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أھداف خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت

تعبر الخطوط المالحية التي تحيط بالمناطق الساحلية لجمھورية مصر العربية كميات
كبيرة من النفط حيث يمثل نقل إنتاج منطقة الشرق األوسط من الخام حوالي ربع كميات
الزيت التي تنقل عالميا  .وبالتالي ھناك الكثير من كميات الزيت التي تتداول في المنطقة .
فھناك من  117 - 80مليون طن من النفط الخام تنقل سنويا من خالل خط أنابيب سوميد )
العين السخنة ( في خليج السويس إلى بلدان في غرب حوض البحر األبيض المتوسط من
خالل ميناء شحن سيدي كرير  .إضافة إلى كثافة أعداد السفن ناقالت البترول العابرة لقناة
السويس والتي قدرت خالل الفترة من أول يناير  2005وحتى  31ديسمبر  2005بعدد
 3568ناقلة بلغت حمولتھا الصافية ما يزيد عن  91مليون طن متري من النفط و منتجاته .
كذلك يقدر إنتاج المناطق الساحلية لجمھورية مصر العربية بحوالى  % 85من إنتاج
مصر من النفط و الغاز الطبيعي  ،حيث يقدر إنتاج خليج السويس فقط بحوالى  36مليون طن
من خالل عدد  26حقل تضم  189منصة إنتاج  ،عالوة على المخاطر المحتملة من شبكة
األنابيب المغمورة والتي تم إنشاؤھا منذ أكثر من عشرين عاما ً  ،ھذا إضافة إلى ازدياد إنتاج
المناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط من الزيت الخام و الغاز الطبيعي كل عام .
و تدل اإلحصائيات إلى أن عدد السفن الواردة للموانئ البحرية الرئيسية خالل
عام 2005بلغت عدد  14709سفينة  ،عدد السفن الواردة للموانئ التخصصية )عدا سوميد(
بلغت  1500سفينة ناقلة بترول عام  ،2004عدد السفن المترددة على مــــوانئ سوميد )
بالعين السخنة وسيدي كرير( خالل نفس العام بلغت  1392ناقلة بترول بلغت حمولتھا ما
يزيد عن  216مليون طن متري من الزيت الخام  .كل ذلك يساھم بكم ال يستھان به في
مشاكل التلوث بالزيت  .فقد دلت الدراسات العالميـة أن تلوث البيئة البحرية بالزيت الناتج من
النقل البحري يشكل أكثر من ثلث كميات التلوث البحري المسجلة عالميا )األكاديمية األمريكية
للعلوم (كما دلت إحصائية المنظمة البحرية الدولية لعقد التسعينيات إلى أن نسبة التلوث
البحري بالزيت الناجم عن النقل البحري انخفضت إلى  % 25من إجمالي الزيت المنسكب
سنويا ً  .و ذلك بالرغم من أن كميات التسرب للحادثة الواحدة الناتجة عن اغلب حوادث النقل
البحري) داخل الموانئ البحرية ( ال تزيد عن  7طن ناتجة عن عمليات التموين بالوقود و
الزيوت .
و تھدف الخطة الحالية إلى وضع األسس الوطنية لالستعداد و التعامل مع حوادث
تسرب الزيت إلى البيئة البحرية لجمھورية مصر العربية و ذلك تحت مظلة جھاز شئـون
البيئة .
و توفر خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت األساس القانوني لتنفيذ
مسئوليات جمھورية مصر العربية تجاه اتفاقية االستعداد و التصدي و التعاون خالل حوادث
التلوث بالزيت  ) OPRC 1990الملحق أ (  .كذلك اإلطار الخاص لتنفيذ مسئوليات جمھورية
مصر العربية تجاه اتفاقيتي برشلونة و جدة للمحافظة على بيئة كل من البحر األبيض
المتوسط و البحر األحمر ) الملحق ج (  .و كذلك يمكن اعتبار خطة الطوارئ الوطنية
لمكافحة التلوث بالزيت تنفيذا جزئيا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجھة الكوارث البيئية
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والمنصوص عليھا في المادة  25مـــن القانون  94/4بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم
 9لسنة .2009
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نطاق و محتوى خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت

 1-2-1نطاق خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
تصف خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت السياسات العامة و الخطوات
التنفيذية للتصدي لحوادث تسرب الزيت إلى البيئة البحرية لجمھورية مصر العربية بما في
ذلك العالقات التنظيمية التي تحكم مختلف الجھات المشاركة في الخطة .
و تشمل صالحية ھذه اإلجراءات كافة المياه البحرية و الساحلية لجمھورية مصر
العربية بما في ذلك المواني و المرفق البحرية و المياه الداخلية المحصورة بين خط األساس و
اليابسة و المنطقة االقتصادية الخالصة  .كما تشمل الشواطئ و اليابسة المتأثرة بأي تسرب
للزيت .
ھذا و من المحتمل أن تخدم ھذه الخطة اإلجراءات األساسية للتصدي إلى تلوث البيئة
البحرية لحوادث التلوث التي قد تنشأ كنتيجة لتسرب المواد الخطرة و المقلقة خالف المركبات
الزيتية .
 2-2-1محتويات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
و تنقسم خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت إلى أربعة أجزاء :
•

الجزء أ

السياسة العامة للخطة

•

الجزء ب

الخطوات التنفيذية

•

الجزء ج

البيانات و المعلومات

•

المالحق

و يتعرض الجزء أ من خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت إلى التنظيمات
اإلدارية و مسئولية إعداد خطط الطوارئ المحلية ) المستوى األول ( لمكافحة التلـوث بالزيت
 .كذلك يصف ھذا الجزء اإلطار التنظيمي لتنظيم و تنفيذ خطة الطوارئ بما في ذلك دور و
مسئولية جھاز شئون البيئة و كافة الجھات المشاركة في الخطة  .و قد ركز الجزء أ من خطة
الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت على السياسات العامة التي تتبع ) مثل السياسة
العامة للمكافحة و سياسة جمھورية مصر العربية تجاه استخدام المشتتات  ،الخ ( و التي
أقرت من اللجنة الدائمة للتنسيق و متابعة خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التــلوث بالزيت .
بحيث تتناسق كافة خطط الطوارئ المحلية مع خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
.
أما الجزء ب فيتعرض لإلجراءات العملية و يخاطب المسئولين عن العمليات ) منسق
الموقع و رؤساء فرق المكافحة ( و القائمين بتولي مسئولية تنظيم إجراءات المكافحة في
الموقع .
و يحتوى الجزء ج من خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت المعلومات و
البيانات الحيوية التي يحتاجھا كل قائم بعملية مكافحة مثل نقاط االتصال و المعدات المتاحة
في كل موقع و خصائص الزيوت و ملخص لحركة الرياح و التيارات البحرية  ،كما تحتوي
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المالحق على موجز للتعريف باالتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تحكم المسئولية
المدنية والتعويضات .
 3-1تعاريف
" السيطرة اإلجمالية " تعنى المسئولية الكاملة إلدارة كافة عمليات مكافحة التلوث  ،سواء
في البحر أو على اليابسة  ،خالل حادثة تلوث بالزيت .
" قائد عمليات المكافحة " تعنى الشخص الذي توكل إليه المسئولية الكاملة إلدارة كافة
عمليات مكافحة التلوث خالل حادثة تلوث بالزيت  .و طبقا لظروف و مالبسات الحادثة قد
يكون ھذا الشخص الرئيس التنفيذي لجھـاز شئون البيئة أو المنسق الوطني أو منسق الموقع
المحلى .
" المنسق الوطني ) " (NCيعنى الشخص المعين من قبل جھاز شئون البيئة ليتولى
مسئولية قائد عمليات المكافحة لحوادث المستوى الثاني من حوادث التلوث بالزيت و يعمل
كمساعد للرئيس التنفيذي لجھاز شئون البيئـة ف ي حالة حوادث المستوى الثالث للتلوث
بالزيت  .و يكون المنسق الوطني ) (NCمسئول عن تكليف منسق الموقع ) (OSCبمسئولية
اتخاذ إجراءات المكافحة الالزمة في موقع الحادثـة  .و يـكون منسق الموقع مسئول عن
التنسيق بين أنشطة كافة الھيئات المشاركة ف ي إجراءات المكافحة بما ف ي ذلك عمليات
تنظيف أماكن عمليات المكافحة  .و المنسق الوطني مسئول مسئولية تامة عـن اتخاذ
القرارات المناسبة لإلجراءات التي يتبعھا فريق المكافحة خالل حوادث التلوث بالزيت من
المستوى الثاني و يعاونه في ذلك األشخاص الفنيين و اإلداريين و العلميين المناسبين  .كذلك
مـن سلطة المنسق الوطني دعوة لجنة الطوارئ للمساعدة خـالل مراحل اتخاذ القرارات .
" منسق الموقع ) " (OSCتعنى الشخص المذكور "اسمه/وظيفته" في خطة الطوارئ
المحلية للموقع أو الشخص الذي يكلفه المنسق الوطني خالل حوادث التلـوث بالزيت من
المستويين الثاني و الثالث ليتولى مسئولية اختيار إجراءات مكافحة التسرب المناسبة في
مكان الحادثة في البحر أو على اليابسة  .ويكون منسق الموقع ) (OSCمسئول مسئوليةكاملة
عن اختيار نوعية اإلجراءات العملية التي يراھا مناسبة لمكافحة حادثة التلوث بالزيت
بمساعدة األشخاص الفنيين و العلميين و اإلداريين المناسبين .
" حادثة تلوث بالزيت " تعنى حدوث حدث أو مجموعة من األحداث من نفس المصدر أدت
أو قد تؤدى إلى تسرب الزيت مما يھدد أو قد يھدد البيئة البحرية أو السواحل أو االھتمامات
األخرى لجمھورية مصر العربية في ھذه المناطق  ،و التي تحتاج إلى إجراءات طارئة أو
أي إجـراءات فورية أخرى .
" الزيت " يعنى المركبات البترولية في أي صورة من صورھا سواء زيت خام أو زيت
للوقود أو مخلفات زيتية أو زيوت مرفوضة أو زيوت مكررة .
" عمليات مكافحة التلوث " تعنى أي إجراءات تتخذ بغرض منع أو مراقبة أو التقليل من أو
مكافحة التلوث أو التھديد بالتلوث الناتج عن حادثة تلوث بالزيت في البحر  ،كذلك تعنى أي
إجراء يتخذ لتنظيف الشواطئ التي تلوثت كنتيجة لحادثة تلوث بالزيت  .و ال يشمل ذلك حق
حكومـة جمھورية مصر العربية في اتخاذ اإلجراءات التي تراھا مناسبة في ظل انضمام
مصر إلى اتفاقية االعتراض ). (1969
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 4-1توزيع خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
يتم توزيع نسخ من خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت إلى كافة الجھات
الحكومية و غير الحكومية التي لھا دور في الخطة و يوجد كشف بالجھات التي تم توزيع
الخطة لھا في الجزء ج .
 5-1مراجعة الخطة
تم إعداد خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت و حفظھا على حاسب آلي و
توزيعھا في ملف أوراق حتى يسھل تحديثھا في المستقبل .
يقوم جھاز شئون البيئة بمسئولية إصدار النسخ المعدلة من الخطة و توزيع التعديالت
التي أدخلت على الجھات التي لديھا نسخ من الخطة  .سيكون تحديث الجزءان أ و ب من
الخطة بعد موافقة اللجنة الدائمة للخطة على ھذه التعديالت  .أما الجزء ج و المالحق فيتم
تعديلھم كلما دعت الحاجة .
سوف تكون مسئولية كافة الجھات المشاركة في الخطة إبالغ جھاز شئون البيئة عن
أي تغيرات ف ي أرقام االتصاالت الھاتفية أو الفاكس أو االتصاالت الالسلكية  .كذلك إي
تعديل أو إضافة في مخزون معدات المكافحة .
كل جزء من أجزاء الخطة له الرقم الدال على موقعه  .فالرقم يشمل أجزاء الخطــة )
أ  ،ب  ،أو ج ( يليه تاريخ الصدور ثم تاريخ التعديل وذلك في أسفل الجزء األيمن من
الصفحة  .و سوف يشمل كل فصل الترقيم الخاص به .
و عند إجراء أي تعديل في الخطة سوف يقوم الجھاز بتوزيع التعديل على الجھات
المشاركة مع بيان بموقع التعديل كما سبق اإلشارة  .و سوف تكون كل جھة مسئولة عن
إجراء التغيير في نسخة الخطة التي لديھا .

أ – 2006/9 - 1998 / 9

4

-2

1-2

مسئوليات الجھات المشاركة في خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث
بالزيت
دور جھاز شئون البيئة

جھاز شئون البيئة الذي أنشئ طبقا ً للقانون رقم  4لعام  1994يقوم برسم السياسة العامة
وإعداد الخطط الالزمة للحفاظ على البيئة وتنميتھا ومتابعة تنفيذھا ) المادة  ( 5بالتنسيق مع
الجھات اإلدارية المختصة .
وقد طالب القانون جھاز شئون البيئة بإعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين
بالمادة رقم  ، 25يتم إقرارھا من قبل مجلس الوزراء  ،وتعتبر خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة
التلوث بالزيت جزء من ھذه الخطة  ،كما حث القانون الجھاز على التنسيق بين الجھات المعنية
إلعداد برامج مواجھة الكوارث البيئية .
مسئوليات جھاز شئون البيئة
• جھاز شئون البيئة ھو الھيئة الوطنية المسئولة عن إعداد جمھورية مصر العربية
للمواجھة واالستجابة لحوادث التلوث بالزيت .
• جھاز شئون البيئة مسئول عن تأسيس نظام وطني لالستجابة الفورية والفعالة لحوادث
التلوث بالزيت .
• جھاز شئون البيئة ھو الھيئة التنفيذية المسئولة عن تلقى بالغات التلوث البترولي ،
باإلضافة إلى الجھات األخرى ذات المسئوليات المحددة الستالم مثل ھذه التقارير طبقا
إلجراءات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت ؛
• جھاز شئون البيئة ھو الھيئة المسئولة  -نيابة عن الحكومة المصرية  -في طلب العون
من المصادر الخارجية أو الموافقة على تقديم العون عند طلبه من إحـدى الدول المجاورة
التي تشترك معھا في اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف .
• يتحمل جھاز شئون البيئة مسئولية إعداد خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث بالزيت و
تحديثھا بصفة دورية .
• جھاز شئون البيئة ھو الجھة الحكومية المسئولة عن التنسيق بين سياسات الجھات
المختلفة تجاه االستعداد لمواجھة حوادث التلوث و إجراءات المكافحة  ،بما في ذلك
اإلجراءات الدولية .
• يتحمل جھاز شئون البيئة مسئولية إدارة صندوق حماية البيئة و الذي من خالله يمكن
تدبير الدعم المالي لالستجابة لحوادث التلوث بالزيت في المناطق التي ال تغطيھـا أي
خطة طوارئ لمكافحة التلوث أو حينما يكون المتسبب في وقوع التلوث مجھوالً .وسيتم
تطوير اإلجراءات لتعويض الجھات المشاركة في المكافحة  ،سواء من القطاع العــام أو
الخاص  ،عن النفقات التي تتحملھا في عمليات المكافحة  .إال أنه لن يتم تقديم الدعم
المالى إلى الجھـات أو الھيئات التي تكون قد تسببت في وقوع التلوث .
• يقوم جھاز شئون البيئة بمعاونة كافة الھيئات سواء من القطاع الحكومي أو القط اع
الخاص لتنفيذ مسئولياتھم تحت مظلة خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت من
خالل التدريب و الدعم المؤسسي و المادي كلما أمكن ذلك .
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لجنة التخطيط و المتابعة الدائمة لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة
التلوث بالزيت

لمعاونة جھاز شئون البيئة في إعداد و تحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلـوث
بالزيت تشكل لجنة دائمة للتخطيط و المتابعة بجھاز شئون البيئة مكونة من :
رئيسا
• رئيس جھاز شئون البيئة
نائبا لرئيس اللجنة
• رئيس اإلدارة المركزية لألزمات و الكوارث البيئية بالجھاز
وسكرتارية اللجنة
و عضوية مرشحين مفوضين من الجھات التالية :
• الھيئة المصرية العامة للبترول
• قطاع النقل البحري
• الھيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية
• ھيئة قناة السويس
• ھيئة موانئ البحر األحمر
• وزارة الدفاع
• المعھد القومي لعلوم البحار و المصايد
• األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري
مسئوليات اللجنة :
أ .مساعدة جھاز شئون البيئة في إعداد خطة طوارئ وطنية شاملة لمكافحة تلوث
السواحل المصرية بالزيت ؛
ب .مد الجھاز و الجھات األخرى المشاركة في الخطة بالمشورة و العون الذي يمكنھـم
من إنجاز أھداف خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت طويلة األمد  ،أي
االستجابة بكفاءة لحوادث تلوث الشواطئ المصرية بالزيت .
ج .المراجعة المستمرة إلجراءات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت و مد
الجھاز بالتوصيات الخاصة بتحديثھا بصفة مستمرة .

3-2

لجنة الطوارئ

خالل حوادث التلوث بالزيت الكبرى ) من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ( يتم
تكليف أحد مسئولي جھاز شئون البيئة ليكون قائدا لعمليات المكافحة طبقا إلجراءات خطة
الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت  ،وقد يستدعى األمر عقد اجتماع للجنة طوارئ
لمساعدة و مساندة قائد عمليات المكافحة في إنجاز مھامه  .و يكون األعضاء الرئيسيين في لجنة
الطوارئ ممثلين من كل من جھاز شئون البيئة و الھيئة المصرية العامة للبترول وقطاع النقل
البحري و لھم االستعانة بأي خبرات أخرى يرى ضرورة االستعانة بھا طبقا لظروف الحادثة
التي يتعاملون معھا .
و تكون مسئولية لجنة الطوارئ معاونة قائد عمليات المكافحة في التنسيق في إجراءات
المكافحة لحوادث التلوث من المستوى الثاني أو المستوى الثالث في المياه الساحلية لجمھورية
مصر العربية  .و للجنة االستعانة بمن تراه مناسبا .
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مسئوليات الھيئات المشاركة في الخطة
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قطاع النقل البحري

المسئوليات العامة
مسئوليات قطاع النقل البحري األولية ھي :
أ
• رسم السياسة العامة المتعلقة بإنشاء الموانئ البحرية وتطويرھا بما يكفل رفع كفاءتھا
لمواجھة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية .
• اإلشراف على وضع وتنفيذ السياسة العامة لحماية البيئة البحرية في النطاق القانوني
لھيئات الموانئ البحرية والتخصصية ) البترول – السياحية – الصيد  ( . .ومتابعة
تنفيذھا طبقا ً للقانون رقم  4لسنة  1994بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9
لسنة  2009والقانون رقم  1لسنة  1996بشأن الموانئ التخصصية .
المسئولية في ظل قانون البيئة :
الباب الثالث من قانون البيئة ) القانون رقم  4لعام  94والمعدل بالقانون رقم  9لسنة
 ( 2009يتعامل مع كيفية تطبيق بنود اتفاقية المار بول  78/73داخل التشريعات المصرية .
فالمادة  48وضعت أسس حماية البيئـة المائية من التلوث و قد نصت على " … و يتولى وزير
شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقـل و الجھات اإلدارية المختصة المشار إليھا في البند  38من
المادة  1من ھذا القانون تحقيق األغراض المشار إليھا كل فيما يخصه " .
و بالرغم أن جھاز شئون البيئة لديه مسئولية عامة ) نيابة عن وزير الدولة لشئون البيئة( تجاه
التأكد من أن أغراض المادة  48من قانون البيئة تراعى من قبل الجھـات المسئولــة و كذلك
للجھاز الحق في إجراء التنسيق الالزم لتحقيق ھذه األغراض  ،إال أن قطاع النقل البحري
وھيئات الموانئ البحرية التابعة له ھ م جھات اإلختص اص بتحقيق ھذه األغراض في نطاق
اإلختصاص القانوني و الجغرافي .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت :
ألغراض الخطة  ،لقطاع النقل البحرى المسئوليات و الحقوق التالية :
• اإلشراف و متابعة الموانئ البحرية و التخصصية في تنفيذھا لخطة الطوارئ الوطنية
لمكافحة التلوث بالزيت بما في ذلك مراقبة التصريف غير القانوني للملوثات الزيتية و
الملوثات األخرى.
• اإلشراف علي إعداد و تطبيق ھيئات الموانئ البحرية لخطط طوارئ مكافحة التلوث
بالزيت المحلية من المستوى األول بما يتمشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التلوث
بالزيت.
• التأكد من التزام ھيئات الموانئ والموانئ التخصصية بإتباع السياسة العامة المعلنة من
جھاز شئون البيئة الستخدام المشتتات في النطاق الجغرافي لھا.
• طبقا للمادة  26من قانون البيئة )  ( 94/4يقوم جھاز شئون البيئة بتعويض الجھة
المشاركة عن التكلفة التي تحملتھا في تقديم الدعم و المساعدة في مكافحة حوادث التلوث
بالزيت التي تقع خارج نطاق مسئولية الموانئ.
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ترشيح عضو في لجنة التخطيط و المتابعة الدائمة لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة
التلوث بالزيت و لجنة الطوارئ.
الھيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية

المسئوليات العامة :ـ
طبقا ً للقرار الجمھوري رقم  399لسنة  2004والصادر بتاريخ  5ديسمبر عام 2004
بإنشاء الھيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية  ،تكون لھا شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع السيد
وزير النقل  .وتھدف الھيئة إلى إدارة وتنظيم شئون المالحة البحرية ورقابة ومتابعة أداء
المنشآت واألجھزة المنوط بھا تحقيق السالمة البحرية وربطھا بالمجال الدولي وبما ال يتعارض
مع االتفاقيات الدولية المنضمة إليھا جمھورية مصر العربية  .والھيئة مسئولة أيضا ً عن التأكد
من أن حالة السفن مناسبة للمالحة البحرية والتفتيش عليھا للتأكد من مدى مطابقتھا لشروط
االتفاقيات الدولية  ،كما نص القرار على االشتراك في خطط البحث واإلنقاذ ومكافحة التلوث
البحري  ،ھذا وللھيئة كأحد تنظيمات وزارة النقل وفي ظل قانون البيئة رقم  4لسنة 1994
المسئوليات اآلتية :
• التفتيش على كافة ناقالت الزيت التي تقصد الموانئ المصرية للتأكد من أنھا مطابقة
الشتراطات المادة  13من الملحق األول التفاقية مار بول و تعديالتھا ؛ )المادة .(51
• استالم بالغات حوادث التلوث بالزيت من أصحاب السفن أو مشغليھا أو المسئولين عنھا
كذلك المسئولين عن وسائل نقل الزيت داخل الموانئ أو في المنطقة االقتصادية الخالصة
لمصر ) المادة  . ( 55و البد للمبلغ أن يبلغ الھيئة عن أي حادث تسرب للزيت مع
وصف ظروف الحادثة و نوع المادة المتسربة و اإلجراءات التي اتخذت لمنع التسرب
أو الحد منه  .و المعلومات المطلوب إبالغھـا إلى الھيئة مذكورة ف ي المادة  50من
الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  94/4؛
• تحديد نوع المعدات و األجھزة الخاصة بالحد من التلوث و التي يجب أن تزود بھا كافة
السفن المسجلة في جمھورية مصر العربية و المنصات البحرية المتواجدة في البيئة
المائية ؛ ) المادة ( 57
• التفتيش على السفن األجنبية التي تدخل الموانئ المصرية للتأكد من أنھا مزودة بمعدات
الحد من التلوث التي تطابق متطلبات المار بول و تعديالتھا ؛ ) المادة ( 57
• التفتيش على سجالت التخلص من الزيوت في السفن المسجلة في مصر أو تلك المسجلة
في دول أعضاء في اتفاقية المار بول ؛ ) المادة ( 58
• التأكد من أن كل ناقالت الزيت المسجلة في مصر و التي حمولتھا اإلجمالية  2000طن
أو أكثر كذلك الوسائل األخرى لنقل الزيت و التي حمولتھا  150طن أو أكثر و تعمل
داخل البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لمصر لديھا خطـاب ضمان ساري
المفعول أو شھادة تأمين تغطى قيمة األضرار و التعويضات التي تحددھا الجھة اإلدارية
المختصة  .و طبقا للمادة  59من قانون البيئة  ،يجب تقديم شھادة الضمان عند دخول
ناقلة الزيت البحر اإلقليمي لمصر .
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• التفتيش عن سجل الشحنة للناقالت التي تنقل المواد الضارة السائلة ؛ ) المادة ( 62
• إصدار الشھادة الدولية لمنع التلوث بالزيت للسفن المصرية أو الشھادة الدولية لمنع
التلوث بالمواد الضارة المحمولة سائبة  ،تنفيذا الشتراطات اتفاقية المار بـول و تعديالتھا
؛ ) المادة ( 76
• التأكد من أن كافة السفن التي تنقل الزيت من الموانئ المصرية و المسجلة في دولة
عضو في االتفاقية تحمل الشھادة الدولية لمنع التلــــوث بالزيت ؛ ) المادة (77
• إصدار الشھادة الدولية لمنع التلوث بالزيت والتي يحددھا وزير النقل  ،للسفن التي تنقل
الزيت من و إلي المواني المصرية و المسجلـة في دولة غير عضو في اتفاقية الماربول .
) المادة ( 77
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت :
ألغراض الخطة  ،للھيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية المسئوليات و الحقوق التالية :
• تقوم الھيئة باستالم كافة بالغات حوادث التلوث بالزيت المبدئية المبلغة من السفن
التجارية المبحرة و المنائر ومراكز اإلبالغ بالراديو التابعة ؛
• تقوم الھيئة بإبالغ الجھاز فور استالم أي بالغ بحادث التلوث بالزيت من خالل :
الخط الساخن في حالة المستوى الثاني أو المستوى الثالث من حاالت التلوث ،
⇒
بالفاكس باستخدام النماذج المعدة لإلبالغ عن حوادث التلوث بالزيت ،
⇒
• تقوم الھيئة بترشيح عضو في لجنة التخطيط و المتابعة الدائمة لخطة الطوارئ الوطنية
لمكافحة التلوث بالزيت .

3-4-2

الھيئة المصرية العامة للبترول

الھيئة المصرية العامة للبترول ھي الجھة المصرية المسئولة عن متابعة كافة شركات
البترول العاملة في جمھورية مصر العربية .
و طبقا لقانون البيئة  94/4المادة األولى الفقرة  ، 38تكون الھيئة المصرية العامة
للبترول ھي الجھة اإلدارية المسئولة عن مراقبة التلوث الناتج من استكشاف و استغالل الموارد
البترولية .

المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت :
• الھيئة المصرية العامة للبترول مسئولة عن تنسيق مشاركة قطاع البترول في تطبيق
خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت .
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الھيئة المصرية العامة للبترول مسئولة بصفة خاصة عن التزام المنصـات البحرية و
أماكن شحن و استقبال الخام بإعداد و تطبيق خطة طوارئ محلية للتلوث بالزيت
)المستوى األول ( تتماشى مع متطلبات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحـة التلوث بالزيت
على الھيئة المصرية العامة للبترول التأكد من أن كافة الشركات العاملة ف ي قطاع
البترول تتبع السياسة العامة الستخدام المشتتات المعلنة من الجھاز .
الھيئة المصرية العامة للبترول مسئولة عن أيجاد الوسائل اآلمنة للتخلص من النفايات
الزيتية  ،بما فيھا وسائل إعادة االستخدام المختلفة  ،و ذلك بالتعاون مع جھاز شئون
البيئة .
على الھيئة المصرية العامة للبترول التأكد من أن كافة المنصات و تجھيزات استكشاف
و استخراج الزيت البحرية و كذلك كافة تجھيزات شحن و تفريغ الزيت البحرية و
الساحلية تقوم فورا و مباشرة بإبالغ جھاز شئون البيئة عن أي حادثة تلوث بالزيت على
النموذج المعد لذلك و طبقا لإلجراءات المتفق عليھا  .ھذا باإلضافة إلى إبالغ الھيئة
المصرية العامة للبترول .
الھيئة المصرية العامة للبترول مسئولة عن تكليف قائد عمليات المكافحة لحوادث التلوث
البحرى بالزيت من المستوى الثاني الناشئة من قطاع البترول  ،و للھيئة المصرية العامة
للبترول أن تطلب من المنسق الوطني لجھاز شئون البيئة القيام بدور قائد عمليات
المكافحة إذا وجدت أن ھذا اإلجراء مناسب .
طبقا للمادة  26من القانون  4لسنة  ، 1994قد يطلب جھاز شئون البيئة من الھيئة
المصرية العامة للبترول المساعدة و الدعم لمكافحة حادثة تلوث بالزيت  ،و في ھذه
الحالة سيقوم الجھاز بتعويض الھيئة عن تكلفة ھذه المساعدات .
تقوم الھيئة المصرية العامة للبترول بترشيح عضو في لجنة التخطيط و المتابعة الدائمة
لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت .

 4-4-2ھيئة قناة السويس
مسئوليات ھيئة قناة السويس األولية -:
أ.

المحافظة علي سالمة الخطوط المالحية في مياه قناة السويس و مداخلھا.

ب .تنفيذ بنود قانون البيئة رقم  4لسنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9لسنة  2009بالنسبة
للسفن العابرة للقناة و في مناطق االنتظار.
ج  -استالم بالغات حوادث التلوث بالزيت من أصحاب السفن أو مشغليھا أو المسئولين عنھا
في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت.
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
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ألغراض الخطة تقوم ھيئة قناة السويس بالمسئوليات التالية-:
• ھيئة قناة السويس مسئولة بصفة خاصة عن إعداد وتطبيق خطة طوارئ محلية لمكافحة
التلوث بالزيت تتماشى مع متطلبات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت .
• ھيئة قناة السويس مسئولة عن تكليف قائد عمليات المكافحة لحوادث التلوث البحري بالزيت
عن المستوى األول والثاني و تقوم بالتنسيق مع الجھاز في إدارة حوادث التلوث في المستوى
الثالث الناشئة من حوادث السفن بالقناة.
• تتولى ھيئة قناة السويس أعمال إزالة التلوث بالمجرى المالحي للقناة  ،على أن يقوم الجھاز
بأعمال تنظيف الشواطئ المتضررة .
• تقوم ھيئة قناة السويس بإبالغ الجھاز فور استالم أي بالغ بحادث التلوث بالزيت.
• طبقا ً للمادة  26من القانون  4لسنة  1994قد يطلب جھاز شئون البيئة من ھيئة قناة السويس
المساعدة لمكافحة حادث تسرب بترولي التي تقع خارج نطاق مسئوليتھا و في ھذه الحالة
سوف يقوم جھاز شئون البيئة بتحمل كافة التكاليف لعمليات المجابھة و طبق ا ً للتعريفة
االيجارية الستخدام معدات و إمكانيات الھيئة و التي يطلبھا قائد العمليات من جھاز شئون
البيئة.
• تقوم ھيئة قناة السويس بترشيح عضو لجنة التخطيط و المتابعة الدائمة لخطة الطوارئ
الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت .

