالغردقة جمهورية مصر العربية أثناء ااحتفال بيوم البيئة العالمي 2016م
 يوم السبت الموافق 28 مايو 2016م. 

امشاركون ي أعمال التطوير من امركز ومحافظة البحر اأحمر بجمهورية مصر العربية

خريطة توضح نتيجة احاكاة 
حركة التلوث بالنفط اخام بالغردقة
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ش���ارك امركز في فعاليات مبادرة »حلوة يا بل���دي بينا كلنا« والتي نظمها الفرع 
اإقليم���ي بجهاز ش���ئون البيئة برعاية محافظ البحر اأحم���ر وتضمنت فعاليات 
امبادرة حلقات نقاش���ية على م���دار يومن 19-20 يوليو 2016م وكذلك حمات 

توعية في امناطق العشوائية.
بدأت حلقات النقاش بكلمات افتتاحية لفرع جهاز ش���ئون البيئة وكلمة للهيئة نقل 
م���ن خالها نائب مدير امركز منيات س���عادة اأمن الع���ام للهيئة ومدير امركز 

والعامل���ن في الهيئ���ة بنجاح هذه امبادرة في حقيق أهدافها في ترس���يخ روح 
العمل اجماعي وتعزيز امش���اركة اإيجابية في تعديل الس���لوك البيئي للمحافظة 

على البيئة ما لها من أهمية في حقيق حياه نظيفة وجميلة.
وق���دم امش���اركن العديد من التوصي���ات لضمها لبرنامج امبادرة لترس���يخ قيم 
وأهداف امبادرة وس���اهموا في حم���ات ميدانية لنظافة ميادين وش���وارع مدن 

البحر اأحمر. 

9- مشاركة المركز في فعاليات مبادرة »حلوة يا بلدي بينا كلنا« خال  19-20 يوليو 2016م.

ش���ارك مدير امركز في فاعليات امنتدى الدولي الرابع للتأهب وااس���تجابة 
 OIL SPILL وااستعداد مكافحة التسرب النفطي في مدينة مومباي بالهند
INDIA 2016 خال الفترة من 11 إلى 12 أغسطس 2016م، حت عنوان 

»االت���زام والتآزر، والتميز« OSI 2016 مع التركيز على »االتزام« من أجل 
حقيق ااستدامة البيئية، والتأهب والوقاية من اانسكاب النفطي، واحاجة 
إل���ى »التآزر« في التصدي لانس���كابات النفطية و«التميز« في جهود إعادة 

الوضع إلى ما قبل احادث. 
وقد شهد مؤمر مكافحة التسربات النفطية بالهند مشاركة العديد من اخبراء 
البارزين في العالم ما في ذلك صناع السياسات، الرئيس التنفيذي منتجي 
النفط وامنظمن ومقدمي تكنولوجيا ااس����تجابة مكافحة التس����رب النفطي، 
وامخططن لعمليات امكافحة، ودراسات احالة، واأوراق البحثية التي تسلط 

الضوء على التركيز العامي لرفع القدرات في إدارة التسربات النفطية. 
ويحرص امعرض على إظهار موردين التكنولوجيا وامعدات الدولين وعرض 
أحدث امعدات والتكنولوجيا واخدمات واحلول منع وااس���تجابة للتس���رب 
النفط���ي. ويهدف امنتدى الدولي الرابع مكافحة التس���رب النفطي في الهند 
)OSI( ع���ام 2016 معاجة القضايا اأكثر انتش���ارا التي تواجه صناعة 
تسرب النفط العامية، حيث يعتمد جدول اأعمال على حفيز التعلم من خال 
امناقش���ات، ودراسات احالة الفنية واجلس���ات الرئيسية التي تضمن إمام 
الس���ادة احضور بامهارات وامعرفة الازمة للتغلب على التحديات وامخاطر 
التي يواجها امشغلن، باإضافة إلى رفع القدرات لدى امتخصصن بالدول 
امش���اركة في مجال الوعي البيئي اخاص مكافحة التلوث البحري بالزيت 

وامواد الكيمائية الضارة وخلق حوار للتفاعل بن امشاركن.

الفائدة العائدة على الهيئة من حضور امؤمر:
أ- تنمية التعاون بن الهيئة مع الشركات وامنظمات الدولية امعنية موضوع 
التلوث النفطي للحّد من مخاطر التلوث البحري بالنفط على امنشأت البحرية 
امختلف���ة وكذل���ك تعزيز وتدعيم ال���دور اإقليمي للهيئة، وتنمي���ة التعاون مع 

اجهات الدولية العاملة في مجال ااستعداد والتصدي للتلوث النفطي. 
ب- متابعة مشاركة وفود حكومات الدول واأكادمين واخبراء ومثلي منظمات 
امجتمع امدني ومثلي امنظم����ات الدولية واإقليمية امعنية في التدريبات ذات 

الصلة في إطار العمل امشترك لاستعداد والتصدي للتلوث النفطي.
ج- أهمي���ة اس���تخدام أحدث تكنولوجيات ااستش���عار عن بع���د في امركز 
PERSGA / EMARSGA للكش���ف امبكر للحد من خطر وتكاليف عمليات 

ااستجابة لانسكابات النفطية.

امشاركون ي مكافحة التلوث النفطي

10- المشاركة في المنتدى الدولي الرابع للتأهب وااستجابة وااستعداد لمكافحة التسرب النفطي 

في مدينة مومباي بالهند OIL SPILL INDIA 2016 خال الفترة من 11 إلى 12 أغسطس 2016م.

اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز

امشاركون ي فعاليات مبادرة حلوة يا بلدي
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ورد للمركز من غرفة العمليات امركزية بجهاز شئون البيئة بجمهورية 
مصر العربية باغ الس���اعة 12 ظهرًا يوم اأحد اموافق 11 سبتمبر 
2016م عن وجود تلوث زيتي لشاطئ ضي القمر منطقة رأس غارب 

وسط خليج السويس بجوار الشركة العامة للبترول. 
م التنسيق مع الفرع اإقليمي جهاز شئون البيئة بالغردقة واإدارة 
العامة حميات البحر اأحمر حيث م دفع جنة مش���كلة من د/ماهر 
رشوان و م/ تامر عطا الله بالتنسيق مع مكتب البيئة محافظة البحر 

اأحمر إلى موقع احادث حيث تبن اآتي: 
1- التل���وث عب���ارة عن زيت خام حديث على ش���اطئ كافتيريا ضي 

القمر برأس غارب بجوار الشركة العامة للبترول. 
2- امساحة حوالي طول 1 كم x عرض 4 متر على الشاطئ. 

3- وصول الزيت اخام بالكامل على الشاطئ وا يوجد تلوث بالبحر. 

4- م أخذ عينات من الزيت وم إرس���اله إلى فرع السويس لتحليلها 

ومطابقتها بامص���ادر احتملة بامنطقة من خال جهاز بصمة الزيت 
للتعرف على مصدر التلوث. 

5- م التنس���يق مع الهيئة العامة للبترول حيث قامت الهيئة بتكليف 

الشركة العامة للبترول للبدء في أعمال إزالة التلوث من على الشاطئ.     
6- م التنس���يق مع الشركة العامة للبترول حيث أفاد مسئول البيئة 

بالشركة م. هشام بأنه سيتم البدء في أعمال إزالة التلوث اعتبارا من 
يوم ااثنن اموافق 12 سبتمبر 2016م.

7- قام���ت الهيئ���ة العامة للبت���رول بإباغ الش���ركة العامة بامنطقة 

مراجعة التس���هيات اخاصة بها وعمل مسح للمنطقة للتأكد من عدم 
وجود تلوث بالبحر.

11- المشــاركة في أعمال مكافحة التلوث الزيتي برأس غارب وسط خليج السويس بجمهورية مصر العربية، 

)شاطئ كافتيريا ضي القمر( بجوار موقع الشركة العامة للبترول، يوم اأحد الموافق 11 سبتمبر 2016م. 

خريطة توضح امنطقة املوثة برأس غارب
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رابعً: مشاركة المركز في مشروع اإدارة ااستراتيجية المستندة 

إلى نهج النظام البيئي في البحر اأحمر وخليج عدن 

أ- عقد ورشة عمل بالمركز بالغردقة )جمهورية مصر 
العربية( يومي 9 إلى 10 فبراير 2016م عن مشروع اإدارة 

ااستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر اأحمر وخليج 
عدن )للجنة التوجيه الوطنية والسكان المحليين بمصر(. 

 )PERSGA( عقدت الهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر اأحمر وخليج عدن
ورش���ة عمل مشروع اإدارة ااستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر اأحمر 
وخليج عدن )للجنة التوجيه الوطنية والسكان احلين مصر(، واستمرت الورشة 
م���دة يومان وذل���ك عن يومي اإثنن إل���ى اأربعاء اموافقان 9 إل���ى 10 فبراير 

  .EMARSGA 2016م، في مركز امساعدات امتبادلة للط�وارئ البحرية
حضر ورشة العمل 25 مشارك من مختلف اجهات احكومية والسكان احلين 
واجمعيات اأهلي���ة بجمهورية مصر العربية، قدم دكتور/ مدوح محمد مليجي 
مدير امرك��ز كلمة ترحيبية بالس���ادة احضور نقل فيها حيات سعادة أمن عام 
الهيئ���ة أ. د زي���اد بن حمزة أبوغ���رارة بالتوفيق ويأمل ان يكلل مجهود الس���ادة 

امشاركن بالنجاح ويتحقق اأهداف امرجوة من ورشة العمل. 
تهدف ورشة العمل إلى رفع القدرات لدى امتخصصن امصرين في مجال اإدارة 
ااس���تراتيجية بنه���ج النظام البيئي، وخلق حوار للتفاعل بن امش���اركن من كافة 

اجهات بجمهورية مصر العربية.

اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز

Strategic Ecosystem based Management in the Red Sea and 

Gulf of Aden (SEM)

قام امركز بامشاركة ي امشروع من خال اآتي:

امشاركون ي ورشة العمل اخاصة بامشروع للجنة التوجيه الوطنية والسكان احلين مصر

ب- ورشــة عمل المنعقدة بالقاهرة )جمهورية مصر العربية( يوم 21 مارس 2016م والخاصة بالمراجعة النصفية 
لمشروع اإدارة ااستراتيجية المستندة إلى نهج النظام البيئي في البحر اأحمر وخليج عدن.

ش���ارك امركز في ورشة عمل امراجعة النصفية للمشروع بالقاهرة يوم 21 
مارس 2016م، والهدف اأساس���ي للمش���روع هو حس���ن إدارة اموارد 
البحرية ف���ي منطقة البحر اأحم���ر وخليج عدن وحماي���ة امصائد والثروة 
الس���مكية، وذلك عن طريق تعزيز امش���اركة اإيجابية للمجتمعات الساحلية 
في صون اموارد البحرية والتنمية امستدامة من خال تنفيذ أنشطة موذجية 
عل���ى أرض الواقع بالدول، باإضافة لتوس���يع وانس���جام القاعدة امعرفية 

للموارد البحرية بن الدول اأعضاء في الهيئة.
م ف����ي 21 مارس 2016م تنظيم اجتماع التقييم النصفي مش����روع اإدارة 
ااستراتيجية امستندة على نهج النظام البيئي في البحر اأحمر وخليج عدن، 
والتي اس����تضافتها جمهورية مصر العربية بالقاهرة، حيث ناقش����ت الورشة 
ما م اجازه من أعمال امش����روع من خال مكونات����ه امختلفة، وخطة العمل 
واأنش����طة للفترة امتبقية. وكان من نتائج مناقش����ات الورش����ة الوصول لعدة 
توصيات فيما يخص حديث مؤش����رات قياس نتائج امش����روع، واتخاذ بعض 
اإجراءات لتسريع وتيرة تنفيذ امشروع خاصة أنشطة دعم سبل كسب العيش 
بالتزام����ن مع تنفيذ خطط إدارة احميات ونطاقات ااس����تخدام ذات امردود 
املموس والتأثير امباش����ر على امس����تفيدين من امجتمع����ات احلية أهميتها 

في حفيز اس����تدامة اإدارة التشاركية ونتائج امشروع. باإضافة إلى تعزيز 
أدوات التواصل والتعريف مخرجات امش����روع من خ����ال اموقع اإلكتروني 

للهيئة وعكس الدروس امستفادة في احافل الدولية واإقليمية ذات الصلة.

امشاركون ي ورشة العمل اخاصة بامراجعة النصفية مشروع اإدارة ااستراتيجية 
امستندة إلى نهج النظام البيئي ي البحر اأحمر وخليج عدن
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د - ورشة عمل المنعقدة بفندق ماريوت بالقاهرة 
)جمهورية مصر العربية( يوم 10 أكتوبر 2016م 
والخاصة بالمراجعة لمشروع اإدارة ااستراتيجية 

المستندة إلى نهج النظام البيئي في البحر اأحمر 
وخليج عدن 

قامت الهيئة اإقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر اأحمر وخليج عدن 
بعقد ورش���ة العمل الوطنية مناقش���ة نتائج الرصد البحري في محمية 
وادي اجم���ال - حماطة، مصر وذلك بفندق جورجينيا بوادي اجمال 

– مرسى علم خال الفترة من 22-23 نوفمبر 2016م. 

وش�����ارك ف���ي إعط��اء م��واد هذه الورش���ة كل م���ن الدكتور محمد 
ب���دران )الهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر اأحمر وخليج عدن 
PERSGA(، وكل من الدكتور تامر منير عطاء الله - اأس���تاذ س���يد 

إبراهيم عبد احليم - اأستاذ أمن ناصر - اأستاذ إسام الصادق، 
من محميات البحر اأحمر.

قدم الدكتور محمد بدران )الهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
اأحمر وخليج عدن PERSGA( كلمة ترحيبية بالسادة احضور نقل 
فيها حيات س���عادة أمن عام الهيئة أ. د زي���اد بن حمزة أبوغرارة 
بالتوفيق ويأمل ان يكلل مجهود الس���ادة امشاركن بالنجاح ويتحقق 
اأهداف امرجوة من ورش���ة العمل، وم تقدم شرح مبسط عن دور 

الهيئة في احفاظ على البيئة بالبحر اأحمر وخليج عدن.  
ثم ق���دم الهدف م���ن انعقاد ورش���ة العمل وأهمية مش���اركة 
امتخصصن من محميات البحر اأحمر والسكان احلين في 

هذه الورشة، لزيادة تشاورهم في موضوع الورشة.  

هـ - ورشـــة العمـــل الوطنيـــة لمناقشـــة نتائـج الرصــد البحـري فـي محميــة وادي الجمال – حماطة – 
مرسى علم - جمهورية مصر العربية، من 22 إلى 23 نوفمبر 2016م.

جـ - البرنامج 
التدريبي اإقليمي 

حول سبل إدارة المحميات البحرية 
- مرسى علم - وادي الجمال – 

من 8 إلى 13 أكتوبر 2016
قام امركز باإعداد والتجهيز استقبال الوفود 

من دول اإقليم وإقامتهم بالغردقة ونقلهم 
من الغردقة إلى وادي اجمال وعودتهم 

للغردقة واستقبالهم وسفرهم من 
مطار الغردقة. 

امشاركون ي ورشة العمل الوطنية مناقشة نتائج الرصد البحري ي محمية وادي اجمال -  حماطة  -  مصر
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اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز

توريد جاس بوت  امواصفات الفنيـة :

الطول 
اخارجي 12م

العرض
 اخـــــارج 3م 

 امركب مصنع من 
أجود أنواع خامات الفيبر 

جاس امعتمدة من
 هيئة إشراف دولية.

مزود مخزن 
أمامي. 

مزود بعدد 3عن 
رباط لزوم القطر من 

اخلف واأمام. 

مزود بأعصاب داخلية 
لتحمل أقصى ظروف 

التشغيل.

مزود بعدد 3 شمعة 
رباط من اأمام 

واخلف

مزود بفندر 
خارجى حرف جى 
لتحمل الصدمات 

اخارجية.

مزود بعدد 2 فتحة 
زجاج بطول 4 متر 

عرض 70سم.

مزود بطلمبة 
سنتينة 500 
جالون بالعوامة

مزود بعدد 2 * 55 
حصان موتور ياماها 

ياباني مارش كهرباء 
وكنترول

مزود بتندة. 

1

2

3

4

5

6

7

9

11

12

13

10

مزود بكنب على 
اأجناب يسع لعدد 

20 فرد تقريبا.

8

صور  توضح اللنش الفيبرجاس 
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قامت الهيئة اإقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر اأحمر 
وخليج عدن بعقد ورش���ة عمل إقليمية حول معايير حدود 
انبع���اث املوثات العضوية الثابت���ة وتأثيرها احتمل على 
مكون���ات البيئة في امدن الس���احلية عل���ى البحر اأحمر 
وخليج عدن وذل���ك مركز امس���اعدات امتبادلة للطوارئ 
البحري���ة PERSGA/EMARSGA في مدينة الغردقة خال 

الفترة من 15-17 أغسطس 2016م. 
وش�����ارك ف������ي إعط��اء م��واد هذه الورش���ة كل من س���عادة 
الدكتور محمد بدران )الهيئة اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
اأحمر وخليج عدن PERSGA(، واخبير الدولي اأماني السيد 
 .)Roland Weber POPs Environmental Consulting الدكتور
قدم دكتور مدوح محمد مليجي مدير امرك�������ز كلمة 
ترحيبية بالس����ادة احضور نقل فيها حيات س����عادة 

أمن ع����ام الهيئة أ. د زياد بن حم����زة أبوغرارة بالتوفيق 
ويأمل ان يكلل مجهود السادة امشاركن بالنجاح ويتحقق 
اأهداف امرجوة من ورشة العمل، وم تقدم شرح مبسط 
ع����ن دور الهيئة ف����ي احفاظ على البيئ����ة بالبحر اأحمر 

وخليج عدن.
قدم دكتور محمد بدران كلمة ترحيبية قدم فيها الهدف من انعقاد 
ورشة العمل وأهمية مش���اركة امتخصصن من دول اإقليم في 
هذه الورشة، لزيادة تشاورهم في موضوع الورشة، وقدم سعادته 

الشكر للسيد اخبير على مشاركته في أعمال الورشة.  
تهدف ورش����ة العمل إلى امساعدة في تفهم اتفاقية استكهولم 
اخاص����ة باملوث����ات العضوي����ة الثابت����ة POPs والهدف من 
ااتفاقي����ة حماية صحة اإنس����ان والبيئة من مخاطر املوثات 

العضوية الثابتة

امشاركون ي ورشة العمل اإقليمية حول معايير حدود انبعاث املوثات العضوية الثابتة 
وتأثيرها احتمل على مكونات البيئة ي امدن الساحلية على البحر اأحمر وخليج عدن

خامسً: في مجال بناء القدرات

ورشة العمل اإقليمية حول معايير حدود انبعاث الملوثات العضوية الثابتة وتأثيرها المحتمل على 
مكونات البيئة في المدن الساحلية على البحر اأحمر وخليج عدن، المنعقدة في مركز المساعدات 