 5-4-2وزارة الدفاع  -القوات البحرية-:
للقوات البحرية مسئولية أساسية أال و ھي حماية المياه التي تقع تحت اإلدارة المصرية
) المياه اإلقليمية و المنطقة االقتصادية الخالصة ( خالل فترات السالم و الحرب  .و حتى تفي
القوات البحرية بھذه االلتزامات تقوم بدوريات منتظمة لتفقد المياه اإلقليمية و الدولية المحيطة
بجمھورية مصر العربية .
و قد زودت القوات البحرية بسلطة القبض على السفن و لديھا الصالحية لتوجيه السفن
التي تخالف االتفاقيات الدولية أو القوانين المصرية إلى أقرب ميناء .
المسئوليات في ظل قانون البيئة 94/4
ال تخضع السفن الحربية أو سفن الخدمة العامة المصرية ألي من بنود اتفاقية الماربول
) ، (78/73لكن يجب عليھا أخذ كافة االحتياطات لمنع تلوث المياه اإلقليمية و المنطقة
االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية .
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المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت :
ألغراض الخطة  ،للقوات البحرية المصرية المسئوليات و الحقوق التالية :
• تقوم القوات البحرية بإصدار أوامرھا إلى القطع البحرية التي تقوم بدوريات منتظمة
بإبالغ قاعدتھم البحرية وشعبة عمليات القوات البحرية عن أي حادثة تلوث أو أي بقعة
زيت طافية يالحظونھا خالل دورياتھم على أن يكون البالغ طبقا للنموذج المعد لذلك  ،و
على شعبة العمليات البحرية ) من خالل مركز  ( 66إبالغ جھاز شئون البيئة بالبالغ
فور استالمه ؛
• تقوم القطع البحرية بأخذ عينات من الزيوت الطافية لتحليلھا على أن يتـم أخذ العينات
طبقا للخطوط اإلرشادية التي سيعدھا جھاز شئون البيئة ؛
• تقوم شعبة العمليات البحرية بإبالغ الجھاز بحوادث التلوث بالزيت من خالل :
الخط الساخن في حالة المستوى الثاني أو المستوى الثالث من حاالت التلوث ،
⇒
بالفاكس باستخدام النماذج المعدة لإلبالغ عن حوادث التلوث بالزيت ،
⇒
• تمثل القوات البحرية المصرية وزارة الدفاع في لجنة التخطيط و المتابعة الدائمة لخطة
الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت .
ملحوظة  :يقوم جھاز شئون البيئة و وزارة الدفاع باالتفاق على نظام لتعويض وزارة الدفاع عن
التكلفة التي تكبدتھا خالل عمليات المكافحة .
 6-4-2وزارة الدفاع -القوات الجوية -:
للقوات الجوية مسئولية أساسية أال و ھي حماية المجال الجوى لجمھورية مصر العربية
خالل فترات السالم و الحرب  .و حتى تفي القوات الجوية بھذا االلتزام تقوم بدوريات منتظمة
لتفقد المياه اإلقليمية و الدولية المحيطة بجمھورية مصر العربية .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت :
ألغراض الخطة  ،للقوات الجوية المصرية المسئوليات و الحقوق التالية :
• تقوم قيادة القوات الجوية بإصدار أوامرھا إلى طائرات القوات الجوية التي تقوم بدوريات
منتظمة بإبالغ قاعدتھم الجوية وشعبة العمليات الجوية عن أي حادثة تلوث أو أي بقعة
زيت طافية يالحظونھا خالل دورياتھم و يستحسن أخذ صور فوتوغرافية للمخالفةبقدر
االمكان الستخدامھا كدليل على المخالفة  ،و على شعبة العمليات الجوية ) من خالل
مركز  ( 66إبالغ جھاز شئون البيئة بالبالغ فور استالمه على أن يكون البالغ طبقا
للنموذج المعد لذلك ؛
• تقوم قيادة القوات الجوية بالتنسيق مع جھاز شئون البيئة بمناقشة وضع نظام للمراقبة
الجوية الدورية لتنفيذ و تعضيد بنود اتفاقية الماربول ) (78/73و تحديد المسئول عن
تلويث السواحل المصرية .
• تقوم قيادة عمليات القوات الجوية بإبالغ الجھاز بحوادث التلوث بالزيت من خالل :
الخط الساخن في حالة المستوى الثاني أو المستوى الثالث من حاالت التلوث ،
⇒
بالفاكس باستخدام النماذج المعدة لإلبالغ عن حوادث التلوث بالزيت ،
⇒
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ملحوظة  :يقوم جھاز شئون البيئة و وزارة الدفاع باالتفاق على نظام لتعويض وزارة الدفاع عن
التكلفة التي تكبدتھا خالل عمليات المكافحة .
 7-4-2وزارة الدفاع  -مركزالبحث واإلنقاذ للشرق األوسط -:
مركز البحث و اإلنقاذ للشرق األوسط ھو الجھة المسئولة عن تنسيق عمليات البحث
واإلنقاذ البحري عند تعرض األرواح البشرية للخطر  ) .و يمتلك المركز ثالث طائرات بيتش
كرافت لعمليات المسح الجوي ( .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت :
ألغراض الخطة  ،سوف يكون لمركز البحث و اإلنقاذ المسئوليات التالية  ،ما لم يكن مشاركا ً في
عملية بحث و إنقاذ :
• خالل حوادث التلوث بالزيت من المستوى الثاني أو المستوى الثالث  ،و بناء على طلب
من جھاز شئون البيئة  ،يقوم المركز بتحريك طائراته للمراقبة الجوية للحادثة و مراقبة
تحرك بقعة الزيت .
ملحوظة  :يقوم جھاز شئون البيئة و وزارة الدفاع باالتفاق على نظام لتعويض وزارة الدفاع عن
التكلفة التي تكبدتھا خالل عمليات المكافحة .
 8-4-2وزارة الدفاع -قوات حرس الحدود -:
لقوات حرس الحدود مسئوليات أساسية لتأمين سواحل جمھورية مصر العربية من
النواحي األمنية خاصة منع التھريب و غيرھا من المھام  .و ھي تملك شبكة من نقاط المراقبة
البرية على كافة السواحل المصرية .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،لقوات حرس الحدود المسئوليات التالية :
• التنبيه على كافة نقاط المراقبة التابعة لھا بإبالغ قيادتھا عن أي حادثة تلوث أو أي بقعة
زيت طافية يالحظونھا على أن يكون البالغ طبقا للنموذج المعد لذلك ؛
• كلما أمكن ذلك  ،اخذ عينات من الزيوت الطافية أو الزيوت التي لوثت الشاطئ طبقا
للخطوات التي سيصدرھا الجھاز لتحليل تلك العينات في وقت الحق ؛
• عند مد قوات حرس الحدود بالمعدات و األدوات المناسبة و عند التأكد من أن الزيت
الطافي يھدد الشواطئ  ،على النقاط التابعة لحرس الحدود ب دء عمليات المكافحة من
خالل وضع الحواجز المطاطية الس احلية ف ي أماكنھا لمنع انتشار الزيت على طول
الشاطئ حتى وصول فريق المكافحة الرئيسي إذا تطلب اآلمر ذلك ؛
• تقوم قيادة قوات حرس الحدود بإبالغ الجھاز بحوادث التلوث بالزيت من خالل :
الخط الساخن في حالة المستوى الثاني أو المستوى الثالث من حاالت التلوث ،
⇒
بالفاكس باستخدام النماذج المعدة لإلبالغ عن حوادث التلوث بالزيت ،
⇒
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 9-4-2وزارة الدفاع

 -القوات البرية -:

للقوات البرية مسئولية أساسية في الدفاع عن أراضى جمھورية مصر العربية ضد كافة
المخاطر التي تھددھا  ،و تملك القوات البرية العديد من المصادر البشرية و المعدات التي يمكن
اللجوء إليھا خالل الكوارث البيئية  ،مثل حوادث التلوث بالزيت الكبرى التي تلوث شواطئ
جمھورية مصر العربية .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،للقوات البرية المسئوليات التالية :
• معاونة جھاز شئون البيئة  ،عند الطلب  ،لتنظيم عمليات اإلمداد باألفراد و المعدات خالل
عمليات تنظيف الشواطئ .
ملحوظة  :يقوم جھاز شئون البيئة و وزارة الدفاع باالتفاق على نظام لتعويض وزارة الدفاع عن
التكلفة التي تكبدتھا خالل عمليات المكافحة .
10-4-2

وزارة الداخلية  -مصلحة الدفاع المدني -:

لمصلحة ال دفاع المدني مسئولية أساسية في تنسيق اإلجراءات خالل الكوارث طبقا
للقانـــون ) ، ( 1959/148و ال تشمل ھذه المسئوليات الكوارث البحرية  .و تملك مصلحة
الدفاع المدني العديد من المصادر البشرية و المعدات و التي يمكن اللجوء إليھا خالل الكوارث
البيئية  ،مثل حوادث التلوث بالزيت الكبرى التي تلوث شواطئ جمھورية مصر العربية .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،سوف يكون لمصلحة الدفاع المدني المسئوليات التالية :
• معاونة جھاز شئون البيئة  ،عند الطلب  ،لتنظيم عمليات اإلمداد باألفراد و المعدات خالل
عمليات تنظيف الشواطئ .
ملحوظ6ة  :يقوم جھاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني باالتف6اق عل6ى نظ6ام لتع6ويض الھيئ6ة
عن التكلفة التي تكبدتھا خالل عمليات المكافحة .
11-4-2

المحافظات الساحلية

يمثل المحافظين السلطة التنفيذية للحكومة  ،و للمحافظ سلطة واسعة خالل الكوارث و
الحوادث الكبرى .
و المحافظات تقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة على النطاق المحلى للدولة و من ضمنھا
التنظيمات الحضرية و الصحة العامة و المحافظة على البيئة و تنظيم عمليات جمع المخلفات و
التخلص منھا .
و ھناك أحد عشر محافظة تمتلك سواحل و ھ ي  :مرسى مطروح  ،اإلسكندريـة ،
البحيرة  ،كفر الشيخ  ،الدقھلية  ،دمياط  ،بور سعيد  ،شمال سيناء  ،جنوب سيناء  ،السويس  ،و
البحر األحمر .
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المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،سوف يكون للمحافظات الساحلية المسئوليات التالية :
• خالل حاالت تلوث الشواطئ الكبرى التي تنتج عن تسرب كميات كبيرة من الزيت ،
ستقوم المحافظة بتشكيل و ترأس لجنة خاصة للتنسيق في عمليات تنظيف الشواطئ  .و
يقوم الجھاز بمد ھذه اللجنة بمستشار ) مستشارين ( لمعاونتھا و مدھا بالمشورة الفنية
عن السياسة العامة و أسلوب تنظيف الشواطئ المتضررة  ،كذلك إقرار أوجه الصرف
التي ستصرف من صندوق حماية البيئة .
• تقوم المحافظة الساحلية بتوفير وسائل و أماكن للتخزين المؤقت للمخلفات الزيتية التي
ستجمع خالل عمليات المكافحة كذلك تحديد أماكن التخلص النھائي للمخلفات الت ي ال
يمكن إعادة استخدامھا في المصافى .

12-4-2

األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى

األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى ھي أحد المؤسسات المصرية
الرائدة ف ي مجال تدريب القطاع البحري بما ف ي ذلك التدريب على أسلوب و إدارة عمليات
مكافحة التلوث البحرى .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،لألكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى المسئوليات التالية :
• تقوم األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى بإقامة دورات تدريبية على
سبل و أساليب إدارة عمليات مكافحة التلوث البحرى و عمليات المكافحة لألشخاص
الذين يقوم الجھاز بترشيحھم من كافة القطاعات المعنية طبقا لالتفاق الموقع بين
األكاديمية و الجھاز في  30مارس  . 1997تفاصيل التدريب ستعد سنويا باالتفاق مع
الجھاز بناء على احتياجات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت .
• تقوم األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى بمد غرفة العمليات المركزية
بالجھاز بالعون و الدعم الفن ي خالل حوادث التلوث بالزيت من المستوى الثاني و
المستوى الثالث .
• تقوم األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى بتسمية ممثل لھا في لجنة
التخطيط و المتابعة الدائمة لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت .

13-4-2

وزارة المالية مصلحة الجمارك

مصلحة الجمارك مسئولة عن مراقبة عمليات االستيراد و التصدير و المحافظة على حق
الدولة في فرض و تحصيل الرسوم الجمركية المختلفة و ضريبة المبيعات و الرسوم األخرى .
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المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،تقوم وزارة المالية  -مصلحة الجمارك  ،بالمسئوليات التالية :
• أعداد إعفاء مسبق لمعدات مكافحة التلوث البحرى بالزيت الت ي تستخدم ف ي عمليات
مكافحة التلوث خالل حوادث التسرب الكبرى و التي تأتى كدعم لعمليات المكافحة من
خارج جمھورية مصر العربية من خالل اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية  ،بشرط
إعادة تصديرھا مرة أخرى بعد انتھاء الحادثة ) عدا المواد المستھلكة التي استخدمت
خالل عمليات المكافحة ( .
• تسمية أحد العاملين بالمصلحة لينضم إلى لجنة الطوارئ تكون مسئوليته تسھيل عمليات
دخول معدات مكافحة التلوث البحرى من الخارج خالل حوادث التسرب الكبرى و بناء
على طلب قائد عمليات المكافحة لحوادث التلوث من المستوى الثالث .

14-4-2

وزارة الداخلية  -مصلحة الجوازات والھجرة

تقوم مصلحة الجوازات بالتحكم في دخول و خروج المواطنين و األجانب البالد .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،تقوم وزارة الداخلية  -مصلحة الجوازات  ،بالمسئوليات التالية :
• أعداد إعفاء من التأشيرة المسبقة لفرق مكافحة التلوث البحرى بالزيت التي تستدعى
للبالد خالل حوادث التسرب الكبرى و التي تأتى كدعم لعمليات المكافحة من خارج
جمھورية مصر العربية من خالل اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية .
• تسمية أحد العاملين بالمصلحة لينضم إلى لجنة الطوارئ تكون مسئوليته تسھيل عمليات
دخول فرق مكافحة التلوث البحرى من الخارج خالل حوادث التسرب الكبرى و بناء
على طلب قائد عمليات المكافحة لحوادث التلوث من المستوى الثالث .

15-4-2

أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا

يقع تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بعض المعاھد العلمية المتخصصة
مثل المعھد القومي لعلوم البحار و المصايد  ،المركز القومي للبحوث  ،و المعھد القومي لبحوث
البترول  ،الخ .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،تقوم أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا  ،بالمسئوليات التالية :
• معاونة جھاز شئون البيئة في وضع المعايير و الحدود المختلفة ) مثل أسلوب اختيار
أنواع المشتتات التي تستخدم داخل جمھورية مصر العربية ( ؛
• ترشيح فنيين من المعاھد المتخصصة لالنضمام إلى لجنة الطوارئ بناء على طلب قائد
عمليات مكافحة حوادث التلوث .
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16-4-2

وزارة السياحة و ھيئة تنمية السياحة

ھيئة تنمية السياحة مسئولة عن تخصيص المناطق التي تصلح للتنمية السياحية و إعطاء
التصريح بتشغيل المنشآت بعد االنتھاء من أعمال البناء  ،أما وزارة السياحة فدورھا ھو
األشراف على إدارة تلك المناطق و مراقبة تطورھا .
المسئولية في ظل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت
ألغراض الخطة  ،تقوم وزارة السياحة و ھيئة تنمية السياحة  ،بالمسئوليات التالية :
• التأكد أن مشغلي المناطق المخصصة للتنمية السياحية لديھم خطط طوارئ لجمع كرات
القار و أن ھذه الخطط جزء من عملھم اليومي لتنظيف الشواطئ .
• التأكد أن مشغلي المناطق المخصصة للتنمية السياحية لديھم ترتيبات مناسبة إلبالغ جھاز
شئون البيئة بحوادث التلوث بالزيت التي تحدث في المناطق التي تحت إدارتھم .
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إجراءات اإلخطار و اإلبالغ
3
 1-3اإلخطار
يمكن للبالغات الخاصة بالتلوث البحرى والبالغات عن الحوادث البحرية -التى
تسبب أو تھدد بالتسبب فى التلوث  -أن تأتى من عديد من المصادر مثل :
• نتيجة ألنشطة اإلشراف والمراقبة المخططة
• من خالل المالحظات التى تقوم بھا الھيئات الحكومية )مثل سلطات الموانئ،
حرس السواحل والمحافظات (،
• من السفن المارة أو الطائرات التجارية المحلقة ،
• من المتسببين عن وقوع الحادث ،
• من جمھور العامة .
يظل جھاز شئون البيئة فى وضع االستعداد على مدى  24ساعة يوميا ً .و خطوات
إبالغ الجھاز مذكورة فى األجزاء  2-3و . 3-3
ولضمان قيام جھاز شئون البيئة بواجبه بكفاءة ،يجب :
• اإلبالغ الفورى عن أى بقع الزيت أو ألى تھديد بالتلوث بالزيت،
• إمداد الجھاز بالمعلومات الكافية والدقيقة ،
• توافر وسائل االتصال الفعالة مع الھيئات المساعدة وقطاع البترول
يعرض الشكل رقم  1-3رسما ً تخطيطيا ً يوضح المسئولية لتنبيه جھاز شئون البيئة
بحوادث التلوث.
البالغات عن أنشطة اإلشراف والمراقبة المخططة
يرغب جھاز شئون البيئة فى مشاركة الھيئات المناسبة كى يتسنى لھا وضع نظام
قومى لإلشراف والمراقبة من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية  78/73 MRPOLوتلقى
التحذيرات المبكرة لحوادث التلوث بالزيت  ،ھذه األنشطة لإلشراف والمراقبة ،
عند وضعھا  ،ستتضمن إجراءات اإلخطار الخاصة بھا لتنبيه جھاز شئون البيئة .
البالغات من الھيئات الحكومية .
فى كثير من األحوال  ،تكون الھيئات الحكومية ھى أول من يتلقى البالغات عن
حوادث التلوث بالزيت  ) .و فى ھذه الحالة تشمل الھيئات الحكومية سلطات الموانى
 ،وحرس السواحل والشرطة والمحافظات وكذلك ھيئة قناة السويس (  ،والبد من
نقل المعلومات على الفور وبدون تأخير إلى جھاز شئون البيئة بالصيغة المطلوبة
والتى يحددھا نموذج اإلبالغ فى الجزء رقم ) . ( 2-3
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يوجد لدى المنظمة البحرية الدولية ) (IMOنموذج قياسى لصيغة البالغ
وإجراءات اإلبالغ عن الحوادث التى تتضمن فقد أو احتمال فقد البضائع الخطرة
والمواد الضارة والملوثات البحرية بما فبھا البترول ،علما ً بأن ھذه المتطلبات للسفن
المسجلة فى جمھورية مصر العربية وللسفن األخرى أثناء تواجدھا بالمياه اإلقليمية
 ،منصوص عليھا فى المادة  50من قرار رئيـس الوزراء رقـم  338لسنة 1995
والخاص باللوائح التنفيذية لقانون البيئـة )القانون رقم 4لسنة (1994
يجب أيضا ً عمل البالغات على النموذج ذاته  ،طبقا ً لھذه اإلجراءات الفورية
لالستدعاء  ، ،أينما تتم مالحظة الزيت )أو أية مادة ضارة أخرى ( سواء فى البحر
أو فى أى وقت نرى أية سفينة تسرب الزيت )أو أية مادة ضارة أخرى ( بما يخالف
اتفاقية . 78/73 MARPOL
وفى الوقت الحالى فإن  ،جميع البالغات من السفن البد وأن ُتنقل مباشر ًة إلى
مصلحة الموانئ والمنائر التابعة لوزارة النقل و المواصالت  .إذ تقع المسئولية
على عاتق المصلحة فى إخطار جھاز شئون البيئة على الفور وبدون أدنى تأخيـر
على النموذج المطلوب والمحدد فى الجزء رقم .2-3
البالغات من الطائرات
طبقا ً لتوصيات المنظمة البحرية العالمية يتم عمل الترتيبات مع ھيئة الطيران المدنى
المصرية لمطالبة الطيارين بإبالغ ھيئات المراقبة الجوية المناسبة عند مالحظة
بقع حقيقية للزيت على سطح البحر  .ثم ُتحال ھذه البالغات إلى جھاز شئون البيئة.
البالغات من المسئول عن الحادث )من غير السفن (طبقا ً للمادة  50من قرار رئيس الوزراء رقم  338لسنة  1995والمتضمن للوائح
التنفيذية لقانون البيئة ) القانون رقم  4لسنة  ، ( 1994يجب على جميع المسئولين
عن نقل شحنات البترول والشركات العاملة فى استخراج البترول إخطار الجھات
اإلدارية المختصة بكل حادث من حوادث تسرب البترول بمجرد وقوعه  .وفى ھذا
السياق  ،تكون الجھة اإلدارية المختصة ھى جھاز شئون البيئة التى تقدم إليھا
البالغات على الفور بدون تأخير على النموذج المطلوب والمحدد بالملحق . 2-3
التزامات موقف االستجابة
إن االلتزام من جانب الھيئات الحكومية وكذلك أولئك المسئولين عن حوادث التلوث
)من غير السفن ( بإخطار جھاز شئون البيئة مباشرة بھذه الحـوادث  ،ھذا االلتزام
ال يؤثر بأى حال من األحوال على مسئوليات الھيئات الحكوميـة وشركات تداول
البترول فى ممارسة إجراءات االستجابة األولية الى حادث كما سبق واإلشارة إلى
ذلك بالفصل الرابع .
تقرير المتابعة
على كل جھة أو ھيئة حدث لديھا حادثة تلوث و تقوم بإدارة إجراءات المكافحة
إبالغ الجھاز بتقارير دورية عن حالة المكافحة و تطور الموقف  .ھذا بخالف
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نموذج اإلبالغ المنوه إليه فى الجزء  . 2-3و ال يوجد نموذج محدد للتقارير الدورية
.
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 2-3نموذج اإلبالغ  /اإلخطار عن حادث التلوث بالزيت
أعد ھذا النموذج لالستخدام من قبل الھيئات المبلغة إلخطار جھاز شئون البيئة بأحد
حوادث التلوث بالزيت ،أو التھديد بوقوع حادث للتلوث بالزيت  .والبد من بذل
كافة الجھود لتوفير المعلومات المطلوبة .إال أن إخطار جھاز شئون البيئة بأحد
الحوادث يجب أال يتأخر بأى حال حتى فى عدم توافر كافة المعلومات عن الحادث
فى وقت اإلخطار .
التفسير
المعلومات التى يجب تقديمھا
ك........ود
الھوية
OILPOL

أ

تصنيف البالغ
مشكوك فيه
محتمل
مؤكد

ب

التاريخ والزمن

تاريخ وزمن حدث التلوث الذى تم
مالحظته
شخصية المالحظ  /المبلغ

ج

موقع ومدى التلوث

د

المد والريح

إن أمكن  ،يحدد مدى وإتجاه بعض
العالمات البارزة أو الموقع بالرادار
دكا والحجم التقديرى للتلوث مثل :
مساحة المنطقة الملوثة وعدد أطنان
الزيت المتسرب .وإن أمكن  ،يحدد
موقع المالحظ بالنسبة للتلوث.
تحدد السرعة واالتجاه

ه

الظروف الجوية وحالة البحر .

تحدد بالطريقة المناسبة

و

خصائص التلوث

يحدد نوع التلوث مثال الزيت الخام
أو غيره
يحدد المظھر الخارجى فى على
سبيل المثال إذا كان سائالً أو طمى
زيتى أو رواسب نصف سائلة أو
كتل قطرانية  ،أو زيت متغير بسبب
العوامل الجوية  ،تغير اللون فى

يُحذف التصنيف غير المناسب

الھوية
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مياة البحر .
ك........ود
الھوية

التفسير

المعلومات التى يجب تقديمھا

ز

مصدر وسبب التلوث

ح

السفن بالمنطقة

ط

الصور والعينات

ك

اإلجراء العالجى

ل

توقع تطور التلوث

م

إخطار اآلخرين

ن

معلومات أخرى

أ98-09/ 3-

على سبيل المثال  :من السفينة  ،أو
الرصيف البحرى أو أى مرفق آخر
لتداول البترول .
إذا كان من إحدى السفن  ،اذكر ما
إذا كان نتيجة للصرف المتعمد
الواضح أو نتيجة أمر طارئ  ،إذا
كان السبب األخير يوصف
باختصار.
كلما أمكن  ،اذكر االسم والنوع
والجنسية وميناء التسجيل للسفينة
المسببة لواقعة التلوث .
تذكر تفاصيل السفن بالمنطقة فى
حالة عدم التعرف على المسبب
لواقعة التلوث أو فى حالة اعتبار
البقعة حديثة المنشأ.
يحدد ما إذا كان قد تم أخذ صور أو
عينات للتحليل
يذكر أى إجراء عالجى تم اتخاذه
للتعامل مع البقعة
التبوء باحتمال تأثير التلوث ،
وتطوره
مثال  :الوصول إلى الشاطئ مع
التوقيت المتوقع لحدوث ذلك .
أذكر األفراد أو الھيئات األخرى
التى تم إبالغھا غير جھاز شئون
البيئة.
اذكر أية معلومات أخرى وثيقة
الصلة  ،مثال  :أسماء أو شھود
آخرين.

5

االتصال بجھاز شئون البيئة
 -1فى حالة التلوث من المستوى الثانى أو الثالث يتم االتصال بجھاز شئون
البيئة على الفور .
اتصال طوارئ  24 :ساعة ”خط ساخن (02) 2 5256491
(02) 2 5256492
19808
الخط الساخن
المعلومات المكتوبة بإستخدام نموذج  OILPOLأى التلوث بالزيت ،
ترسل بالفاكس فى أسرع وقت ممكن إلى :
(02) 5256494
]فاكس :
البريد اإللكترونيcor_eeaa@yahoo.com :
 -2فى حالة التلوث من المستوى األول  ،يرسل فاكس إلى جھاز شئون البيئة فى
أسرع وقت ممكن باستخدام نموذج . OILPOL
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نموذج اإلبالغ  /اإلخطار عن حادث التلوث بالزيت
أعد ھذا النموذج لالستخدام من قبل الھيئات المبلغة إلخطار جھاز شئون البيئة بأحد
حوادث التلوث بالزيت ،أو التھديد بوقوع حادث للتلوث بالزيت  .والبد من بذل
كافة الجھود لتوفير المعلومات المطلوبة .إال أن إخطار جھاز شئون البيئة بأحد
الحوادث يجب أال يتأخر بأى حال حتى فى عدم توافر كافة المعلومات عن الحادث
فى وقت اإلخطار .
OILPOL

التفسير

المعلومات التى يجب تقديمھا

ك........ود
الھوية
أ

تصنيف البالغ
مشكوك فيه
محتمل
مؤكد

ب

التاريخ والزمن
الھوية

ج

موقع ومدى التلوث

د

المد والريح

ه

الظروف الجوية وحالة البحر .

و

خصائص التلوث

ز

مصدر وسبب التلوث

ح

السفن بالمنطقة

ط

الصور والعينات

ك

اإلجراء العالجى

ل

توقع تطور التلوث

م

إخطار اآلخرين

ن

معلومات أخرى

أ98-09/ 3-

7

االتصال بجھاز شئون البيئة
 -1فى حالة التلوث من المستوى الثانى أو الثالث يتم االتصال بجھاز شئون
البيئة على الفور .
اتصال طوارئ  24 :ساعة ”خط ساخن (02) 5256491
(02) 5256492
19808
الخط الساخن
المعلومات المكتوبة بإستخدام نموذج  OILPOLأى التلوث بالزيت ،
ترسل بالفاكس فى أسرع وقت ممكن إلى :
(02) 5256494
]فاكس :
البريد االلكترونيcor_eeaa@yahoo.com :
 -1فى حالة التلوث من المستوى األول  ،يرسل فاكس إلى جھاز شئون البيئة فى
أسرع وقت ممكن باستخدام نموذج . OILPOL
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مستوى الحادثة و إجراءات المكافحة األولية
4
 1-4السياسة العامة إلجراءات المكافحة األولية
مفھوم المكافحة طبقا لمستوى الحادثة :
البد من مراعاة عدد من العوامل لتحديد أي من األجھزة ينبغي أن تتحمل مسئولية
التصدي المبدئي لحوادث التلوث بالزيت :
• منشأ )أو مصدر( التلوث .
• الموقع الجغرافي للتلوث .
• حجم بقعة التلوث .
• حساسية األماكن المھددة بالتلوث .
البد أن تؤخذ ھذه العوامل جميعھا في االعتبار  ،والسيما أھميتھا النسبية لبعضھا
البعض  ،ضمن مفھوم المكافحة طبقا لمستوى الحادثة  .وھذا مفھوم عملي مقبول
على نطاق واسع ويعتبر أساسا ً عمليا ً لخطط الطوارئ للتلوث بالزيت  .و ھناك
ثالثة مستويات لالستجابة المبدئية ھي :
المستوى األول
و ھو يعنى االستعداد واالستجابة لحوادث التلوث ببقعة صغيرة في حدود إمكانيات
أحد المرافق الفردية أو أحد الموانئ  .و ھي مرتبطة بوجه عام بحركة السفن أو
عمليات تزويد السفن بالوقود على األرصفة و المراسي أو قد تنش أ عن تنكات
تخزين الزيت المقامة بجوار السواحل  .وھنا يتولى إجراءات المكافحة المصدر أو
الميناء طبقا ً لخطة طوارئ التلوث الخاصة به  .وتتم المكافحة باستخدام اإلمكانيات
المتاحة محليا أو باستخدام المعدات التي قد تتواجد في األماكن القريبة .
يجب أن تأخذ خطط الطوارئ المحلية في توفير إمكانيات لالستجابة السريعة تھدف
إلى احتواء  ،و إن أمكن  ،التخلص النھائي من بقعة الزيت في أسرع وقت ممكن .
فإذا تحقق ذلك لن تكون ھناك حاجة لالستعانة بأي أطراف أخرى إال لمواجھة أية
متطلبات أو اختيارات أو معلومات قانونية .
إن الحد األقصى لالستجابة في المستوى األول  ،ألغراض خطة الطوارئ الوطنية
لمكافحة التلوث بالزيت  ،سوف يختلف بالطبع من موقع لموقع و سوف يتم تحديده
عن طريق خطط الطوارئ المحلية .
المستوى الثاني
من الواضح أن المستوى الثاني يعنى االستعداد واالستجابة لحوادث التلوث للبقعـة
التي يتطلب التغلب عليھا التنسيق بين أكثر من مصدر للمعدات والعمالة الخاصة
بالمكافحة ) فرق المكافحة (  .ومن المتوقـع أن تنحصر الحوادث التي تستلزم
التنسيق من خالل المستــوى الثاني بحوادث السفن بالموانئ والمرافئ  ،أو المناطق
الساحليـة  ،إال أنھا قد تنشأ أيض ا ً بسبب كسور في خطوط األنابيب أو أعطال
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الصھاريج أو بالقرب من عمليات اإلنتاج أو التنقيب عن البترول بالمناطق الساحلية
.
كما يتضمن المستوى الثاني الحاالت التي تكون فيھا إحدى الشركات أو الموانئ
لديھا إمكانيات محدودة للس يطرة على سير األحداث )بالرغم إن الحادث يقع في
نطاق اختصاصھا القانوني ( إال أن المساحة الجغرافية المتأثرة بالبقعة أكبر من
إمكانياتھا  .وفى اغلب األحيان يھدد التلوث كثير من الموارد الھامة .
وھناك نوعين من خطط الطوارئ تحتاج إلى تطوير لالستجابة للحوادث من
المستوى الثاني وھما :
• خطط الطوارئ المحلية التي تصف تفصيالً الترتيبات التخطيطية الالزمة
لالنتقال من مستوى إلى اآلخر عند حدوث التلوث خارج االختصاص
القانوني لمرفق والذي من شأنه التأثير على مساحة جغرافية أوسع .
• والترتيبات القطاعية لخطط الطوارئ  ،مثل الخطط اإلقليميـة لقطاع البترول
التي أعدت و تنفذ من خالل الھيئة المصرية العامــــة للبترول ) . ( EGPC
سيتحمل جھاز شئون البيئة مسئولية التنسيق للحوادث من المستوى الثاني  ،كذلك
من الممكن أن يقوم الجھاز بتوكيل ھذه المسئولية إلى جھة أخرى .أما في حالة
الحوادث التي تنشأ في قطاع البترول ستواصل مراكز الھيئة العامة للبتـرول القيام
بمسئولياتھا و حتى يتم مراجعة ھذه الترتيبات في إطار الخطة الوطنية لطوارئ
كل من جھاز
التلوث بالزيت )  ( NOSCPو ما ينتج عن المناقشـات المستقبلية بين ٍ
شئون البيئة و الھيئة العامة للبترول .
المستوى الثالث
يغطى المستوى الثالث حوادث التسرب الكبيرة في حدود  1000طن أو تزيد و التي
يتطلب تحريك كافة الموارد الوطنية المتاحة  ،تبعـا ً للظروف وقد تتضمن طلب
المعونة من خالل االتفاقيات اإلقليمية للتعاون بين األقطار المجاورة أو المعونة
الدولية من الشركات الدولية التي يتعامل معھا قطاع البترول مثل شركة ) ( OSRL
بمنطقة س اوث ھامبتون  ،بالمملكــة المتحدة  .و ھذا المستوى ينش أ عادة من
الحوادث الكبيرة المتعلقة بناقالت البترول المحملة .
إن حوادث التلوث الكبيرة لھا صدى واسع و قد تكون ذات حساسية شديدة على
المستوى السياسي  .و سوف يتولى جھاز شئون البيئة التنسيق خالل حوادث
المستوى الثالث التي يقع في نطاق الميـاه اإلقليمية و المنطقة االقتصادية الخالصة
المصرية  .وللمساعدة في ھذه المھمة  ،يقوم جھاز شئون البيئة بتشكيل لجنة
لالستجابة لطوارئ التلوث البترولي كي تمدھا بالعون والنصيحة الالزمين .

خطط طوارئ التلوث البترولي المستوى األول
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يشكل المستوى األول لخطط طوارئ التلوث األساس للخطة الوطنية لطوارئ
للتلوث بالزيت  .حيث أن ھذا المستوى يغطى أكثر مـــن  % 80من الح وادث
الخاصة بالتلوث بالزيت  .و تختلف خطط طوارئ ھذا المستوى طبقا لكـل موقع
حيث أنھا سوف تعتمد على نوع الموقع و مكانه  .فمثال :

) أ ( قطاع البترول
المرافق البحرية للتنقيب وإنتاج البترول والغاز
تمثل المرافق البحرية للتنقيب وإنتاج البترول والغاز مصدر من مخاطر التلوث
بالزيت الذي قد يحدث كنتيجة لتلف أو انفجار في خطـوط األنابيب  ،أو عمليات
الصرف غير المشروعة لمياه اإلنتاج أو طفلة حفر اآلبار ذات األساس الزيتي أو
الممتزجة بالزيت  ،أو الحوادث البحرية مثل التصادم مع السفن المارة أو سوء
عمليات نقل الزيت الخام .
يعمل جھاز شئون البيئة بالتعاون مع قطاع البترول لضمان قيام كافة مشغلي
الوحدات البحرية العاملين في نطاق السيادة المصرية بإعداد أو تحديث خططھم
الخاصة بطوارئ التلوث البترولي في كل المرافـق التابعة لھم  ،طبقا للمــادة ) 3
 ( 2من اتفاقية )  . ( OPRCالبد أن تتفق ھذه الخطط مع الخطة الوطنية المصرية
لطوارئ التلوث بالزيت و بالتالي فإن ھذه الخطط سوف تخضع للمراجعة من قبل
جھاز شئون البيئة قبل إقرارھا .
وتقع مسئولية االستجابة للتلوث البترولى الذي ينشأ عن أحد المرافق البحرية على
عاتق المشغل المختص والذي يجب أن يقوم على الفور بإخطار جھاز شئون البيئة
بظروف الحادث وبالموقف الذى تم اتخاذه طبقا ً إلجراءات اإلخطار التي تم االتفاق
عليھا ) الفصل الخامس والملحق  . ( 1وھذا اإلخطار ضروري  ،إضافة للمتطلبات
الخاصة بأي إخطار آخر قد يُتفق عليه مع الھيئة العامة للبترول .
و طبقا لحجم البقعة أو الموارد المعرضة للخطر  ،قد يقوم جھـاز شئون البيئة
باإلجراءات التالية حسب تقديره للموقف إما :
• ترك التنسيق في المكافحة للمشغل المختص  ،أو
• الموافقة على نقل عمليات تنسيق المكافحة للھيئة العامة للبترول أو
• فى ظروف االستثنائية  ،يتول الجھاز إجراءات التنسيق فى عملية المكافحة.
)المزيد من التوجيھات بشأن موقف االستجابة لحادث من المستوى الثاني بقطاع
البترول تأتى تباعا( .
و يتم وضع األسلوب األمثل لتسلسل انتقال المسئوليات و شرحه تفصيـال من خالل
خطة طوارئ التلوث بالزيت الخاصة بكل مرفق .
خطوط أنابيب سوميد
أ2005/9 -98/9-4-

3

يعمل جھاز شئون البيئة بالتعاون مع إدارة الشركة العربية ألنابيب البترول
"سوميد" من أجل تحديث خططھا الخاصة بطوارئ التلوث بالزيت للمحطـات
الطرفية بخليج السويس )العين السخنة ( والبحر المتوسط )بسيدي كرير ( علما ً بأن
مثل ھذه الخطط والتي يجب إعدادھا طبقا ً للمـادة  (3)3من اتفاقية  OPRCالبد أن
تتفق مع خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت و بالتالي تخضع لمراجعتھا
و الحصول علي موافقة جھاز شئون البيئة.
تقع مسئولية االستجابة للتلوث عند أي من المحطتين الطرفيتين المشار إليھا
أعاله على عاتق سوميد والتي يجب أن تقوم على الفور بإخطار جھـاز شئون البيئة
بظروف الحادث والموقف الذي تم اتخاذه طبقا ً لإلجراءات المتفق عليھا لإلخطار
)أنظر الفصل الثالث(  .وھذا اإلخطار ال يتعارض مع أي إخطار آخر قد يُتفق عليه
من خالل قطاع البترول  ،مثل ما ھو متبع مع الھيئة العامة للبترول.
و طبقا لحجم البقعة أو الموارد المعرضة للخطر مثال  ،قد يقوم جھاز شئون البيئة
باإلجراءات التالية حسب تقديره للموقف إما:
• ترك التنسيق في المكافحة لسوميد  ،أو
• الموافقة على نقل عمليات تنسيق المكافحة للھيئة العامة للبترول أو
• في الظروف االستثنائية  ،يتولى الجھاز إجراءات التنسيق في عملية المكافحة.
و سيتم وضع األسلوب األمثل لتسلسل انتقال المسئوليات و شرحه تفصيـال من
خالل خطط طوارئ التلوث بالزيت الخاصة بكل محطة طرفية .
المرافق الساحلية لتداول البترول
تشمل المرافق الساحلية لتداول البترول فئات متعددة ) تشغيـل خطوط األنابيب ،
المحطات الطرفية لنقل للبترول  ،أو محطات التكرير (  .و تختلف مخاطر التلوث
البترولى تبع ا ً للنش اط السائد في كل جھة منھا .ففي حالة مشغلي خط األنابيب
ومحطات البترول الطرفية  ،يأتي الخطر الجسيم من األخطاء التي قد تحدث خالل
عمليات تداول البترول أو نتيجة انفجار في المعدات  ،أما في حالة محطات التكرير
فقد يحدث التسرب البترولى نتيجة لضعف عمليات المراقبة وعدم كفاية اإلجراءات
الخاصة بإدارة البيئة  .و بوجه عام ستؤدى ھذه الحوادث إلى ظھور بقع صغيرة
الحجم نسبيا .
ويقوم جھاز شئون البيئة بتحديد مستوى خطط طوارئ التلوث بالزيت المطلوبة
للمرافق الساحلية لتداول البترول .
)ب( القطاع البحري
الموانئ البحرية
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تمثل الموانئ البحرية أحد مخاطر التلوث بالبترول الناتج عن العديد من
األنشطة المالحية المرتبطة بالمواني والتي تقع في نطاق مداخل وحدود الميناء .
وقد ينشأ التلوث البترولى عقب حوادث التصادم ،أ و أنشطـة نقل البضائع وعمليات
تفريغ مياه الصابورة ،أو عمليات الصرف غير المشروع  .و تعانى الموانئ غالبا ً
من حوادث التلوث نظراً لطبيعة األنشطة التي تقـع بھا  ،إال أنه في معظم الحوادث
تكون كمية البترول المتسربة صغيـرة نسبيا ً ) أقل من  7طن (.
يعمل جھاز شئون البيئة بالتعاون مع وزارة النقل البحري والھيئة المصرية
لسالمة المالحة البحرية على ضمان قيام كافة سلطات الموانئ في مصـر بإعداد أو
تحديث خططھا الخاصة بالطوارئ لمجابھة التلوث بالزيت  ،طبقا ً للمادة ( 3 ) 3
من اتفاقية  ، OPRCو يجب أن تتفق خطـط الطوارئ ھذه و خطة طوارئ جھاز
شئون البيئة قبل الموافقة عليھا .
تقع مسئولية مكافحة التلوث بالزيت في نطاق الحدود القانونية للميناء على
عاتق سلطة الميناء  .ويجـب أن تقوم سلطة الميناء على الفـور بإخطار جھاز شئون
البيئة بظروف الحادث والموقف الذي تم اتخاذه طبقا ً لإلجراءات المتفق عليھا عند
القيام باإلخطار )أنظر الفصل الثالث( .
وفى معظم األحوال ) بسبب صغر حجم البقعة ( يقوم جھاز شئون البيئة
بترك مراقبة الموقف إلى السلطة المعنية بالميناء  ،إال أنه إذا كان حجم البقعة كبيراً
بحيث يتطلب المعونة الخارجية  ،فال بد لسلطة الميناء من مطالبة جھاز شئون البيئة
بتولي األمر والقيام بالتنسيق المطـلوب  .و سيتم وضع األسلوب األمثل لتسلسل
انتقال المسئوليات و شرحه تفصيـال من خـالل خطط طوارئ التلوث بالزيت
الخاصة بكل ميناء .
المالحة البحرية
يكون حجم أغلب حوادث التلوث بالزيت الناتج عن المالحة البحرية صغير نسبيا ،
و باستثناء حوادث التلوث بالميناء ) و التي سبق اإلشارة إليھا أعاله (  ،ھناك
عمليات الصرف غير المشروع من زيت التزييت لكافة أنواع السفن وعمليات
التنظيف غير المشروعة لصھاريج البضائع بناقالت البترول .وعادة ما تنشأ
عمليات الصرف ھذه بالمصادفة .
يعتمد اإلجراء المتخذ لالستجابة على المكان الذي حدث به التسرب أو إذا
ما كان ھذا التسرب يھدد أحد الموارد البيئية الحساسة  .وتتولى مسئولية مراقبة
البقعة و التنسيق في عملية المكافحة  ،في معظـم األحوال  ،على عاتق أقرب سلطة
للميناء أو أقرب وحدة إنتاج تابعة لقطاع البترول  .ويتم اإلبالغ عن نتائج المراقبة
إلى جھاز شئون البيئة )أنظر الفصل الثالث( والذي بدوره سيحدد مستوى االستجابة
المناسبة .
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ُتسدد تكاليف أي عمليات للمكافحة أو التنظيف  ،مباشرة  ،من صندوق حماية
البيئة  .وحيثما يتوفر الدليل على مسئولية الغير  ،تقوم الحكومة المصرية باتخاذ
اإلجراءات لمحاكمة المخالف وتطبيق العقوبات التي ينص عليھا القانون رقم 4
لسنة 1994والقيام باسترداد تكاليف عمليات التنظيف وكذلك أية مطالبات مالية
أخرى قد تنشأ .
يقوم جھاز شئون البيئة بالتعاون مع قطاع النقل البحري والھيئة المصرية لسالمة
المالحة البحرية باتخاذ اإلجراءات بمطالبة :
• كافة السفن التي ترفع علم جمھورية مصر العربية
• وكافة السفن بالموانئ المصرية أو بأحد المنصات البحرية في ظل السيادة
المصرية
بأن تحمل على متنھا خطة لطوارئ التلوث البترولى  ،طبقا ً للمـــادة  (3) 6من
اتفاقية  . OPRCعلى أن توضع ھذه الخطة بما يتفـق واألحكام التي تقرھا المنظمة
البحرية الدولية  IMOبھذا الشأن ) القاعدة  26من الملحق رقم ) (1من اتفاقية
التلوث البحري  . (78 /73 MARPOLوتخضع ھذه السفن للتفتيش بواسطة موظفين
مفوضين لھذا الغرض طبقا ً لإلجراءات التي تحددھا الحكومة المصرية.
)ج( ھيئة قناة السويس
يوجد لدى ھيئة قناة السويس ترتيبات طوارئ االستجابة لحوادث التلوث بالزيت في
نطاق منطقة اختصاصھا الرسمي  .ويعمل جھاز شئون البيئة بالتعاون مع ھيئة قناة
السويس بمراجعة نصوص خطة الطوارئ ھذه كي يتسنى لھا ضمان توافق سياستھا
و تناسقھا مع الخطة الوطنية للطوارئ التلوث بالزيت.
طبقا ً لقانون تأسيس ھيئة قناة السويس  ،تقع مسئولية مكافحة التلوث بالزيت بقناة
السويس على عاتق ھيئة قناة السويس  .وطبقا ً لإلجراءات المتفق عليھا لإلخطار
للخطة  ) NOSCPأنظر الفصل الثالث (  ،تقوم ھيئة قناة السويس على الفور بإخطار
جھاز شئون البيئة بظروف أي حادث والخطوات التي تم اتخاذھا بصدد ذلك .
في أغلب األحوال  ،تقع عمليات مكافحة التلوث على عاتق الھيئة  ،أما في حالة
حاجة الھيئة إلى العون من خارجھا نظرا لضخامة حجم التسرب أو كبر انتشاره ،
فال بد للھيئة أن تطالب جھاز شئون البيئة بتولي األمـر و القيام بالتنسيق في عمليات
المكافحة المطلوبة  .و يتم وضع األسلوب األمثل لتسلسل انتقال المسئوليات و
شرحه تفصيـال من خالل تحديث خطط طوارئ التلوث بالزيت الخاصة بھيئة قناة
السويس .
خطط الطوارئ للمستوى الثاني
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خطط الطوارئ المحلية
على الرغم من أن كثيراً من حوادث التلوث بالزيت في مصر مرتبطة
بمصدر التلوث ومن ثم تحكمھا مسئوليات االستجابة األوليــة والتغيرات الالحقة في
أوامر االستجابة كما ھي محددة في الفصل الخامس  ،إال أن ھناك بعض الحاالت
التي يكون مصدر الحادث فيھا غـير معروف أو يكون الموقع الجغرافي لبقعة
الزيت التي تم مالحظتھا بعيداً عن المنطقة الداخلـة في نطاق مسئولية أي من
سلطات الموانئ أو قطاع البترول أو سوميد أو ھيئة قناة السويس .
فى مثل ھذه الحاالت التى ينعدم فيھا وجود سلطة مسئولة عن اتخاذ اإلجراءات
المناسبة فى ظل خطط طوارئ التلوث بالزيـت الخاصـة بالموقع  ،تقع مسئولية
القيام بالمراقبة و اتخاذ اإلجراء المناسب علــى عاتق جھاز شئون البيئة أو أية
سلطات أخرى يتم تكليفھا للتصـرف نيابة عـن الجھاز  .و فى مثل ھذه الظروف
يتحمل جھاز شئون البيئة المسئولية فى توجيه العمليات البحرية وتنسيق المكافحة
عـلى السواحل  .وتحقيقا ً لھذا الدور  ،من المحتمل أن يطالب الجھاز مساعدة
المرافق المجاورة من خالل توفير معدات مكافحة التلوث بالزيت و بفرقة العمل
أيضا ً .وقد يلجأ الجھاز فى بعض الحاالت إلى تفويض سلطته فى تدعيم عملية
االستجابة البحرية إلى أحد المرافق القريبة أو إلى الھيئة العامة للبترول  .و فى ھذه
الحالة سوف يتحمل جھاز شئون البيئة دفع كافة تكاليف العملية خصما على صندوق
حماية البيئة .
يعتزم جھاز شئون البيئة وعلى المدى البعيد التوسع فى خطـط الطوارئ
المحلية بحيث تكمل الخطة الوطنية وتوفر السياسة والخطوط التوجيھية التفصيلية
لتنسيق موقف االستجابة فى المناطق الجغرافيـة سابقـة التحديد .
خطة طوارئ الھيئة المصرية العامة للبترول
قام قطاع البترول فى مصر بوضع إستراتيجية عامة لالستجابة للتلوث
بالزيت الذى ينشأ من الجھات التابعة له  ،و قد بنيت ھذه اإلستراتيجية أيضـا ً على
أساس مفھوم االستجابة ذات المستويات أو المراحل  ،مع مسئولية المرافق المستقلة
عن وضع خطط االستجابة للمرحلة األولى و تتحمـل الھيئة المصرية العامة للبترول
مسئولية إدارة االستجابة للبقعة من المستوى الثاني المحددة ببقعة يصل حجمھا إلى
 1000طن  .ويتحقق ذلك عن طريق إدارة الھيئة لمراكز المكافحة الرئيسة والتي
تملك أكبر مخزون لمعدات مكافحة التلوث بالزيت .
و سوف تستمر ھذه الترتيبات قائمة لقطاع البترول فى ظل ھذه اإلجراءات
المؤقتة  .و التغيير الوحيد ھو إخطار المنصات البحريـة جھاز شئـون البيئة مباشـرة
) وكذلك الھيئة المصرية العامة للبترول ( بشأن أية حوادث للتلوث يتم مالحظتھا
سواء نشأت عن مرافقھا أم عن غيرھا.
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المستوى الثالث  :الخطة الوطنية لطوارئ التلوث بالزيت:
تقع مسئولية تنسيق االستجابة لبقعة زيت كبيرة تزيد عن  1000طن على عاتق
جھاز شئون البيئة  .وتنجم بقع الزيت من ھذا الحجم غالب ا ً مـن حوادث ناقالت
البترول المحملة .
لقد أقرت الحكومات بوجه عام بأنه ليس من المنطقي أن يقوم مالك ناقالت البترول
العمالقة بوضع ترتيبات طوارئ للتعامل مع بقع الزيت أينما تحدث و بناءاً علية
قررت الحكومة المصرية قبول المسئولية للتعامل مع بقـع الزيت فى البحر الناتجة
عن طوارئ المالحة التى تمثل  ،أو قد تمثل  ،تھديداً للبيئة البحرية أو للسواحل
المصرية أو للمصالح وثيقة الصلة  .ويقوم جھاز شئون البيئة بتنسيق موقف
االستجابة فى مثل ھذه الحوادث باستشارة الخبراء بلجنة االستجابة لطوارئ التلوث
بالزيت.
تتم مطالبة الملوث بالتعويض عن تكاليف المكافحة والتنظيف التى تعقب ھذه
الحوادث سواء عن طريق شركات التأمين على السفينـة أو مـن خالل عضوية
مصر الحالية والمستقبلية فى االتفاقيات الدولية المتعلقة بھذا الصدد .
انتقال مسئولية إدارة الحادثة
يمثل الشكل رقم  1-4رسم توضيحى لشجرة اتخاذ القرار لنقل مسئولية التنسيق
لموقف االستجابة من أحد الجھات إلى جھاز شئون البيئة أو الھيئة المصرية العامة
للبترول كما سبق شرحه .
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-5

إجراءات السيطرة على الحوادث

1-5

تعاريف

 2-5غرفة العمليات المركزية ) ( COR
قام جھاز شئون البيئة بتجھيز مركز لالستجابة الفورية لحوادث تسرب الزيت و
االتصاالت داخل غرفة العمليات المركزية بمبنى الجھاز الكائن بالمعادى  .عين لغرفة
العمليات المركزية العمالة المناسبة لتشغيل المركز على مدار الـ  24ساعة  .كذلك ھناك
إجراءات داخليـــة لالستجابة لتسرب الزيت أقرت من قبل الجھاز و التى سـوف تنشط فى حالة
استالم غرفـة العمليات المركزية أى بالغ بحادثة تلوث بالزيت و التى يفضل أن تكون طبقا
للنموذج ) (OILPOLالمعد لمثل ھذه البالغات )انظر . ( 2-3
من المنطقى أن يقوم جھاز شئون البيئة بمسئولية السيطرة الشاملة لحوادث التلوث
بالزيت من المستوى الثانى أو المستوى الثالث من غرفة العمليات المركزية ) . (CORفعند
استقبال إشارة تفيد وقوع حادث جسيم  ،سيقوم موظفو غرفة العمليات المركزية بتحويل كافة
المكالمات و االتصاالت إلى غرفة العمليات المركزية .
 3-5حوادث المستوى األول
قائد عمليات المكافحة خالل حوادث التلوث بالزيت من المستوى األول ھو منسق
الموقع المكلف من قبل خطة الطوارئ المحلية للميناء المعنية أو ميناء شحن الزيت أو منصات
استخراج الزيت البحرية و التى بدأت منھا الحادثة .
سوف يكون مسئول عن إدارة اإلجراءات المرتبطة بالحادثة و إبالغ جھاز شئون البيئة
بالنتائج طبقا لخطوات االستجابة األولية لخطة الطوارئ ھذه ) الباب الرابع( .
 4-5حوادث المستوى الثانى
قائد عمليات المكافحة خالل حوادث التلوث بالزيت من المستوى الثانى ھو المنسق
الوطنى )  ( NCالمكلف من جھاز شئون البيئة من خالل قرار صادر من الرئيس التنفيذى
لجھاز شئون البيئة .
فى حالة تغيب المنسق الوطنى )  ( NCالمكلف/المعين  ،يقوم بمسئوليات المنسق
الوطنى )  ( NCتلقائيا اقدم المعينين المتواجدين فى دائرة مكافحة التلوث البحرى  .من الممكن
للمنسق الوطنى )  ( NCفى أى من الحوادث تكليف من يراه مناسبا بالقيـام بمسئوليات المنسق
الوطنى على أن يكون ھذا التكليف كتابة و يبلغ إلى كافـة المشاركين و المھتمين بالحادثة .
سيقوم المنسق الوطنى )  ( NCبالتنسيق فى الجھود الوطنية الحتواء الحادثة من غرفة
العمليات المركزية بالمعادى  .كما إنه سيقوم باختيار منسق الموقع ليتولى مسئولية إجراءات
المكافحة فى موقع الحادثة  .و طبقا للمادة  26من قانون البيئة  ، 94/4يستطيع المنسق الوطنى
)  ( NCطلب المساعدة الفورية و العاجلة من أى من القطاع الحكومى أو القطاع العام أو
القطاع الخاص حتى يتمكن من مكافحة حادثة التلوث بالزيت  .و فى ھذه الحالة يتم تسوية
التكلفة المنصفة لنوعية المساعدات من صندوق حماية البيئة ) أنظر أيضا الفصل  13من
الجزء ب ( .
في حالة الحوادث التي تنشأ داخل نطاق مسئولية أحد المواقع التى لديھا خطة لطوارئ
التلوث بالزيت لكن الحادثة تطورت لتكون أكبر من إمكانيات ھذا الموقع  ،يقوم المنسق
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الوطني )  ( NCبتكليف منسق الحادثة ) (OSCالمحلى باالستمرار بالقيام بمسئولياته بمكافحة
التلوث في البحر و االستعداد لحماية الشواطئ التي قد تضرر  .و سيكون المنسـق الوطني )
 ( NCفي ھذه الحاالت مسئول عن تحريك الموارد اإلضافية المتوفرة في جمھورية مصر
العربية و التي يحتاجھا منسق الموقع ). (OSC
في حالة حوادث التلوث بالزيت التي يكون حجم التلوث بھا أقل من  1000طن و التي
تنشأ من أحد مواقع قطاع البترول  ،ستقوم الھيئة المصرية العامة للبترول بالتنسيق في
إجراءات المكافحة بما في ذلك تسمية مسئول السيطرة على الحادثة طبقا لخطة طوارئ
شركات الھيئة المصرية العامة للبترول  .لكن في حالة االحتياج إلى إمكانيات أو مساعدات
إضافية من خارج قطاع شركات البترول  ،على الھيئة المصرية العامة للبتـرول أن تطلب من
جھاز شئون البيئة رسميا تولى مسئولية السيطرة على الحادثة  .و في كافة األحوال يجب إبالغ
جھاز شئون البيئة بكافة إجراءات المكافحة التي تتخذ من خالل تقارير دورية ) يوميا على أقل
تقدير ( .
في حالة حوادث التلوث بالزيت من مصادر مجھولة و التي تم إبالغھا إلى جھاز شئون
البيئة  ،سوف يقوم المنسق الوطني )  ( NCعادة بتكليف أقرب المواقع إلـى مصدر التلوث
التخاذ إجراءات المكافحة المناسبة و تسمية منسق الموقع المحلى )  ( OSCلينسق في أعمال
المكافحة المختلفة .
 5-5حوادث المستوى الثالث
سيتولى رئيس جھاز شئون البيئة مسئولية قائد عمليات المكافحة  ،أما في حالة غيابه ،
يتولى تلك المسئولية من يكلفه بذلك .
و ستكون مسئولية قائد عمليات المكافحة اتخاذ قرارات تحريك الموارد ) أشخاص و
معدات ( من خارج جمھورية مصر العربية  ،سواء من الدول المجاورة من خالل االتفاقيات
الدولية للتعاون المشترك التي انضمت إليھا مصر  ،أو من خالل التشاور مع قطاع البترول
الستخدام المخزون اإلستراتيجي لشركات البترول من المعدات الموجودة في ساوث ھامبتون
) (Southampton - UKبالمملكة المتحدة .
يكون قائد عمليات المكافحة مسئول عن إبالغ الوزير المسئول عن شئون البيئة و كافة
النتائج السياسية المترتبة عن الحادثة  .لن يكون للوزراء أي دور تنفيذي .
سيترأس قائد عمليات المكافحة كافة اجتماعات لجنة الطوارئ التي ستنعقد بصفة
مستديمة خالل حوادث التلوث بالزيت من المستوى الثالث .
سيساعد قائد عمليات المكافحة المنسق الوطني الذي سوف تكون مسئولياته التنسيق بين
عمليات المكافحة المختلفة طبقا للمبادئ المذكورة في القسم  . 4-5و سيقوم المنسق الوطني
بالقيام بعمل قائد عمليات المكافحة في حالة تغيب الرئيس التنفيذي للجھاز .
قد تحتاج الحوادث الكبرى ) من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ( وجود فني
متخصص من جھاز شئون البيئة في مكان الحادثة ليعمل كضابط تنسيق يمد منسق الموقع
) (OSCبالعون و المشورة و يعمل كممثل لجھاز شئون البيئة بموقع الحادثة  .لن يكون دور
ضابط التنسيق ھذا اقتناص دور و مسئوليات منسق الموقع ) (OSC؛ وال أن يقوم بدور المنسق
الوطني ) (NCما لم ينص على ھذا صراحة .
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السياسة العامة لمكافحة التلوث بالزيت

1-6

التغيرات التى تطرأ على الزيت المنسكب إلى البيئة البحرية

عند تعرض الزيت لمختلف العوامل الجوية بعد انسكابه على سطح مياه البحر تحدث
عديد من التغيرات الطبيعية و الكيميائية تعرف بتقادم الزيت )  . ( Oil Weatheringو لك ن
لتحديد السياسة العامة للمكافحة يحتاج األمر إلى وجود أساس موحد لمعنى تقادم الزيت و ھو ما
نحاول تلخيصه فى الفقرات القليلة التالية .
إن اغلب أنواع الزيوت تنتشر بسرعة كبيرة على سطح الماء  .و يتناسب معدل االنتشار
مع كمية الزيت المنسكب و معدل انسكابه من المصدر  .فمعدل انتشار كمية كبيرة من الزيت
انسكبت بصورة فجائية يكون أعلى من معدل انتشار نفس الكمية فى حالة تسربھا ببطء  .ولكن ،
و على المدى الطويل  ،يتناسب معدل االنتشار و سمك طبقة الزيت على نوعية الزيت  .و من
المعروف نظريا أن الزيت المنسكب يستمر فى االنتشار حت ى يكون طبقة من الزيت سمكھا
 1/10من الملليمتر أو اقل بقليل و ھذا مرتبط بدرجة لزوجة الزيت و معدل التماسك لھذا النوع
من الزيت  .و يمكن القول بصورة عامة انه عند انسكاب طن واحد من الزيت  ،فإنه خالل فترة
وجيزة سـوف يكون بقعة من الزيت سمكھا  1/10من الملليمتر و تغطى مساحة إجمالية قدرھا
 14000م 2أى ما يساوى دائرة قطرھا  130م  .و ھناك نوعيات من الزيوت ذات محتوى
شمعى مرتفع عادة مـا تنقل فى خزانات ذات تسخين داخلى  ،و ھى تكون عند انسكابھا طبقة
سميكة نسبيا من الزيوت و فى بعض األحيان تكون كتل زيتية كثيفة .
و يمر الزيت خالل عملية انتشاره على سطح الماء بمراحل أخرى منھا تبخر المكونات
الخفيفة ذات عدد ذرات الكربون القليلة و يساعد ھذا على ارتفاع درجة لزوجة الزيت المتبقى  .و
يصاحب عملية التبخر و االنتشار أن تمتص بعض المركبات الزيتية ) من خالل حركة األمواج (
ماء البحر لتكون مركب طبيعى من معلق الماء فى الزيت و الذى يعرف بخليط الشيكـوالته
). ( Chocolate Mousse
و من الممكن أن يتشتت الزيت بفعل العوامل الطبيعية و يتوقف معدل التشتت على
نوعية الزيت و حالة البحر  .فمثال من الممكن أن يتشتت الزيت الخفيف تماما خالل أيام معدودة
فى حالة البحر الھائج  ،كذلك من الممكن أن يبقى الزيوت الثقيلة أو التى مرت بمراحل التقادم
المختلفة بدون تشتيت يذكر لمدة أسابيع طويلة .
و البد من تقييم العوامل السابقة  ،خاصة خصائص الزيت المنسكب و درجة تقادمه ،
بواسطـة منسق العملية أو الشخص المسئول عن عملية المكافحة عند اختيار أنسب سبل المكافحة
لكل حالة منفردة  .و لكن من الممكن وضع أسس عامة تكون األساس الذى بنا علية يمكن اختيار
أسلوب المكافحة المناسب للتعامل مع حوادث تسرب الزيت إلى البيئة البحرية فى مصر  .و
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سوف يتضمن الجزء الثالث معلومات أخرى عن خصائص الزيوت الطبيعية و خصائصھا عند
تقادمھا .
2-6

السياسة العامة للمكافحة
سوف تعتمد السياسة العامة لمكافحة أى تلوث بالزيت على األسس التالية :
أ .وقف تسرب الزيت من مصدره أو التقليل من معدل تسربه .
ب .فى حالة إذا كانت بقعة الزيت ال تھدد أحد موارد البيئة البحرية أو الساحلية  ،يكون
االختيار األول ھو مراقبة سلوك بقعة الزيت دون التدخل المباشر لمكافحتھا .
ج .محاولة مكافحة و احتواء بقعة الزيت فى البحر بواسطة الوسائل الميكانيكية .
د .استخدام المشتتات فى أضيق الحدود و طبقا لسياسة الدولة المعلنة ألستخدم المشتتات .
ه .حماية المناطق الحساسة طبقا لألولويات المعلنة فى خطة الطوارئ القومية لمكافحة
التلوث بالزيت .
و .تنظيف الشواطئ .

⇒

وقف تسرب الزيت من مصدره أو التقليل من معدل تسربه .
البد أن يكون أولوية قبطان المركب أو المسئول عن تشغيل المنصة البحرية أو ميناء
شحن الزيت وقف تسرب الزيت بأسرع وقت ممكن  .إضافة إل ى ذلك البد أن يقوم
المسئول عن تشغيل المنصة البحرية أو ميناء شحن الزيت بالتالى :
• التعرف على مصدر التسرب و تقدير الكمية التى تسربت بالفعل كذلك تقدير أقصى
كمية من الزيت من الممكن أن تتسرب إلى البيئة البحرية و تنشيط خطة الطوارئ
للقطاع الذى يشرف عليه طبقا للمستوى الذى يتوقع حدوثه .
• التأكد أن انسب المعدات المتاحة أصبحت جاھزة لالستعمال و أن األسلوب األمثل
إلدارة الحادثة سوف يتبع لتقليل التأثيرات البيئية المتوقع حدوثھا طبقا لكميات الزيت
المتسرب المقدرة سابقا .
البد أن يكون الھدف األولى ھو احتواء و جمع اكبر كمية من الزيت المتسرب من اقرب
مكان من مصدر التسرب لمنع انتشار الزيت .

⇒

مراقبة بقعة الزيت فى حالة إذا كانت ال تھدد أحد الموارد أو المكونات الحساسة .
و ھو إجراء يتخذ فى حالة عدم وجود أى موارد حساسة من الممكن أن تھددھا ھذه
البقعة من الزيت  .و المقصود من ھذا األجراء ھو ترك بقعة الزيت لتتشتت بواسطة
العوامل الطبيعية  .و ھو إجراء يتبع فقط فى حالة أن يكون التسرب بسيط من أحد السفن /
الناقالت العابرة أو فى حالة عدم معرفة المصدر  .و تقع مسئولية مراقبة تلك البقعة أو
التنسيق فى اإلجراء المطلوب على عاتق جھاز شئون البيئة .

⇒

محاولة مكافحة و  /أو احتواء بقعة الزيت فى البحر بواسطة المعدات الميكانيكية .

أ98-09/6-

2

و ھذا اإلجراء ھو اإلجراء المفضل نظرا ألنه اقل اإلجراءات ضرار للبيئة  .و جدوى
مكافحة و احتواء بقعة الزيت فى البحر بواسطة المعدات الميكانيكية تتوقف على عدة
عوامل منھا ؛ نوعيات و كميات معدات مكافحة التلوث المتاحة ؛ حالة الجو ؛ خصائص
الزيت المنسكب مثل لزوجته ؛ مكان التلوث و مدى سھولة نقل المعدات و ناتج المكافحة .
و قد أثبتت نتائج عمليات المكافحة السابقة أن جدوى استخدام ھذا األسلوب ترتفع كلما كان
من الممكن زيادة سمك طبقة الزيت بواسطة حجز الزيت المنسكب داخل المكانس )
 ( Boomsو بالتالى تتمكن المعدات األخرى من تجميع الزيت بمعدل استرجاع مقبول .
⇒

استخدام المشتتات فى أضيق الحدود و طبقا لسياسة الدولة المعلنة الستخدام المشتتات .
يحدث التشتت طبيعيا لكن بمعدالت بطيئة نسبيا ال يمكن االعتماد عليھا لمنـع مخاطر بقع
الزيت الكبيرة  .لكن من الممكن زيادة معدل التشتت بواسطة إضافة مـواد كيماوية )
المشتتات ( تساعد على عمليات تشتيت الزيت  .و المشتتات تساعد على سرعة تفتيت
بقعة الزيت إلى نقط زيتية صغيرة تنتشر فى عمود المياه بأكمله كذلك تعمل المشتتات
على تقليل فرص تجمع الزيوت المشتتة لتكوين بقعة أخرى .
و تؤخر عملية تقادم الزيت معدل التشتت الطبيعى للزيت فى البحر و كذلك تؤثر على
كفاءة المشتتات الصناعية فى حالة استخدامھا  .و تزداد مقاومة الزيت المنسكب للتشتت
بعد ساعات قليلة من انسكابه أو قد تمتد ليوم أو عدة أيام قليلة مـــن االنسكاب  .و كقاعدة
عامة فالزيت المنسكب حديثا و بصورة منتظمة سوف تكون عملية تشتيته أسرع و اسھل
 .و من المؤكد إن استخدام المشتتات الكيماوية سوف يكون غيـر ذات جـدوى مــع الزيـت
المتقادم )  ( Weathered Oilعلما أن اغلب الزيوت تكون مستحلب غير قابل للتشتت بعد
 48ساعة من تسربھا  .و من الممكن تحديد درجة تقادم الزيت المنسكب مـن خالل لونه ،
فالزيت الخام يكون لونه مائل إلى السواد فى حين أن خليط الماء فى الزيت يكون لونه
خليط بين اللون البنى و البرتقالى و األصفر .
كذلك يكاد يكون من المستحيل تشتيت الزيوت متوسطة الثقل أو الزيوت الثقيلة نظرا
الرتفاع لزوجتھا حتى وھى لم تمر بأى مرحلة من مراحل التقادم بعد  .و ھذه الزيوت لن
تتشتت حتى طبيعيا بل سوف تكون بقع زيتية متماسكة أو كتل زيتية شبه صلبة .
يجب عدم استخدام المشتتات الكيميائية لتشتيت بقع الزيت التى تكون بالفعل انتشرت و
أصبحت سمكھا ارق ما يكون و لھا بريق زيتى رقيق على سطح الماء خاصة عندما تكون
بدأت فى التفتت إلى بقع زيتية صغيرة ألنه من المتوقع استخدام كميات من المشتتات اكبر
بكثير من آلتي تحتاجھا ھذه البقعة ) البقع ( لتتشتت  .بالرغم أن ھذه النوعية من البقع قد
تسبب بعض المضايقات نظرا لمظھرھا و فى بعض األحيان رائحتھا إال إنھا سوف
تختفى سريعا فى حالة البحر العادية أو المضطربة  .أما داخل الموانى فحركة البواخر و
السفن العادية كفيلة بتشتيتھا .
و نظرا لكون عملية تشتيت الزيت من العمليات التى قد تكون مؤثرة على حياة األحياء
البحرية و نظرا لما للمشتتات من أثار ضارة على األحياء البحرية فى حالة عدم
استخدامھا باألسلوب السليم  ،و السياسة العامة التى تنظم استخدام المشتتات فى المياه
المصرية توجد فى الفصل و يجب الحصول على موافقة الستخدام المشتتات فى المياه
المصرية و لكن من الممكن اخذ موافقة مسبقة من الجھاز الستخدام المشتتات تحت
ظروف محددة .
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⇒

حماية المناطق الحساسة .
من خالل خطوات تحديث الخطة القومية لمكافحة التلوث بالزيت  ،تم عمل دراسة
منھجية شاملة لكافة الشواطئ المصرية بالتنسيق و التعاون مع المعھد القومى لعلوم البحار
و المصايد و مع اإلدارة المركزية للمناطق المحمية بالجھاز  .و تھدف الدراسة إلى تحديد
المناطق ذات البيئة الحساسة أو المناطق ذات األھمية االقتصادية  .و سينتج عن ھذه
الدراسة تقسـيم لشواطئ جمھورية مصر العربية إلى ثالث درجات طبقا لحساسيتھا
للتلوث بالزيــت ) عالية و متوسطة و قليلة الحساسية ( كما سيتم وضع نظام موحد يتم من
خالله ترتيب أولويات الحماية ليؤخذ فى االعتبار خالل إعداد خطط الطوارئ المختلفة .
و سيستخدم نظام ترتيب األولويات كأساس للتعرف على السياسة العامة لحماية المناطق
الساحلية بما فيھا إمداد تلك المناطق بالمعدات المناسبة و العمالة المدربة  .و من الممكن
أن نجد انه من الضرورى عمل دراسات إضافية إذا أثبتت الدراسة أن ھناك مناطق محددة
و التى نظرا لحساسيتھا العالية تحتاج إلى مكانس عائمة أو حواجز ساحلية بصفـة دائمة
مما يستتبع إج راء دراسة عاجلة للتيارات الساحلية للتعرف على مدى إمكانية وضع
المكانس البحرية أو اللجوء إلى عمل مناطق دائمة لربط المكانس البحرية عند اللزوم .

⇒

تنظيف الشواطئ .
ستكون األولوية لمكافحة الزيت المنسكب فى البحر للمكافحة بواسطة الوسائل الميكانيكية
ولن يتم استخدام المشتتات الكيماوية إال إذا سمحت الظروف بذلـك  .فتكلفة تنظيف
الشواطئ الملوثة و الوقت الالزم لھا ممكن اختصاره بصورة جذريـة إذا أمكـن التعامل مع
الزيت المنسكب و ھو مازال فى البحر .
بالرغم من كافة الجھود و االحتياطات التى تتخذ لمكافحة التلوث بالزيت قبل وصوله إلى
الشواطئ  ،إال أن نسب متفاوتة من الزيت سوف تصل حتما إلى الشاطئ لتلوثه  ،و فى
ھذه الحاالت يصبح من المحتم تقليل كميات تلك الزيوت الى اقل كمية ممكنة و الحد من
انتشارھا بل و حصرھا فى اقل مساحة ممكنة  .و قد أخذت دراسة حساسية الشواطئ
التـى قام بھا المشروع ھذه النقطة فى الحسبان و قسمت شواطئ مصر طبقا لخصائصھـا
المختلفة و كذلك حددت الشواطئ التى من الممكن استغاللھا للوصول السريع إلى أماكن
المكافحة أو استخدامھا لتجميع الزيت لمنع وصوله إلى أماكن اكثر حساسية .
سوف تقع مسئولية مكافحة التلوث الذى يصل الى الشواطئ على عاتق الجھاز
بالتعاون مع المحافظة إلى وقعت فى نطاقھا الحادثة  .و السبب وراء ذلك أن الجھاز ھو
المسئول عن حماية البيئة فى مصر و ھو المنوط به السحب من صندوق حماية البيئة
إضافة إلى انه من الجھات المسئولة عن تحريك معدات مكافحة التلوث بالدولة  .وسوف
يقوم الجھاز بتحديد أسلوب نظافة الشواطئ األمثل و الذى يناسب خصائصه و المـوارد
المھددة أو التـى قد تتأثر بالمكافحة أو التلوث الذى حدث  .و سوف تقوم المحافظة المعنية
بتوفير العمالة و المعدات الالزمة للتنظيف و كذلك تحديد أماكن التخلص النھائى من
مخلفات المكافحة فى حالة عدم إمكان إعادة استخدامھا بواسطة محطات تكرير البتـرول
المختلفة .
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سوف يقوم صندوق حماية البيئة بتحمل كافة تكاليف تنظيف الشواطئ من بقايا
حوادث التلوث بالزيت عند االنتھاء من وضع اإلجراءات الخاصة بالسحب منه و يكون
الجھـاز مسئول عن كيفية الصرف من مثل تلك الصناديق  .علما انه سوف تقوم المحافظة
الساحلية بتحصيل الغرامات المالية و تكلفة المكافحة من المصدر إذا كان معلوما
3-6

السياسة العامة لتنظيف الشواطئ الملوثة بالفعل .

ظھر واضحا خالل دراسة حساسية الشواطئ التى قام بھا المشروع أن ھناك
العديد من الشواطئ التى تنوء بآثار حوادث تلوث قديمة متكررة  .و سوف يقوم الجھاز يوضع
خطـة عمل إلزالة التلوث من ھذه الشواطئ و إرجاعھا لسابق حالتھا بالتعاون مع قطاع البترول
.
4-6

الوقت الخاص ببدء إجراء المكافحة .
على كل من يملك معدات لمكافحة التلوث بالزيت أو طاقم مدرب الستخدام
معدات مكافحة التلوث بالزيت أو سفن و حاويات تصلح لعمليات مكافحة التلوث بالزيت
أن يضع الخطط الالزمة لتمكينه من التحرك فى ظرف ساعة واحدة من ورود اإلخطار .
سوف يعمل الجھاز على رفع كفاءة نظام التعامل مع حوادث التلوث بالزيت
داخلة و فى مصر ليتناسب مع مخاطر كل حادثة  .فمثال سوف يكون وقت البدء الفعلى
للمكافحة ) وقت التحرك  +الوقت الالزم لإلبحار ( فى المناطق الحساسة من جنوب
السويس فى حدود ثالث ساعات  .و بصفة عامة سوف يعمل الجھاز على أال يزيد زمن
البدء الفعلى للمكافحة عن  24ساعة من اإلبالغ فى أى مكان من الجمھورية .
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سياسة استخدام المشتتات فى مكافحة التلوث البحرى بالزيت
7
 1-7السياسة العامة للمكافحة
كمبدأ عام تعطى األولوية لمكافحة تلوث البحار بالزيت للوسائل الميكانيكية لجمعه و تلك
الوسائل التى تمنع انتشاره حيث أن ھذه الوسائل أقل ضررا للبيئة من وسائل المكافحة األخرى
و ذلك بالرغم من تأثره بدرجة كبيرة بحالة الرياح و التيارات البحرية  .لذلك فھناك بعض
األوقات التى يكون استخدام المشتتات انسب خيارات المكافحة  .و توضح الفقرات التالية
الظروف و الشروط التى يمكن استخدام المشتتات فى مكافحة التلوث بالزيت فى المياه الساحلية
لمصر و الحاالت التى سوف يمنع فيھا استخدام المشتتات .
فوائد و أضرار استخدام المشتتات
فيما يلى بعض فوائد و أضرار استخدام المشتتات خالل عمليات مكافحة التلوث البحرى بالزيت
الفوائد

األضرار
•كنتيجة لتوزيع الزيت المشتت داخل عمود
المياه  ،قد يؤدى ذلك إلى تأثر بعض
األحياء المائية بھذا الزيت الذى لوال
تشتيته لما أثر على تلك األحياء .

•بخالف الوسائل الميكانيكية لجمع الزيت
المنسكب و الوسائل التى تمنع انتشاره و
التى يصعب استخدامھا خالل البحر الھائج
و التيارات البحرية الشديدة  ،تمكن
استخدام المشتتات خالل تلك الظروف .
•المشتتات أسرع طرق مكافحة التلوث
البحار بالزيت .

•يتعارض استخدام المشتتات مع استخدام
الوسائل األخرى  ،فھى تؤثر على كفاءة
الجمع باستخدام الوسائل األخرى
•المشتتات ال تعمل على كافة أنواع الزيوت
و ال تحت كافة الظروف .