المتبادلة للطوارئ البحرية EMARSGA، خال الفترة من 15-17 أغسطس 2016م.
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سادسً: في مجال جمع المعلومات وتحديث قواعد البيانات

 1- تحديث قاعدة البيانات

2- عدد المتدربين في المركز خال عشرة أعوام

عدد اخبراء
عدد القوانن

خطط الطوارئ
مراكز مكافحة

امعدات

عدد اخبراء
عدد القوانن

خطط الطوارئ
مراكز مكافحة

امعدات

عدد اخبراء
عدد القوانن

خطط الطوارئ
مراكز مكافحة

امعدات

عدد اخبراء
عدد القوانن

خطط الطوارئ
مراكز مكافحة

امعدات

عدد اخبراء
عدد القوانن

خطط الطوارئ
مراكز مكافحة

امعدات

عدد اخبراء
عدد القوانن

خطط الطوارئ
مراكز مكافحة

امعدات

11

1

1

1

27

 14

 1

 1

 18

غ م

159

1

1

5

34

29

1

1

غ م
7

9

غ م
1

غ م
غ م

38

1

1

2

89

قاعدة 
البيانات 

اإقليمية بمركز 
EMARSGA

اأردن

السعودية

السودان

جيبوتي

مصر

اليمن

2006

52463097117

281138391124

2008201020122014

20072009201120132015

اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز

سنه اإصدار اخطة الوطنية  البلد 
2002م  1 اأردن  

2010م قيد ااعتماد الرسمي  1 جيبوتي  
2002م  1 السعودية  

2003م  قيد التحديث  1 السودان  
غير متوفرة الصومال           غير متوفرة 

1989م  1 مصر  
2007م  1 اليمن  

3- إعداد نسخ الكترونية خطط الطوارئ والقوانن امختصة 
بالتلوث البحري 
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سابعً: تقنيات ااستشعار عن بعد للكشف عن التلوث النفطي

Remote sensing techniques of oil pollution detection

بدأ علم دراس���ة احيطات باستخدام اأقمار الصناعية بداية حقيقية في 
   Nimbus »و»مبوس TIROS« عام 1978م، مع إطاق اأقمار »تيروس
و »س���ي س���ات« Sea Sat. وهذه اأقمار الثاثة م���زودة بأجهزة لرصد 
 `NIMBUS-7 احيطات، وعندما أطلقت الوايات امتحدة اأمريكية القمر
للحصول عل���ى معلومات تتعلق باحيطات والبح���ار واجو، فإنها حددت 

مجاات معلوماته ما يلي:

أ  � ألوان احيطات، وامواد العالقة بامياه اماحة.
ب � توزيع الثلوج بالبحار واحيطات، وتكوين الغاف اجوي.

ج � ميزان الطاقة اخاص بسطح اأرض.

وهناك مشروع أمريكي فرنسي إطاق أقمار لدراسة احيطات حت اسم 
»توبيكس � بوسيدون« Topex-Posidon، ومشروع إطاق قمر كندي 
 OKEAN »يسمى »رادار سات«. ومن روسيا هناك مجموعة أقمار »أوكيان
وامخصص مراقب���ة الغطاء اجليدي ورصد التغي���رات فيه بدقة 30 كم، 

وينتظر أن تطلق أقمار أخرى بدقة أعلى في امجموعة نفسها.
وتس���تخدم اأقم���ار الصناعية امخصص���ة لرصد البح���ار واحيطات، 
بصفة عامة، اإش���عاع الكهرومغناطيسي في مناطق مختلفة من الطيف، 
وللموجات في مناطق الطيف امختلفة خصائص مختلفة مكن استخدامها 
للقياس والرصد، فاأشعة حت احمراء تنتج عن تغيرات حرارية، واأشعة 
الضوئية تس���تخدم في التصوي���ر النهاري العادي، بينما تتمتع اأش���عة 
متناهي���ة القصر ميكروويف Microwaves  بخصائص اختراق عالية، 

ولذلك ا تتأثر بالغاف اجوي.
تس���اهم امراقبة من الفضاء مس���اهمة كبيرة في إظه���ار عمليات التلوث 
النفطي، وترجع نقاط القوة الرئيس���ية لهذه التقنية إلى التغطية الواس���عة 
مراقبة امناطق البحرية التي نس���عى مراقبتها لرصد التلوث البحري، حيث 
تساهم عمليات امراقبة باستخدام اأقمار الصناعية في توفر نتائج دقيقة 

على مساحات واسعة. 
مكن ااس���تفادة من تقنيات ااستشعار عن بعد في احفاظ على البيئة، 
حيث تس���هل دراس���ة تلوث امياه واجو وس���طح اأرض من خال صور 
اأقم���ار الصناعي���ة، وذلك باس���تخدام الصور الفضائي���ة بعد معاجتها 

باحاس���ب، هناك برامج علمية دقيقة لدراس���ات التلوث كمًا ونوعًا، نفذت 
س���ابقا وتنفذها حاليًا دول عديدة مختلفة في العالم باس���تخدام معطيات 

الصور الفضائية، وحليلها وتفسيرها.
فتحليل الصور الفضائية أظهر إمكانية جيدة مراقبة ورس���م خرائط تلوث 
امياه والهواء والتربة، بناء على خبرات دول كثيرة طبقت هذه التقنيات، وما 
زالت تطبقها حتى اآن في كثير من مش���اكل التلوث، ومثال ذلك: دراس���ة 
اتس���اع حوادث تلوث معينة ذات امتداد مس���احي واسع، كمراقبة البقع 
النفطية والزيتية امختلفة، التي ُتعد مهمة لكثير من بلدان العالم، باإضافة 

إلى دراسة تلوث مصادر امياه امختلفة.
يعتمد على ااستشعار عن بعد في حديد مصادر التلوث حيث يساعد في 
مراقب���ة اامتداد اموضعي امكاني لهذا التلوث، وبخاصة عند حدوث تلوث 
طارئ معن، باإضافة إلى القيام بدراسة تركيز هذا التلوث، وسرعة تدفقه 
وجريانه، ومقدار تشتته أيضًا، فالصورة الفضائية تتمتع بفوائد ومحاسن 
الرؤية الشاملة، التي تساعد في دراسة مشكلة التلوث عندما تكون مغطية 

منطقة كبيرة امساحة، ولفحصها بدقة بعد ذلك.
وتعتب���ر هذه امي���زة هامة في كثير من اأمثلة. ومث���ال ذلك القيام بتحليل 
التل���وث الناج عن مخلف���ات محطات الطاقة، التي تق���وم بإلقاء فضاتها 

ومخلفاتها ذات درجة احرارة امرتفعة في مياه البحار أو اأنهار.
هناك ثاثة أنش���طة رئيس���ية تتعلق بإدارة تسرب النفط في البيئة البحرية 
)ويتلخص دور ااستشعار عن بعد باستخدام اأقمار الصناعية في اآتي 

)التخطيط للطوارئ وااستجابة للطوارئ والرصد(: 
يش���مل التخطيط للطوارئ لتس���رب النفط على جمع البيانات اأساسية، 
وحديد امناطق ذات احساسة اقتصاديا وبيئيا وتقييم مدى توفر امرافق 
وامعدات استخدامها في جهود التنظيف في حالة حدوث تسرب نفطي، 

ااس���تجابة للطوارئ حادث معن من التس���رب النفط���ي تتضمن حديد 
اموقع ومدى انتشار التسرب النفطي القصير امدى،  

يش���مل برنامج الرصد على التصوير امتكرر للمناطق التي يحتمل حدوث 
التسرب النفطي أو اإغراق الغير قانوني بها.

ونظ���را لتغيير الظ���روف البيئية واموقع وخصائص البق���ع النفطية والتي 
تهدد النظام اإيكولوجي مباشرة، فان منصات الرصد باستخدام اأقمار 
الصناعية مطلوبة لاستشعار عن بعد حيث أنها مكنها أن توفر البيانات 
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الازمة من خال الرصد لفترات طويلة ومساحات كبيرة، أن اموقع وعرض 
النطاق الطيفي هو امهم في التمييز للنفط من امياه امجاورة.

وحيث إن الصور امأخوذة في مجال أطوال موجات اأشعة احرارية، حت 
احمراء، بواس���طة جهاز مسح طيفي تفيد عن إمكانية وصول مواد التلوث 
إلى منطقة محددة، أو إذا كانت مواد التلوث هذه تشكل عائقا مانعا مرور 
اأس���ماك في مثل هذه امناطق، إضافة إلى إمكانية رس���م خريطة لتوزيع 

درجة حرارة سطح اماء املوث.

1- تحديد أماكن التسرب النفطي
فتسرب النفط يشكل مشكلة متزايدة الصعوبات، وعادة ما تكون إجراءات 
جم���ع امعلومات التقليدية غير كافية لتحديد مدى اتس���اع تس���رب البقع 
الزيتي���ة أو تتب���ع آثاره���ا، إا أن أنواعا من تقنيات ااستش���عار عن بعد 
ق���د برهنت قدرتها على أداء هذه امهام، فاللون امضيء الفاح للتس���ربات 
النفطية قابل للكش���ف بواس���طة أجهزة ااستشعار عن بعد، التي تستفيد 

من قياس اأشعة فوق البنفسجية في امنطقة امدروسة.
وتستطيع أجهزة امسح التي تقيس اأشعة احرارية حت احمراء، وأجهزة 
قياس اإش���عاع متناهي القصر الدقيق Fine Microwaves الكشف 

عن تسرب النفط والبقع الزيتية أيضًا.

2- مراقبة تطبيق قوانين التلوث
باإم���كان توظيف أجه���زة قياس اإش���عاع اموجودة على م���ن اأقمار 
الصناعية مراقبة تطبيق قوانن التلوث احلية، فبعض أجهزة ااستش���عار 
ع���ن بعد فعالة ليا بش���كل خاص، وكذل���ك في اأوق���ات الغائمة وأوقات 
الضباب، وهي اأوقات امفضلة وامس���تغلة من قبل بعض أصحاب السفن 

لتصريف نفاياتهم إلى البحر.

3- رصد التلوث
تس���تطيع الصورة الفضائية أن ترصد التلوث ومس���بباته في الهواء واماء 
والتربة، وتس���هل بذلك متابعة هذه التأثيرات على مرافق احياة ومواردها، 
وم���ن ثم اتخاذ اإجراءات امضادة، إذ ميز التحليل الطيفي للصورة مثا 
ب���ن اماء العذب واماء املوث باأم���اح وغيرها، ويرصد غازات ااحتراق، 
وسحب الدخان امتصاعدة من امنش���آت الصناعية، ومتابعة تأثيرها على 

اجو والغطاء النباتي.
يعتبر اس���تخدام منصات اأقمار الصناعية مراقبة البقع النفطية هي أكثر 
فعالية م���ن حيث التكلفة من تطبيق تقنيات الرصد احمولة جوا، وبالتالي 

س���يكون من امفيد عند اس���تخدامها في دور امراقبة امس���تمرة. أجهزة 
ااستش���عار التي تنتقل عن طريق اأقمار الصناعية، وخاصة الرادار ذي 
الفتح���ة )Synthetic Aperture Radar )SAR، توف���ر معلومات 

قيمة، لكن وتيرتها أثناء التحرك يجب أن حسن بشكل كبير.
إن النف���ط اخام والزيوت الثقيلة امك���ررة لها ثاثة خصائص بصرية التي 
تختلف قليا من النفط إلى النفط، والتي جعلها قابلة للكش���ف في عرض 

البحر من قبل أجهزة ااستشعار البصرية:
1- يعتبر معامل اانكسار منها أكبر من مياه البحر

2- يعتبر معامل امتصاص الضوء منها أقوى بكثير من امياه، ا س���يما 

في اأطوال اموجية اأقصر
3- يظهر النفط اخام بوضوح عندما يتعرض للضوء الطبيعي الساطع

وس���ائل رص���د اأرض باأقم���ار الصناعية مث���ل TerraSAR-X أو 
Radarsat-2 ire pulses ، أو ال���رادار ف���ي البح���ر. وتنعكس هذه 

النبضات إلى القمر الصناعي كاأصداء.
تروي كمية الصدى التي تعود 
إلى القمر الصناعي )الش���كل 
التال���ي( الكثي���ر عن س���طح 
احيط. حيث تش���تت نبضات 
للرادار في  اموجات الصغيرة 
جميع ااجاهات، ما في ذلك 
تعود مرة أخ���رى إلى اأقمار 

الصناعية. مع رؤية الرادار، وهذا يجعل البحر يبدو امعًا.

اأنشطة والرامج التي يقوم بها
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تظهر صور اأقمار الصناعية امبينة أعاه ثاثة أنواع مختلفة من البقع النفطية: 
تسرب من الزيوت النباتية Plant Oil )أعلى اليسار(، مستحلب من اماء والنفط العضوي 

Emulsion )وسط( والبقعة النفطية اخام Crude Oil )أسفل(. م التقاط الصورة أثناء 

احفر الذي تسبب ي التسرب النفطي ي بحر الشمال. 

)Image: RADARSAT-2 Data and Products © 

MacDONALD, DETTWILER AND ASSOCIATES 
LTD. )2011( − All Rights Reserved. he pi   cture was 
delivered by KSAT, Tromsø(



( 19 )

خرائط اظهار التسرب النفطي باأقمار 
الصناعية: 

إن انسكاب كمية كبيرة من النفط في البيئة البحرية مكن أن يكون لها 
آثار بيولوجية واقتصادية خطيرة، يعتبر كشف التلوث من البقع النفطية 
الس���طحية في الوقت امناس���ب، أمر ا غنى عنه وذلك من خال مراقبة 
التس���رب النفطي الطبيعي حتى مكن الس���يطرة على مخاطر التسرب 
النفطي، حيث تعتبر هذه البيانات قيمة للغاية إدارة ااستجابة للطوارئ 
البحري���ة وكذلك لفرق التنقيب العاملة ف���ي صناعة النفط والغاز، وغالبا 
ما ينفذ تقييم توزيع البقع النفطية باس���تخدام تقنيات ااستش���عار عن 
بع���د باأقمار الصناعية، والظواهر القابل���ة للتحديد عند معاجة صور 
ااستش���عار عن بعد هي رطوبة وخش���ونة س���طح احيط الناجمة عن 
طبقة النفط، وعادة ما يعتمد الكش���ف عن التس���رب النفطي باستخدام 
الصور امرئية واأش���عة حت احمراء والرادار ذي الفتحة ااصطناعية 

.Synthetic Aperture Radar )SAR(

الحــــــــل 
تعمل العديد من الشركات إيجاد احل بشكل مستقل سواء في مقياس 
الرسم، ونوع أجهزة ااستش���عار، واموقع اجغرافي، يوجد العديد من 
اأقمار الصناعية العاملة وامناسبة لرسم خرائط التسرب النفطي، بدءا 
من اأقمار الصناعية ذات الرقعة البصرية الواس���عة، مثل MODIS أو 
MERIS واأقم���ار الصناعية البصرية عالية الدقة، أو اأقمار الصناعية 

 RapidEye, GeoEye عالية الدقة جدا وامبرمجة، مثل اأقمار الصناعية
or QuickBird. وتؤك���د اأعداد الكبيرة من اأقمار الصناعية البصرية 

امناسبة توافر عدد كبير من الصور اليومية عالية اجودة، ويستند النهج 
اموحد على جهيز النمذجة امادية، أي نتائج ماثلة مكن أن يتحقق مع 

أي نوع من الصور الضوئية.
اأم���ر نفس���ه ينطبق عل���ى البيانات ال���واردة من ال���رادار ذي الفتحة 
ااصطناعي���ة )Synthetic Aperture Radar )SAR، التي أثبتت قدرتها 
على الكش���ف عن البقع النفطية لفترة طويلة. تعتبر SAR مس���تقلة عن 
الطقس وظروف إضاءة الش���مس، ولكن نفس الصور البصرية، وتتأثر 
اإشارة امرتدة وامبعثرة تعبر عن التغيرات في اللزوجة والكثافة والتوتر 
من س���طح البحر، ومع ذلك، فإن اجمع ب���ن مصادر البيانات امختلفة 
يقل���ل إلى حد كبير من القيود للكش���ف عن التس���رب النفطي والرصد 

ويسمح بنتائج موثوقة ومتسقة على مساحات واسعة.  
يعتمد برنامج تفسير EOMAP على النمذجة امادية اموحدة، وهذا يعني 
أن أي ن���وع من الصور البصرية لاستش���عار عن بعد مكن معاجتها 
وتصنيفها. هذا النهج هو وس���يلة قوية لتلبي���ة متطلبات العميل بأفضل 

سعر مكن.
تقدم العديد من الشركات العامية منتجات وخدمات البيانات اجغرافية 
امكانية من اخرائط، وصور اأقمار الصناعية حلول وخدمات اجغرافية 

امكانية. 
- جل���ب صور اأقمار الصناعية إلى مكان كل مس���تخدم حتى يتمكن 
امستخدمن من اتخاذ قرارات أفضل للمساعدة في استدامة مواردنا. 
- خلق نظام بيئي من ااستش���ارين والش���ركاء احلين ومكينهم من 
العمل من خال مجموعة من التقنيات والذهاب إلى السوق ااستراتيجية.
- لتوفي���ر اجيل القادم من منتجات البيان���ات واخدمات لعمائهم من 

خال التعاون مع شركائهم في مجال التكنولوجيا العامية.

امراجع:
 /http://skymapglobal.com/portofolio/oil-spill-mapping

 http://sciencenordic.com/detecting-oil-spills-satellite

 

صورة من اجو أثناء احتواء التسرب النفطي، تبن وجود بقعة النفط التي م تصويرها 
أثناء الطيران علي ارتفاع منخفض. )صور: اإدارة النرويجية الساحلية / جمعية البحار 

 )NOFO النظيفة النرويجية
مكن أن تساعد الصور اجوية ي تفسير صور اأقمار الصناعية.