•مع إزالة بقعة الزيت من على سطح الماء
بواسطة المشتتات يمكن تحييد قوة دفع
الرياح لبقعة الزيت و التى كان من الممكن
أن تدفعھا نحو الشواطئ .
•يقلل استخدام المشتتات من فرص تعرض
الثدييات و الطيور البحرية للتلوث ببقع
الزيت المنسكب .
•يحد استخدام المشتتات من فـرص تكون
معلق مزيج الماء فى الزيت .
•يزيد استخدام المشتتات من مساحـة سطح
الزيت المعرض لعوامل التفتت الطبيعية .

•الفترة الزمنية التى يمكن خاللھـا استخدام
المشتتات بعد التسرب محدودة و بعدھا
يبدأ مفعول المشتتات فى االضمحالل .
•يزيد استخدام المشتتات من نفاذية الزيت
فى حالة استخدامھا على الشواطئ .
•يعنى استخدام المشتتات إدخال مادة غريبة
أخرى على البيئة البحرية .

 2-7الفوائد البيئية
يحرص جھاز شئون البيئة أن تكون المحصلة النھائية الستخدام المشتتات ذات مؤشرات إيجابية
بالمقارنة بالوسائل األخرى لمكافحة التلوث بالزيت  .و للوصول ألى ھذه النتائج تم تحليل
خصائص الموارد البيئية و االقتصادية لشواطئ و سواحل مصر و وضعت النتائج فى بنك
معلومات الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت و نظام العرض الجغرافى لھا الذى يرتبط به .
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كذلك تم تقسيم الشواطئ طبقا للموارد االقتصادية و البيولوجية إلى مناطق ذات حساسية عليا و
متوسطة و ضعيفة  ،كذلك تم دمج ھذه الموارد للوصول إلى مؤشر متكامل لألولويات .
تم تحليل نتائج التأثيرات البيئية للزيت المشتت و الزيت غير المشتت التى تم الوصول إليھا
عالميا و منھا تم استنباط سياسة الجھاز تجاه استخدام المشتتات و التى سوف يتم اإلشارة إليھا
الحقا لبعض الموارد البيئية و األنشطة االقتصادية  .أما تفاصيل الحساسية البيئية لتلك المناطق
يمكن الرجوع أليھا فى الفصل الثامن .
المزارع السمكية
من غير المستحسن دخول الزيت أو الزيت المخلوط بالمشتتات إلى المزارع السمكية  ،حيث
من الممكن غلق مداخل المياه من مواسير أو بوابات بصفة مؤقتة  .و يجب أن تركز جھود
المكافحة على سرعة استخالص الزيت من سطح الماء القريب من مداخل المياه فى أسرع وقت
ممكن  .يجب أن تكون األولوية للوسائل الميكانيكية الستخالص الزيوت و لكن من الممكن اخذ
استخدام المشتتات فى االعتبار خصوصا إذا كان ھناك احتماالت عالية لتشتت الزيت بكفاءة و
أن تكون حركة المياه مناسبة لتخفيف الزيت المشتت سريعا .
الطيور
من المؤكد أن تلوث جسم الطيور بالزيت كارثة لتلك الطيور سواء عن طريق مباشر لكون
الزيت يدمر خاصية العزل لريش الطيور و مقاومة للبل أو للتأثير السام للزيت الذى يتناوله من
خالل طعامه  ،أو عن طريق غير مباشر من خالل تدمير البيئة أو الغذاء التى تعيش عليھا
الطيور فى المناطق المتضررة  .ھذا وتختلف درجة تأثر الطيور باختـالف أنواعھا  .و ھناك
اعتقاد بأن تشتيت بقع الزيت تقلل من مخاطر تلوث الطيور المباشر أو من خالل طعامھا ،
ولكن من المعلوم أيضا أن المشتتات تزيد من درجة بلل الطيور و التى بدورھا قد يؤدى ألى
الوفاة كنتيجة النخفاض درجة حرارة جسم الطيور  .وتقودنا الحقائق السابقـة إلى الوصول إلى
استنتاج أن رش األحياء الطبيعية بالمشتتات غير المخففة سوف تكـون ضارة  .و كقاعدة عامة
فلن يسمح باستخدام المشتتات فى المناطق ذات األھمية المحلية و الدولية للطيور و المتواجدة
فى بنك معلومات الخطة و نظام العرض الجغرافى المرتبط به  .و لكن سوف يقوم جھاز شئون
البيئة باتخاذ القرار لكل حالة على حدة آخذين فى االعتبار المواسم المختلفة حيث أن % 70
من أنواع الطيور فى مصر من األنواع المھاجرة و تتواجد فى مصر خالل مواسم محددة .
الشعب المرجانية
الشعب المرجانية من النظم البيئية عالية اإلنتاجية التى تعتمد عليھا أنواع عديدة من األحياء
المائية بما فى ذلك العديد من األسماك االقتصادية  .و حيثما توجد الشعب المرجانية فى مصر
يمكن اعتبار ھذا المكان من أماكن الغ وص ذات العائد االقتصادى العالى  .و يدمر الزيت
الشعاب المرجانية و ھى تحتاج إلى عشرات السنين حتى تستعيد رونقھا و حالتھا الطبيعية  .و
الشعب المرجانية يصعب تنظيفھا فى حالة تلوثھا بالزيت .
و يتوقف درجة التدمير التى يسببھا الزيت للشعب المرجانية على عدد من العوامل مثل حجم
التسرب و نوعية الزيت و نوع الحيوان المرجانى الذى يكون الشعب المرجانية و طاقة األمواج
المحلية و مدى تأثير التيارات البحرية على األحياء المرجانية  ،الخ  .و فى أغلب األوقات
سوف تطفو بقعة الزيت فوق منطقة الشعب المرجانية بدون إحداث أى أضرار للشعب
المرجانية أو لألحياء المرتبطة بھا  .و لكن استخدام المشتتات سوف يزيد من مخاطر تعرض
الشعب المرجانية و األحياء المرتبطة بھا لجزيئات الزيت المشتت التى تزيد نسبتھا فى عمود
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المياه  .و بالتالى يمنع استخدام المشتتات فى المياه الضحلة التى بھا شعاب مرجانية أو تقع
بالقرب منھا ھذه الشعاب .
األسماك
ال توجد دالئل على أن بقع الزيت العائمة فى البحار المفتوحة و التى يتواجد فيھا اسماك
متنوعة أثرت سلبيا فى اإلنتاج السمكى فى تلك المناطق  .و المحصلة البيئية النھائية الستخدام
المشتتات فى البحار المفتوحة سوف تكون محايدة حيث أن استخدام المشتتات لن يوفر أى فوائد
لألسماك و الزيت المشتت لن يسبب لھا أى ضرر خاصة فى األعماق الكبيرة حيث تكون نسبة
التخفيف كبيرة للغاية  .لكن فى المياه الضحلة  ،من المتوقع أن تصل نسب الزيت المشتت إلى
حدود عليا من الممكن أن تضر األسماك و تكسبھا طعم زيتيا يقلل من قيمتھا  ،خاصة األسماك
الصغيرة منھا .
من الممكن اعتبار استخدام المشتتات أحد وسائل المكافحة المناسبة فى البحار المفتوحة  ،لكن
لن يسمح باستخدام المشتتات فى المناطق الضحلة حيث ھناك مناطق توالد األسماك و حضانة
صغارھا .
المانجرف
مناطق المانجروف من المناطق ذات اإلنتاجية العليا و التى تمد الكثير من األحياء المائية ،
خاصة األسماك و القشريات  ،بالمكان المناسب للمعيشة و التوالد  .و تنفق أشجار المانجرف
عادتا عند تلوثھا بالزيت و بالتالى نفقد المكان المناسب لألحياء التى تعتمد على مناطق
المانجروف  .و الدمار الذى يحدث ألشجار المانجروف يكون كنتيجة لغلق بثور التنفس فى
الجذور الھوائية أو من خالل تغلل الزيت فى طبقة الرواسب  .و يكون تأثير الزيت المشتت أقل
من تأثير الزيت على أشجار المانجروف  .و عادة ما يكون بالقرب من مناطق أشجار
المانجروف شعاب مرجانية من الممكن أن تتأثر بالزيت المشتت .
و كقاعدة عامة لن يسمح باستخدام المشتتات بالقرب من مناطق المانجروف إال إذا رأى الجھاز
أن ھناك فائدة من استخدامھا .
الثدييات و السالحف البحرية
يمكن اعتبار الثدييات المائية من األحياء البحرية النادرة فى مصر  .و ال توجد دالئل كافية عن
تأثير الزيت على الدرافيل و عجول البحر التى تتغذى أساسا على الحشـائش البحرية ) أنظر
الحقا (  .أما السالحف البحرية فى معرضة للضرر كنتيجة للتلوث بالزيت  ،فالسالحف
البحرية تضع بيضھا فى الشواطئ الرملية حيث ترجع الصغار التى تفقس من البيض و تسبح
فى المياه السطحية ) الساحلية ( حيث تتعرض لمختلف المخاطر خالل أحرج فترات حياتھا  .و
لن يسمح باستخدام المشتتات بالقرب من المناطق المعروف أن السالحف البحرية تضع فيھا
البيض حيث أن استخدام المشتتات يزيد من نسبة تغلغل الزيت المشتت فى التربة الرملية .
الموانى و المراسى
من الممكن اعتبار المياه البحرية فى الموانى و المراسى و األرصفة البحرية مياه ھادئة و
بالتالى يمكن اعتبارھا صالحة الستخدام وسائل المكافحة الميكانيكية لمنع انتشار الزيت
المنسكب و شفطه  .كذلك تتدرج نوعية الزيوت التى قد تتسرب إلى البيئة البحرية فى ھذه
المناطق بين زيت الديزل المستخدم كوقود و الزيوت الثقيلة )  . ( bunker 6و الديزل المستخدم
كوقود سوف يتطاير أو يتشتت سريعا  ،أما الزيوت الثقيلة فال يمكن تشتيتھا باستخدام المشتتات
و بالتالى فالزيوت المتسربة إلى البيئة البحرية فى الموانى أو المراسى أو األرصفة البحرية
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تنحصر بين الزيوت الخفيفة التى س تتطاير و الزيوت الثقيلة التى لن يؤثر فيھا استخدام
المشتتات .
لن يسمح باستخدام المشتتات داخل حدود الموانى  ،لكن من الممكن السماح باستخدامھا فى
مناطق االنتظار لكل حالة على حدة .
السبخات
السبخة من النظم البيئية ذات اإلنتاجية المرتفعة للغاية  ،و ھى بيئة مناسبة للعديد من األحياء
المائية خاصة الطيور  .و تنحصر مناطق السبخات فى البحيرات الشمالية على شواطئ البحر
األبيض المتوسط  ،و تتصل ھذه البحيرات بالبحر بواسطة بواغيز ضيقة و فى بعض األحيان
ما توجد بھا بعض أشجار المانجروف  .و السبخات تعتبر مصايد للزيت حيث يتراوح الوقت
الالزم لتحييد تأثير الزيت على السبخة بين بضعة أعوان و حتى عشرات السنين  .لذلك فحماية
مناطق السبخة يجب أن تأخذ أولوية عليا حيث سوف تعتمد وسيلة الحماية على منع الزيت من
الدخول إليھا بواسطة استخدام الحواجز المطاطية الطافية  .و قرار استخدام المشتتات من عدمه
سوف يقوم الجھاز باتخاذه لكل حالة منفصلة
الحشائش البحرية
مناطق الحشائش البحرية تعمل كحضانة لصغار اسماك الشعب المرجانية و الجمبرى كذلك
يعتمد عليھا كمناطق تغذية العديد من أنواع األسماك و السالحف الخضراء و عرائس البحر  .و
مناطق الحشائش البحرية توجد عادة فى المناطق الواقعة بين المد و الجزر أو فى المناطق
الضحلة القريبة من الشاطئ  .لم تدرس الحشائش البحرية بأسلوب منھجى علمى حتى اآلن فى
مصر و لم تحدد بعد مناطق تواجدھا على المستوى العام  ،لكن تم خالل مشروع تحديث الخطة
الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت وضع أماكن تواجد الحشائش البحرية فى المناطق التى شملتھا
دراسة فى بنك مناسب للمعلومات يسمح بعرضھا على نظام العرض الجغرافى للبيانات.
و ھناك احتماالت أن يسبب الزيت المشتت و الذى سوف ينتشر فى عمود المياه ضرر اكبر من
الضرر الذى يسببه الزيت العائم فوق الحشائش البحرية منفردا  .لذلك لن يسمح باستخدام
المشتتات فى مناطق الحشائش البحرية الضحلة أو بالقرب من تلك المناطق .
األصداف البحرية
ال تسبب عادة بقع الزيت الطافية فوق مناطق تواجد األصداف البحرية أى ضرر لتلك
األصداف  .لكن استخدام المشتتات قد يزيد من فرص تعرض ھذه الكائنات البحرية إلى حبيبات
الزيت التى ستنتشر فى عمود الماء و بالتالى نعطى الحيوان الذى يعيش فى ھذه األصداف طعم
زيتيا مكروه  .لذلك لن يسمح باستخدام المشتتات على بقع الزيت التى تحدث و تكون فوق
مناطق مصايد األصداف البحرية .
المناطق السياحية و مناطق االستجمام
مناطق االستجمام مثل منطق السباحة و مراسى اليخوت من المناطق الھامـة اقتصاديا و لكن
أھميتھا البيولوجية مشكوك فبھا  ،لذلك سيحدد الجھاز إجراء المكافحـة المناسب  ،بما في ذلك
استخدام المشتتات  ،لكل حالة طبقا لمالبساتھا .
مآخذ المياه
من الممكن أن يسبب الماء الملوث بالزيت أضرار كبيرة إلى محطات تحلية المياه أو نظام
التبريد المائى لمحطات توليد الطاقة أو المصافى إذا دخل من خالل مآخذ المياه  .و استخدام
المشتتات فى المناطق القريبة من مآخذ المياه سوف يزيد من فرص انتشار الزيت فى عمود
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المياه و بالتالى مروره من اسفل حواجز الحماية الموضوعة عند تلك المآخذ مما قد يسبب
أضرار بالغة لتلك الصناعات  .لن يسمح باستخدام المشتتات فى المناطق القريبة من مآخذ المياه
لألعمال الصناعية .
الخالصة
يبين جدول رقم ) (1-7ملخص للسياسة العامة لجھاز شئون البيئة نحو استخـدام المشتتات  .و
يجب على كافة مشغلى المواقع المسئولين عن إعداد خطط طوارئ المستوى األول من
الطوارئ أخذ ھذه السياسة العامة فى الحسبان عند إعداد خططھم .
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جدول رقم  1-7ملخص لسياسة استخدام المشتتات
المورد المھدد

استخدام المشتتات

المورد المھدد

استخدام المشتتات

المزارع السمكية

كل حالة على حدة

الموانى و المراسى
مناطق االنتظار

ال
كل حالة على حدة

مناطق الطيور
البحرية

عادة لن يسمح  ،لكن
تدرس كل حالة
منفصلة

السبخات

تدرس كل حالة
منفصلة

الشعب المرجانية

ال

الحشائش البحرية

ال

المصايد السمكية

فى البحر المفتوح
تدرس كل حالة
منفصلة

مناطق األصداف
البحرية

ال

منطق وضع البيض

ال

المانجروف
الثدييات البحرية

عادة ال  ،لكن
تدرس كل حالة
منفصلة

الموارد السياحية

تدرس كل حالة
منفصلة

عادة ال

مآخذ المياه

ال

 3-7موافقة جھاز شئون البيئة المسبقة الستخدام المشتتات
و الخطوط اإلرشادية المذكورة أعاله تبين سياسة جھاز شئون البيئة نحو استخدام المشتتات فى
مواقف محددة  .و فى بعض األحيان سوف يكون على الجھاز اتخاذ قرار منفصل طبقا لظروف
و مالبسات حادثة التسرب  .كذلك سوف تكون ھناك حاالت لم يتم التعرض إليھا فى الخطوط
اإلرشادية السابقة أو فى خطط طوارئ المستوى األول و التى سيتحتم على الجھاز إعطاء
موافقة محددة الستخدام المشتتات .
و سيقوم مسئولو الجھاز بتتبع تسلسل القرارات المدرج فى شكل رقم )  ( 1-7قبل السماح
باستخدام المشتتات فى الحاالت التى سوف تدرس منفصلة  .سيكون على مسئولى تنفيذ خطط
طوارئ المستوى األول بأتباع نفس تسلسل القرارات قبل استخدام المشتتات حتى فى حالة
تخويل الجھاز لتلك الخطط بسلطة اتخاذ قرار استخدام المشتتات .
تھدف السياسة العامة لجھاز شئون البيئة تجاه إلى تقليل التأثير البيئى ألساليب المكافحة المختلفة
 ،بما فيھا استخدام المشتتات  ،على الموارد الطبيعية و االقتصادية  .و بالرغم من السياسة
العامة المعلنة سابقا إال ھناك متغيرات محددة لتقييم التأثير البيئى تعتمد أساسا على الظروف
السائدة وقت وقوع التسرب و التى ال يمكن تقييمھا إال فى وقتھا  .و من ضمن ھذه المعلومات
معرفة اتجاه انتشار الزيت المتسرب و كيفية تحلل بقعة الزيت و تقييم أضرار الزيت المشتت
بالمقارنة بأضرار الزيت المتسرب دون تشتيت  ،و كافة ھذه المعلومات باإلضافة إلى غيرھا
سوف تسمح بتحديد افضل أساليب المكافحة التى ستتبع  .و ھناك جدول بالتساؤالت التى
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سيتبعھا الجھاز قبل اتخاذ قرار اختيار األسلوب األكثر مالئمة لظروف الحادثة فى ملحق رقم
).(1
شكل رقم )  ( 1تسلسل القرارات الستخدام المشتتات
تسرب للزيت

ھل ھناك داعى لبدء
إجراءات المكافحة
نعم

ال

ھل من المناسب احتواء التسرب
و جمع الزيت فى البحر المفتوح

استمر فى مراقبة
بقعة الزيت

نعم

ال

ھل من الممكن احتواء التسرب و
جمع الزيت فى البحر المفتوح
نعم

ال

ال
تستخدم المشتتات

ھل نوعية الزيت من الممكن
تشتيتھا باستخدام المشتتات
نعم

ھل استخدام المشتتات
آمن من الناحية البيئيـــة

ال
ال

نعم

ال تستخدم المشتتات
ركز على حماية الموارد الساحلية
الھامة و المھددة بالزيت
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 4-7عمق الماء و المسافة من الشاطئ
باإلضافة إلى األماكن التى الممنوع استخدام المشتتات بھـا ) جدول رقم  ، ( 1-7فسوف يضع
جھاز شئون البيئة حد لعمق األماكن التى سيسمح فيھا باستخدام المشتتات .
دلت الدراسات الدولية التى أجريت على تحلل الزيت طبيعيا و تشتت الزيت أن تركيز
المركبات الھيدروكربونية فى الماء تحت بقع الزيت غير المشتت تبلغ أجزاء من البليون جزء
) (PPBفى حين أن تركيز نفس المركبات فى الماء تحت بقع الزيت المشتتة يكـــــون بين  20و
 50جزء فى المليون ) (PPMحتى عمق  5متر و بعد عمق  10متر تنخفض إلى أقل من جزء
واحد فى المليون .
دلت الدراسات التى أجريت على مختلف مكونات النظم البيئية أنه يصاحب استخدام المشتتات
زيادة سريعة فى تركيز المواد الھيدروكربونية مما يؤثر سلبيا على الھوائــم النباتية  .و لكن
فى البحار المفتوحة  ،تكون نسب التخفيف عالية جدا مما قد يجعل تأثير تلك المواد أقل حدة .
و لعل افضل الدراسات التى أجريت على تأثير الزيت و الزيت المشتت على النظم البيئية
المختلفة تلك التى أجريت عام  1980فى جزيرة بافن الكندية بالقرب من الدائرة القطبية
الشمالية و تلك الدراسة التى أجريت فى خليج مين فى أمريكا الشمالية و فى المناطق االستوائية
فى بنما فى أحد الخلجان التى جمعت بيت أشجار المانجروف و الشعب المرجانيـة و الحشائش
البحرية .
بالرغم أن ھذا ليس المكان المناسب لتقييم تلك الدراسات  ،لكن من الممكن استخالص أن تأثير
الزيت المشتت على األحياء المائية فى خليج مين األمريكى و جزيرة بافن الكندية كان أكبر من
تأثير الزيت منفردا  ،لكن التأثير كان وقتيا و قد استعادت النظم البيئية المتضررة حالتھا
الطبيعية خالل عام واحد  .أما بالنسبة للتجربة البنمية فقد استخلص منھا أنه لم يالحظ تأثير
يذكر للزيت المشتت على أشجار المانجروف بعد عامين من التجربة  ،لكن التأثير كان واضحا
و حادا على أحياء المرجان و الحشائش البحرية و الالفقاريات بصفـــــة عامة  .و لوحظ أيضا
أن الشعب المرجانية التى تأثرت قد استعادة حالتھا الطبيعية بعـد  10سنوات من التجربة .
من التجارب السابقة نستطيع القول أن استخدام المشتتات سوف يتداخل مع التحلل الطبيعى
للزيت المتسرب حيث سيتسبب فى زيادة تركيز المركبات الزيتية فى عمود الماء و سيسبب
أيضا تأثير ضار على المناطق الساحلية .
و لتقليل المخاطر البيئية التى قد تتعرض لھا المناطق الساحلية الضحلة  ،سوف يمنع جھاز
شئون البيئة استخدام المشتتات فى :
• األماكن ذات أعماق أقل من  20متر؛ عدا خليج السويس ،
• فى خليج السويس عند عمق  10م شمال الخط  28شمال ،
• فى محيط واحد ميل بحرى )  1852متر ( من الشاطئ أو المنطقة التى منع استخدام
المشتتات فيھا ) عدا مناطق الـ عشرون متر عمق ( .
و للجھاز الحق فى تقييم كل طلب الستخدام المشتتات على حدة .
المناطق الممنوع استخدام المشتتات بھا
مناطق منع استخدام المشتتات سوف توضح على خرائط مناسبة و تضم لخطة الطوارئ
الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت العرض الجغرافى للبيانات .
الموافقة المسبقة
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كنتيجة لعملية لتقادم و تأثير العوامل الجوية على الزيت بعد تسربه  ،سوف تكون ھناك فترة
زمنية محدودة تسمح باستخدام المشتتات بكفاءة تبدأ بعد ذلك كفاءة استخدام المشتتات فى
التناقص حتى تنعدم  .و تعتمد ھذه الفترة على عدة عوامل  ،أھمھا نوع الزيت  ،و ھى عادتا ما
تكون فى حدود يوم واحد و نادرا ما تزيد عن يومين أو ثالثة أيام  .و اغلــــب الزيوت ) ماعدا
زيت الوقود الثقيل ( ممكن تشتيتھا بعد  4إلى  6ساعات من التسرب  .و لبدء عملية التشتيت
بنجاح يجب أن يتخذ القرار دون إبطاء  .و ھذا يعنى أن منسقى الموقع فى خطط طوارئ
المستوى األول عليھم الحصول على موافقة مسبقة من الجھاز الستخدام المشتتات .
سوف يقوم جھاز شئون البيئة بإعطاء موافقات مسبقة الستخدام المشتتات إلى معدى خطط
طوارئ المستوى األول فى حالة إقناع الجھاز أن استخدام المشتتات أمر حيوى لموقع العمل
الذى تغطيه الخطة  .ھذا و سوف يأخذ الجھاز البنود التالية فى الحسبان قبل إعطاء الموافقة
المسبقة :
• الظروف التى تحتم استخدام المشتتات بدال من استخدام وسئل المكافحة األخرى ؛
• الموارد البيئية و االقتصادية المھددة ؛
• تقييم مخاطر الموقع بالنسبة للسيناريوھات المحتملة و أسوأ السيناريوھات :
• نوعية الزيوت المتوقع تسربھا و لزوجتھا و درجة االنسكاب الخاصة بھا ؛
• مناسبة مخزون المشتتات من حيث النوعية و الكمية و الوقت الالزم لتجھيزه
لالستخدام و للنقل طبقا للسيناريوھات المختلفة .
عند اقتناع جھاز شئون البيئة أن استخدام المشتتات يجب أن يكون أحد اختيارات أساليب
المكافحة تحت خطط طوارئ المستوى األول سيتم إصدار تفويض كتابى بأسم الموقع يفيد
بإمكانية استخدام المشتتات طبقا لالشتراطات و الحدود الموضوعة الستخدام المشتتات  .ھذا
التفويض سوف يحدد أسم المشتت الذى تم إقراره  .و سيستمر التفويض لمدة خمس سنوات ما
لم يكن ھناك أسباب بجعلھا اقل .
سوف تأخذ إجراءات التقييم لطلبات الموافقة المسبقة الستخدام المشتتات أى اتفاقيات للمساعدات
المتبادلة فى الحسبان  .و فى ھذه الحالة سوف يكون على كافة األطراف المشاركة فى ھذه
االتفاقية الحصول على موافقات مسبقة الستخدام المشتتات التى يملكونھا  .كذلك البد من تحديد
الجھة أو المسئول عن اتخاذ قرار استخدام المشتتات ) مثل منسق الموقع ( أو األسلوب الذى
سوف يتبع لتحديد المسئول فى حالة الطوارئ .
إذ لم يحصل موقع ما على الموافقة المسبقة باستخدام المشتتات  ،سوف يكون عليه أخذ موافقة
الجھاز عند كل مرة يقترح فيھا استخدام المشتتات كأسلوب منسب لمكافحة التسرب الذى حدث
.
و من الممكن استخدام المشتتات بدون الحصول على موافقات مسبقة فى الحاالت الحرجة حيث
يكون ھناك تھديد مباشر لحياة اإلنسان أو سلمة المنصة البحرية أو ناقلة الزيت و من أمثلة ذلك
الحرائق أو االنفجارات .

 6-7نظام الموافقة على استخدام المشتتات
يسمح باستخدام أنواع المشتتات التى تم إقرار استخدامھا من جھاز شئون البيئة فى المياه
اإلقليمية لجمھورية مصر العربية .
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يخطط جھاز شئون البيئة ألعداد نظام الختبار المشتتات التى سيسمح باستخدامھا فى جمھورية
مصر العربية  .وھى :
• اختبار لصالحية نوع المشتت ؛ و ھو اختبار معملى الغرض منه تحديد نسب الزيت
المستعمل التى تظھر و تستمر فى عمود المياه بعد استخدام المشتت تحت ظروف
التجربة ؛
• اختبار لسمية المشتت ؛ اختبار معملى الغرض منه التركيز على التأثير السام للزيت
المشتت مقارنته بدرجة سمية الزيت غير المشتت للتأكد من أن سمية خليط المشتت و
الزيت معا ليس أكبر من درجة سمية الزيت وحده .
و حتى االتفاق على نظام اختبار المشتتات الوطنى أو ظھور نظام عالمى موحد سوف يقبل
جھاز شئون البيئة أنواع المشتتات التى تحمل مع طلب إقرارھا ما يفيد مرورھا باختبارات
الصالحية و السمية بنجاح من أحد المعامل ذات السمعة الحسنة و انه تم إقرارھا بواسطة ھيئة
معتمدة فى دولة أخرى .
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ملحق رقم ) ( 1
#

السؤال

1

ھل من الممكن أن تتبخر بقعة الزيت
أو تتشتت طبيعيا ؟

2

ھل من الممكن احتواء البقعة و جمعھا
بالوسائل الميكانيكية ؟
•حالة البحر ؟
•سرعة الريح و شدتھا ؟
•سرعة التيارات البحرية و اتجاھھا؟
•المعدات المتاحة ؟
ھل نوع الزيت و حالته الحاليـة تسمح
باستخدام المشتتات ؟

4

ھل بقعة الزيت فى أو تقترب من
منطقة يحظر استخدام المشتتات فيھا ؟

5

ھل ستسبب المشتتات ضررا اكبر من
األضرار التى يمكن أن تحدث إذا
تركنا بقعة الزيت و ركزنا الجھود علة
حماية الشواطئ المھددة ؟

6

ما ھو توقعك لنجاح عملية التشتيت ؟
•كمية الزيت المتسرب ؟
•كمية المشتتات المتوفرة ؟
•وسيلة توفيرھا ؟
•الوقت الزمنى المتاح ؟
•عدد مرات الرش المتاحة خالل
ال 24ساعة ؟
•المساحة التى يمكن تغطيتھا ؟
ھل ھناك طائرة متاحة لتحديد مكان
رش المشتتات ؟

8

ھل سيستخدم وسائل ميكانيكية
للمكافحة خالل نفس الفترة الزمنية
لرش المشتتات فى طرف آخر من
نفس البقعة ؟

9

ھل بدئت إجراءات حماية الشواطئ
بالفعل ؟

3

7
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 . 8المناطق الحساسة ـ أولويات الحماية
 .1 .8الشعاب المرجانية :
تعتبر الشعاب المرجانية منطقة ذات أولوية للحماية نتيجة لما لھا من تنوع كبير جداً لكائنات
فريدة وذات أھمية اقتصادية بالغة لصناعة السياحة والمصايد.
وتوجد الشعاب المرجانية بشكل كبير فى البحر األحمر وخليج العقبة ويعد النوع الغالب ھو
الشعاب المرجانية الطرفية  Fringing Reefوالتى تمتد بطول الساحل تقريبا ً.
وغالبا ً ما تمتد الشعاب المرجانية الطرفية بشكل محدود ولمسافة عشرات قليلة من األمتار من
الشاطئ .وفى بعض المناطق وخصوصا ً فى أقصى الجنوب تمتد لحوالى  1كم فى اتجاه البحر.
وتكون الشعاب المرجانية فى خليج السويس قليلة التطور و ال يوجد إال القليل أو قد ال يوجد
شعاب فى النصف الشمالى من الخليج .ويوجد فقط بقع من الشعاب الطرفية مع تنوع محدود
للشعاب تمتد من العين السخنة حتى مضيق جوبال.
تكون الشعاب المرجانية عرضة لمخاطر التلوث بالزيت و الذي قد يؤثر عليھا تأثيرا سلبيا ً لفترة
طويلة من الزمن .
وتتراوح اآلثار البيولوجية الظاھرة للتلوث بالزيت على الشعاب بين عدم التأثير الظاھري إلي
الموت العام لألسماك الموت العام لألسمـاك و الال فقاريات.
وعموما ً فإن الزيت يطفو فوق الشعاب ولكن بالرغم من ھذا فإن مكونات الزيت قد تلتصق
بالشعاب بأحد الطرق اآلتية :
• بعض الشعاب تكون معرضة للھواء وأثناء المد البسيط يدخل الزيت متالمسا ً مع الشعاب
ويسبب أضراراً بالغة لتلك الشعاب.
• تكسر األمواج على الشعاب قد يكون نقطا ً من الزيت تتوزع خالل عمود المياه.
• عملية تجوية الزيت قد تسبب نزوله فى اتجاه القاع.
• المكونات الزيتية والتى تعرض الشعاب المرجانية للمركبات السامة الفعالة قد تتحلل إلى
حد ما  ،ومع ھذا تخترق التركيزات السامة الجزء العلوى فقط لعمود المياه.
• قد يسبب الرمل المنسكب على الزيت أثناء العواصف الرملية ھبوط الزيت تجاه القاع.
• قد يسبب استخدام المشتتات الكيماوية تزايد تشتت الزيت فى الماء وبالتالى زيادة فعالية
التصاقه بالشعاب.
وبنا ًء على ھذه االعتبارات تصنف الشعاب المرجانية بالنسبة للحساسية كما ھو موضح بالجدول
 1 . 9والترتيب الموضح بھذا الجدول لم يستخدم فى خرائط الحساسية والتى بينت امتداد الشعاب
المرجانية فى نظم المعلومات الجغرافية.
وقد صنف الترتيب الحالى لألنواع المتعددة من الشعاب فى نظم المعلومات الجغرافية لخطة
الطوارئ القومية أما بالنسبة لخطط الطوارئ المحلية فالبد من وجد تصنيف اكثر تفصيالً
لألنواع المتعددة من الشعاب.
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حساسية األنواع المختلفة للشعاب المرجانية.
1

درجة التعرض

نوع الشعاب

الشعاب األكثر تعرضا ً

أ.الشعاب فى المياه الضحلة جداً حيث تكون حافة الشعاب
وسطحھا معرضة للھواء أثناء المد المنخفض ويوجد خطر
من االلتصاق المباشر بين الشعاب المرجانية والزيت وقد
يسبب ذلك للشعاب ضرراً كبيراً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ب .الشعاب فى المياه الضحلة المحمية حيث تبقى التركيزات
العالية للزيت المتحلل لمدة طويلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ج .الشعاب فى المياه الضحلة والتى تكون بالفعل تحت
ضغط التلوث  ،الترسيب ،مخاطرالسياحة.

الشعاب المعرضة بدرجة
متوسطة

الشعاب فى المياه الضحلة حيث تخترق التركيزات العالية
للمكونات الزيتية السامة المتحللة المياه حول الشعاب الواقعة
تحت بقع زيتية كبيرة.

الشعاب األقل تعرضا ً

الشعاب فى المياه العميقة حيث يطفو الزيت فوق الشعاب
ويقلل التجفيف من تركيز الزيت حول الشعاب المرجانية
ألدنى من المستويات السامة الحادة.