»هذه الصورة من Radarsat-2 اتخذ من مدار علي ارتفاع 
800 كيلومترا. ويبن ثاثة بقع داكنة ولكن البقعة السفلية 

فقط هي بقعة النفط اخام احقيقية »
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ثامنً: مفهوم اأزمات والكوارث

ب���دأت احاج���ة في العص���ر احديث إلى علم مس���تقل يختص 
باأزمات والكوارث، وكيفية إدارتها ومواجهتها، يطلق عليه »علم 
إدارة اأزم���ات والكوارث« وهو علم مؤس���س كغيره من العلوم 
على مجموعة من اأسس وامبادئ العلمية وامفاهيم اخاصة به، 
وهذا ما يجعله علمًا مختلفًا في أس���اليبه وتطبيقاته، عن العلوم 
اإدارية اأخ���رى والتي قد تختلط به، فإدارة اأزمات والكوارث 
تهدف إلى التحك���م في أحداث مفاج���أة ، ومتفاقمة، والتعامل 
معها وتصنيفه���ا ومواجهة أثارها ونتائجه���ا، وهي إدارة تقوم 
على الدراس���ة والبحث، وامعرفة والتجارب امستفادة والتخطيط 

واستخدام امعلومات والبيانات كأساس للقرار السليم. 
تعم����ل إدارة اأزم����ات والكوارث من خ����ال التعامل الفوري مع 
اأحداث لوقف تصاعدها، والسيطرة عليها وحجيمها وحرمانها 
من مقومات تعاظمها ومن أي روافد جديدة قد تكتسبها أثناء قوة 
اندفاعها، ويتضح أهمية ودور وس����ائل وأجهزة اإعام امختلفة 
عند إدارة ومواجهة اأزمات والكوارث امختلفة، سواء قبل وقوعها 
أو أثناء حدوثها أو بعد اانتهاء منها، ما يس����توجب إبراز هذا 

الدور وأهميته في توفير اأمن وااستقرار في امجتمع ككل. 
هناك العديد من التعاريف لأزمة والكارثة، وتختلف امفاهيم والروئ 
في كل دولة ومجتمع، بحس���ب نظرتها لأزمة أو الكارثة، فهناك من 
يري أن اأزمة حدث مفاجئ يس���بب ضغطًا لصانع القرار يستلزم 
مواجهة هذا احدث بوس���ائل وأساليب علمية، تساعد على القضاء 
عليه قبل اس���تفحاله، وهناك من يري أن س���بب حدوث اأزمة عدم 
توقعها رغم ظهور عامات وإشارات حدوثها، أو الفهم اخاطئ أو 
التعامل اخاطئ مع أحداثها، أما الكارثة فيختلف تعريفها بحسب 
حجمه���ا وإضراراه���ا امادية وامعنوية، فهناك م���ن يري أن حدوث 
واقع���ة مادية ينتج عنها وفي���ات وإصابات وخس���ائر مادية تعتبر 
كارث���ة، وهناك من يري أن انتش���ار وباء أو مرض معدي يس���بب 
حاات وفيات يعتبر كارثة، وهناك من يري أن حدوث خسائر مادية 
نتيجة إعصار مدمر أو حدوث حرائق، يعتبر كارثة، تستوجب تدخل 

الدولة أو امجتمع الدولي لتقدم امساعدة والتقليل من اأضرار.

التنبؤ باأزمات والكوارث
يج���ب تبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساس���ي ف���ي عملية إدارة 
اأزمات من خال إدارة سّباقة وهي اإدارة امعتمدة على الفكر 
التنبؤي اإنذاري لتفادي ح���دوث أزمة مبكرًا عن طريق صياغة 
منظوم���ة وقائية مقبول���ة تعتمد على امب���ادأة واابتكار وتدريب 
العامل���ن عليه���ا. من النواحي العملية ، ج���د هناك العديد من 
النظريات العلمية والدارس���ات والبح���وث التطبيقية والتعريفات 
امختلفة لأزمات، فمنهم من ق���ال عن اأزمات إنها الصراعات 
والتوتر ااجتماعي واإداري والسياس���ي امفاجئ الذي يصيب 
الهيئات وامؤسس���ات العامة احكومية، أو امؤسسات اخاصة 
التجارية والصناعية في امجتمع، ولكن كلمة )أزمة( هي كلمة عامة 
ومعروفة في الوس���ط ااجتماعي بأنها مشكلة يثير استخدامها 
في كثير من امجاات والنقاش���ات اح���ادة حول حديد مفهوم 
معن أو اج���اه معن في القضايا العامة أو اخاصة، قد تكون 
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية، وامقصود بفكرة 
)أزمة( هنا - هي امش���اكل أو اأحداث التي حدث في امجتمع 
وتزعزع استقرار اأمن الوطني للدولة وغير امتوقع حدوثها، ومن 

الصعب السيطرة عليها قبل حدوثها.

إنشاء قواعد للبيانات وامعلومات لتعزيز نظام اإنذار امبكر
لقد أثبت���ت امناهج التاريخية عن بعض اممارس���ات والتجارب 
البشرية أن عدم دقة امعلومات أو نقصها يعتبر العامل الرئيسي 
في اتخاذ القرارات العش���وائية الغي���ر صائبة مواجهة الكوارث 
والتعام���ل معها اأمر الذي يؤدى إلى عواق���ب وخيمة تزيد من 
شدة وطأة الكارثة وامتداد تأثيراتها اجانبية إضافة إلى نشوب 
أزمات متتالية غير محددة. فمن عوامل النجاح الرئيسية في درء 
مخاطر الكوارث بكافة أنواعها وإدارتها على مختلف امستويات 
يستند في مقامه اأول على مجموعة من الدعائم الرئيسية والتي 
يأتي في مقدمتها الرصيد امعلوماتي للبيانات التي تشكل حجر 
اأساس لنجاح كافة التدابير واإجراءات امتخذة بجميع مراحل 

اأنشطة والرامج التي يقوم بها
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الكارث���ة أو اأزمة، بدء م���ن التنبؤ بحدوثه���ا وحديد أبعادها 
واإنذار بها مرورا بعمليات التخطيط والتنس���يق وااس���تعداد 
واتخاذ قرار اأس���لوب اأمثل في التعامل مع الكارثة أو اأزمة 
ومواجهة ردود أفعالها احتملة وصوًا استعادة اأوضاع كما 
كانت عليه واس���تخاص النتائج لاس���تفادة منها مستقبا في 
درء الكوارث امتشابهة. ولهذا أصبح من الضرورة إنشاء قواعد 
البيانات وامعلومات التي تعد أساس التخطيط امسبق لنظم دعم 

اتخاذ القرار امناسب في الوقت امناسب.

إدارة اأعمـــال اإغاثيـــة فــــي حــــــاات الكوارث واأزمات
في ظل ما تش���هده الكره اأرضية م���ن تغيرات وتقلبات مناخية 
والت���ي نتجت عنه���ا العديد من الك���وارث الطبيعية كالس���يول 
واأعاصي���ر والبراكن والزازل وكذلك اجفاف والفقر وامجاعة، 
وباإضافة إل���ى الكوارث التي حدث بصنع البش���ر كاحروب 
واحرائ���ق وما إلى ذلك، فإن الهدف والعامل الرئيس���ي للتعامل 
م���ع هذه الكوارث ه���و حماية اأرواح واممتل���كات، لذلك نتيجة 
الدمار الهائل الذي تخلفه هذه الكوارث بش���قيها يصبح التركيز 
والهاجس اأكبر هو اإنس���ان ومدى توفير بيئة آمنه ومستقرة 
تضم���ن له احياة الكرمة، لذلك من ااش���تراطات امهمة والتي 
يجب أن تأخذ بع���ن ااعتبار في حاات الكوارث واأزمات هي 
التأهب وااستعداد الدائم موجهة تلك احاات، وحقيقًا للهدف 
امرجو من إدارة الكوارث واأزمات ابد اأخذ بعن ااعتبار عن 

ماهي الوسائل وااش���تراطات الازم توفيرها لتأمن حياة آمنة 
لإنسان في حال وقوع كارثة ا قدر الله.

مركز إدارة اأزمات والكوارث وأهمية إنشائها
يقوم مركز إدارة اأزم���ات والكوارث بتوثيق اأزمات والكوارث، 
وامس���اعدات اإنس���انية التي تقدم محليًا، وبتنسي�ق نشاطات 
اجهات امانحة الوطنية والعامية، ودعمها، وتقدم ااستشارات 
والتدري���ب وتطوير اموارد البش���رية الوطنية ف���ي مجال العمل 
اإنس���اني لضمان حقيق أقصى تأثير للمساعدات اإنسانية، 
وا ينك���ر أحد أننا معرض���ون لتأثيرات ما يحدث في العالم من 
أزم���ات وكوارث، ولكن القضية اأهم هي الكيفية التي مكن أن 
نقلل إلى أدنى حد مكن تل���ك التأثيرات، والكيفية التي نتعافى 
به���ا ما ق���د يلحق بنا من تأثيرات، واش���ك أن���ه في مواجهة 
اأزم���ات والكوارث ا بديل عن حش���د الطاق���ات واجهود التي 
تش���مل الرؤية ااستراتيجية إدارة اأزمات والكوارث واحد من 
أخطارها وكذلك أنس���ب السبل للمواجهة، لذلك تعد مسألة اتقاء 
الك���وارث الطبيعية، وتخفيف حدتها من بن أهداف األفية التي 
مثل أهم امسائل العامية العاجلة في القرن احادي والعشرين، 
ولقد تعاظمت امس���ألة، وتسببت في معاناة كبيرة لدرجة جعلت 
التدابير العامية اتق���اء الكوارث، وتخفيف حدتها أمرًا ابد منه 
ولق���د ازداد نطاق تل���ك الكوارث وحدتها لدرج���ة جعلتها تدخل 

ضمن مسؤوليات امجتمع الدولي. 
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رص���د وإدارة الكوارث باس���تخدام نظم امعلوم���ات اجغرافية 
وااستشعار عن بعد

تدم����ر الكوارث امتك����ررة في الدول ذات الدخل امتوس����ط و 
امنخفض سبل امعيشة بس����بب وضعف التخطيط احضري 
بحس����ب تقرير اأم����ن العام لأم امتحدة بش����أن احد من 
مخاطر الكوارث 2009 ب����أن: » تزايد تكرار اأحداث اأقل 
ح����دة - اأحداث التي تؤدي إلى وفاة أقل من 50 ش����خص 
وتدمي����ر أقل من 500 منزل- قد يدل على قرب حدوث كارثة 
كبيرة حيث أن تلك اخسائر تعني تراكم امخاطر التي ستنتج 
عند وق����وع الكارثة، وأن مخاطر الك����وارث امتعلقة بالطقس 
تزداد بس����رعة من حيث امناطق التي تتأثر واخسائر ودرجة 
تكرار حدوث الكوارث، والفيضانات تنتج عن أس����باب كثيرة، 
وتعتب����ر الفيضان����ات مس����ؤولة عن )40%( م����ن كل أنواع 
الك����وارث في العالم، وبدراس����ة 12 دولة في آس����يا وأمريكا 
الاتينية ظهر أن 97% من اخس����ائر على مستوى البلديات 
كان����ت من جراء اأخطار امتعلقة بالطقس، وأن الطريقة التي 
تدير به����ا الدول احد من مخاطر الكوارث ا تدمج اعتبارات 
امخاطر في عملية التنمية، ويؤكد البنك الدولي على أن البلدان 
منخفض����ة الدخل تتعرض إلى 9% من الكوارث العامية لكن 
في امقابل تنحصر فيها 48% من قتلى الكوارث في العالم، 
وهو ما سنبحثه منهجية علمية للتعرف على دور تقنيات ونظم 
ااستش����عار واإنذار امبكر ف����ي التخفيف من حدة الكوارث 
والتقليل من مخاطرها امصاحبة عند رصد عناصرها وحليل 
معطياتها للتعامل معها وفق نظام معلومات جغرافي متكامل، 
وس����يتم تناول بعض تلك التقنيات امساعدة في جمع وحليل 
البيانات اأرضية منها والفضائية، وكيف س����اهمت في تقليل 
اخس����ائر في اأرواح عند اطاق التحذيرات بوقت كافي قبل 

تطرف أي ظاهرة وزيادة حدتها. 

إنشاء قواعد للبيانات وامعلومات لتعزيز نظام اانذار امبكر
لقد اثبت���ت امناهج التاريخية عن بعض اممارس���ات والتجارب 
البشرية أن عدم دقة امعلومات او نقصها يعتبر العامل الرئيسي 
في اتخاذ القرارات العش���وائية الغي���ر صائبة مواجهة الكوارث 
والتعام���ل معها اامر الذي يؤدى الى عواق���ب وخيمة تزيد من 
شدة وطأة الكارثة وامتداد تأثيراتها اجانبية اضافة الى نشوب 
ازمات متتالية غير محددة، فمن عوامل النجاح الرئيسية في درء 

مخاطر الكوارث بكافة انواعها وادارتها على مختلف امستويات 
يستند في مقامه ااول على مجموعة من الدعائم الرئيسية والتي 
يأتي في مقدمتها الرصيد امعلوماتي للبيانات التي تشكل حجر 
ااساس لنجاح كافة التدابير واإجراءات امتخذة بجميع مراحل 
الكارث���ة أو اازمة، بدء م���ن التنبؤ بحدوثه���ا وحديد ابعادها 
واانذار بها مرورا بعمليات التخطيط والتنس���يق وااس���تعداد 
واتخاذ قرار ااس���لوب اامثل في التعامل مع الكارثة او اازمة 
ومواجهة ردود افعالها احتملة بلوغا اس���تعادة ااوضاع كما 
كانت عليه واس���تخاص النتائج لاس���تفادة منها مستقبا في 
درء الكوارث امتشابهة، ولهذا اصبح من الضرورة انشاء قواعد 
البيانات وامعلومات التي تعد اساس التخطيط امسبق لنظم دعم 

اتخاذ القرار امناسب في الوقت امناسب.

التخطيط والتدريب للوقاية من اأزمات والكوارث   
تعتب���ر عملي���ة التخطي���ط من أه���م امكونات التي تق���وم عليها 
اس���تراتيجية إدارة اأزم���ات والكوارث وتنب���ع أهمية التخطيط 
إدارة اأزمات من كونه يساعد على إدارة هذه اأزمات بامبادرة 
ولي���س بردة الفعل كما يوفر أس���لوبًا منظمًا واس���تغاًا كامًا 
للطاقات واموارد التي متلكها اجهاز القائم علي إدارة اأزمات 
وما يكفل اس���تمرار هذا اجهاز في أداء دوره ونشاطاته أثناء 
مراحل اأزمة امختلفة وليس انهياره التام أو شبه التام، ويحقق 
التخطيط إدارة اأزمات والكوارث احتملة العديد من اأهداف 
من بينها جنب امفاجأة امصاحبة لأزمة وذلك بامتابعة الدقيقة 
والدائمة مصادر التهديد وامخاطر احتمل حدوثها واكتش���اف 
إش���ارات اإنذار امبكر الصادرة عنها واتخاذ القرارات الازمة 
للتعامل معها في الوقت امناس���ب وبالفعالية امناس���بة، وزيادة 
القدرة على التنبؤ باأزمات والكوارث احتمل وقوعها مس���تقبا 
وتصنيفها وتبوبيها وترتيبها وف���ق أهمية كل منها ومدى حيوية 
أو خط���ورة اآثار التي مكن أن تفرزه���ا على اجهاز اإداري 
للدول���ة، ووضع ع���دد من البدائ���ل والتص���ورات امختلفة التي 
مكنه���ا التعامل مع اأزمات والك���وارث احتملة وبالتالي تقليل 
الوقت الازم اتخاذ القرارات الازمة إدارة اأزمة وااس���تغال 
اأمث���ل للوقت امتاح لهذه اإدارة، وااس���تغال اأمثل للموارد 
امتاحة حاليا ومس���تقبليا وجنب ما مكن أن يصاحب اأزمات 
والكوارث من عش���وائية وتخبط وانفعال يؤثر س���لًبا على كفاءة 

وفاعلية إدارتها.

اأنشطة والرامج التي يقوم بها

EMARSGA مركز
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تاسعً: األية القانونية لحماية البيئة البحرية في البحر اأحمر 

وخليج عدن

تعد ااتفاقية اإقليمية للمحافظة على بيئة البحر احمر وخليج 
عدن » اتفاقية جدة » والبروتوكول اخاص بالتعاون اإقليمي 
في مكافحة التلوث بالزيت وامواد الضارة اأخرى في احاات 
الطارئة اأساس القانوني أي حرك إقليمي يستهدف احماية 
البحري���ة وتنميته ومدخا لتطوير التش���ريعات البيئية البحرية 
وذلك ضمن منهج التعاون الدولي في تنفيذ البرامج واأنشطة 
وامعونات الفنية التي حتاجه���ا دول اإقليم لتحقيق تعاونها 

وحقيق أغراض ااتفاقية والبروتوكول.
وق���د اتبع���ت ااتفاقية امنحن���ى احديث في امفه���وم البيئي 
والذي يقوم على أس���اس احافظة على حق اأجيال القادمة 
ف���ي الثروات البحري���ة وترجمة ااجاه احدي���ث في التنمية 

امتواصلة.
والهيئة منذ إنش���اءها تسعى بكافة مكوناتها التنظيمية لتنفيذ 

فاعل أغراض ااتفاقية وتعزيز التعاون اإقليمي.
هذا ااهتمام ال����ذي توليه الهيئة يترجم الت����زام دول اإقليم 
القانوني اتفاقي����ه اأم امتحدة لقانون البحار عام 1982م 
والتزام الدول بحماية البيئ����ة البحرية واحفاظ عليها والوفاء 
باالتزامات الدولية امتعلقة بحماية البيئة البحرية، وقد جاءت 
اتفاقية جدة متزامنة مع هذه ااتفاقية لتؤكد مس����ؤوليه الدول 

إلى تنسيق التعاون وتنفيذ برامج وتنسيق حقوقها وواجباتها 
فيم����ا يتعلق بحماية البيئة البحرية واحفاظ عليها من التلوث، 
وإدراكا من دول اإقليم للمس����ؤولية اإقليمية ضمن اجهود 
الدولي����ة والبرامج النظيرة في البح����ار اأخرى حرص على 
ااستمرار في توفير ااعتمادات الكافية لتقوم الهيئة مهامها 
امناط����ة في دعم البيئة اأساس����ية ورفع الق����درات اإقليمية 
وااس����تمرار في التطوير امس����تمر من خال برامج وأنشطة 
س����نوية يقرها امجلس الوزاري لتلب����ي احتياجات كافه دول 

اإقليم. 
كما حرص الهيئة على تفعيل دور مركز امساعدات امتبادلة 
للط����وارئ البحري����ة التابع له����ا لتنفيذ العديد م����ن البرامج 
واأنشطة امتعلقة في البروتوكول اخاص بالتعاون اإقليمي 
ف����ي مجال ااس����تعداد والتصدي مكافح����ة التلوث البحري 
الناج عن التسربات النفطية وامواد الضارة اأخرى والذي 
يعتب����ر اإطار القانوني الذي تقوم من خاله الدول اأعضاء 
باتخاذ التدابير واإجراءات امناس����بة منع وتقليل ومكافحة 
التلوث البحري وحرص الهيئة من خال امركز على حديث 
خط����ط وطنية للط����وارئ مكافحة التل����وث النفطي من خال 
تق����دم الدعم الفني كلما طلبت ال����دول ذلك من خال الدعم 
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الفني لفريق عمل الهيئة، وتس����تمر الهيئة في تنفيذ برامجها 
الس����نوية في هذا امكون الهام، ويرتب����ط امركز مع امنظمة 
البحري����ة الدولية بخطة عمل إقليم����ي وضعت عام 2005م 
وتتضمن مس����اعدة دول اإقليم في رف����ع إمكانياتها ودرجة 
اس����تعدادها اس����تيفاء امتطلبات لتنفيذ ااتفاقيات الدولية 
فيما يخص ااستعداد والتصدي حوادث التلوث بالزيت أو 
مياه الصبورة أو تطبيق اتفاقية ماربول وااتفاقيات الدولية 
اأخرى امعنية بالتلوث البحري كما يتم تنفيذ برامج تدريبية 
مش����تركة بش����كل دائم إضافة إلى الدراسات اخاصة بهذة 
امجاات، وتعتبر الهيئة شريكا فعاا للمنظمة البحرية الدولية 