 2 . 8المانجروف ) الشورى ( :
يعرف المانجروف بحساسيته للتلوث بالزيت ويعتبر من المناطق ذات األولوية للحماية .ويوجد
المانجروف فى منطقة البحر األحمر وبالذات فى الجزء الجنوبى أما فى الجزء الشمالى فتوجد
بقع منعزلة منه والنوع الغالب من المانجروف ھو المعروف  . Avicennia marinaويعتبر
المانجروف نظاما بيئيا ً منتجا ً يوفر الغذاء والحماية لعدد كبير من األنواع حيث تكون مناطق
ھامة للتكاثر والتوالد لألسماك والقشريات وكمنطقة معيشة أساسية ألعداد ضخمة من الطيور.
وينمو المانجروف فى الرواسب الال ھوائية حيث يستقبل األكسجين من خالل الجذور السطحية
البارزة من السطح الرسوبى ويوجد مسام على الجذور السطحية يمر األكسجين من خاللھا وھذا
النظام الجذرى يجعل األكسجين أكثر عرضة للتلوث بالزيت.
ويصل الزيت إلى المانجروف عندما يكون المد عاليا ً ثم يترسب على الجذور السطحية والسطح
الرسوبى كنتيجة النحسار المد .وتصبح المسام فى الجذور السطحية مسدودة بالزيت وعندما
تتلوث جذور كثيرة بالزيت فإن ذلك يؤدى إلى انھيار النظام التنفسى وموت األشجار.
وتموت أشجار المانجروف أيضا ً نتيجة لآلثار السمية للمكونات الزيتية خاصة المركبات
األروماتية ذات درجة الغليان المنخفضة وتقل سمية الزيت تدريجيا ً نتيجة لتبخر المركبات
األروماتية السامة .وبنا ًء على ذلك تنشأ التأثيرات السمية من تلوث زيتى جديد.
ومن السھل احتباس الزيت فى المانجروف وعادة يظل لمدة طويلة جداً .ويكون الزيت عرضة
للتحلل الميكروبى والتى ربما تكون عملية سريعة جداً فى البيئة الال ھوائية .ومع ذلك إذا دفن
الزيت فى الرواسب الال ھوائية يكون التحلل البيولوجى بطىء جداً.
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وتكون أماكن المانجروف موضحة على خرائط نظم المعلومات الجغرافية حيث توجد قاعدة
بيانات متصلة بكل رمز للمانجروف تشمل المعلومات عن أسم الموقع ـ اإلحداثيات الجغرافية
للموقع ـ الحالة القانونية الوطنية ـ الحالة الدولية ـ الرمز البيئى للموقع.
ومن المالحظ أنه يوجد مساحات للمانجروف على طول ساحل البحر األحمر بين شالتين
والحدود السودانية ولكن المواقع المحددة لھذه األشجار تكون غير معروفة بالتفصيل .وسيوفر
مشروع إدارة الموارد البحرية والساحلية بالبحر األحمر معلومات أكثر تفصيالً.
 8ـ  3المستنقعات الملحية :
تكون المستنقعات الملحية حساسة للتلوث بالزيت وتوجد عدة أنواع من المستنقعات الملحية ،
والنوع السائد ھو  Phragmites australis , Typha domingensisوتعتبر المستنقعات منتجة
إلى حد بعيد وذات قيمة معيشية ألنواع كثيرة حيث تعتبر المكان الرئيسى لمعيشة طيور كثيرة
كمأوى وكمكان للتكاثر وذلك لألنواع المستوطنة والقادمة من أماكن أخرى للتوقف كما تشكل
مكان للطعام للمھاجرين .وتوجد نباتات المستنقعات الكبيرة فى البحيرات الساحلية على امتداد
شاطئ البحر المتوسط ومع ھذا فإن ھذه المناطق تكون محاطة بالبحيرات ومتصلة فقط بالبحر
من خالل فتحات ضيقة وتوضح مواقع مناطق المستنقعات فى نظم المعلومات الجغرافية.
 8ـ  4أماكن الطيور :
تمثل الطيور المھاجرة حوالى  %70من إجمالى األنواع الموجودة فى مصر والتى تود فقط على
أساس موسمى .وتقع السواحل المصرية على امتداد طرق ھجرة ھامة .ويوجد مناطق شتوية
ھامة للطيور المائية على طول الساحل.
وتمر الطيور المائية بعدد من الممرات الدولية الھامة على طول سواحل ابحر األحمر والبحر
المتوسط ) الزرانيق – رأس محمد – السويس – العين السخنة – جبل الزيت( .وتولد أعداد كبيرة
من الطيور المھاجرة فى الربيع والخريف فى ھذه المناطق وتشمل نسبة كبيرة من التعداد الكلى
ألنواع متعددة .وتعتبر البحيرات على طول شواطئ البحر المتوسط فى مصر وكذلك البحيرات
المرة من بين أھم المناطق لھجرة الطيور المائية الشتوية فى منطقة البحر األسود ـ شرق منطقة
البحر المتوسط وقارة أفريقيا كاملة .وتوجد أعداد كبيرة مميزة من التعداد الكلى العام لعدد من
األنواع فى ھذه البحيرات.
وتعتبر جزر البحر األحمر أماكن ھامة لتكاثر الطيور خصوصا ً النورس و  ternsوتشمل األنواع
المھددة عالميا ً من النورس ذات العين البيضاء )  ، (Larus leucophthalmusوھذه األنواع
تتكاثر فقط فى جزر البحر األحمر  .وفى السنوات الولى من الثمانينات قدر أن  %30من التعداد
العالمى للنورس ذات العين البيضاء تتكاثر فى الجزر الشمالية المصرية فى البحر األحمر.
ويكون المانجروف فى البحر األحمر مكانا ً ھاما ً لمعيشة الطيور حيث تسكن أنواع عديدة من
الطيور فى المانجروف ويعتبر من أكثر السكان من Reef Heron, Spoonbill,Ospreys,
 .Green Heronوتستخدم طيور شاطئيه شتوية ومھاجرة المانجروف للطعام والحماية والتى
تكون نادرة على طول الساحل المصرى الجاف للبحر األحمر .وربما تكون الطيور المائية ھى
اثر ضحايا التلوث بالزيت فى البحر األحمر ويوجد ثالث أنواع من التأثيرات :
• تأثيرا ناتجة عن الطبيعة اللزجة للزيت والتى قد تسبب تدمير خاصية طرد وعزل الماء مما
يسبب الموت الحتمى للطيور.
• تأثيرات سامة بعد ھضم الزيت أثناء إلتقاط الطعام أو تتقص أبخرة الزيت أو امتصاص
الزيت من خالل الجلد أو البيض.
أ09-98 /8-

3

• تأثيرات غير مباشرة ناتجة من تدمير أماكن معيشة الطيور أو مصادر غذائھا.
وتختلف حساسية مجموعات متعددة من الطيور للزيت ويوضح الجدول أ ـ  8ـ  2ترتيب
مجموعات متعددة من الطيور المائية من حيث درجة تعرضھا للتلوث بالزيت.
وتعتبر مخاطر التلوث بالزيت ألنواع الطيور غير المائية بالطبع أقل منھا من الطيور المائية
ومع ھذا فإن أنواع معينة من الطيور المھاجرة الال مائية مثل طيور  Prey,.Storksمن الممكن
أن تتأثر .الثناء الھجرة غالبا ً ما تھبط الطيور للراحة على طول خط الشاطئ أو لوضع أقدامھا
فى منطقة المد لتبردھا .وتكون مخاطر التلوث بالزيت فى البحيرات الساحلية المصرية أقل منھا
فى البيئة البحرية ومع ھذا فإن تأثيرات التلوث بالزيت تكون اكثر حدة حيث أن أعدادا ُ كبيرة من
الطيور تستفيد من البحيرات.وتوضح المناطق ذات األھمية الوطنية والدولية للطيور والتى قد
تتأثر بالتلوث بالزيت على خرائط نظم المعلومات الجغرافية وتتصل قاعدة البيانات الخاصة بكل
رمز على الخريطة حيث تحتوى قاعدة البيانات على المعلومات اآلتية :
أسم الموقع – المكان – مساحة الموقع – أماكن معيشة الطيور – الوضع القانونى الوطنى للموقع
– مواصفات الطيور شاملة مالحظات على المواسم – أماكن وجود أنواع الطيور المھددة عالميا ً
– مجموعات الطيور الداخلة إلى الموقع – أھم أنواع الطيور الموجودة ومالحظات عن أعداد
الطيور الھامة دوليا ً فى الموقع.
جدول أ  2-8نسبة التعرض لمجموعات متعددة من الطيور المائية.
التعرض للزيت
األكثر تعرضا ً

المتوسطة التعرض

المالحظات

المجموعة

الطيور الساحلية الغائصة تبقى ھذه الطيور في الماء معظم الوقت
وبالتالي تكون مخاطر االلتصاق بالزيت
Diving ducks,
كبيرة وال تستطيع الطيور تجنب المناطق
Grebes, Boobies,
الملوثة وتكون الوفيات المباشرة من التلوث
Waterfowl,
Dubbling Ducks
بالزيت كبيرة.
الطيور البحرية الغائصة ال تقضى ھذه الطيور وقتا ً طويالً على
سطح الماء وبنا ًء على ذلك تكون الوفيات
باألعماق ) (Skuas
الناتجة عن التعرض للزيت قليلة وتحدث
التأثيرات على التكاثر من التلوث وبلع
الزيت.

جدول أ 2-8

نسبة التعرض لمجموعات متعددة من الطيور المائية.

) يتبع (
التعرض للزيت

المالحظات
نادراً ما تدخل المياه وتكون المخاطر
المباشرة الناتجة عن التلوث بالزيت عموما ً
قليلة أما التأثيرات غير المباشرة من قلة أو

المجموعة
الطيور الشاطئية
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تلوث الفريسة أكثر احتماال حيث تتغذى فى
أماكن المد والتى تتلوث بالزيت.

القل تعرضا ً

Wading birds,
Herons

ال تنغمس فى الزيت ومع ھذا تتغذى فى
المناطق الضحلة والتى تكون عادة ملوثة
وقد تحدث التأثيرات غير المباشرة أثناء
حدوث التلوث من بلع الزيت أو من فقد
مصادر الغذاء.

الطيور الجارحة مثل
النسور والصقور
والغربان

قد تتلوث الطيور بالزيت نتيجة لتلوث
الفريسة

النورس – terns

تكون معدة لتجنب التلوث بالزيت

 8ـ  5السالحف المائية :
تصنف السالحف البحرية من األنواع المھددة وتكون شديدة الحساسية للتلوث بالزيت وتكون
أماكن وضع البيض أكثر عرضة للتلوث وبالتالي تعتبر من المناطق ذات األولوية للحماية.
وتوجد ثالثة أنواع معروفة بالتكاثر في مصر :
.(Caretta caretta) Loggerhead Turtle – 1
 – 2السالحف الخضراء )(Chelonia mydas
(Eretmochelys imbricata) Hawksbill turtle – 3
كما توجد عدة أنواع أخرى معروفة في المياه المصرية مثل السالحف ذات الظھور الجلدية
والسالحف الزيتونية .ويوضح الجدول أ –  3 – 8وضع ھذه األنواع.
ويبدو البحر األحمر أكثر أھمية لوضع البيض للسالحف المائية أكثر من البحر المتوسط
وباألخص جزر البحر األحمر  ،ومع ھذا فإنه من المشدد عليه أن السالحف البحرية لم تعد
موجودة بشكل كاف فى مصر وتكون ھناك حاجة لعمل مسح للسالحف البحرية باألخص على
طول سواحل شمال سيناء والدلتا وأيضا ً فى البحر األحمر.

جدول أ ـ  8ـ  : 3وضع السالحف البحرية فى مصر.
النوع
Hawksbill
Turtle
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الوضع فى مصر الوضع الدولى
أقل األنواع
توالداً فى البحر

مھددة

5

الوضع القانونى
الوطنى

مناطق األنواع
الھامة

محمية

جزر البحر
األحمر

األحمر وأكثر
األنواع توالداً فى
مصر.
السالحف
الخضراء

نادرة التوالد
على طول
سواحل البحر
المتوسط
واألحمر

السالحف
الزيتونية

نادرة الوجود فى مھددة
البحر األحمر

Loggerhead
Turtle

نادرة التكاثر فى
شاطىء البحر
المتوسط ونادرة
جداً فى الوجود
فى البحر األحمر

محمية

مھددة

جزر البحر
المتوسط
واألحمر.

البحر األحمر
البحر المتوسط

معرضة

الوضع الدولى لألنواع المھددة كما صنف فى كتاب البيانات لالتحاد الدولى للمحافظة على
الطبيعة )(WCMC1990
المھددة  :األنواع المعرضة لخطر االنقراض وبقائھا غير محتمل إذا استمرت العوامل المسببة.
المعرضة  :األنواع المحتمل أن تنتقل إلى تص نيف األنواع المھددة فى المستقبل القريب إذا
استمرت العوامل المسببة.
وتضع السالحف البيض على الشواطئ الرملية أثناء الصيف ويمتد موسم وضع البيض من يونيو
إلى يوليو وتدفن اإلناث بيضھا فى الرمال .وتقع األعشاش عادة فوق مستوى أعلى مد وتفضل
السالحف بناء األعشاش على الشواطئ المنعزلة.
بعد  50ـ  70يوم يفقس البيض وتتحرك الصغار سريعا ً إلى البحر حيث تبقى فى األيام األولى
فى األعماق الصغيرة حيث يحملھا التيار وبعد ذلك تترك الصغار األعماق الصغيرة وتتحرك إلى
األعماق الكبيرة.
وتتغذى السالحف الخضراء على أعشاب البحر وبالتالى تتواجد على طبقات األعشاب البحرية،
أما  Hawksbill Turtleفإنھا تتواجد على الشعاب المرجانية حيث تتغذى على اإلسفنج والشعاب
الھشة.
وتكون السالحف أكثر عرضة للتلوث بالزيت خاصة فى مراحل البيض والصغار وتكون
 Hatchlingعرضة للخطر عندما تحفر طريقھا خارج العش وتدخل المياه  ،وإذا ألتصق الزيت
على شاطئ العش يجب على الصغار أن تعبر حتميا ً الجزء الملوث من الشاطئ وتصبح ملوثة
بالزيت وقد يسبب ھذا تھيجا ً للجلد يمكن أن يضعفھم وفى الحاالت األكثر حدة من الممكن أن
يموتوا.
 – 6 – 8الثدييات البحرية :
نادراً ما توجد بيانات عن الثدييات البحرية فى المياه المصرية ويوجد الدرفيل وعروس البحر فى
البحر األحمر ونادراً ما تتأثر الدرافيل بالتلوث بالزيت وال توجد بيانات موثقة عن تأثر عروس
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البحر ولكن باعتبار أن عروس البحر من األنواع المھددة عالميا فيجب حماية أماكن معيشته من
التلوث بالزيت .ونادراً ما توجد عروس البحر فى الجزء المصرى من البحر األحمر .وتعتبر
طبقات األعشاب البحرية من المناطق الرئيسية لمعيشة عروس البحر حيث يتغذى وتوضح أماكن
تواجد عروس البحر على خرائط  GISبالرموز حيث ترتبط الرموز بقواعد البيانات التى تشمل
أسم الموقع ـ المكان ـ مالحظات متصلة بكل رمز.
 8ـ  7المناطق المحمية :
تكون المناطق المحمية واألنواع المھددة لھا أولوية كبيرة للحماية أثناء التلوث بالزيت وقد أقام
القانون  102لسنة  1983إطاراً إلقامة محميات طبيعية فى مصر وتعتبر اإلدارة المركزية
لحماية الطبيعة ھى المسئولة عن تنفيذ أحكام القانون  102لسنة  1983واإلشراف على شبكة
المحميات.
وحتى اآلن يوجد عدد  27منطقة محمية فى مصر تمثل نظم بيئية ھامة  .ويوجد على طول
سواحل البحر المتوسط والبحر األحمر عدد محميتان وطنيتان ومنطقة محافظة على البيئة
باإلضافة إلى خمسة مناطق محمية وھى كالتالى :
• محمية رأس محمد وجبل علبة.
• مناطق محمية  :أشتوم الجميل ـ الزرانيق ـ العريش ـ أبو جالوم ـ نبق.
• منطقة العميد المحافظ عليھا.
وطبقا ً للقانون  102لسنة  1983فإن كل النباتات والكائنات الموجودة فى المناطق المحمية تحت
الحماية ويحر القانون أى نشاط أو أعمال تؤدى إلى تدمير أو تدھور أو إفساد للبيئة الطبيعية أو
أى ضرر للحياة األرضية أو البحرية أو النباتية أو تسبب أى خسائر لجماليات المنطقة .وتوضح
المناطق المحمية على خرائط GISوتشمل قواعد البيانات المتصلة معلومات عن أسم الموقع ـ
المكان ـ المساحة ـ الوضع القانونى الوطنى ـ الوضع الدولى ـ المميزات العامة للنباتات
والحيوانات ـ مميزات الطيور ومالحظات.
 8ـ  8طبقات الحشائش البحرية :
توجد الحشائش فى خليج السويس وخليج العقبة والبحر األحمر داخل الخلجان فى مناطق الشعاب
وتعتبر الحشائش البحرية أماكن حضانات لألسماك والجمبرى الشعابية .وتعتبر كمناطق غذاء
ألسماك كثيرة والسالحف الخضراء وعروس البحر .ولم يوضع نظام إلحصاء الحشائش البحرية
فى مصر ولكن عند القيام بالمسح الحقلى الذى تم بمشروع خطة الطوارئ القومية لمكافحة
التلوث بالزيت الحظ طاقم المسح وجود الحشائش البحرية فى الشواطئ التى تم زيارتھا والبيانات
الرئيسية التى جمعت تشكل المصدر الرئيسى للمعلومات فى الخرائط كما وجدت معلومات قليلة
فى المراجع.
وفى أغلب األحوال يطفو الزيت فوق الحشائش البحرية بدون أن يسبب أضرار ومع ھذا تتأثر
الحشائش البحرية إذا أتصل الزيت بھا وتصنف أنواع متعددة من طبقات الحشائش البحرية
بالنسبة إلى حساسيتھا للزيت كما ھو موضح بالجدول أ ـ  8ـ .4
جدول أ ـ  8ـ  : 4حساسية أنواع متعددة من طبقات الحشائش البحرية
درجة التعرض

نوع الشعاب

الطبقات األكثر تعرضا ً

أ – الحشائش البحرية فى المياه الضحلة جداً حيث يدخل الزيت
متصالً مباشرة بالنباتات أثناء المد المنخفض.
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ب – الحشائش البحرية فى المياه الضحلة المحمية حيث تبقى
التركيزات العالية للزيت المتحلل لمدة طويلة.
المتوسطة التعرض

الحشائش البحرية فى المياه الضحلة ن وقد تدخل التركيزات
العالية من مكونات الزيت السامة المتحللة فى المياه حول
األعشاب البحرية تحت بقاع كبيرة من الزيت الخام فى كل طبقة.

األقل تعرضا ً

الحشائش البحرية فى المياه العميقة حيث يطفو الزيت فوق
الطبقات ويقلل التخفيف من تركيز الزيت حول النباتات حتى تحت
الحدود السامة الحادة.

وقد وضحت األماكن التى لوحظت فيھا الحشائش البحرية أثناء المسح الحقلى على خرائط GIS
ولم يستخدم التصنيف الموجود فى الجدول أ ـ  8ـ 4فى خرائط الحساسية فى  GISولكن يجب

على خطط الطوارئ المحلية التى تتعامل مع مناطق جغرافية أصغر أن يكون التصنيف أكثر
تفصيالً ويحدد األكثر والمتوسط واألقل تعرضا ً.
 -9 – 8األسماك :
تعتبر مكونات الزيت سامة لألسماك ومع ھذا تختلف السمية وفقا ً لمراحل عمر األسمــاك كالتالى
:
• اليرقات تكون أكثر عرضة.
• البيض يكون أقل حساسية.
• األسماك الكبيرة أقل تعرضا ً باإلضافة إلى ذلك تكون األسماك الكبيرة أكثر قدرة على
تجنب البقاع الزيتية.
وعموما ً تكون التركيزات السمية لمكونات الزيت محصورة فى الجزء العلوى من عمود المياه
تحت البقعة الزيتية مباشرة .وتكون اليرقات والبيض والصغار واألسماك الكبيرة التى فى خطر
ھى تلك الموجودة فى الجزء العلوى من المياه .ومع ھذا وفى الحاالت التى يكون فيھا الزيت
متشتت باستخدام المشتتات فإن ذلك يزيد خطر التأثير السام فى المياه العميقة باإلضافة إلى زيادة
السمية.

البحر األحمر :
تكون أكثر األسماك فى البحر األحمر وخليج العقبة مصاحبة للشعاب المرجانية ويوجد فى البحر
األحمر حوالى  800نوع من األسماك ويقل التنوع من الجنوب إلى الشمال.
وفى خليج السويس تكون غالبية أسماك الشعاب من األسماك الصغيرة بسبب ندرة الشعاب
المرجانية وتضع غالبية أسماك الشعاب بيضھا قرب السطح وتكون اليرقات مجھرية .ويبقى
البيض واليرقات فى المياه ا لضحلة على الشعاب وبنا ًء على ذلك يكون اكثر عرضة للتلوث
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بالزيت .وعموما ً ال تھاجر اسماك الشعاب ويحدث التزاوج على طول سواحل البحر األحمر
وخليج العقبة .وفترة التزاوج لغالبية عائالت األسماك تكون مصاحبة للشعاب المرجانية.
وتكون غالبية األسماك على الشعاب المرجانية كبيرة فى الجزء العلوى من واجھة الشعاب وفى
الخلجان الضحلة ناحية الشاطئ )عموما ً فى المياه أقل من عمق  2متر( وبنا ًء على ذلك تكون
األسماك الكبيرة فى خطر فى حالة دخول بقع الزيت للشعاب.
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ﺨطﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﺒوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم

1/9

أﻫداف اﻻﺘﺼﺎل ﺒوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم

ﻴﻌﻠم ﺠﻴدا ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ وﻗوع ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت )ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أو
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ( ﻓﺎﻨﻪ ﺴوف ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻜﺒﻴر ﻤن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﺒﺨﺎﺼﺔ اذا ادت ﺘﻠك اﻝﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻰ
ﺘﻬدﻴد اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻀﻐط اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ .
ﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد ان ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﻬدف اﻝﻰ ﻤﺎﻴﻠﻰ:
إﻤداد وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم )ﺴواء اﻻذاﻋﺔ او اﻝﺘﻠﻴﻔزﻴون او اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ( ﺒﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺼﺎدﻗﺔ
واﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﺤﺎدﺜﺔ.
إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت طﻴﺒﺔ ﻤﻊ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ان ﺘدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻜون ﺒﺸﻜل ﻤﻨظم ﻤﻤﺎ
ﻴؤدى اﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﺤﻘﺎﺌق ﻜﺎﻤﻠﺔ ) ﻻﻴﻤﻜن ﺘﺤرﻴﻔﻬﺎ (.
ﺘﺘﻠﺨص أﻫداف ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم اﺒﺎن وﻗوع ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﺘﻠوث
ﺒﺎﻝزﻴت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ -:
اﻗﺎﻤﺔ ﻤراﻜز )ﻫﻴﺌﺎت( ﻤؤﻫﻠﺔ ﺘﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺼﺎدر ﻤطﻠﻌﺔ وﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤوﺜوق ﻓﻰ

•

ﻤﺼدرﻫﺎ.
•

ﺘﻘدﻴم واﺠﻬﺔ ﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻜﻔﺎءة.

•

ﺘوﻀﻴﺢ ان ﻫﻨﺎك ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻤﺴﺌوﻻ ﻴﺘﺒﻌﻪ اﻝﺠﻬﺎز واﻨﻪ ﺘم وﻀﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة.

•

اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻜﺘﺒﻪ او ﺘﻘوﻝﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم.
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ﻤﻬﻤﺔ ﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻻﻋﻼم اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ.

ﺴوف ﺘﺴﻨد ﻝﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻻﻋﻼم ﻤﻬﺎم ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﺜﻨﺎء اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﻻﻨﻪ ﻓﻰ ﻤﻌظم اﻷﺤوال
ﻴﻤﺜل اﻝواﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻻﺒد ﻤن ادراك ان ﻤن ﺴﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل
ﺒوﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم أﺜﻨﺎء اﻝﺤوادث ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ او اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻴﻨﺒﻐﻰ ان ﻴﻜون ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺌد
ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث وﻫو ﻤن ﺴﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎدث.
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وﻴﺘوﻝﻰ ﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻻﻋﻼم اﺜﻨﺎء اﻝﺤﺎدث ﻤﺎﻴﻠﻰ:
ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻹﻋﻼم أن ﻴﻜون ﻗرﻴﺒﺎ ﻤن ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث وﻤطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
واﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻠوث وذﻝك ﻝﻜﻲ ﻴﻨﺠز ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ،وﻤن ﺜم ﻓﻴﻌﻴن ﻋﻀوا ﻓﻰ ﻓرﻴق
ادارة ﻏرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ)ﻴرﺠﻊ ﻝﻠﻔﺼل رﻗم ب (10
وﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻹﻋﻼم ﺴوف ﻴﻜون ﻤﻨﺴق اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻫو اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻹدارة
اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺘدرﻴب واﻹﻋﻼم .
وﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ وﻗوع ﺤﺎدﺜﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت ﻓﺎن اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺎت واﻝﻜوارث
اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻴﻌﺘﺒر ﻤﺴﺌوﻻًﻋن إﻴﻀﺎح اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎدث ،أﻤﺎ اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻹﻋﻼﻤﻲ
ﻓﻴﻀطﻠﻊ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻺﻋﻼم وﻜﻼﻫﻤﺎ ﺘﺤت اﻹﺸراف اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي
ﻝﻠﺠﻬﺎز .وﻴﻤﻜن اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺴﺌول اﻹﻋﻼﻤﻲ :
اﻝﺘﻠﻴﻔون 25247225 :أو  - (02) 25259542ﺘﺤوﻴﻠﻪ 8069 - 7211
اﻝﻔﺎﻜس.(02) 5256490 :
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ﺘﻌﻴﻴن ﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻹﻋﻼم ﺒﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث

ﻋﻨد وﻗوع ﺤﺎدث ﻜﺒﻴر ﻝﻠﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت ﻓﻌﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘم ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻀﻐوط ﻜﺒﻴرة ﻤن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ
اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻨوط ﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎدة أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺒﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث ﻝﻺدﻻء ﺒﺘﻘﺎرﻴر ﺤول أﺴﺒﺎب اﻝﺘﻠوث
ٕواﺠراءات اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ....... ،اﻝﺦ .
واﻨﻪ ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ آن ﻨﻘدم ﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺘﻘرﻴ ار ﻤوﺤدا ﻨﺘﺠﻨب ﻓﻴﻪ أي وﺠﻬﺎت ﻨظر ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ
ﺴواء ﺼدر ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر ﻤن ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ أو ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻋن ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث.
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺴﺒق ﻓﺎﻨﻪ ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ان ﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻹﻋﻼم اﻝﻤﻌﻴن ﺒﺎﻝﻤوﻗﻊ ﻴﺠرى اﺘﺼﺎﻻت ﻤﻊ
ﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻻﻋﻼم ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﻌﻤل

ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺠﻬود ﻗﺒل اﺼدار ﺒﻴﺎﻨﺎت

ﺼﺤﻔﻴﺔ او إﺠراء ﻝﻘﺎءات ﻤﻊ وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم .
وﻫذا وﻗد ﺘم ﺘوﻀﻴﺢ ﺘوﺠﻴﻬﺎت ﺤول ﻤﻬﺎم وﻤﺴﺌوﻝﻴﺎت ﻀﺎﺒط ﺘﻨﺴﻴق اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻰ اﻝﻔﺼل
)ب –  .(8أﻤﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻝدﻋﺎﻴﺔ ﻤﻊ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻘد ﺘم ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻔﺼل
)ب – .(11
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 -10التدريب والتمرين العملى
طبقا ً لاللتزامات المدرجة فى معاھدة التعاون واإلعداد لمكافحة التلوث بالزيت فإن جمھورية
مصر العربية تلتزم بإعداد برنامج للتدريب ) حيث تنص الفقرة  ( 2/6من المعاھدة على أن
"يتعھد كل طرف فى حدود قدرته سواء كانت فردية أو من خالل تعاون ثنائي أو متعدد
الجوانب وإذا أمكن التعاون مع الصناعات البترولية والشحن والتفريغ وھيئات الموانئ أو
الجھات المعنية األخرى وذلك بإعداد برنامج لتدريب المنظمات المعنية بمكافحة التلوث بالزيت
وكذلك تدريب الموظفين المعنيين".
 1-10التدريب
يعد التدريب من األنشطة األساسية فى خطة الطوارئ الوطنية بجھاز شئون البيئة لرفع قدرات
الموظفين العاملين فى مستويات ومنظمات مختلفة سواء فى القطاع العام أو الخاص داخل
مصر.
وأنه فى يوم  30مارس عام  1997تم توقيع اتفاقية للتدريب بين جھاز شئون البيئة واألكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والغرض من ھذه االتفاقية ھو أنه من خالل التعاون
بين جھاز شئون البيئة واألكاديمية والتى سوف تتولى التدريب )الدوارات التدريبية( فى مجال
أساليب و مبادئ مكافحة التلوث بالزيت وھو يقدم أساسا للمرشحين من قبل جھاز شئون البيئة
من بين العاملين بالقطاع العام .وتسرى ھذه االتفاقية لمدة  10سنوات على أن تخضع للمراجعة
كل سنتين.
وتتولى األكاديمية تنفيذ كل برامج التدريب تحت رعاية جھاز شئون البيئة ويتم إعداد تفاصيل
الدورات التدريبية على مدار السنة بالتعاون بين جھاز شئون البيئة واألكاديمية وذلك بناء على
تقييم جھاز شئون البيئة الحتياجات التدريب بموجب خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث
بالزيت .وتخضع محتويات كل دورة تدريبية للتفاوض بين األكاديمية وجھاز شئون البيئة وكلما
أمكن يجوز أن يؤخذ فى االعتبار "نموذج" لمادة الدورة التدريبية والم ُعد من قبل المنظمة
البحرية الدولية فى إطار خطة العمل لمعاھدة التعاون واإلعداد لمكافحة التلوث بالزيت.
ويتم تدريب ما بين  15متدربا ً كحد أدنى و 25متدربا ً كحد أقصى فى كل دورة تدريبية
وتخضع مدة كل دورة تدريبية لالتفاق بين األكاديمية والجھاز مع األخذ فى االعتبار عدة
عوامل مثل طبيعة التدريب المقدم فى كل دورة علما بأنه ال يجوز أن تتجاوز مدة الدورة
التدريبية الواحدة  6أيام.
ويعتبر الجھاز مسئوالً عن اختيار المرشحين المشاركين فى كل دورة تدريبية ويتم التركيز
على المرشحين من العاملين فى القطاع العام .وتتعھد األكاديمية بموجب أحكام وشروط ھذه
االتفاقية للمشاركين من القطاع العام بخصم كبير على المصاريف اإلجمالية للدورة.
يجوز أن يدعو جھاز شئون البيئة عددا محدودا من متدربى القطاع الخاص كقطاع البترول
على أال تتجاوز نسبتھم  %40من إجمالى المشاركين فى الدورة التدريبية .وتھدف خطة
الطوارىء الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت من مشاركة كال من القطاع العام والخاص فى
مصر فى الدورات التدريبية الى رفع روح التعاون الوطنى وتطوير وتقوية العالقات الشخصية
وھى ذات أھمية بالغة فى أوقات الطوارئ.
 2-10التمرين العملي
إن المحك الحقيقي لكفاءة خطة الطوارئ ھو األداء الفعلي أثناء حدوث تلوث حقيقي بالزيت
ويعتبر من األھمية بمكان أن برنامج تطوير ودعم خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث
بالزيت بحيث يتضمن البرنامج تدريبا ً عمليا ً سنويا ً الختبار خطة الطوارئ الوطنية من خالل
ممارسة حقيقية .ويجب على كل مسئول عن المرحلة األولى والثانية من خطة الطوارئ
الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت أن يتولى بانتظام التدريبات العملية للتأكد من أن األفراد
أ98-09/10-
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يفھمون مسئولياتھم وأن اإلجراءات العملية المتخذة للخطة مؤثرة وقابلة للتنفيذ عند حدوث
طوارئ فعلية.
وھناك مزايا لتنفيذ ھذه التدريبات العملية بانتظام حيث أن المجموعات التى يتم تدريبھا تتمتع
بفرصة اكتساب مھارات مطلوبة فى حالة حدوث تلوث بالزيت فض الً عن التعاون بينھم
وإمكانية تطوير الروابط الشخصية مع زمالء من منظمات وشركات مختلفة واتخاذ القرارات
الھامة تحت وطأة ظروف عصيبة ويتم اختبار خطط الطوارئ والمعدات واإلجراءات العملية
عن طريق معرفة رد الفعل المناسب لھا أو الدروس المستفادة والتوجيھات الالزمة لتحسين
أنظمة مكافحة التلوث بالزيت .وينطبق ذلك على كل من خطة الطوارئ الوطنية وخطط
الطوارئ المحلية لمكافحة التلوث بالزيت ) المرحلة األولى (.
ويمكن التعرف على أربعة أنواع مختلفة من التمرينات العملية ومنھا :
تمرينات اإلنذار
تمرينات اإلنذار بحدوث حالة طوارىء وھى الختبار إجراءات استدعاء فرق العمل من خالل
التليفون أو الفاكس أو أى طريقة أخرى لإلنذار وھى تستخدم الختبار نظم االتصاالت والتأكد
من وجود األشخاص وترتيبات إنذار الطوارئ المتفق عليھا لمدة  24ساعة وتقييم القدرة على
توصيل المعلومات بسرعة وبدقة .وتستمر مثل ھذه االختبارات لمدة ساعة أو ساعتين عادة وقد
تجري فى أى وقت ليالً أو نھاراً وقد تعلن مقدما ً.
تمرينات حوارية
تتكون عادة من مناقشات تدار بناء على سيناريو ومحادثات عملية بين أعضاء فريق العمل
ولكنھم ال يتولون بالضرورة تعبئة الموظفين أو المعدات ومثل ھذه االختبارات تنفذ فى غرفة
االجتماعات أو سلسلة من الغرف المتصلة معا بخطوط التليفونات .تركز مثل ھذه التمرينات
على أدوار الموظفين المعنيين وأدائھم ألعمال محددة والتى يتم تعريفھا فى خطة الطوارئ
الوطنية أو الخطة المحلية لطوارئ مكافحة التلوث بالزيت .والتفاعل بين األطراف المختلفة
وتطوير السياسات اإليجابية ،وقد يستمر التمرين من نصف يوم الى يوم كامل ويتم التنظيم
مقدما للتأكد على أنه متاح ومتيسر لمجموعة من الموظفين.
تمرين على انتشار المعدات
ويتضمن نشر المعدات الخاصة بمكافحة التلوث بالزيت فى أماكن معينة طبقا ً لسيناريو
الموضوع الخاص بھذا التمرين باإلضافة الي أشياء أخرى،
فإن الھدف ھو اختبار السياسات المحددة بالخطة .وھذه التمرينات العملية تختبر استجابة الفريق
المحلى للمرحلتين األول والثانية وھو يزودھم بالخبرة الالزمة للظروف المحلية أو أى سيناريو
ألى تلوث وكذلك تحسين الخبرات الفردية والجماعية ،وأنه من األھمية بمكان أن كل األطراف
المشاركين فى ھذا العمل مثل المسئولين يتم إمدادھم بالقوارب وسفن البضائع وعربات النقل
وكذلك يتم تقييم أدائھم وقدراتھم كمساھمين فى أداء ھذه الخطة.
وتستمر تجارب نشر المعدات طوال اليوم وتمتاز مثل ھذه التجارب العملية من وقت آلخر
بالتأكد من أن فريق العمل أصبح لديه المعرفة لھذه المعدات والتأكد من أنھم مستمرون فى تذكر
تلك الخبرات العملية التى اكتسبوھا .ومن ناحية أخرى نجد أن تجارب نشر المعدات سوف
تمدھم بالفرصة الجيدة لمراجعة صيانة المعدات للتأكد من أنھا فى حالة جيدة .وتجرى تجارب
نشر المعدات فى بعض الحاالت باالشتراك مع تمارين حوارية أو تمارين إدارة الحوادث.

تمارين إدارة الحوادث
أ98-09/10-
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تعتبر تمارين إدارة الحوادث ھى أكثر تعقيداً حيث إنھا تحاكى عدة أشكال مختلفة من التلوث
بالزيت فى وقت واحد ودائما ترتبط مع أطراف خارجية ،ومثل ھذه التمارين العملية قد تكون
محددة المجال مع المنظمات التى تستخدم العمالة لديھا لتلعب الدور الرئيسي تجاه األطراف
الخارجية .وبناء على ذلك فإن الفائدة الكبرى من مثل تلك التمارين العملية ھى شمولھا لكل
الھيئات والمنظمات الخارجية حيث تدعوھم ليمارسوا أدوارھم أثناء تلك التمارين .وعلى الرغم
من أن التمارين "محدودة المجال" مفيدة فى المراحل األولى من تطوير الفريق إال أنه يتم
تجربتھا بواسطة األشخاص المشاركين فى الطوارئ الحقيقية بحيث يستطيع فريق العمل
اختبارھم وتدريبھم.
وتمارين إدارة الحوادث تتطلب تخطيط ا ً معين ا ً بشرط توفير مجموعة الموظفين المنوط بھم
وضع سيناريو لتطوير التمارين وكذلك وضع التمارين البديلة محل االختبار وخاصة عندما
تختلف مع تمارين نشر المعدات وتمارين إدارة الحوادث وتستمر ليوم واحد وتستغرق عادة من
 10الى  24ساعة على أن يتبعھا تدوين المعلومات فى اليوم التالى لھا.
 3-10قرارات لجنة تمارين خطة الطوارئ الوطنية
وافقت اللجنة على أن ينظم جھاز شئون البيئة تمارين اإلنذار مرة كل  3أشھر على األقل للتأكد
من أن إجراءات اإلنذار لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت مفھومة وتتبعھا كل
األطراف المعنية بھا.
و قد وافقت اللجنة على اختبار استجابة األطراف لتمارين نشر المعدات لمكافحة التلوث بالزيت
على أساس قواعد منظمة ،ووافقت اللجنة كذلك على أن ينظم جھاز شئون البيئة تمارين إنذار
وطنية كل عام وأن تتكفل األطراف المعنية بھذه التمارين بتكاليفھا كل على حدة على أن تدمج
تمارين اإلنذار الوطني مع تمارين إدارة الحوادث وكذلك تمارين نشر المعدات.
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SPILL ASSESSMENT AND SURVEILLANCE

2.1

AERIAL RECONNAISSANCE

Aerial reconnaissance is essential for an effective response to oil spills, both to
facilitate the location of oil at sea and to improve the control of response operations.
However, finding the oil and then interpreting its appearance in terms of amount and
type is often difficult. The resemblance between floating oil and other phenomena is
frequently deceptive. This chapter provides guidance on a methodology to follow.
The aircraft chosen for aerial observation must feature good all round visibility and
carry suitable navigation aids. Over nearshore waters, the flexibility of helicopters
may be an advantage. For extensive surveys over remote sea areas, the extra margin
of safety afforded by a twin or multi-engined aircraft is essential.
A flight plan should be prepared in advance using a chart of appropriate scale and
taking account of any available information (eg from the notification to EEAA) which
may reduce the search area as much as possible. To avoid confusion it is often
advisable to draw a grid on the chart so that any position can be positively identified
by a grid reference. For example, the grid squares may each represent one square
kilometre. The task of forecasting the position of the oil is simplified if data on winds
and currents are available since both contribute to the movement of floating oil (see
chapter B3 for further guidelines on oil slick prediction).
It is usually necessary to plan a systematic aerial search to ascertain the presence or
absence of oil over a large sea area. A "ladder search" is frequently the most
economical method of surveying an area (see Figure B2.1) provided that due attention
is paid to visibility, flight altitude, flight duration, fuel availability, and any other
advice the pilot may give. It is advisable to arrange a ladder search across the direction
of the prevailing wind to increase the chances of oil detection because floating oil has
a tendency to become aligned in long and narrow windrows parallel to the direction of
the wind.
Another consideration is the possibility of haze and dazzle off the sea which often
affects visibility. Depending on the position of the sun, it may prove more profitable
to fly a search pattern in the opposite direction to the one originally planned. Sun
glasses will give the observer some relief from eye strain caused by strong light and,
indeed, glasses with polarising lenses will actively assist the detection of oil at sea
under certain light conditions on account of the polarisation differences in light
reflectance off oil and off water.
The search altitude is generally determined by the prevailing visibility. In clear
weather, 500 metres (1500 feet) frequently proves to be optimum for maximising the
scanning area without losing visual resolution. However, it will be necessary to drop
to half this height or lower in order to confirm any sightings of floating oil or to
analyse its appearance.
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Movement of oil from last known position (A) to predicted position 3 days later (B). Wind speeds of
25 knots and current speeds of 0.5 knots prevail in the directions indicated. Arrow lengths represent
distances applicable to movement during 24 hours. A cross-wind ladder search over B is shown with
a flight path separation of 5 miles.