في العديد من امشاريع البيئية.
وعملت الهيئة على تقلي���ل مخاطر اماحة والتخفيف من أثار 
التل���وث البحري لضم���ان صون امواط���ن الطبيعية واحفاظ 
عل���ى التنوع احي���وي إقليم البح���ر اأحم���ر وخليج عدن، 
وذلك من خ���ال تطوير منظومة إقليمي���ة متكاملة تعتمد على 
الوسائل العامية احديثة وتتبع أحدث الطرق في بناء القدرات 
ورف���ع الوعي البيئي لدى الس���لطات امعنية وقدمت أكثر من 
عش���رين عامًا الدعم الفني والعديد من البرامج ااستراتيجية 
وامش���اريع بامشاركة مع اجهات امانحة الدولية أهمها مرفق 
البيئة العامي وبرنام���ج اأم امتحدة اإمائي وبرنامج اأم 

امتحدة للبيئة والبنك الدولي وامنظمة البحرية الدولية. 
وفي مجال احد من أثار التلوث البحري قامت مس���ح بحري 
في اجزء احي���وي للبحر ااحمر به���دف تطوير نظام فصل 
مس���ارات اماح���ة، وتدريب فري���ق إقليمي لرصد الش���عاب 
امرجاني���ة وتطوير خط���ط إدارة احمي���ات الطبيعية وأنظمة 
الرصد، ونفذت الهيئة أنش���طة بهدف تقلي���ل التلوث البحري 
في اإقليم لضمان س���امة اماح���ة من خال حديث خرائط 
اماحة البحرية بالتع���اون مع امنظمة البحرية الدولية لتحديد 
امخاطر الناجمة عن تغيير اأعماق وس���عت الهيئة حث دول 
اإقليم على تبني أنظمة حديثة لفصل مسارات اماحة البحرية 
وقدمت الدعم الفني للدول لرفع قدراتها في التحكم في التلوث 
الناج من حركة الس���فن داخل اإقلي���م ورصد حركة اماحة 
البحرية ورفع معايي��ر الس���ام��ة وس���ب��ل أفض��ل ح��اات 
الط���وارئ واإنقاذ البحري وقدمت الدع���م الفني إلى إدارات 

اموانئ لتحسن اخدمات بها.

قدمت الهيئة امس���اعدات اماحية جنوب البحر اأحمر وذلك 
ضمن برنامج العمل ااستراتيجي الذي استهدف البحث عن 
أنظمة جديدة وشاملة لفصل مسارات اماحة خاصة في اجزء 
احي���وي للبحر اأحمر بغية التحكم في حركة اماحة بن باب 
امندب واممرات احظورة الواقعة إلى الشرق والغرب في جزر 
حنيش بحدود ومس���افة إجمالية 150 ميل بحري ما كشف 
أحد اأخطار اماحية وامتمثل في وجود هضبة صخرية على 
عمق سته أمتار حت سطح البحر )مساحتها التقريبية 400 
متر مربع( باإضافة إلى ش���عاب مرجانية متفرقة ضحلة إلى 
اجنوب من جزر حنيش وإلى اجنوب من باب امندب، وبالتالي 
م حديث خرائ���ط اماحة البحرية وتطوير أس���اليب جديدة 

حديثة عن طريق احواسب اإلكترونية.
حرصت الهيئة على تش����كيل مجموعة عمل إقليمية وطنية للماحة 
البحرية وااس����تعداد والتصدي حوادث التل����وث النفطي وامواد 
الض����ارة اأخرى وحث ال����دول على العمل عل����ى امصادقة على 
ااتفاقي����ات الدولية امعنية في هذا امج����ال، فقدمت الدعم الفني 
ل����دول اإقليم لرفع قدرات اموانئ ف����ي التفتيش البحري منذ عام 
2001م والهيئ����ة تعم����ل بالتعاون م����ع دول اإقلي����م على تطوير 

اأنظم����ة وحث الدول على اانضمام لاتفاقيات الدولية من خال 
برامج سنوية لرفع القدرات اإقليمية والوطنية، وتسعى الهيئة إلى 
تطوير مذكرة تفاهم حول حكم الدولة في اموانئ أسوة مذكرات 

التفاهم في البحار اأخرى كالبحر امتوسط واحيط الهندي.
وتس���تمر الهيئ���ة في جهودها م���ن خال مركز امس���اعدات 
امتبادل���ة للطوارئ البحرية الذي أنش���أته ع���ام 2006م في 
مدين���ة الغردق���ة بجمهورية مصر العربية حيث س���اهمت في 
تق���دم الدعم الفني للدول إعداد خط���ط طوارئ وطنية وحث 
الدول عل���ى تطوير خططه���ا الوطنية بش���كل دوري وأقامت 
العديد من ورش العمل اإقليمي���ة والوطنية لرفع القدرات في 
مجال ااس���تعداد والتصدي حوادث التلوث البحري النفطي 
والكيميائي والعمل على إع���داد خطط إقليمية. وعملت الهيئة 
على دعم إنشاء مراكز ااس���تجابة حوادث التلوث فساهمت 
في إنش���اء مركز جميع معدات مكافح���ة التلوث النفطي في 
جيبوتي وإنشاء مركز امس���اعدات امتبادلة للطوارئ البحرية 
بالغردقة بجمهورية مص���ر العربية وجاري إعداد برامج لدعم 

إنشاء مراكز استجابة في السودان.
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عاشرً: النظام الدولي لاستغاثة والسامة البحرية 

هو نظام م اس���تحداثه لضمان وصل إشارة ااس���تغاثة من السفن 
إلى الش���اطئ بااس���تعانة بنظام ااتصال الاسلكي اأرضي ونظام 
ااتصال الاس���لكي الفضائي، وقد م التفكير فيه بعد حادثة تيتانيك 
الشهيرة لضمان سامة أوفر لركاب السفن، ويختلف عن النظام القدم 

للسامة البحرية في عدة أمور هي:
1- نوعي���ة اأجهزة احمولة على الس���فينة لاس���تغاثة ا تعتمد على 

حمول���ة الس���فينة وإما على امنطق���ة البحرية معنى أن���ه كلما زادت 
امس���افة البحرية التي تس���ير بها الس���فينة زاد عدد وأنواع اأجهزة 

احمولة على السفينة. 
2-  ااس���تفادة م���ن اأقمار ااصطناعية في التبليغ عن أي س���فينة 

تصدر نداء استغاثة
3-  استخدام رسائل رقمية جاهزة لأرسال امباشر مجرد ضغط زر 

واحد فقط بغرض اإباغ عن أي مشاكل على السفينة.
4- ااعتماد على الوحدات الس���احلية في التصرف في عمليات البحث 

والتقاط الناجن.

نظام  يسير وفق امخطط التالي :
1- تتلقى السلطات الساحلية ااستغاثة عن طريق الوحدات الاسلكية 

اموجودة على السفينة، أو من القمر الصناعي لاتصاات إمار سات 
DSC أو من امرشد الاسلكي اموجود على السفينة وهو يعمل تلقائيًا 

EPIRB  عند غرق السفينة أو عند تشغيله يدويًا
2- رس���الة ااستغاثة حمل اسم الس���فينة وموقعها وجنسيتها ونوع 

اخطر
3- تقوم الوحدات الساحلية بتوجيه سفن أو طائرات البحث لتبحث عن 

السفينة امنكوبة فورًا بالقرب من اموقع احدد وتقوم بااتصال بالسفن 
القريبة من امنطقة وتكليفها بامشاركة في عمليات البحث.

4- عن���د اقتراب الطائرات أو س���فن البحث من ق���وارب النجاة فإنها 

توجه شعاعها الراداري للبحث فيقوم باستثارة جهاز امجيب الراداري 
SART فيقوم بإرس���ال إش���ارات تظهر على الرادار ما يساعد على 

حديد موقع السفينة امنكوبة .

1- نظام ااتصاات البحرية القدم وعيوبه :
قبل تطبيق نظام GMDSS كانت الس���فن تس���تخدم نظام اتصاات 

يعتمد على ما يلي :
أ - التشغيل اليدوي لأجهزة التالية :

التلغراف الاس���لكي على طريقة م���ورس على التردد 500 كيلو هيرتز 
 MF في امدى

 MF التليفون الاسلكي على التردد 2182 كيلو هيرتز في امدى
 VHF التليفون الاس���لكي على التردد 156.8 ميجا هيرتز في امدى

القناة 16 
 ب- مشاكل النظام القدم :

•  إش���ارات ااس���تغاثة تعتمد على الس���مع وهذا يتطلب مشغلن على 
جودة عالية

•  عمليات اإنقاذ مكنة فقط في حدود 200 ميل بحري
•  الس���فن امنكوبة ا تتلقى أي إشارة تفيد باستقبال إشارة ااستغاثة 

)إشارة معرفة(.
2- تطور نظام  

• م اقتراحه من امنظمة البحرية الدولية IMO في عام 1979
• بدأ العمل به في فبراير 1992

• أصبح تطبيقه واجبًا وإلزاميًا منذ عام 1999
3- وظائف نظام  

•  إرسال واستقبال إنذار ااستغاثة
•  القيام بعمليات ااتصال اخاصة بالبحث واإنقاذ

•  حديد مواقع السفن امستغيثة
•  إذاعة معلومات السامة البحرية

•  توفير ااتصاات العامة
•  توفير ااتصاات بن الشبكات

لق���د م تطوير نظام GMDSS كنظام دولي لاس���تغاثة والس���امة 
البحرية باس���تخدام تقنية اأقمار الصناعية Satellite، وتقنية النداء 
الرقمي ااختياري DSC في ااتصاات اأرضية ضمان ااس���تقبال 

واإرسال اأوتوماتيكي إشارات ااستغاثة .