Figure B2.1: A Ladder Search Flight Plan
(source: ITOPF Technical Information Paper No. 1)

2.2

APPEARANCE OF OIL AT SEA

From the air it is very difficult to distinguish between oil from oil spills and a variety
of other unrelated phenomena. These include:
◊ cloud shadows
◊ ripples on the sea surface
◊ seaweed (seagrass) patches in shallow water
◊ differences in the colour of two adjacent water masses
◊ sewage discharges
It is necessary, therefore, to verify initial sightings of suspected oil by overflying the
area at sufficiently low altitude to allow positive identification.
Crude oils or fuel oils spilt at sea undergo marked changes in appearance with the
passage of time in response to processes which are known as "weathering". Most oils
spread laterally under the combined influence of gravity and surface tension, forming
continuous slicks of thick dark oil which gradually thin into irridescent or silvery
sheen at the edges. Some crude oils and heavy fuel oils are exceptionally viscous and
tend not to spread much but remain in rounded patches surrounded by little or no
sheen. Slicks are soon broken up into windrows typically 30 - 50 m apart and lying
roughly parallel to the wind direction. Spills of crude oil and some fuel oils rapidly
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form water-in-oil emulsions which are often characterised by a brown/orange colour
and a cohesive appearance ("chocolate mousse").
2.3

QUANTIFYING FLOATING OIL

An accurate assessment of the quantity of any oil observed at sea is virtually
impossible due to the difficulty of gauging the thickness and coverage of floating oil.
At best, a correct order of magnitude can be estimated by considering certain factors.
The gravity-assisted spread of spilt oil is quite rapid and most liquid oils will soon
reach an equilibrium thickness of about 0.1 mm characterised by a black or dark
brown appearance. Similarly, the colour of sheen roughly indicates its thickness (see
Table B2.1).

Oil Type

Appearance

Approximate
Thickness

Approximate
Volume
(m3/km2)

Oil sheen

silvery

>0.0001 mm

0.1

Oil sheen

irridescent (rainbow)

>0.0003 mm

0.3

Crude and fuel oil

black/dark brown

Water-in-oil emulsions brown/orange
("mousse")

>0.1 mm
>1 mm

100.0
1,000.0

Table B2.1: A Guide to the Relation between the Appearance, Thickness and
Volume of Floating Oil
The figures in Table B2.1 show how important it is for the observer to distinguish
between sheen and thicker oil. Although sheen may cover a relatively large area of
sea surface it makes a negligible contribution to the volume of oil present.
A reliable estimate of water content in a "mousse" is not possible without laboratory
analysis but, accepting that figures of 50% to 70% are typical, approximate
calculations of oil quantities can be made given that most typical floating "mousses"
are about 1mm thick. However, it should be emphasised that the thickness of
"mousse" and other viscous oils is particularly difficult to gauge because of their
limited spreading.
In order to estimate the amount of floating oil it is necessary not only to gauge
thickness but also to determine the surface area of the various types of oil pollution
observed. Accurate estimates are made more complicated by the patchy incidence of
floating oil. In order to avoid distorted views it is necessary to look vertically down
on the oil when assessing its distribution. By estimating the percentage coverage of
the oil type in question, the actual area covered relative to the total sea area affected
can be calculated from timed overflights at constant speed. Photographs will
sometimes allow the percentage of floating oil to be calculated more accurately and
the use of images from a high resolution digital camera (which could be transmitted
by e-mail to the EEAA's Central Operations Room) would be particularly valuable.
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The following example illustrates the process of estimating oil quantities from aerial
reconnaissance.
"An aerial reconnaissance was flown at a constant speed of 150 knots. Crude oil
"mousse" and silver sheen were observed floating on the sea surface. It took 65
seconds to overfly the length of the slick and 35 seconds to overfly its width. The
percentage cover of "mousse" patches within the contaminated sea area was
estimated at 10% and the percentage cover of sheen was estimated at 90%."
From this information it can be calculated that the length of the contaminated area
of sea measured is:
65 (seconds) x 150 (knots)
-------------------------------- = 2.7 nautical miles
3600 (seconds in one hour)
Similarly, the width of the sea area measured is:
35 x 150
---------- = 1.5 nautical miles
3600
This gives a total area of approximately 4 square miles (2.7 x 1.5) or 14 square
kilometres. The volume of "mousse" can be calculated as 10% (percentage
coverage) of 14 (square kilometres) x 1000 (approximate volume in m3 per km2 from Table B2.1), ie 1,400 m3. As 50 - 70% of this "mousse" would be water, the
volume of oil present would amount to approximately 420 - 700 m3. A similar
calculation for the volume of sheen is: 90% of 14 x 0.1 which is equivalent to
approximately 1.25 m3 of oil: a reminder that although sheen covers a large sea
area it only contributes a minor contribution to the total volume of oil present.
2.4

RECOGNITION OF OIL ON SHORELINES

In cases of large spills the source of oil stranded on the shoreline is obvious, but the
question of identification often arises when a small amount of oil is involved and
compensation is sought for damage or clean-up costs.
Accidental spills from oil rigs, pipelines and tankers can involve large volumes of
crude oil which is typically a black liquid when fresh. As the lighter components
evaporate, the viscosity increases and eventually the residue of stranded oil assumes a
consistency more like tar or pitch.
At the same time, many crude oils are prone to take up water and form viscous waterin-oil emulsions which are usually brown, red or orange in colour. It should be noted
that, under a hot sun, stranded emulsions often release water and revert to the
appearance of black oil.
Spills from ships can also involve fuel oil carried either as cargo or bunker oil (ie the
ship's own fuel). Without chemical analysis it can be difficult to distinguish between
heavy fuel oil and weathered crude oil, particularly since fuel oil may also form stable
emulsions. After a tanker casualty, both types of oil may be washed ashore, either
separately or as a mixture.
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Most of the other refined petroleum products shipped in bulk are relatively light and
are unlikely to persist very long when spilt because of their rapid spreading and high
evaporation rates. Lubricating oils are relatively involatile and are therefore an
exception; they can be identified by their resemblance to car engine oil and a tendency
to form discrete lenses.
Discharges of bilge water from any vessel can lead to shoreline pollution because of
the lubricating oils, greases, hydraulic fluids and other waste oils which accumulate in
the bilges. The resulting oil mixture often arrives ashore in the form of viscous
patches or tarry lumps. Other sources of tar balls are tank washings from vessels
cleaning out their fuel tanks, or ballast water discharges from tankers not following
proper oil/water separation procedures. Tank washings typically contain high
concentrations of sludge and waxes which tend to solidify on contact with water, often
forming tar balls. Generally tar balls are very resistant to weathering processes but,
under a strong sun, they may melt down and become more amenable to degradation.
Unless the contamination is very heavy, oil pollution on the shoreline is seldom
uniform in either thickness or coverage. Winds, waves and currents cause oil to be
deposited ashore in streaks or patches rather than as a continuous cover.
It should be noted that oil which initially coats a sandy beach can soon be partly
covered with sand by wave action. Digging may reveal one or several layers of oil
which have become covered by clean sand. Liquid oils with a low viscosity will soak
into sand to some extent depending on its grain size, composition and moisture
content: oil will penetrate dry, coarse grained beaches more deeply than fine grained
compact sandy beaches. If oil becomes buried in a sandy beach it is protected from
wave action as well as from degradation processes due to the lack of oxygen.
2.5

QUANTIFYING OIL STRANDED ON SHORELINES

In order to organise shoreline clean-up in the most cost-effective and practical way it
is necessary to assess how much oil is present on a given stretch of coastline. The
variable distribution of the oil can cause serious errors unless the task of estimating
the quantity of stranded oil is approached with care.
First, the overall extent of the contamination should be estimated and marked on a
large scale chart or map. In the case of a major spill, an overflight by helicopter is
usually the most efficient and convenient way of gaining a general impression and
identifying the worst affected areas (a fixed-wing aircraft generally travels too fast for
a good visual inspection at low altitude). The aerial surveillance should be followed
up by spot checks on foot to confirm the findings of the aerial observation.
The second stage of quantifying stranded oil involves selecting representative samples
of shoreline for a calculation of the amount of oil present. The sample chosen should
be small enough to allow an accurate estimation of oil volume in a reasonable time,
yet large enough to be representative of the whole shoreline section which is similarly
affected. The exercise should be repeated on each beach or section of shoreline where
the degree of coverage is different in order to build up a composite picture.
In the example shown in Figure B2.2, the length of beach contaminated by oil is
measured or estimated to be 100 m and the width is 10 m. The oil thickness is
measured at 0.01 mm which would result in a total oil volume of 10 m3. However, a
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visual assessment of the total area of beach contaminated is put at 70%, resulting in an
estimate of 7 m3 of oil.

Figure B2.2: Calculation for Amount of Stranded Oil
(Source: Marine Pollution Control Unit, UK Department of Transport)
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3

OIL SLICK PREDICTION GUIDELINES

Whenever a significant oil spill occurs at sea there is usually an urgent need to predict
its movement and estimate whether or not shoreline pollution is likely to occur. If so,
it is necessary to calculate the most likely point of impact.
To predict the movement of an oil slick it is necessary to know:
1. wind speed and direction
2. current speed and direction
It is known that oil will travel downwind at 3% of the wind speed. Where there are
surface currents, an additional movement of the oil proportional to 100% of the
current speed will be superimposed on the effect of the wind-driven movement. Thus,
with the relevant nautical chart, a set of dividers and information on wind and current
speed and direction, it is possible to make rough predictions of oil slick movement by
drawing vector diagrams (see Figure B3.1). Close to land, the strength and direction
of any tidal currents must be considered when predicting oil movement, whereas
further out to sea the contribution is less significant in view of the cyclical nature of
tidal movement.

Figure B3.1: Oil Slick Movement Vector (Source: Marine Pollution Control Unit, UK)
Notes: Multiply speed of metre/second x 2 = speed in knots
1 minute of latitude = 1 nautical mile

B3/98-08

1

 -3إرشادات استخدام المشتت
 1-3الموافقة المسبقة لجھاز شئون البيئة
بموجب خطة الطوارئ مسموح باستخدام مواد التشتيت بموجب ظروف محددة بوضـوح ) انظر
فصل أ 7و أ ( 8بيد أنه فى كل حالة قبل استخدام مواد التشتيت ،يجب على المستخدم ضرورة
الحصول على الموافقة المسبقة من جھاز شئون البيئة.
ويتم ذلك بإحدى طريقتين :
 -1بالحصول علي )موافقة مسبقة دائمة( من جھاز شئون البيئة بإستخدام المشتتات في مكافحة
حوادث التلوث بالزيت المستوي األول فقط دون الرجوع ألخذ موافقة الجھاز في كل مرة و
علي أن يكون المستخدم قد أوضح تفصيليا ً من خالل خطة الطوارئ المحلية الخاصة به عن
نوع المشتت و الظروف المحددة إلستخدامه.
 -2فى جميع الحاالت األخرى ،البد من الحصول على موافقة من جھاز شئون البيئة على أساس
كل حالة على حده .ويتحدد قرار جھاز شئون البيئة عما إذا يسمح باستخدام المواد المشتتة من
عدمه وفقا ً لتقييمھا لصافى منفعة البيئة باستخدام المواد المشتتة بالمقارنة بإجراءات االستجابة
األخرى ،مع األخذ فى االعتبار السياسة المتفق عليھا الخاصة باستخدام المواد المشتتة )
الفصل أ. ( 8
 -3توفر الفصول التالية إرشادات عن مالئمة  -و حدود  -استخدام المواد المشتتة التى ينبغي
للمتعاملين وھيئات المواني أخذھا فى االعتبار عند دراسة دور المواد المشتتة فى خطط
طوارئ التلوث بالزيت المحليـة الخاصة بھم.
 2-3أنواع المواد المشتتة
تعمل المواد المشتتة الكيماوية بطريقتين :
تعجل من معدل تعلق النقاط الصغيرة من الزيت فى المياه كما وتقوم المواد المشتتة بتقليل
فرصة قيام النقاط الصغيرة إلى التجمع واالنضمام مرة أخرى إلى بقعة الزيت .إن المكون
الرئيسي للمادة المشتتة ھو عامل سطحي نشط ) خافض للتوتر السطحي ( لتخفيض التوتر
السطحي البيني بين الزيت والمياه وتعزيز تكوين نقاط الزيت الصغيرة المشتتة بدقة .من أجل
ضمان التوزيع الفعال لخافض التوتر السطحي فى كل مكان فى الزيت،فإن معظم المواد المشتتة
تحتوي على نظام مذيبات مناسب يخترق الزيت ويعمل كعامل لخفض التوتر السطحي.
ھناك بصفة عامة ثالثة أنواع من مواد التشتيت ويعتمد ذلك على المذيبات المستخدمة فى
تكوينھا.

1

 مواد مشتتة ذات أساس مائي .يمكن تخفيفھا بالماء غير أنھا أقل األنواع فاعلية وبصفة عامة
فإنھا غير مفضلة.
 مواد التشتيت التقليدية التى تقوم على أساس مذيبات الھيدروكربون وتحتوى على ما بين
 %25-15من خافض التوتر السطحى.
وھذه المواد معدة إلضافتھا غير ممزوجة للزيت و ينبغي عدم تخفيفھا مسبقا بماء البحر حيث
يجعلھا ذلك غير فعالة .إن معدل الجرعات المثالية ھى بين  1:1و ) 3:1مواد تشتيت الزيت(
• المركزات وأساسھا مواد الھيدروكربون أو الكحول أو مذيبات الغليكول أثير .وعادة ما
تحتوى على تركيز أكبر من مكونات خافض التوتر السطحى أكثر من مواد التشتيت
التقليدية .ويمكن إضافتھا إما كما ھى وإما مخففة مسبقا بمياه البحر .إن المعدل المثالي
للجرعة ھو ما بين  5:1و ) 30:1مواد مذيبة بدون إضافة :الزيت(
يبين الجدول ب 1-3أنواع مواد التشتيت األساسية وذلك إرشادات اإلضافة.
جرعة مادة التشتيت التقريبية ) مادة التشتيت  :الزيت (
نوع مادة

االستخدام

التشتيت
1

بدون مزج

الزيت

الزيت

الزيت

االستخدام الممكن

> 1000

2000 - 1000

< 2000

) مع أخذ تصريح (

3:1

1:1

غير فعال

السفينة )باستخدام ألواح
القطع( الشاطئ

التقليدى

جيد للزيت المستحلب
غير مناسب للرش الجوى

2

صفر %20 -

مركز

مياه مالحة

مخفف

التخفيف وقت

نسبة متغيرة

غير فعال

غير فعال

السفينة )باستخدام ألواح
القطع( الشاطئ )ليس بكفاءة
النوع (3
غير مناسب للرش الجوى

االستخدام

2

3

بدون مزج

30 : 1

20 : 1

مركز

غير فعال

السفينة )رش مركب
على المقدمة(
الشاطئ الجو

تتطلب مواد التشتيت التقليدية والمركزات التى تم تخفيفھا بمياه البحر مزج شامل بالزيت بعد
إضافتھا إلحداث تشتيت مقبول وقد يتطلب ذلك استخدام وسائل ميكانيكية )أنظر الجدول )ب-3
 .(1بيد أنه إذا تم رش المركزات مباشرة على الزيت فإنھا تحتاج إلى درجات متفاوتة من
المزج.
عادة ما تكون الحركة الطبيعية للبحر كافية لتكسير بقعة تمت معالجتھا إلى نقاط صغيرة جداً.
حلت المركزات إلى حد كبير محل مواد التشتيت التقليدية الستخدامھا فى البحر .إن السبب
األساسى لذلك ھو معدل االستخدام األدنى المطلوب للمركزات والذى يزيد كمية بقعة الزيت
التى يمكن معالجتھا بسعة محددة من مواد التشتيت وبصفة خاصة إذا تم رشھا من الطائرة.
 3-3االستخدام الجوى لمواد التشتيت
تضمن الطائرات ذات الجناح الثابت ،عند وجودھا ،أكبر فاعلية بالنسبة للتكلفة الستخدام مادة
التشتيت بسبب تفوقھا لالستجابة السريعة وقدرتھا على نقل معدل معالجة مرتفع .فى حالة
وجود بقعة كبيرة جدا فى البحر المفتوح ،قد يكون االستخدام الجوى لمواد التشتيت ھو
أسلوب االستجابة الوحيد للتعامل مع كميات الزيت الكبيرة العائمة ومنع تلوث الساحل.
تقع الطائرات المستخدمة فى رش مواد التشتيت فى فئتين :الطائرات )ذات المحرك الواحد عادة(
المصممة لعمليات رش الزراعة أو مكافحة اآلفات والطائرات المجھزة وھى ما تكون عادة
أكبر وذات محركات متعددة(و .تختلف سعة الحمولة اختالفا كبيراً ،وعلى سبيل المثال فإن
استخدام 200طن من مواد التشتيت فى بقعة زيت ناتجة عن تسرب 4000طن يمكن أن يتم
إنجازھا بفاعلية كبيرة بطائرة دى سى  6مما يعادل العمليات المتزامنة لعدد 10طائرات
بايبر ازتكس أو عدد  20طائرة بايبر بونيز).يوجد مزيد من التفصيالت للمزايا المختلفة
للطائرات النموذجية المستخدمة فى رش مواد التشتيت فى بحث المعلومات الفنية رقم .(3
وبالرغم من أن الطائرات ذات المحركات المتعددة قد تقدم أفضل مزيج لمعالجة البقع الكبيرة
تجاه الشاطئ ،إال أن الطائرات الصغيرة ذات الجناح الثابت ذات استھالك أقل للوقود وعدد
مرات أكثر للدوران وقد تكون أفضل اختيار للبقع الصغيرة أو بقع الزيت المجزأة األقرب إلى
3

الساحل و التي تكون وراء منطقة منع استخدام مادة التشتيت و ھي تبعد ميل بحرى واحد
من الساحل .وفى مصر ،فغالبا ما تتم مثل ھذه المھام باستخدام طائرات الھليكوبتر التى
تحمل نظام رش "الدلو".
معدالت االستخدام
إن المركزات التى تستخدم بدون إضافات ھى فقط المناسبة للرش الجوى حيث أنھا ال تحتاج
إلى مزج إضافي أكثر مما تقدمه الحركة الطبيعية للبحر .وھى أيضا تشكل أفضل استخدام
للشحنة المدفوعة المتاحة .وبالنسبة لمعظم المركزات فإن نسبة مادة التشتيت إلى الزيت
المطلوبة للتشتيت الفعال تترواح بين  5:1و  30:1وذلك يعتمد على نوع الزيت واألحوال
السائدة.
وقد تحتاج البقع السميكة زيادة فى معدل االستخدام أو استخدام متعدد من أجل إنجاز الجرعة
المطلوبة .ويمكن التحكم فى معدل االستخدام أثناء الطيران بتغيير سرعة الطائرة ومعدل تدفق
مادة التشتيت.
من أجل احتساب معدل االستخدام )باللتر/ھكتار( يجب تقييم متوسط سمك الزيت )أنظر
الفصل ب .(2كقاعدة عامة ،فإن معظم الزيت السائل على سطح البحر سوف ينتشر ليصل إلى
متوسط سمك  0.1مم )4-10متر( فى غضون بضعة ساعات .وعند ھذا السمك يكون حجم
الزيت فى ھكتار واحد كما يلى -:
4-10م × 104م1 =2م 3أو  1000لتر
وبمعدل جرعة  20:1يكون معدل االستخدام المناسب حينئذ 50لتر/ھكتار
والطائرة التى تطير بسرعة  90عقدة أعلى البحر )45م/ث( تستطيع استخدام مادة تشتيت
قدرھا 50لتر /ھكتار )/0051.-م (2وإذا رشت شريطا فعاال وعرضه 15متراً وإذا تم
تصريف مادة التشتيت بمعدل تم احتسابه كما يلى
 3.37 = 45 × 15 × 0.0051لتر/ثانية أى  202لتر/دقيقةوبالرغم من أن معدالت االستخدام التى تكون حوالى 50لتر/ھكتار تعتبر مناسبة فى كثير من
الحاالت ،فقد يحتاج األمر إلى تعديل لتعويض التغييرات فى سمك الزيت العائم.
 4-3استخدام مواد التشتيت من السفن
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حيث إن الطائرات تستخدم المركزات النظيفة فقط )غير المضاف إليھا إضافات أخرى( فإنه
يمكن استخدام السفن الستخدام مواد التشتيت التقليدية والمركزات المخففة أو النظيفة.
إن أساليب استخدام مواد التشتيت من السفن تتضمن معدات رش متخصصة أو عندما يكون
ذلك غير متاح ،فإنه يمكن استخدام مضخات الحريق والخراطيم المركبة فى معظم السفن
لتحقيق استخدام متزامن مع مزج مواد التشتيت المركزة .تستخدم السفن من مختلف األنواع
)المراكب وزوارق القطر وسفن التموين والصنادل  ..الخ( استخداما واسعا كمركبات
وتستخدم مواد التشتيت منھا .بيد أنھا بطيئة نسبيا )أقل من 10عقدة أو 18.5
كيلومتر/ساعة( وتغطى عرض شريط محدود ويمكن معالجة البقع الصغيرة نسبيا فقط بكفاءة
بھذا األسلوب .وعلى سبيل المثال ،تعمل سفينة بسرعة  10عقدة وبھا معدات ترش شريطا ً
عرضه  12 ,2مترا ال يستطيع معالجة إال  260ھكتار )  2 ,6كيلومتر ( 2فى  12ساعة عمل
فى اليوم وھذا يفترض أن لدى المركب سعة تخزين لمواد التشتيت وسعة للوقود لتعمل طوال
اليوم بدون أن تضطر الى قطع عمليات الرش .فى ھذا المثال ،عندما يكون متوسط السُمك ,1
0مم ويكون حجم الزيت الذى تم معالجته بمادة التشتيت فى يوم واحد 260م.3
عند استخدام مواد التشتيت التقليدية أو المركزات المخفضة من أذرعة رش مُر ّكبة فى السفن،
فإنه سوف يكون من الضروري تحقيق المزج المطلوب بسحب ألواح توتر السطح من خالل
البقعة التى تمت معالجتھا .ومن الناحية العملية ،فسوف يقيّد ھذا سرعة السفينة الى ما بين  4و
 10عقدة ،حيث أن ھذا ھو مدى تشغيل ألواح توتر السطح .وينبغى أن تدخل السفن بقعة الزيت
ُرضى فإنه يمكن زيادة سرعة السفينة بمقدار
بسرعة  4عقدة وإذا كان الزيت يتشتت على وجه م
ٍ
عقدة واحدة كل فترة إليجاد السرعة المثلى للتشتيت .إن القطرات الصغيرة جداً من الزيت عادة
ال ترى بالعين المجردة .بيد أنه إذا تم إنجاز تشتيت جيد فإنه ينتج نوعا من الدخان فى المياه
وتتباين ألوان التشتيت بين اللون البنى الداكن والبنى الفاتح ،وھذا يعتمد على نوع الزيت والوقت
الذى تأثر فيه من الجو .بعد المعالجة إذا تم رؤية القطرات الصغيرة جداً بحجم أكبر من  10مم
تكون عملية التشتيت غير ناجحة.
ويمكن تالفى المشكلة باستخدام مواد تشتيت أكثر فاعلية وتستخدم غير مخفضة والتى يمكن
رشھا مباشرة من أذرع الرش المركبة فى مقدمة السفينة ،والتى تتغلب على المشاكل التى تسببھا
موجة المقدمة التى تدفع الزيت وراء عرض رش مادة التشتيت .إن المعدات المتاحة فى الوقت
الراھن لالستخدام المر ّكز غير الممزوج قد زادت عرض الشريط الفعال الى ما بين  30و 40
مترا مع معدالت تدفق تتراوح ما بين  36إلى  220لتر/دقيقة بيد أن مثل نظم الرش ھذه ذات
السعة العالية لديھا اإلمكانية لمعدالت االستخدام المفرط الذى يؤدى الى إھدار مواد التشتيت .وقد
يكون من الضروري تبديل الفوھات من أجل تحقيق معدل االستخدام األمثل.
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وبالرغم من التحسينات فستظل أساليب الرش من السفن تكتنفھا قيود خطيرة وبصفة خاصة
بسبب معدل المعالجة المنخفض مقارنة باالستخدام الجوى لمواد التشتيت وصعوبات تحديد أماكن
تلك البقع من السفينة والتى تطرح أكبر تھديد مؤثر .وفضال عن ذلك ،وكلما مر الوقت وتصبح
بقع الزيت أكثر تجزئة أو ُتش ّكل ركاما ،فمن المحتم أن بعض مواد التشتيت يتم رشھا على البحر
النظيف .ويمكن التغلب على ھذه المشاكل إلى حد ما باستخدام طائرة استكشاف لتوجيه السفن إلي
أكثر النقط تركيزا بالزيت.
 5-3استخدام مواد التشتيت على الساحل
قد يسمح جھاز شئون البيئة فى ظروف معينة باستخدام مواد التشتيت فى بعض السواحل ،وبصفة
خاصة خالل المراحل األخيرة من التنظيف ) انظر الفصل أ .( 13ويجوز استخدام كل من مواد
التشتيت التقليدية والمركزات لتنظيف الساحل بالرغم من أن مواد التشتيت قد تكون أكثر فاعلية
مع الزيوت اللزجة بسبب االختراق األعظم الذى يحققه مذيب الھيدروكربون .ومن الصعب التنبؤ
بفاعلية مواد التشتيت ضد تجمعات بقع الزيت وسيكون من الضروري تنفيذ اختبار ميداني على
نطاق صغير قبل القيام بعملية كبيرة .وعندما يسمح جھاز شئون البيئة فينبغى أن تكون أسعار
استخدام مواد التشتيت على الساحل بنفس المستوى كما فى االستخدام فى البحر .إن أكثر المعدات
مناسبة لالستخدام تعتمد على نوع مواد الساحل الذى سيتم تنظيفه وسھولة الوصول وحجم
العملية .وبالنسبة للعمليات الصغيرة فإن الرشاشات التى تحمل على الظھر ھى أكثرھا مناسبة
ويمكن أيضا استخدام مواد التشتيت بتصريح من جھاز شئون البيئة ،لتنظيف الصخور وجدران
البحر واإلنشاءات المقامة ھناك وكثيراً ما يكون من الضرورى استخدام ال ُفرش للمساعدة فى
المزج والخراطيم ذات الضغط العالي إلزاحة الزيت الذى تم معالجته من األسطح الرأسية وتحت
جوانب الصخور.
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 -4جمع عينات الزيت والتعامل معھا
 1-4خلفية قانونية
غير مسموح علي اإلطالق للسفن األجنبية والمصرية من التخلص من الزيت أو المواد الزيتية
فى البحر اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخاصة بجمھورية مصر العربية طبق ا ً للمادة 49
للقانون رقم  4لسنة  1994تنفيذاً التفاقية ماربول  ،78/73وبالمثل فإن الشركات التى تستخرج
الزيت أو تستغل حقوله البحرية وسائر الموارد البحرية الطبيعية ،بما فيھا وسائل نقل الزيت- ،
فإن ھذه الشركات ممنوعة ھى األخرى من التخلص فى البحر اإلقليمي لجمھورية مصر
العربية أو منطقتھا االقتصادية الخالصة من أى مواد ملوثة ناتجة عن الحفر أو االستكشاف أو
اختبار اآلبار أو عمليات اإلنتاج ) المادة  52من القانون رقم .( 4
وطبقا ً للمادة  48من القانون رقم  ،4فإن مسئولية تطبيق ھذه اإلجراءات تقع على عاتق وزير
الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى وكافة الھيئات اإلدارية المعنية المذكورة
فى التعريف رقم  38من المادة  ،1كل طبقا ً لحدود اختصاصه.
عند وقوع حادث تلوث بيئي يُشتبه فى حدوثه بسبب التخلص من الزيت بصورة غير قانونية،
فيجب الحصول على عينة من الزيت ومطابقتھا  -إن أمكن  -بعينات من السفينة المشتبه بھا أو
مصادر التلوث األخرى للتحليل والمقارنة واستعمالھا فى اإلجراءات القانونية المحتمل القيام
بھا.
 2-4جمع العينات من البحر والشاطىء
عند وقوع حادث تلوث ،يجب القيام بمحاوالت للتأكد مما إذا كان التلوث مصدره سفينة واحدة
أم أن بعضه ناتج عن مصادر أخرى .لذا فإن أىّ شاطىء يتم جمع عينات منه يجب فحصه
فحصا دقيقا ومفصال للتأكد من تماثل الزيت المتسرب ومدى تلوثه بأكثر من نوع واحد من
الزيت .وباألخص ،فإنه يجب تسجيل وجود أى كتل قطرانية شبه صلبة أو أى مساحات
قطرانية مبتلة كما يجب تقدير مدى انتشارھا كذلك يجب االحتفاظ بعينات من ھذه الملوثات.
فى حالة ما إذا تم جمع العينات من أماكن تقع على مسافات متقاربة الطول على امتداد
الشاطىء ،فيجب تعيين طبيعتھا بدقة على أنھا عينات متسلسلة لما يمكن أن يكون بقعة زيتية )
انظر القسم  6-4عن التصنيف ( .وھكذا يمكن فحص ھذه المواد عند الحاجة ولن تتم مطالبة
معمل التحليل بما يفوق طاقته من تقارير تحاليل غير ضرورية عن نفس المواد.
ومن المستحسن جمع عينات الزيت من أول موقع يصل إليه الزيت على الشاطىء .وھذه
الخطوة مھمة ألنه كلما كان الزيت حديثا كلما كان من األسھل التعرف على نوعيته بالطرق
المعملية.
 3-4عدد العينات
إذا كان استخدام العينات ألغراض قانونية محتمال ،فيجب جمع العدد اآلتى من العينات :
• فى حالة البقع البحرية ،يجب جمع ما ال يقل عن ثالث عينات لكل بقعة يوميا.
• فى حالة البقع الشاطئية ،يجب جمع ما ال يقل عن ثالث عينات لكل كيلومتر من الشاطء
يوميا.
ويتم استخدام العينات كما يلى :
ً
⇐ جھاز شئون البيئة  :عينتان ) ُترسل إحداھما للتحليل ،ويتم االحتفاظ بالثانية احتياطيا (.
⇐ يتم تسليم إحداھما لمالك السفينة المشبوھة أو ربانھا أو مدير التجھيزات البحرية أو مدير
مرافق مناولة الزيت.
 4-4حجم العينات
يجب أن يكون حجم عينة الزيت مناسبا عمليا .والكميات المقترحة للتحليل الكامل ھى :
1

الزيوت السائلة والخالية عمليا من الماء والتى لم تتأثر بالعوامل
الجوية
الزيت المعرض لسطح الماء والمكوّ ن لمستحلب ماء فى الزيت )ما
يسمى الشيكوالتة الموسية "(“chocolate mousse
تفريغات الماء من السفن يعتقد فى تعديھا لقاعدة الـ  100جزء فى
المليون أو الـ  15جزء فى المليون
كتل قطرانية على الشاطىء

100مل
500مل
 2 ,5لتر الى  5لتر
 20الى  50جم

وال يجب التغاضي عن جمع العينة لمجرد عدم توفر الكمية المقترحة ،بحيث يمكن الحصول
على نتائج مفيدة من كميات أصغر منھا بكثير .ففى حالة تلويث المياه الخاضعة للسلطة
القضائية المصرية ،قد يمكن االكتفاء بعينة أصغر عندما يكون ضروريا فقط إثبات تفريغ
الزيت ونسبة التفريغ للملوّ ث.
 5-4أساليب جمع العينات
عندما يتم جمع العينات السائلة من على سطح البحر ،يجب التأكد من أن العينة تحتوى على
مقدار كاف من الزيت وأنھا ليست ماءا أو ماءا فوقه طبقة دقيقة من الزيت .فى تلك الحالة
األخيرة ،يجب الحصول فقط على الطبقة العليا.
يجب أال يشوب العينات السائلة مواد صلبة على قدر المستطاع .ويجب كذلك إزالة الزيت
المترسب على الصخور وسائر المواد غير النفاذة بالحك ثم وضعھا مباشرة فى وعاء العينة.
كذلك يجب وضع كتل المواد الملوثة القطرانية أو الشمعية مباشرة فى أوعية العينات بدون أى
محاولة لتسخينھا أو إذابتھا.
 6-4تعبئة العينات فى زجاجات وإغالقھا وتعليبھا ووضع األوعية فى صناديق
يجب حزم كل العينات بعناية وتعبئتھا فى أوعية ذات أغطية لولبية وحشو كاف ليمنع كسرھا
أثناء النقل.
ولضمان عدم فتح وعاء التعبئة من قبل غير المصرح لھم بذلك ،فيجب إغالقه بسلك وقطعة
رصاص أو بختم الشمع األحمر .كما يمكن لصق ملصقات مًمضاة أعلى الزجاجات بحيث يجب
قطعھا لفتح الزجاجة.
بعد ذلك يجب وضع الزجاجة فى كيس بالستيكي يتم إغالقه بطريقة الملصق الممضى لضمان
عدم العبث به.
وفى حالة ضرورة أخذ عينة زيت وعدم توافر أحد األوعية المعيارية المذكورة فى القسم 4-4
أعاله ،فيجب أن يكون الوعاء المتلقى للعينة زجاجيا بغطاء لولبى وسدادة ال تتأثر بالزيت ) فال
تكون السدادة شمعية مثال ( وتكون العملية أسھل عند استخدام زجاجات واسعة العنق.
ال يجب استخدام األوعية المعدنية المغلقة أو الزجاجات البالستيكية حيث أن مالمسة الزيت
للمعدن أو البالستيك يغير من نتائج التحليل فى بعض الحاالت .كما يجب تجنب استخدام أى
أدوات معدنية مصنوعة من النيكل أو الفاناديوم حيث أن ھذه المعادن توجد طبيعيا فى الزيت
الخام ومنتجاته المكررة؛ لذا يمكن االستدالل بتمييز العينة عن طريق نسبة وجودھم فيھا.
يجب أن تحفظ العينات فى ثالجات ) أو حجرات باردة فى درجة حرارة أقل من °5م فى الظالم
كلما أمكن ذلك .وھذه االحتياطات مھمة خاصة للعينات التى تحتوى على ماء أو رسوبات،
لكنھا أقل أھمية بالنسبة للعينات ذات النسبة العالية من الزيت.
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 7-4تعيين وتسمية العينات
يجب التأكد ليس فقط من أن كل زجاجة عينة مغلقة بطريقة مناسبة بل أيضا من أنھا معينة
بوضوح قبل تسليمھا الى جھاز شئون البيئة .ومن المھم أن يتم تمييز كل عينة بوضوح ألنه من
الممكن أن يتم جمع عدة عينات خالل أى حادثة .ويجب إذن أن تشتمل الرقعة المم ّيزة لكل
وعاء على العناصر التالية :
• رقم مميز
• تاريخ أخذ العينة  :بحيث يكون الرقم الدال على كل من السنة والشھر واليوم مكون من
رقمين أما الدال على الزمن فيتكون من أربعة أرقام.
• اسم وعنوان ورقم تليفون الموظف المسئول عن أخذ العينات
• اسم وعنوان ورقم تليفون أى شاھد مستقل
• وصف العينة
• مكان أخذ العينة ) بتحديد اإلحداثيات الجغرافية إن أمكن (
• اسم المصدر الملوث المشتبه به إذا كان معروفا ) اسم السفينة مثال (
• تحديد ما إذا كان قد تم استخدام أى مُشتتات )إذا كان معروفا( واسم المشتت فى حالة
اإليجاب
وباإلضافة لھذا ،فإن المعلومات اآلتية قد تكون مفيدة كذلك ،إن وجدت :
• اتجاه الرياح وسرعتھا وقت أخذ العينة
• درجات حرارة الھواء والمياه ) يفضل بالدرجات المئوية (
• وصف العينة  :كتحديد اللزوجة ،واللون ،وأى شوائب
• وصف البقعة الزيتية  :كتوزيع الزيت ،وتماسكه
 8-4تحليل العينات
يجب تحليل العينات ثالث مرات طبقا ً لألساليب المعيارية ،كما يجب اإلشارة لألساليب
المستخدمة فى االستخراج ،والتحليل والتصديق فى التقرير التحليلى.
ويجب أن يحتوى التقرير على أرقام الكربون المتبقية وتركيزھا ونسبة الكادميوم الى الفاناديوم
فى العينة المحللة.
كذلك يجب ذكر نوع الزيت المستخدم كزيت مرجعي ويجب إرفاق بياناته بالتقرير التحليلي.
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ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨظﻴف ﺨط اﻝﺴﺎﺤل :
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ اﻝزﻴت إﻝﻰ اﻝﺸﺎطﺊ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻓﺈن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗد ﺘﻜون وﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸواطﺊ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
و اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒرﻴﺔ و اﻝﻤزارع اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ و اﻝﻤوارد اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﺴواء اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أو اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﻜون ﻜﺜﻴ ار ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ.
و ﺘﻬدف إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝزﻴت ﺒﻘرب ﻤﺼدرﻩ ﺒﻘدر اﻹﻤﻜﺎن و ﺘﻘﻠﻴل
اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼل ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﺸﺎطﺊ و اﻝﺤد ﻤن طول ﺨط اﻝﺴﺎﺤل اﻝﻤﻨﻜوب ،و ﻴﻤﻜن ﺘﻘﻠﻴل
اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝوﻗت اﻝﻤﺴﺘﻐرق ﻓﻰ إﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨظﻴف ﺨط اﻝﺴﺎﺤل و اﻝوﻗت اﻝﻤﺴﺘﻐرق ﻓﻰ
اﺴﺘﻌﺎدة اﻝزﻴت ﻤن اﻝﺒﻘﻌﺔ اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﻜوﺒﺔ ،و ذﻝك إذا أﻤﻜن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝزﻴت و ﻫو ﻤﺎزال ﻋﻠﻰ
ﺴطﺢ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،و ﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈﻨﻪ أﻤر ﻤﺤﺘوم ﻓﻰ ﻤﻌظم ﺤﺎﻻت ﺒﻘﻊ اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت ذات اﻷﺤﺠﺎم
اﻝﻜﺒﻴرة أن ﺒﻌض اﻝزﻴت ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺸﺎطﺊ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻨظﻴف ﻝﻪ.
و ﺘﺘﻠﺨص اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺘﻨظﻴف ﺨط اﻝﺴﺎﺤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
 -1ﺘﻘﻠﻴل اﻝﺘﻠوث إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ.
 -2إﻋﺎدة ﺨط اﻝﺴﺎﺤل إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺘﻪ ﺒﺄﻗل ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ.
و ﻴﻌﺘﻤد ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻠوث ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ ﺨط اﻝﺴﺎﺤل ﻓﻀﻼ ﻋن ﻋن ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺨرى،
ﻜﻤﺎ أن أﺴﻠوب اﻝﺘﻨظﻴف اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻴﻌﺘﻤد ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻤﻨﻜوﺒﺔ ،ﻓﻔﻰ ﺒﻌض اﻷﺤوال ﻗد ﺘؤﺜر
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴف ﺒﺼورة ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﺴﺘﻠزم ﺘرك اﻝزﻴت اﻝﻤﻨﺘﺸر ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸرﻴط
ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺤﻠل ﺒﺼورة طﺒﻴﻌﻴﺔ.
و ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﺘم اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺒﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴف ﻀرورﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﺨﻴﺎرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﺴﺘﻌﺎدة اﻝزﻴت ﻋن
طرﻴق اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎدﻴﺔ أو اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ أو ﻤزﻴﺞ ﻤن اﻷﺜﻨﻴن ﻤﻌﺎ ،و ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤﻨﻬﺞ
اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ و ﻨوع اﻝزﻴت و ﻜﻤﻴﺘﻪ و اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ،و ﻻ ﻴﺠوز
اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻨظﻴف اﻝﺸﺎطﺊ إﻻ ﺒﻌد ﺘﻘدﻴر ﺼﺎﻓﻰ اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤن
ﻗﺒل ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ،و ﺒﻌد إزاﻝﺔ ﻜﺘل اﻝزﻴت ﻤن اﻝﺸﺎطﺊ ،ﻓﺈذا ﺘﺒﻘت طﺒﻘﺎت ﻤن اﻝزﻴت أﻗل ﻤن
 6ﻤم ) و ﻫو اﻝﻌﻤق اﻷﻗﺼﻰ ﻝﻠزﻴت اﻝذى ﻴﻤﻜن ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﺒﺼورة ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨدام
اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت ( ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز أن ﻴﺴﻤﺢ ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت ﻜﺄﺴﻠوب ﺘﻨظﻴف ﻨﻬﺎﺌﻰ.

ﻫذا و ﻗد ﻗﺎﻤت اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت ﺒﺈﺠراء ﻤﺴوﺤﺎت ﻷﻨواع ﺨط اﻝﺴواﺤل ﻓﻰ
ﻤﺼر و ﻤدى ﺨﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت ) ﻴرﺠﻊ اﻝﻔﺼل ا ( 8و ﻗد ﺘم ﺘﺼوﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺨراﺌط،
و ﻫﻨﺎك ﻤوﺠز ﻝﻸﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴف و ﺘﻠك اﻝﺘﻰ ﻴﺠب ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ و ﻴﺘﻀﺢ ذﻝك ﻤن اﻝﺠدول )
ب .( 1-5

اﻝﺠدول ) ب ( 1-5

إرﺸﺎدات ﺘﻨظﻴف ﺨط اﻝﺴﺎﺤل
اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻰ ﻴﺠب

ﻨوع ﺨط اﻝﺴﺎﺤل

اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ
ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ

ﺘﻨظﻴف طﺒﻴﻌﻲ
) ﺘﺘرك ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ (
أﻓﻀل ﻋﻤل ﻝﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ
أﺸﺠﺎر اﻝﻤﻨﺠروف

اﻴﻜون اﻝدﻓن و اﻝﺼرف
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺎن ﺠﻴدان ،و ﻴﻤﻜن
ﺘﻌزﻴز اﻝدﻓن اﻝطﺒﻴﻌﻰ
ﻋن طرﻴق ﻓﺘﺢ

إزاﻝﺔ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
إزاﻝﺔ اﻝﺨﻀرة
اﻝدﻓن اﻝﻌﺎﻝﻰ اﻝﻀﻐط
) ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر (
اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺎﻜﻴﻨﺎت ﺘﻨظﻴف اﻝﺸﺎطﺊ

اﻝﻘﻨوات ﺒﻌﻨﺎﻴﻪ.

ﻗواﻋد اﻝﺸﻌﺎب
اﻝﻤرﺠﺎﻨﻴﺔ

ﺘﻨظﻴف طﺒﻴﻌﻰ
) ﺘﺘرك ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ (

دﻓن ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ
إزاﻝﺔ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ

اﻝﻤﻼﺤﺎت

ﺘﻨظﻴف طﺒﻴﻌﻰ
) ﺘﺘرك ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ (

إزاﻝﺔ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
إزاﻝﺔ اﻝﺨﻀرة
اﻝدﻓن اﻝﻌﺎﻝﻰ اﻝﻀﻐط
) ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر (
اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺎﻜﻴﻨﺎت ﺘﻨظﻴف اﻝﺸﺎطﺊ

اﻝﺸواطﺊ ذات اﻝرﻤﺎل
اﻝﻨﺎﻋﻤﺔ و ﻤﺴطﺤﺎت
اﻝطﻤﻰ

ﺘﻨظﻴف طﺒﻴﻌﻰ
) ﺘﺘرك ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ (
و ﻗد ﺘﻜون اﻝرواﺴب
ﻝﻴﻨﺔ ﺒﺼورة ﻻ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝدﺨول

إزاﻝﺔ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻝدﻓن اﻝﻌﺎﻝﻰ اﻝﻀﻐط
) ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر (
اﻝﺤرث ﻋن طرﻴق ﺒﺎﻝﻤد و
اﻝﺠزر
ﻤﺎﻜﻴﻨﺎت ﺘﻨظﻴف اﻝﺸﺎطﺊ

اﻝﺸواطﺊ ذات اﻝرﻤﺎل
اﻝﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ

ﻤﺎﻜﻴﻨﺎت ﺘﻨظﻴف اﻝﺸواطﺊ
ﻝﻜﺤت اﻝزﻴت ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق
ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻓوق ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ
اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ و إزاﻝﺘﻪ ﺒﺴﻴﺎرة ﻨﻘل

اﻝﺸواطﺊ ذات اﻝﺤﺼﻰ

إزاﻝﺔ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻝدﻓن اﻝﻌﺎﻝﻰ اﻝﻀﻐط
) ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر (

اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻴدوى ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻰ

اﻝﺤرث ﻋن طرﻴق ﺒﺎﻝﻤد و
اﻝﺠزر

ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﺒﻘﻊ زﻴوت

إزاﺤﺔ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺘﻨظﻴف طﺒﻴﻌﻰ

اﻝدﻓن اﻝﻌﺎﻝﻰ اﻝﻀﻐط

) ﺘﺘرك ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ (
اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻴدوى ﺒﺈﺴﺘﺨدام
اﻝﻤﻌدات اﻝﻴدوﻴﺔ و وﻀﻌﻬﺎ
ﻓﻰ ﺼﻨﺎدﻴق أو أﻜﻴﺎس
ﻤﺎﻜﻴﻨﺎت ﺘﻨظﻴف اﻝﺸواطﺊ

) ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر (
اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
اﻝدﻓن ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ

اﻝﺸواطﺊ اﻝﺼﺨرﻴﺔ

ﺘﻨظﻴف طﺒﻴﻌﻰ
) ﺘﺘرك ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ (
ﻴﺴﺎﻋد ذﻝك ﻋﻠﻰ إزاﻝﺔ
اﻝزﻴوت ﺒﺴرﻋﺔ ﻤن ﻤﻌظم
اﻝﺸواطﺊ اﻝﺼﺨرﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺘﺎ اﻝﻤﻜﺸوﻓﺔ

اﻝدﻓن اﻝﻌﺎﻝﻰ اﻝﻀﻐط
) ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر (
اﻝﺘﻨظﻴف ﺒﺎﻝﺒﺨﺎر أو
اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ
اﻝدﻓن ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ
إزاﻝﺔ اﻝﺨﻀرة

اﻝﺼﺨور اﻝﻤﻜﺸوﻓﺔ

ﺘﻨظﻴف طﺒﻴﻌﻰ
) ﺘﺘرك ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ (

إزاﻝﺔ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻝﺘﻨظﻴف ﺒﺎﻝﺒﺨﺎر أو
اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ
اﻝﻤﺸﺘﺘﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ

اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺨرﺴﺎﻨﻰ

اﻝدﻓن اﻝﻤﻨﺨﻔض اﻝﻀﻐط

ﻤﺜل اﻷرﺼﻔﺔ

اﻝدﻓن اﻝﻌﺎﻝﻰ اﻝﻀﻐط

و ﺨﻼﻓﻪ

) ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر (

ﻤﻼﺤظﺎت

:

 -1ﻻ ﻴﺠوز أﺒدا إزاﻝﺔ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻨﺎطق ﻏﻴر اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺂﻜل ﺤﻴث أن اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺘﺴﺘﺒدل ﺒﻤواد ﻨظﻴﻔﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻨوع.
 -2ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺤرث ﺘﻘﻠﻴب اﻝﺘرﺒﺔ اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﻝزﻴﺎدة ﻜﻤﻴﺔ اﻷﻜﺴوﺠﻴن ) ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻰ (
ﻝﻠﺘرﺴﺒﺎت اﻝزﻴﺘﻴﺔ .

 -6نقل الزيت و مخلفاته المستعادة و كيفية التخلص منھا
إن التخلص النھائى من الزيت ھو أحد أصعب المشاكل المرتبطة بتنظيف بقع الزيت حيث أنه
فى كثير من الحاالت يتجاوز حجم المادة الملوثة بكثير الكمية األصلية لبقع الزيت .ويفضل
جھاز شئون البيئة التسلسل التالى فى التخلص من الزيت :
 (1استعاده الزيت إلعادة استخدامه ؛
 (2تثبيت بقايا الزيت ؛
 (3تدمير الزيت أو تحلله ؛
 (4ردم البقايا الزيتية.
وللكميات الكبيرة من النفايات ،قد يكون من الضرورى استخدام كثير من االختبارات للتخلص
منھا ،حتى لنفس المادة.
 1-6التخزين المؤقت للزيت المستعاد-:
إن المعدل الكلى للتخلص من الزيت والبقايا الزيتية ،البد أن يضاھى معدل استعادته من المياه
أو من الشاطئ .بيد أنه فى المدى القصير يكون من المحتمل وجود تخزين مؤقت لموقع
االستعاده ،ولذلك فأن أولئك عن إعداد خطط الطوارئ المحلية ضد التلوث بالزيت )المرحلة
األولى( يجب أن يحددوا مواقع مناسبة للتخزين المؤقت فى خططھم .بيد أنه من المسلم به أن
المكان النھائي لموقع التخزين المؤقت سوف يعتمد على الظروف الخاصة بكل تسرب للزيت،
أى أن مكان التسرب سوف يكون عامل م َُح ّدد ھام.
عند أختيار مواقع التخزين المؤقتة يجب األخذ في االعتبار سھولة الوصول إليھا من كل من
الساحل والى أقرب طريق .ويجب أن تكون مواقع التخزين قائمة على أرضية ثابتة على نحو
معقول وطريق جيد للوصول للمركبات القادمة من الساحل الذى يتم تنظيفه وللمركبات التى
تنقل الزيت والنفايات للتخلص النھائى منھا.
وفى حالة تجميع المادة الناتجة عن تنظيف الساحل ،فإن التخزين المؤقت خلف الشاطىء تتيح
لعملية النقل ان تتم على مرحلتين  :من الشاطىء الى موقع التخزين المؤقت ثم بعد فترة ،من
المخزن المؤقت الى موقع التخلص النھائى) .وھذا يخفض خطر انتشار التلوث ويضمن أن
المركبات التى تعمل على الشاطىء ال تتصل بالطرق(.
أساليب التخزين
إن القواديس التى عادة ما تستخدم ألنقاض ونفايات البناءين ،مفيدة فى تخزين كميات صغيرة
من الزيت المستعاد أو المخلفات الزيتية ويجب تبطين القواديس بألواح البالستيك لمنع التسرب
الى البيئة.
وللكميات األكبر توجد صھاريج فاست ) سعة 10م ( 3لدى موردى معدات مكافحة التلوث
بالزيت ويجب أن تكون إحدى مكونات المخزون االحتياطي للمعدات ويمكن تجميع الصھاريج
بسھولة فى غضون دقائق.
وبالنسبة للكميات األكبر من الكميات السابقة يمكن استخدام الحفر المبطنة بألواح بالستيك قوية
االحتمال الستقبال الزيت ويمكن الحصول على ألواح البالستيك لتكفى حفرة ذات مساحة قدرھا
15 ,3م × 3 ,1م × 1 ,8م عمقا وتعطى سعة مقدارھا 85م 3ويجوز أن يكون مكان الحُ َفر
خلف الشاطئ فى نقطة مناسبة أعلى من مستوى الماء العالي ،أو فى أى منطقة تكون فيھا
الرمال ثابتة على نحو معقول.
وعندما ال تكون األرض المتاخمة للتلوث مناسبة لحفر حفرة فى األرض للتخزين المؤقت ،قد
يكون من الضروري دراسة إنشاء جدران سد باستخدام تربة جيدة مناسبة قد يتم إحضارھا الى

المنطقة .ومن أجل تالفى خطر كسر الجدار ،يجب بناء السد بجدران مائلة ،وعادة ما يكون له
قمة مسطحة بحيث تكون زوايا الجدار النموذجية بنسبة  2 : 3أفقي الى رأسي ويجب تبطين
القاعدة والجدران بألواح بالستيك أو مادة أخرى غير مسربة للزيت.
وإذا كانت األرض غير ثابتة ،فقد يكون من الضروري تدعيم جوانب الحُ فر والسدود بألواح
خشبية.
وال بد من ردم الحُ فر والسدود الخاصة بالتخزين المؤقت بعد تفريغھا تماما من الزيت وبقدر
اإلمكان يجب إعادة المنطقة إلى حالھا األصلي.
كما يمكن استخدام المواعين كسفن تخزين مؤقت ،إما للزيت الذى تم استرجاعه من البحر أو
للمواد الملوثة التى تم استرجاعھا من الشاطئ.
وينبغى النظر الى أكياس البالستيك على أنھا وسيلة لنقل المواد الزيتية و ليس مكان للتخزين
حيث أنھا تميل الى التلف تحت تأثير ضوء الشمس ومن ثم تطلق محتوياتھا.
 2-6االستعداد للتخلص من الزيت
إن نقل المادة الى موقع التخلص النھائي منھا يمكن أن يصبح بند ذا تكلفة كبيرة  .وبناء على
ذلك فمن المفيد تخفيض كمية المادة التى سيتم نقلھا وذلك بفصل الزيت من المياه ومن الرمال
خالل فترة التخزين المؤقت وبقدر اإلمكان يجب تخزين الزيت ذي الكميات الكبيرة منفصال عن
المخلفات الزيتية بحيث يمكن استخدام أساليب مختلفة للمعالجة والتخلص منھا.
ومن المحتمل أن الزيت الذى يُجمع من البحر يكون أسھل إعداده للمعالجة حيث سيكون عادة
من الضروري فصل أية مياه مرتبطة به .ھذا الفصل كثيراً ما يتأثر بالجاذبية إما فى أجھزة
الجمع مثل شاحنات التفريغ أو فى صھاريج على ظھر سفن فصل الزيت ويزال الماء بضخه أو
تفريغ الطبقة السفلي.
إن استخدام المياه من مستحلب مياه فى زيت سيكون أكثر صعوبة .وعادة يكون من المستطاع
تكسير المستحلبات غير المستقرة بالمعالجة الحرارية الى درجة قصوى مقدارھا  °80مئوية.
ويتم فصل الزيت من المياه بالجاذبية وبالنظر الى األحوال الجوية فى مصر فقد تكون حرارة
الشمس كافية.
وكثير من بقع الزيت ستصبح فى شكل مستحلبات مستقرة ولزجه ومياه فى زيت والتى سوف
يتم جمعھا من البحر أو من الساحل .وقد تحتوى المستحلبات على  %-80-50مياه وھى
مستقرة جداً ألن ھناك غشاء ميكانيكى قوى ويتكون من مكونات زيتية طبيعية ويحيط بكل
قطرة ماء صغيرة جدا .وال بد من تدمير ھذا الغشاء قبل أن ينفصل المستحلب مرة أخرى الى
زيت ومياه .ويوجد فى السوق كيماويات لتفكيك المستحلب تستطيع تدمير ھذا الغشاء.
ويُوصى باستخدام مواد تفكيك المستحلب لفصل مياه البحر عن الزيت فى أسرع وقت ممكن
بعد التجميع ،لألسباب التالية :
• من المحتمل الى حد كبير أن يتم قبول الزيت من قبل معمل تكرير للبترول إذا كان ال
يحتوى إال على كميات قليلة من الملوثات مثل مياه البحر والرمال ؛
• يمكن تخفيض تكاليف النقل إذا ما تم فصل ما بين  %80-50من المواد قبل نقل الزيت
من منطقة الشاطئ؛
• من الصعب معالجة المستحلبات وضخھا ،بينما الفصل الى مرحلتين يقلل مثل ھذه
الصعوبات.
وأحيانا قد يكون م الممكن استعادة الزيت من مواد الشاطئ الملوث .ولمزيد من المعلومات
انظر الفصل أ13.6

 3-6استعادة الزيت
إن استعادة الزيت لمعالجته أو مزجه فى النھاية مع زيت الوقود يجب أن يكون دائما االختيار
األول الذى يجب أخذه فى االعتبار .والمتلقون المحتملون للمعالجة أو المزج ھم معامل التكرير
ومقاولو استعادة الزيت المتخصصون فى اعادة استخدام مخلفات الزيت ) إن وجدوا (
ومحطات القوى ومصانع األسمنت.
بيد أنه يجب أن تكون نوعية المادة المستعادة جيدة حيث أن معظم المصانع ال تستطيع أن تعمل
إال بمخزون تغذية ويفى بمواصفات محدودة بالنسبة للزيت .وعلى سبيل المثال ينبغى أن يكون
الزيت قابل للضخ وأن تكون المواد الصلبة فيه قليلة وأن يكون محتوى الملح فيه أقل من . ,1
 %من أجل معالجته من خالل معمل تكرير أو أقل من  % . ,5للمزج الى زيت وقود .ويمكن
إزالة القطع الصغيرة من المخلفات وذلك بتمرير الزيت من خالل شبكة سلك.
 4-6التثبيت
إن ھدف ھذه المعالجة ھو معالجة النفايات طبيعيا وكيماويا بجعلھا مناسبة لالستخدام كمادة ردم
أو التخلص منھا فى حالة مستقرة .إن المزج الشامل لعوامل الربط والرمال الممزوجة بالزيت
ينتج مادة خاملة ونظيفة وتعالج بسھولة ويمكن نقلھا وتخزينھا بسرعة وسھولة .ويمكن أن يدمج
ويستخدم مباشرة أو يتم تخزينه ويستخدم فيما بعد فى بناء الطرق وأعمال الھندسة المدنية
األخرى.
كما أن الجير الحى ) أكسيد الكالسيوم ( الذى عادة ما يمكن الحصول عليه من مصانع
األسمنت ،ھو من أحسن عوامل الربط .وأحد مزايا الجير الحى على المواد األخرى ھو أن
الحرارة التى تتولد من تفاعله مع المياه فى النفاية تقلل لزوجة الزيت وھذا بدوره ُي ّسھل
االمتصاص .ويجوز استخدام الجير الحى العادى مع إضافات أو بدون مثل كبريتات األلومنيوم
أو فوسفو-جيبسوم.
وتتضمن عوامل الربط البديلة مزيج من الجير الحى مع رماد الوقود المسحوق من محطات
القوى أو مزيج من األسمنت أو رماد الوقود المسحوق .ويمكن أيضا ً تحقيق التثبيت بمتنوعات
من عوامل الربط الھيدروليكة ) مثل كيمفيكس  -بتريفيكس وسيالوسيل ( .وكثيراً ما يأتى ذلك
مع وحدة مزج خاصة وھى تنتج مواد ممزوجة فى شكل مسحوق أو قوالب صلبة وھى  -عمليا
 غير قابلة للذوبان.وتعتمد الكمية المثلى لعامل الربط المطلوبة أساسا على محتوى الماء للنفايات أكثر من كمية
الزيت ويكون أفضل تحديد لھا تجريبيا ً فى الموقع .وبالنسبة للجير الحى فإن الكمية المطلوبة
تتراوح بين  5و  % 20على أن يُعالج وزن المادة .ويمكن تنفيذ المعالجة باستخدام إما مصنع
مزج أو أسلوب وضع طبقات.
ويتطلب األسلوب األول خالط اسطوانة مستمر ويمكن معالجة الكميات األصغر بكميات معينة
باستخدام خالطات األسمنت العادية .وبديال عن ذلك ،وبشرط أن يكون ھناك مكان كاف من
المحتمل أن يكون أسلوب وضع الطبقات أكثر فاعلية بالنسبة للتكلفة .ويتم نشر النفايات الى
عمق يتراوح بين  0 ,2و  0 ,3متر ويمزج باستخدام خالط سحق  0مثل آالت تفريز إنشاء
الطرق ( لدمج الجير فى أساس النفايات.

 5-6زراعة األرض
تم استخدام ھذا األسلوب بنجاح لنفايات معامل تكرير البترول ويستطيع تقديم مساھمة محدودة
للتخلص من الزيت الطازج نسبيا ولم يتعرض لألحوال الجوية بعد تسرب الزيت ،بشرط أن
تكون المواقع المناسبة متاحة.

وال شك أن كثير من مكونات الزيت ) وال سيما األجزاء األخف ( تتحلل عن طريق الكائنات
الحية الدقيقة بشرط أن يتم تزويدھا باألكسجين وأحيانا بالمواد المغذية .وفى بيئة مصر الجافة
قد تكون إضافة المياه الى مزيج من الزيت أو الرمال ضروريا لإلسراع بالتحلل الميكروبى .
وفى زراعة األرض ،تتم العملية كما يلى :
 يتم إعداد المواقع وإزالة المعوقات وقلّب الطبقة العليا من التربة.
 يجب نشر النفايات النفطية فى طبقة متساوية بسُمك من 100 - 20مم بحيث ال تحتوى
على أكثر من  100طن من الزيت فى كل ھكتار )  40طن/ايكر ( .يجب تركھا للتعرض
للجو ) لمدة أيام أو أسابيع ( حتى تزول لزوجتھا.
 يجب حرث التربة لزيادة التھوية ومن ثم معدل التحلل ويكرر ذلك شھريا ثم كل ثالثة
أشھر بعد فترة ستة أشھر.
 يمكن إضافة الجير إذا ما لزم األمر لزيادة الرقم االيدروجينى  phللتربة الى أعلى من ,5
 06واألسمدة مثل اليوريا وفوسفات االمنيوم رغم أنھا ليست مطلوبة عدا فى أحوال نادرة،
فإنھا تزيد من معدالت تحلل الزيت.
 ويجوز استخدام نفايات السوائل من شاحنات التفريغ .ويمكن توزيع النفايات الصلبة على
الموقع بشاحنات قالبة ثم نشرھا بالبولدوزرات الى سُمك منتظم.
 يجب أن يكون الموقع جاھزاً لحرث مزيد من استخدام النفايات فى خالل فترة سنتين أو
ثالث سنوات )وقبل ذلك إذا كانت النفايات تحتوى على محتوى زيتى متدنى(.
إن التأثيرات البيئية المحتملة لزراعة األرض ھى تبخر مكونات الزيت المتطاير من الحقل
وإرتشاح المُركبات التى تذوب فى المياه الى المياه الجوفية أو المياه السطحية القريبة .وبسبب
البخر المحتمل يجب أال تقع أراضى الزراعة بجوار المناطق السكنية .ومن أجل تالفى تلوث
المياه فإنه ينبغي تالفى المناطق ذات المياه الجوفية األساسية أو المتاخمة للبحيرات أو الشواطئ
سريعة التأثر .وبعد المعالجة فإن أجزاء القطران فى الزيت ستظل فى التربة .وحيث أن ھذه
األجزاء غير متطايرة ولھا ذائبية مياه متدنية جدا ،فإنھا ال تسبب أى خطر بيئى مباشر .بيد أنه
بعد إغالق أرض المزرعة ،ينبغى تغطية المنطقة برمال أو تربة نظيفة وعدم زراعة محاصيل
للتغذية.
 6-6العالج الحيوي
ھناك عدد من المنتجات فى السوق تحتوي على بكتريا محلله للزيت كما يوجد كائنات دقيقة
أخرى .بعضھا مقصود به االستخدام المباشر للزيت على السواحل مع مواد تغذية لمساندة
عملية التحلل .وكانت أساليب العالج الحيوي موضوع كثير من البحوث فى السنوات األخيرة.
ورغم أن ھذا األسلوب لم يحظى بقبول كبير بعد إال أنه توجد عالمات واعده أن بعض ھذه
األساليب سوف تسرع بعملية التحلل الطبيعي.
 7-6الحرق
إن الحرق غير المتحكم فيه غير مُرضى إال فى الكميات القليلة وفى المناطق النائية بسبب ما
يلى :
• مخلفات الدخان والقطران الناتجة ؛
• خطر انتشار الزيوت الساخنة وارتشاحھا فى الطبقات التحتية بسبب اللزوجة المخـفضة
• نقص المعدات المناسبة للتعامل مع المخلفات القطرانية الناتجة من عملية الحرق.
وال يمكن اعتبار عمليات الحرق طريقة عامة لمعالجة منتجات حادث تلوث زيتى كبير فى
مصر .ينبغي معالجة المستحلبات بمادة لتفكيك المستحلب بدالً من الحرق حيث يمنع محتوى
المياه المرتفع عملية الحريق بدون إضافة وقود.

 8-6الردم
يجوز استخدام مواقع الردم لمواد الشاطئ الصلبة والنصف صلبة على أن يكون الحد األقصى
لمحتوى الزيت حوالي  .%20وينبغى أن تقع المواقع الخاصة بردم النفايات النفطية بعيداً عن
الطبقات المتشققة أو المسامية لتالفى خطر تلوث المياه الجوفية وبصفة خاصة إذا استخدمت
استخداما منزليا أو صناعيا.
يجوز أن يكون التخلص المزدوج من النفايات الزيتية والمنزلية مقبوالً كأسلوب تخلص ،بالرغم
من أنه من المحتمل أن يكون تحلل الزيت بطيئا ً بسبب نقص األكسجين .بيد أن الزيت يبدو أنه
ممتص بثبات بجميع أنواع النفايات المنزلية مع ميل قليل لالرتشاح .ويجب وضع النفاية الزيتية
أعلى  4أمتار على األقل من النفايات المنزلية .ويجب تغطية كل طبقة من النفايات الزيتية
بمترين على األقل من النفايات المنزلية.
وفى حالة السواحل الملوثة على نحو خفيف باألھداب الزيتية أو كرات القطران فقد يكون عمليا
دفن المواد التى تم جمعھا فى خلف الشاطئ بشرط مايلى :
• ال توجد مخاطر لتلف النباتات ؛
• ال يستخدم الشاطئ ألغراض الترفيه والمتعة ؛
• ال يوجد خطر أن يتم إزالة تغطية الزيت .وال بد من التغطية بمتر واحد على األقل من
الرمال النظيفة وھذا يكفى لضمان الوفاء بھذا المعيار.
 9-6موافقة جھاز شئون البيئة
القرارات الخاصة بالتخلص النھائي من الزيت والنفايات الزيتية ،ال بد من موافقة جھاز شئون
البيئة عليھا لضمان أنه قد تم اختبار أفضل اختيار بيئي عملي.
يوجد ملخص لالختبارات المختلفة لفصل الزيت والتخلص منه ومن أھداب الزيت فى الجدول
أ.1-6

الجدول أ : 1-6اختبارات الفصل والتخلص من الزيت وأھداب الزيت
نوع المادة
زيوت غير
مستحلبة

أساليب الفصل
فصل الجاذبية للمياه الحرة

السوائل

المواد
الصلبة

أساليب التخلص
استخدام الزيت المستعاد كوقود
أو مخزون تغذية لمعمل
التكرير

تكسير المستحلب إلطالق
زيوت مستحلبة المياه باآلتي :
⇐ المعالجة الحرارية
⇐ كيماويات مفككة
للمستحلب
⇐ المزج بالرمال

• استخدام الزيت المستعاد
كوقود أو مخزون تغذية
لمعمل التكرير
• إرجاع الرمال المنفصلة
الى المصدر

زيت ممزوج
بالرمال

⇐ جمع الزيت السائل
المرتشح من الرمال اثناء
التخزين المؤقت
⇐ استخالص الزيت من
الرمال بالغسل بالمياه أو
المذيب
⇐ إزالة الزيوت الصلبة
بنخلھا

• استخدام الزيت المستعاد
كوقود أو مخزون تغذية
لمعمل التكرير
• التثبيت بمادة غير
عضوية
• التحلل من خالل زرع
األرض
• الردم

الزيت المختلط
بالحصى
والزلط

⇐ جمع الزيت السائل
المرتشح من مادة الشاطئ
أثناء التخزين المؤقت
⇐ استخالص الزيت من مادة
الشاطئ بالغسل بالماء أو
المذيب )انظر الفصل أ(1-13

الزيت المخلوط ⇐ جمع الزيت السائل
المرتشح من الحطام أثناء
بالخشب
التخزين المؤقت
والبالستيك
والطحالب
⇐ غسيل الزيت من األھداب
البحرية
بمياه دافئة
والمواد الماصة
كرات القطران

الفصل من الرمال بنخلھا

•

الردم

• التحلل من خالل زراعة
األرض للزيت الممزوج
بالطحالب البحرية أو المواد
الماصة الطبيعية
• الردم
• الردم
• الحرق تحت شروط
متحكم فيھا

 – 7إعادة الوضع الطبيعى للمناطق المتأثرة بالتلوث والرصد بعد حدوث التلوث
 1 – 7إعادة الوضع الطبيعى :
السياسة المتبعة لدى جھاز شئون البيئة ھى أنه فى حالة ما إذا كان ھناك جدوى يتم إتخاذ
إجراءات إلعادة الوضع الطبيعى للبيئة إلى ما كانت عليه تقريبا ً قبل حدوث التلوث  ،ومن
الواضح أنه وفق ا ً لتعريف " أضرارا لتلوث " فى أتفاقية المسئولية المدنية لعام  1992أن
تكاليف اإلجراءات المعقولة لعالج البيئة الملوثة تكون مقبولة من الضامنين )للحصول على
معلومات إضافية يرجى اإلطالع على ملحق ب – فصل ب .(12
ويكون اإلجراء المالئم والمتخذ من قبل جھاز شئون البيئة لعالج البيئة الملوثة على أساس كل
حالة على حدة .وحيث يكون العالج ضروريا فى المناطق المحمية والواقعة تحت سلطة
المحميات الطبيعية فإن اإلجراء المتخذ يجب أن يكون بالتشاور مع اإلدارة المركزية لحماية
الطبيعة وفى حاالت معينة يجب أن يكون لھا الدور األكبر فى اإلجراءات التنسيقية للعالج.
وتوفر الفقرات التالية اإلرشاد األساسى لنوع إجراءات اإلعادة والتى تكون مالئمة للكائنات
المختلفة الموجودة على طول السواحل المصرية.
•

الشواطىء الرملية والزلطية :

باإلضافة إلى الزيت المنحدر إلى القاع فإنه يكون من الحتمى أن بعض المواد الشاطئية
ستصبح مختلطة أثناء عملية إزالة الزيت وتنظيف الشاطىء .وحيث يكون ترك المواد الزيتية
على الشاطىء أمراً غير مقبول بوجه عام خصوصا ً فى المناطق الشاطئية السياحية كما أن
إستخدام المشتتات الكيماوية إما أن يكون غير فعال أو ضار بالبيئة  ،فى تلك األحوال يكون
من الضرورى جمع المواد الزيتية وغسلھا.
وتستخدم المعدات الرضية المتحركة باإلضافة إلى الجواريف واللوادر لحمل البقع الرملية
والزيتية بعيداً عن الشاطىء على سطح صلب مجاور يث يتم الغسيل.
وتكون الترتيبات المقترحة لمعدات غسيل المواد الشاطئية موضحة فى الشكل ب – .1 – 7
ويكون ھناك حاجة إلى مصدر لمياه البحر  -خزان سريع يفتح فى خالطة – حفار أو عربة
مماثلة لحمل المواد الشاطئية وبراميل الكيروسين إلى الخالطة ويفضل  feed hopperالذى
يوضع على  scaffoldingفوق .the chute to the mixer
وتكون الخالطة ذات سعة  6م 3وتأخذ حوالى من  20 – 10دقيقة لمألھا أما الوقت الكلى
للمأل والتفريغ فيكون  1.5ساعة لمأل  10طن أو بمعنى آخر  6طن  /ساعة من المواد
المغسولة.
ويكون الخلط والغسيل بمياه البحر للمواد الزيتية )والتى تحتوى حتى حوالى  %1زيت(
كافي ا ً  ،ومع ذلك فإن الرمال الكثيفة اإلختالط بالزيت فيلزم لھا الرش أيض ا ً بالكيروسين
وتختلف كمية الكيروسين المطلوبة وفقا ً لدرجة التلوث لكن يكون  100لتر للحجم الكلى كافيا ً
على وجه العموم.