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)
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وهذا النظام هو في اأساس نظام اتصال من السفن إلى السلطات 
الس���احلية وتستقبل مراكز التنس���يق على الساحل RCC إنذارات 
استغاثة من الس���فن في عرض البحر ومن ثم تقوم بتنسيق عمليات 

البحث واإنقاذ.
ويوفر النظ���ام وصول اإنذارات وااتصاات من الس���فن وبعضها 

البعض، ويتم توفير أنواع أخرى من ااتصاات هي:-
اإنذارات العاجلة )وهي درجة أقل من درجة ااستغاثة في اخطورة(. 
اتص���اات الس���امة واأمان )وهي درجة أقل م���ن درجة اإنذارات 
العاجل���ة في اخطورة( ااتصاات الروتيني���ة امعتادة إذاعة بيانات 

ومعلومات السامة مثل:
)1( التحذيرات اماحية

)2( التنبؤات امناخية
)3( رسائل عمليات اإنقاذ

أجهزة نظام 
لكي مكن توصيل اشــارة ااســتغاثة أجهزة نظام  بأسرع 

وأضمن طريقة ابد من استعمال بعض اأجهزة امساعدة وهي :
1- أجهزة النداء الرقمي DSC وهي أجهزة اس���لكية الهدف منها 

إرس���ال اشارة استغاثة سريعة وغير قابلة للتشويش مجرد مس زر 
واحد ، وفي اإش���ارة يتم حديد اس���م السفينة وجنسيتها وموقعها 
بااستفادة من جهاز حديد اموقع GPS على السفينة ونوع اخطر 

)لو هناك وقت لتحديده(
2- أجهزة ااتصال الاسلكية )التليفون الاسلكي( RT قادرة على 

اإرسال وااستقبال في امدي التردديVHF-HF-MF للتعامل 
مع أجهزة الس���لطات الس���احلية وأجهزة الاس���لكي اموجودة على 

السفن القريبة .
3- أجهزة اتصال ا س���لكية مع القم���ر اأوروبي لاتصاات امار 

INMARSAT سات
GPS 4- جهاز حديد موقع السفينة بااستعانة بالقمر الصناعي

)GPS( استيراد البيانات من أجهزة نظام حديد امواقع العامي
إذا كان لديك جهاز GPS )نظ���ام حديد امواقع العامي(، فيمكنك 
توصيله بجهاز الكمبيوتر استيراد بيانات نقطة الطريق وامسار إلى 
برنامج Google Earth. سيتيح لك ذلك عرض بيانات جهاز نظام 

.Google Earth بداخل )GPS( حديد امواقع العامي

5- جهاز امرش���د الاسلكي EPIRB ويعمل عند تشغيله يدويًا أو 

عند غرق الس���فينة أوتوماتيكيًا لتحديد موقع السفينة الغارقة )سيتم 
شرحة بالتفصيل في نهاية امقال(.

6- جهاز امس���تجيب الراداري SART ويحم���ل مع قوارب النجاة 

لاس���تجابة إش���ارات اميكرووي���ف الباحثة وإرس���ال إش���ارة يتم 
مش���اهدتها بال���رادار لتحديد موقع قوارب النجاة )س���يتم ش���رحة 

بالتفصيل في نهاية امقال(.
7- جهاز التلكس الاسلكي RADIO TELEX إرسال واستقبال 

اإشارات امكتوبة 
8- جهاز النافتكس NAVTEX اس���تقبال إش���ارات الس���امة 

البحرية فقط من السلطات الساحلية مكتوبة على ورق .
9- جهاز استقبال نداء مجموعات السفن EGC استقبال النداءات 

من القمر الصناعي مجموعة من الس���فن تتبع علم دولة معن أو في 
منطقة معينة أو لها نشاط معن.

وأي حالة تكون فيها ااستغاثة ضروري.
فجاء هذا النظام اماحي العامي لاستغاثة واأمان قسم احيط إلى 
4 مناطق وحدد فيها كيفية ااستغاثة باستخدام اأجهزة الراديو في 

منطقة ألتى يحصل فيها ااستغاثة.

كيفية ااستغاثة :
ترسل ااستغاثة إلى أقرب محطة ساحلية أو سفينة بالقرب تخبرهم 

فيها التالي:
.SHIP NAME. اسم السفينة

النداء اخاص بالسفينة – العامة امميزة لها
SHIP CALL SIGN And DSC NUMBER.

موقع ااستغاثة
.POSITION OF TRANSMISSION DISTRESS

وقت ااستغاثة.
.TIME OF TRANSMISSION DISTRESS

هذه ااستغاثة يجب تكررها أكثر من مرة .
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)Area A1( : المنطقة اأولى
هي متد ما بن )20 - 30( ميل بحري من الش���اطئ ويستخدم فيها 
اس���تغاثة راديو VHF ذات التردد العالي، الذي يتم عبره ااتصال 
إلى أي محطة أرضية أو بحرية ويس���تخدم فيها اس���تغاثة قناة 16  

.)MHZ 156.528( 70 وقناة ااستغاثة .)MHZ 156.800(
ماذا حمل السفينة من أجهزة اتصال في امنطقة اأولى :

جه���از اتصال راديو VHF عدد )2( ويكون م���زود بخاصية النداء 
الرقمي DSC الذي يسمح بنداء احطات اأرضية والبحرية .

ع���دد من اأجهزة اليدوية التي تعمل في نطاق VHF  حتى يتمكنوا 
من استخدامها على عائمات النجاة.

  )SART  Search And Rescue Radar Transponder( جهاز
وظيفته حديد موقع السفينة امستغيثة على شاشات رادارات السفن 

امبحرة.

 Area 2 المنطقة الثانية
هي متد ما بن )100-150( ميل بحري وحمل معها نفس أجهزة 
ااتصال في منطقة اأولى ومضافا إليها جهاز اسلكي HF يعمل 

DSC  ومزود بخاصية النداء الرقمي MF على تردد متوسط

kHz )voice( MF Frequencies )kHz 2182(
DSC 2187.5 KH

المنطقة الثالثة:
 ه���ي أبع���د منطقة من اأولى والثانية وحم���ل معها جميع اأجهزة 
الس���ابقة مضافا إليه���ا جهاز يعمل على ت���ردد العالي HF  ومزود 
بخاصية DSC للمسافات البعيدة، وجهاز أخر إرسال واستام يعمل 
باأقم���ار الصناعي���ة، أن امنطقة تقع بن خط���ي عرض 70 درجة 

 .)INMARSAT( شمال و70 درجة جنوبا

  )Area 4(: المنطقة الرابعة
ه���ي أبعد من منطقة من امناط���ق امذكورة وهي مناطق القطبن وا 
تغطيها اأقمار الصناعية، ولهذا عليه استخدام جهاز اسلكي يعمل 

.DSC ومزود بخاصية HF على تردد عالي

يعتبر امرشد الاس���لكي EPIRB وامستجيب الراداري SART من 
:GMDSS اأجهزة امساعدة في نظام ااستغاثة العامي

:EPIRB 1-  امرشد الاسلكي للقمر الصناعي
وهو جهاز يوجد على الس���فن يتم تش���غيله يدويًا أو أوتوماتيكيا عند 
غرق السفينة وعند غطسه حت اماء يقوم ضغط اماء بفتح العلبة ثم 
يقوم مركز ثقل اجس���م بجعل اجهاز يطفو فاردًا الهوائي أعلى ثم 
يبدأ في إرسال إشارات على تردد 406 ميجا هيرتز وتلك اإشارات 

فيها معلومات عن رقم السفينة والدولة والشركة التابعة لها.  
هذه اإش���ارات مكن القم���ر الصناعي من حديد مكان الس���فينة 
الغارقة وتبليغ هذه اإش���ارات للوحدات الس���احلية والشركة امالكة 

للقمر الصناعي.
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امرشد الاسلكي وهو معلق ي السفينة
 VHF منها EPIRB توجد أنواع أخرى من امرش���د الاس���لكي
EPIRB ويعم���ل مع احطات الس���احلية ويوجد نوع آخر يعمل مع 

القم���ر الصناعي INMARSAT ويعمل عل���ى التردد 1.6 ميجا 
هيرتز.

:SART 2- امستجيب الراداري
وهو جهاز يتم حمله في قوارب اإنقاذ وبعد تشغيله يظل ساكنًا إلى 
أن يس���تقبل إشارة مايكروويف من السفن التي تبحث عن ناجن أو 
من محطات طائرات اإنق���اذ الرادارية ، وعندما تظهر على الرادار 
يت���م حديد اجاهها وعند ااقت���راب منها تتحول النقطة إلى دوائر. 

ويعمل هذا امستجيب على تردد 9 جيجا هيرتز. 

مرشد الاسلكي

NAVTEX نظام التحذيرات اماحية
 518kHz عبارة عن جهاز اس���تقبال فقط يعمل على التردد الدولي
باللغة اإجليزية وعلى التردد احلي 490kHz باللغة احلية للدولة
يتم اس���تقبال أربع معلومات أساس���ية وهي التحذيرات اماحية – 
اإنذار بالعواصف – نش���رات الطق���س – عمليات البحث واإنقاذ 

البحري.

SART امستجيب الراداري

محطات النافتكس بالبحر اأحمر وخليج عدن امنطقة رقم 9
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