ب 98-09/7 -

1

ويتم تشغيل الخالطة أربع او خمسة دقائق بسرعة حوالى  15 – 10لفة  /دقيقة ويتم تبطىء
السرعة إلى حوالى  2لفة  /الدقيقة بينما تندفع المياه لمألھا  ،ويجب أن يظھر الزيت أو
المستحلب على السطح ويتم زيادة سرعة تشغيل الخالطة لدقيقة لفصل جميع الزيت عن
الرمال.
ولغسل الرمال بصورة كاملة تقلل السرعة إلى حوالى  0.25لفة/دقيقة وتضخ مياه البحر فى
الجزء المكشوف من قاعدة الخالطة بمعدل سريان حوالى  0.14م/3دقيقة وھذا يشجع الزيت
على الطفو خارجا ً من الخالطة إلى .skip
ويتم السماح لھذه العملية بالتشغيل لمدة حوالى ساعة حيث يقل المحتوى الزيتى للرمل أو
الزلط إلى المستويات المقبولة  %0.01أو أقل .ويكون ما بين  0.5إلى  1م 3من مياه البحر
مطلوبا ً لكل طن من الرمال وتترك المياه المختلطة بالزيت للفصل حيث يستخدم الكاشطات أو
أية أجھزة أخرى إلستخالص الزيت أما المياه المتبقية فيعاد تدويرھا لغسل البقع التالية من
المواد الشاطئية وذلك لتقليل الحاجة إلستخدام كميات جديدة من مياه البحر ألقل حد .ويجب أن
تغسل البقع الكثيفة اإلختالط بالزيت أكثر من مرة حيث تكون الفاعلية لھذه الطريقة جيدة جداً.
وعندما يستكمل الغسيل يعاد الرمل والزلط للشاطىء عادة بفتح الخالطة وإستخدام لودر ذو
طرف أمامى لتوزيع المواد.وإذا كان ھناك حجم كبير من المواد الشاطئية مطلوبا ً للغسيل فى
عملية شبه مستمرة فمن األفضل إستخدام مصنف حلزونى وھى المعدة التى تستخدم عادة
لغسيل الحجارة والزلط.
ويكون اإلختالف الرئيسى بإستخدام المصنف الحلزونى أن مياه الغسيل يجب أن تجمع ويعاد
تدويرھا ويعتمد معدل الغسيل على سرعة وحجم المعدة لكن يكون عادة بين  200 – 20طن
 /الساعة .والحفر التى يتم حفرھا على الشاطىء للتخزين المؤقت للزيت ) أنظر فصل ب (6
يجب أن يتم مألھا بالتربة بعد اإلزالة الكاملة للزيت حيث يجب أن تعود إلى المنطقة إلى
وضعھا الطبيعى بقدر اإلمكان.
المستنقعات الملحية :
يمكن أن تكون مصيدة للزيت ويختلف وقت إزالة الزيت بدرجة كبيرة من سنة أو أثنتان إلى
عقود  ،وقد اوضحت الخبرة العالمية أنه يمكن إعادة الوضع الطبيعى للمستنقعات الملحية فى
البيئات المالئمة .وبالنسبة للمواقع التى اضيرت من التلوث الزيتى فإنه تكون ھناك إھتماما ً
بجدول إعادة الوضع الطبيعى للمنطقة إذا كان من المتنبأ به أن اإلزالة الطبيعية ستأخذ وقتا ً
طويالً غير مقبول أو إذا اشتمل التنظيف على شرائط النباتات والرواسب  .ويكون من
األھمية القصوى أن تكون الرواسب فى اإلرتفاع المالئم للمد وفى بعض األحوال يكون الردم
بالوراسب المالئمة كإختيار لتحقيق ذلك.
وقد اوضحت الخبرة أن عمليات التنظيف والتى تكون عنيفة تخفض سطح المستنقع إلى الحد
الذى يكون فيه نمو النبات غير ممكن وعلى العكس فإن المستنقعات التى تكون فيھا الرواسب
الزيتية قد وصلت إلى عمق ليس أكثر من  10سم يمكن إعادة زراعتھا بنجاح ) .حشائش
.( Spaotina
ويكون إزالة  10سم من الطبقة الزيتية والتى تزيل أكثر الزيت والذى يقتل النبات فى
التركيزات العالية وبقاء المخلفات الزيتية فى التربة التمنع النمو الجيد للنبات.
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فى حاالت الشك يوضح النمو الصغير للنباتات إذا ما كانت التربة مالئمة لنمو النباتات على
المستوى الكامل.
ويمكن إعادة الزراعة بإستخدام البذور  ،الشتالت الجذرية أو الشتالت الناضجة والتى تزرع
فى الرواسب فى  pottedحفر متدھورة بيولوجيا ً لذا يمكن تجنب اإلضرار بالجذور .كما أن
إستخدام المخزون من الشتالت يجنب األضرار التى تتسبب بواسطة نباتات الحفر خارج
المستنقع المحلى السليم .وع ھذا فإن المواد األصلية المستخدمة فى المشتل يجب أن تكون
محلية بقدر اإلمكان ألنه يوجد تنوع جغرافى معين فى أكثر أنواع المستنقعات الملحية  .ومن
المفيد وباإلعتماد على الظروف الغذائية المحلية أن تطبق وسائل المخصبات البطيئة اإلنتشار
فى موقع الزراعة.
وتكون الشتالت الناضجة أكثر تكلفة ولكنھا فى الواقع أكثر مقاومة للتعرية من البذور أو
الشتالت الصغيرة كما أنھا أيضا ً أكثر إزھاراً ولھا معدل بقاء أعلى .وتتأثر التكلفة بكثافة
الزراعة وكمثال فإن زراعة متر واحد يكون مالئما ً للمستنقعات المحمية بينما تكون الزراعة
األكثر كثافة مفضلة فى أحوال يكون فيھا المستنقع معرضا ً أكثر لفعل األمواج أو تيارات المد.
ويجب أن يضم رصد اإلنجاز الزراعى إلى برنامج اإلعادة إلى الوضع الطبيعى.
النظم البيئية للشعاب المرجانية :
تكون اإلنتاجية اليبيولوجية لكل متر مربع من الشعاب المرجانية عادة بين  100 – 50مرة
أكثر من مياه المحيطات المحيطة .وعلى المستوى المحلى تكون مساحة الشعاب مھمة كموارد
الصيد كما أن قيمتھا الجمالية غاليا ً ما تعتبر قاعدة للتنمية السياحية وتنتج األضرار البالغة
على الشعاب من التلوث الزيتى) .انظر فصل  – 8أ(.
وقد اوضحت األبحاث أن الشعاب المرجانية تعيد تولدھا بالعوامل الطبيعية بعد تلوثھا بالزيت
لكن مازال اليوجد فھم للميكانيكية أو الوقت الالزم لذلك.
ويتراوح الوقت الالزم بين بضعة شھور لبعض األنواع إلى أعوام عديدة فى حاالت األضرار
األساسية المتسببة عن التلوث خصوصا ً عندما نكون الشعاب معرضة للغسيل البطىء المستمر
للزيت بجوار الرواسب .وقد اوضحت بعض الدراسات الطويلة األجل أنه بينما لوحظ أن
الموت السريع لمجتمعات الشعاب يكون نادراً فإن موت الشعاب فى الواقع يكون ملحوظا ً بعد
حدوث التلوث بأشھر عديدة وذلك ألسباب تبقى غير واضحة .واألكثر من ذلك يكون ھناك
صعوبة فى تفسير المجال الحقيقى المميز للتأثيرات التحتية الممكنة حيث تتطلب الشعاب
المتأثرة رصداً دقيقا ً لمتابعة تأثير التلوث عليھا وھذا فيما بيدو غير ممكن فقليالً ما يفعا
اإلنسان ذلك لمساعدة عمليات اإلعادة الطبيعية.
المانجروف :
من المتوقع أن تحدث عمليات إعادة توليد لغابات المانجروف الميتة نتيجة للتلوث بالزيت لكن
ھذه العمليات ربما تكون بطئية إما بسبب تأثير سمية الزيت المتبقة أو بسبب propagules
للمانجروف )أو بمعنى آخر نمو الشتالت خارج الثمار بينما ما زال متصالً بالشجرة(.
والذى يكون مشتتا ً طبيعيا ً بمياه المد والتى ربما تكون غير قادرة على الوصول إلى المواقع
المتأثرة بالزيت بسبب الحواجز لألفرع الساقطة من قتل غابات المانجروف .وفى بعض
األحوال تكون إعادة التوالد بطيئة بسبب عدم وجود أشجار حية كافية لتوفير بذور كافية.
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وتكون غعادة التوالد الطبيعى أو إعادة الزراعة بالطرق الصناعية بعد التلوث الزيتى مبائرة
غير محتملة إلعادة غابات المانجروف ويعتمد الوقت المستغرق لجعل التربة غير سامة
بدرجة كافية للتوالد الطبيعى أو إلعادة الزراعة المانجروف على عدة عوامل مثل نوع التلوث
ونوع التربة والمد المحلى الموجود وظروف األمطار .ومع ھذا فإن الطبيع ة التراكمية
لرواسب المانجروف مع الظروف غير المؤكسدة للتربة التحت سطحية فإن الزيت الذى
يخترق رواسب المانجروف يميل إلى أن يكون موجوداً بسبب نقص األكسجين المحتاج للتحلل
والتدھور البيولوجى للھيدروكربون .وقد أثبتت الخبرة إلى الزراعة بالطرق الصناعية يجب
ان تتأخر لحوالى أقل من  9أشھر لإلنتشار لفرصة البقاء حيث أن التأخير سيجنب الجھد
الضائع بواسطة الزراعة وفى ھذه الحالة يصبح المانجروف مستقراً وينمو ظاھريا ً طبيعيا ً فى
مواقع التلوث بالزيت حتى حيث يوجد الزيت المتجوى المتبقى.
وھناط طيقة واحدة إعادة الزرع الصناعى بإزالة إسطوانات التربة الزيتية للمانجروف
بإستخدام حفار لعمل حفر موضعية حيث تصبح الحفر الناتجة مملوءة بتربة غير ملوثة
وتزرع البراعم أو تمأل الحفر بالشتالت الناضجة.
وفى كلتا الحالتين يتم حماية الشتالت من الزيت المتبقى فى التربة بحاجز من التربة غير
الزيتية تنمو فيھا جذور الشتالت بينما تبقى سمية الزيت فى التربة المحيطة مستمرة حيث تقل
تدريجيا ً من خالل التجوية و غسيل المد.
وكمساعدة لإلعادة الطبيعية لغابات المانجروف بأسرع ما يمكن يكون من المفيد إقامة مستل
حيث ينمو المانجروف لكى يكون عندنا نباتات جاھزة للزراعة فى الحقل عندما تقل سمية
الزيت.
 2 – 7الرصد بعد حدوث التلوث :
العمليات الطبيعية والكيماوية التى تتبع تأثير التلوث بالزيت وھذه العمليات تحدد كميات الزيت
الداخلة والمتبقية فى النظم البيئية المختلفة.
وتنقل حركة المياه الزيت إى مواقع جغرافية معينة  ،وفى التلوث الزيتى الذى يميزه بقع
زيتية طافية ثي
تكون أكثر العمليات الفيزيائية الغالبة ھى نقل الزيت على سطح البحر  ،تلوث أنواع مختلفة
من الشواطىء بالزيت والتدھور الذى يتبعه بيولوجيا ً وفيزيائيا ً وكيميائيا ً والتغيرات الطبيعية
األخرى.
ً
وفى الحاالت التى يكون فيھا أكثر الزيت منقوال فى عمود المياه إما بواسطة التشتت الطبيعى
أو الكيميائى يتم إمتصاص الزيت بواسطة الرواسب البحرية حتى فى مناطق المياه العميقة
البعيدة.
ويكون الھدف من عمليات الرصد بعد حدوث التلوث ھو تحديد اآلثار القصيرة والطويلة
المدى للتلوث الزيتى فى النظم البيئية المختلفة  ،ويتم تقييم كالً من التأثيرات القصيرة المدى
والطويلة المدى للتلوث .وفى وقت حدوث التلوث الزيتى الكبير يكون ھناك مھام كثيرة ملحة
تتطلب إھتمام قائد العمليات فى مكان الحادث ويكون دور المستشار العلمى مھما ً حيث يتصل
بالمجموعة البيئية المكلفة من قبل جھاز شئون البيئة ) أنظر فصل ب (10لتحديد دراسات
الرصد البيئية المطلوبة بعد حدوث التلوث واإلجراءات التى يجب إتخاذھا.
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وتعتمد الحاجة للرصد بعد حدوث التلوث وبرامج الرصد المطلوبة على الوسط المحيط
خصوص ا ً حجم والتأثير البيئى للتلوث  .ومبدئيا ً لتحديد التعويض وفق ا ً ألتفاقية المسئولية
المدنية يجب أن يتم تصميم البرامج على أساس تقييم التأثيرات الالحقة والطويلة األجل للتلوث
الزيتى أكثر منھا كھدف عام.
التركيزات الزيتية فى المياه :
يجب أن يتم عمل المقارنات بين العينات المأخوذة بواسطة سفن األبحاث على أعماق مختلفة
من المياه وعلى مسافات مختلفة من مصادر التلوث مع المستويات المعروفة سابقا ً بواسطة
المراجع العلمية ويكون من المھم عمل جدول زمنى بداية على أساس يومى مع تطويل الفترة
الزمنية لتكون على أساس أسبوعى.

التركيزات الزيتية فى الرواسب :
يجب أن تفصل عينات الرواسب التى تحتوى على الھي دروكربون بواسطة جھاز الفصل
المعروف  GCMSثم يتم تحليل الھيدروكربون لمعرفة نوع الزيت.
يجب أخذ عينات من الرواسب كل  50كم عكس إتجاه التيار بعيداً عن موقع التلوث وذلك
يعتمد على حجم وتأثير التلوث.
التأثير على األسماك :
يجب أن تجمع العينات من المصايد ذات األھمية اإلقتصادية لتحليل المحتوى الھيدروكربونى
فيھا وفى المناطق التى يكون ھناك إھتماما ً بھا من قبل الصيادين يجب أن يتم تذوق األسماك
لمعرفة ما إذا كان ھناك آثار من الزيت فيھا  .كما يجب أن يتم جمع عينات من األسماك
المسطحة وغيرھا من األنواع القاعية لمعرفة مستويات الھيدروكربون فيھا.
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مسئوليات أعضاء فريق مكافحة تسرب الزيت

تمثل الفقرات التالية كشف بكافة الواجبات المكلف بھا فريق مكافحة تسرب الزيت  .فھى
تعرف مسئوليات المنسق الوطنى خالل حوادث تسرب الزيت من المستوى الثانى أو المستوى
الثالث  .كذلك تشمل ھذه الفقرات كشف يساعد الھيئات المختلفة فى تنظيم خططھا المحلية
لطوارئ التلوث بالزيت .
أسماء و أرقام الھاتف للمسئولين األساسيين مدرجة فى الباب األول من ملـف البيانــات )
الجزء ج من خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت ( .



المنسق الوطنى ) ( National Coordinator NC

المنسق الوطنى )  ( NCھو الشخص المعين من جھاز شئون البيئة ليكون قائد عمليات
المكافحة )  ( Incident Commanderخالل حوادث التلوث بالزيت من المستوى الثانى و يساعد
الرئيس التنفيذى للجھاز فى حوادث التلوث بالزيت من المستوى الثالث  .و يكون المنسق الوطنى
مسئول عن تكليف منسق الموقع )  ( On Scene Commander OSCليتولى مسئولية مكافحة
التلوث البحرى فى موقع الحادثة  .سوف يقوم المنسق الوطنى )  ( NCبالتنسيق فى كافة أنشطة
الھيئات المشاركة فى عمليات المكافحة بما فى ذلك الھيئـات المشاركة فى تنظيف و إزالة آثار
التلوث الذى نتج و التى عادة تبدأ بعد السيطرة علـى الحادثة  .و المنسق الوطنى )  ( NCلھو
سلطة اتخاذ القرار خالل حوادث التلوث من المستوى الثالث و سوف يعاونه و يسانده أشخاص
يقوموا بمسئوليات عملية و إدارية و علمية  .و كلما استدعى األمر  ،يستطيع المنسق الوطنى
)  ( NCاستدعاء لجنـة خطة الطوارئ لمساعدته فى اتخاذ القرارات .
و تشمل مسئوليات المنسق الوطنى ) : ( NC
-1

-2
-3
-4
-5
-6

تقييم التسرب الذى حدث فى ضوء البيانات التى المتاحة المبلغة عن طريق الھ?اتف أو م?ن
خ???الل نم???اذج اإلب???الغ الخاص???ة بح???وادث التس???رب الزيت???ـى ) (OILPOLو تحدي???د م???دى
خطورته و المناطق التى قد تتأثر به .
تكليف منسق الموقع )  ( OSCليتولى مسئولية بدء و تنفيذ إجراءات المكافحة فى موقع
التسرب .
وضع إمكانيات جھاز شئون البيئة و مركز التنسيق و االتصاالت بغرفة العمليات
المركزية فى وضع االستعداد .
البدء فى تلبية احتياجات منسق الموقع )  ( OSCو التنسيق فى عمليات نقل احتياجات?ه م?ن
الموارد اإلضافية ) األشخاص و المعدات ( طبقا لخطة طوارئ مكافحة التلوث بالزيت .
الدعوة الجتماع لجنة طوارئ الخطة .
أن يتش?اور بص??فة مس??تمرة م?ع منس??ق الموق??ع )  ( OSCو الب??ت ف?ى الق??ـرارات الت??ى عل??ى
الجھاز اتخاذھا .
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منسق الموقع ) ( On Scene Commander - OSC
منسق الموقع ھو الشخص الذى يتم تسميته من خالل خطة طوارئ التلوث بالزيت المحلية
 ،أو من يتم تكليفه بواسطة المنسق الوطنى ألداء مھمة منسق الموقع خالل حوادث تسرب الزيت
من المستوى الثانى أو المستوى الثالث  ،ھذا و يقوم منسق الموقع بتوجيـه عمليات المكافحة
الشاملة سواء فى البحر أو على اليابسة  .و يملك منسق الموقع سلطة اتخاذ القرار إلدارة العمليات
فى موقع حادثة تلوث بالزيت و يعاونه فى أداء مھمته الخبـرات العمليـة و العلمية و اإلدارية
المناسبة  .و منسق الموقع يكون مسئول عن :
 -1تقييم حجم التسرب و تحديد تأثيراته المتوقعة و حجم انتشاره .
 -2تحديد مستوى االستجابة و حجم فريق العمل الذى يتطلبھا الحادث ) يجب أخذ أخطار
االنفجار و مخاطر الحريق فى الحسبان ( .
 -3إخطار جھاز شئون البيئة بالھاتف أو بالف?اكس طبق?ا لخط?وات اإلب?الغ الم?ذكورة ف?ى خط?ة
الط??وارئ الوطني??ة لمكافح??ة التل??وث بالزي??ت و اس??تمرار م??د الجھ??از بتط??ورات المكافح??ة و
التسرب .
 -4اتخاذ الخطوات الالزمة ألخذ عينات من الزيت للتعرف على المصدر فى حالة التسرب
غير معلوم المصدر .
 -5تكليف رؤساء الفرق للقيام بإجراءات المكافحة فى البحر أو حماية الشواطئ على اليابسة .
 -6القيام بتجھيز مركز عمليات الطوارئ ) . ( EOC
 -7بدء إجراءات وقف التسرب من مصدره و إدارة عمليات احت?واء و جم?ع الزي?ت المتس?رب
فى منطقة التسرب أو خارجھا .
 -8اتخاذ قرار استخدام المشتتات طبقا لخطة طوارئ التلوث بالزيت المحلية الت?ى ت?م إقرارھ?ا
 .و إذا تقرر استخدام المشتتات و لم تكن ھناك موافقة مسبقة الستخدام المشتتات من جھاز
شئون البيئة  ،يكون منسق الموق?ع مس?ئول ع?ن الحص?ول عل?ى موافق?ة جھ?از ش?ئون البيئ?ة
الستخدام المشتتات و ذلك من خالل المنسق الوطنى .
 -9بدء عمليات رش المشتتات باستخدام الطائرات فى حالة إذا ما كانت ھذه الوسيـلة أحد
اإلجراءات المعرفة فى السياسة العامة لخطة طوارئ التلوث بالزيت المحلية .
 -10تدبير احتياجات حماي?ة الش?واطئ ف?ى حال?ة إذا م?ا توق?ع أن التس?رب س?وف يك?ون ل?ه ت?أثير
على الشاطئ .
 -11التأكد من أن مكان التسرب األصلى موقع على خريطة بحري?ة مس?احية و أن يك?ون م?دون
عليھا أيضا التاريخ و الوقت  ،و سرعة الري?اح و اتجاھھ?ا و حال?ة الم?د  ،و المع?دات الت?ى
تم تحريكھا ) ح?واجز مطاط?ة  ،مراك?ب  ،ال?خ (  .و يج?ب تح?ديث البيان?ات كلم?ا اس?تدعى
األمر ذلك .
 -12تدبير عمليات معاينة مكان التسرب سواء بالمشاھدة البحرية أو الجوية بما فى ذلك جمع
الصور الفوتوغرافية و أفالم الفيديو .
 -13تدبير سجل بالصور الفوتوغرافية للتالى:
• منشأ التسرب
• مكان التسرب
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• الممتلكات التى تضررت كنتيجة للتسرب ) مراكب  ،شباك صيد  ،أماكن سياحية ،
الخ(
• الشواطئ المتأثرة ) شواطئ  ،صخور  ،جدران  ،الخ (
• صبورة المعلومات فى غرفة العمليات المركزية
• معدات مكافحة التسرب المستخدمة
قد تستخدم ھذه الصور كأدلة تعضد المطالبات للتعويضات
 -14البدء فى جمع الوثائق المناسبة التى سيتم الرجوع إليھا السترجاع تكلف?ة المكافح?ة  .و ھ?ى
تش???مل التوثي???ق ال???دقيق لكمي???ات الزي???ت المجم???وع و كمي???ات الرم???ل المخل???وط بالزي???ت و
المكونات األخرى للشاطئ  .حالة كافة مع?دات مكافح?ة التل?وث بالزي?ت قب?ل المش?اركة ف?ى
عملية المكافحة و حالتھا بعد عملية المكافحة .
 -15تنظيم لقاء يومى مع رؤساء الفرق لتلخيص الحالة .
 -16التأكد أن بيان لحالة التسرب و تطور المكافحة يعد على فترات منتظمة ) مرة واحدة يوميا
على األقل ( و يبلغ ھذا البيان ألى جھاز شئون البيئة بواسطة الفاكس .
 -17التأكد أن ھناك بيان صحفى يصدر على فترات زمنية ثابتة م?ن خ?الل مس?ئول الص?حافة و
المعلومات .
 -18أعداد  ،بالتعاون مع رؤساء الفرق  ،برنامج العمل اليومى و التناوب  ،الخ .
 -19أخذ قرار وقف أو اإلبطاء فى عمليات المكافحة  ،و قد يختلف ھذا القرار بالنسبة لعمليات
المكافحة البحرية أو الساحلية .
 -20التأكد من تنظيف المعدات التى تم استخدامھا و إرجاعھا إلى أماكنھا فى حالة جيدة .
 -21أعداد تقرير كامل عن حادثة التسرب يغطى كافة الجوانب التى تخص التسرب و عمليات
المكافحة و رفعه إلى جھاز شئون البيئة .



رئيس فريق المكافحة البحرية
يكون رئيس الفريق البحرى مسئول بصفة عامة عن كل العمليات البحرية التى تتخذ و
تتعلق بحادثة التسرب  .سوف تنحصر اھتماماته فى عمليات احتواء الزيت فى البحر  ،رش
المشتتات إذا تم إقرار ھذا االختيار من جھاز شئون البيئة  ،و حماية الشواطـئ بواسطة وضع
الحواجز المطاطية العائمة  .و واجبات رئيس الفريق المكافحة البحرية ھى :
 -1مد منسق الموقع بمقترحاته و توصياته عن األسلوب األمثل الذى يراه لعمليات مكافحة
التسرب الزيتى فى البحر .
 -2مد منسق الموقع بمقترحاته عن السفن و المعدات المناسبة الستخدامھا خالل إجراءات
مكافحة تسرب الزيت فى البحر  .و قد يحتم ھذا الطلب أن يقوم منسق الموقع أو المنسق
الوطنى بطلب مساعدات من أماكن تخزين ھذه المعدات .
 -3تحديد طاقم تشغيل السفينة و التأكد بأن سالمة األشخاص خالل العملية مؤمنة .
 -4مد منسق الموقع بصفة مستمرة بصورة واضحة عن تطور عمليات المكافحة التى تجرى
فى البحر مع إبالغه بمقترحاته طبقا للتطورات .
 -5التأكد من أن المشرف اإلدارى استلم المعلومات المناسبة التى تمكنه من االحتفـاظ بسجل
كامل لتطور عملية مكافحة التسرب .
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 -6اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تموين المعدات المستخدمة بالوقود و الزيوت و أنھا
يجرى لھا الصيانة الالزمة سواء فى النھار أو الليل أو بعد انتھاء استخدام تلك المعدات .
 -7التأكد بصفة دورية أن المعدات و السفن المتاحة تستخدم باألسلوب األمثل .
 -8المشاركة فى اللقاء اليومى الذى يتم بين المجموعات لتدارس آخر تطورات الموقف.



رئيس فريق المكافحة البرية
يكون رئيس الفريق المكافحة البرية مسئول بصفة عامة عن كل العمليات التى تتم على
الساحل و التى تتخذ لحماية الموارد الحساسة  .كذلك سوف يكون مسئول عن تنسيق عمليات
نظافة الشواطئ بما فى ذلك مناطق التخلص من الزيوت و المخلفات الزيتيـة المؤقتة و المستديمة
 .و واجبات رئيس الفريق المكافحة البرية ھى :
 -1مد منسق الموقع بمقترحاته و توصياته عن األسلوب األمثل الذى يراه لعمليات مكافحة
التسرب الزيتى الذى قد يصل إلى الشاطئ .
 -2مد منسق الموقع بمقترحاته عن المعدات و القوة البشرية المناسبة الستخدامھا خالل
إجراءات عمليات تنظيف الشواطئ  .و قد يحتم ھذا الطلب أن يقوم منسق الموقـع أو
المنسق الوطنى بطلب مساعدات من أماكن تخزين ھذه المعدات أو فرق المكافحة
األخرى.
 -3تنظيم فرق تنظيف الشواطئ و التأكد من أتباع كافة إجراءات السالمة .
 -4التأكد من أن كافة عمليات التنظيف تتم بما يتناسب مع سالمة البيئة  .و ھذا يعنى أخذ أى
خطوط إرشادية لتنظيف الشواطئ أصدرھا جھاز شئون البيئة ) بما فـى ذلك الطرق
المحظورة ( فى الحسبان .
 -5التأكد من اتخاذ إجراءات مؤقتة منفصلة لجمع الزيوت و المخلفات الزيتية التى يمكن
إعادة استخدامھا .
 -6عمل الترتيبات الالزمة لنقل الزيوت إلى المصفاة إلعادة استخدامھا .
 -7عمل الترتيبات الالزمة للتخلص النھائى من المخلفات الزيتية و ذلك بالتنسيق مع جھاز
شئون البيئة و المحافظة .
 -8مد منسق الموقع بصفة مستمرة بصورة واضحة عن تطور عمليات تنظيف الشواطئ مع
إبالغه بمقترحاته طبقا لتطورات الموقف .
 -9التأكد من أن المشرف اإلدارى استلم المعلومات المناسبة التى تمكنه من االحتفـاظ بسجل
كامل لتطور عملية مكافحة التسرب .
 -10اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تموين المعدات المستخدمة بالوقود و الزيوت و أنھا
يجرى لھا الصيانة الالزمة سواء فى النھار أو الليل أو بعد انتھاء استخدام تلك المعدات .
 -11التأكد بصفة دورية أن المعدات و الموارد البشرية المتاحة تستخدم باألسلوب األمثل .
 -12المشاركة فى اللقاء اليومى الذى يتم بين المجموعات لتدارس آخر تطورات الموقف .



المشرف اإلدارى
يكون المشرف اإلدارى مسئول أمام منسق الموقع عن تدبير االحتياجات المالية و حفظ
السجالت و خدمات التموين و السكرتارية التى تتعلق بإجراءات مكافحة التسـرب الزيتى  .سيكون
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المشرف اإلدارى مسئول عن إدارة فريق يتولى مھام توفير الخدمات اإلدارية و السكرتارية  ،و
يتناسب حجم الفريق و مسئولياته طبقا لحجم التسرب و ظروفه  .و على المشرف اإلدارى أن
يدبر مكان مناسب و العمالة المناسبة و المعدات التى يحتاجھا ھـو و فريقه ألداء المھام الموكلة
إليھم فى مركز عمليات الطوارئ )  . ( EOCأما فى حـوادث تسرب المستوى الثانى أو حوادث
تسرب المستوى الثالث و التى سيتولى التنسيق فى إجراءات المكافحة المنسق الوطنى ) ، ( NC
يحتاج المشرف اإلدارى الذى فى الموقع أن ينسق تنسيق تام مع رئيس المجموعة المالية فى
غرفة العمليات المركزية )  ( CORالذى فى جھاز شئـون البيئة  .و تكون مسئوليات المشرف
اإلدارى :
 -1االحتفاظ بكشوف لكافة العمالة و المعدات و المواد المستخدمة فى عمليات المكافحة .
يجب أن يتأكد المشرف اإلدارى من أنه حصل على كافة المعلومات من كل من رئيس
الفريق المكافحة البحرية و رئيس الفريق المكافحة البرية لحفظھا فى السجـالت  .يجب
أن يصنف فى كشوف يومية العمالة و المعدات التى استخدمـت فى كل موقـع من مواقع
المكافحة على حده .
 -2تحديث المعلومات المدونة فى لوحة معلومات مركز عمليات الطوارئ )  ( EOCالتى
تخص العمالة و المعدات المستخدمة .
 -3االستفسار من خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت عن المعدات و الموارد
التى يمكن توفيرھا فى حالة االحتياج لموارد إضافية .
 -4تحديد أماكن استالم المعدات و تجمع العمالة التى تأتى من خارج المنطقة  .كذلـك القيام
بإجراءات الحصول على التصاريح األمنية لكافة و أماكن المبيت لكـافة األشخاص من
خارج المنطقة .
 -5التأكد من حالة المعدات الواردة من خارج المنطقة و حالتھا و تجھيز أماكن مناسبة
لحفظھا .
 -6ترتيب الحراسة الالزمة لكافة المعدات .
 -7التأكد من إتمام كافة إجراءات التعاقدات كالشراء أو التأجير أو اإلعارة  ،الخ .
 -8وضع نظام لبدء إجراءات المطالبة بقيمة األضرار أخذا فى االعتبار توجيھـات جھاز
شئون البيئة .
 -9أخذ أسماء و عناوين أصحاب الممتلكات التى تأثرت بالتسرب ) الممتلكـات الواقعة على
الشاطئ  ،مالك المراكب  ،الخ ( و تفاصيل األضرار التى تعرضوا لھا .
 -10ترتيب دخول المناطق الخاصة أو المناطق العسكرية فى حالة الضرورة لحماية الشواطئ
أو ألغراض تنظيف الشواطئ .
 -11التأكد من إمكانية الحصول على الخدمات الطبية المناسبة و معرفة أماكن اإلسعاف و
المستشفيات التى يمكن اللجوء إليھا .
 -12إمداد المشاركين فى المكافحة باحتياجاتھم من مياه الشرب و المستلزمات األخرى  ،و
الغذاء .
 -13المشاركة فى اللقاء اليومى الذى يتم بين المجموعات لتدارس آخر تطورات الموقف .



مشرف االتصاالت
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يكون مسئول عن تنسيق كافة األمور التى تتعلق باالتصاالت المرتبطة بالتسرب  .و
مسئولياته كالتالى :
 .1الحصول على معدات االتصال المناسبة و توزيعھا على األشخاص المشاركين فى
المكافحة سواء فى البحر أو على البر و التأكد من أنھم يستطيعوا استخدام تلك األجھزة .
 .2يكلف أحد الفنيين لتشغيل معدات التردد العالى جدا )  ( VHFفى مركز عمليات الطوارئ
.
 .3التأكد أن وسائل االتصال بين مركز عمليات الطوارئ و مركز تنسيق الحادثة سليمة و
تؤدى الغرض بسالسة .
 .4إرسال و استقبال كافة البالغات و الرسائل طبقا لتعليمات األشخاص العاملين فـى مركز
عمليات الطوارئ .
 .5التأكد من أن كافة المعلومات تم تدوينھا فى سجالت .
 .6تنظيم لوحة تبين وسائل االتصاالت المتاحة و حالتھا .
 .7التأكد من تبديل بطاريات األجھزة المستعملة و إعادة شحن كافة البطاريات .
 .8التأكد أن ھناك من يعمل على جھاز الراديو فى مركز عمليات الطوارئ طوال عمليات
المكافحة البحرية أو البرية .
 .9المشاركة فى اللقاء اليومى الذى يتم بين المجموعات لتدارس آخر تطورات الموقف .



المستشار العلمى
يمد المستشار العلمى منسق الموقع بالرأى العلمى لكافة األمور البيئية بما فيھـا األولويات
 .و تكون مسئولياته :
 .1تقييم التأثير المحتمل للتسرب على الموارد البيئية المتواجدة .
 .2مد منسق الموقع بتقييم واقعى و متوازن لألولويات البيئية فى المنطقة المھددة مـع األخذ
فى االعتبار األولويات التى قام الجھاز بوضعھا بناء على تحليل حساسية الموارد .
 .3الحكم على المعلومات العلمية و البيئية التى تصل إلى مركز العمليات من خارجه .
 .4المساعدة فى اختيار أماكن التخلص من مخلفات المكافحة آخذ فى االعتبار األسـس البيئة
 .5تنظيم عمليات تنظيف الطيور أو أنواع األحياء البرية األخرى التى تكون قد تأثرت
بالتسرب .
 .6إعداد تقرير عن التأثيرات البيئية للتسرب ليكون جزء من تقرير التسرب الذى يعده منسق
الموقع .
 .7التنسيق و المشاركة فى أى عمليات رصد بيئى لألضرار التى نتجت عن التسرب .
 .8المشاركة فى اللقاء اليومى الذى يتم بين المجموعات لتدارس آخر تطورات الموقف .



مسئول اإلعالم

6

Version 2
28/4/98

فى حالة حوادث التسرب الكبرى  ،يكون ھناك اھتمام شعبى واسع النطاق بتطورات
الحادثة مما يستدعى تعيين مسئول لوسائل اإلعالم ليكون نقطة االتصال بكافة وسائــل اإلعالم .
كذلك ستكون من مسئولياته تنسيق كافة البيانات الصحفية األحاديث الصحفية  .وھومسئول عن:
 .1الحصول على بيان بتطور الحالة على فترات زمنية مناسبة لعمل مسودة ألى لبيان
الصحفى .
 .2إيجاد وسيلة اتصال مع مسئول اإلعالم بجھاز شئون البيئة لضمان تناسق البيانات .
 .3تجھيز مكان للمؤتمرات الصحفية يسمح لممثلى وسائل اإلعالم من العمـل على أن يكون
ھذا المكان مزود بمكاتب و أجھزة فاكس و تليفونات و أى وسائل مناسبة أخرى .
 .4التأكد من أن الترتيبات قد أبلغت ألفراد األمن لمصاحبة مندوبى وسائل اإلعالم إلى مكان
المؤتمر الصحفى المنتقى .
 .5إعداد المادة اإلعالمية للمؤتمر الصحفى بحيث يشمل :
• النقاط اإليجابية المراد إظھارھا
• النقاط المشكوك فى قيمتھا ) بيان الجوانب اإليجابية منھا فقط (
• النقاط غير اإليجابية ) الھروب من تلك األسئلة على قدر اإلمكان (
 .6إعداد المشاركين فى المؤتمر الصحفى .
 .7إبقاء منسق الحادثة على علم بتطورات المؤتمر الصحفى و األسئلة التى ألقيت .
 .8االتصال بصفة مباشرة بالمؤسسات المھددة مثل الفنادق أو الجھات العامة المسئولـة مثل
المحافظة إلبالغھم بآخر المعلومات و تطورات الحادثة .
 .9تسجيل بكافة ما قيل عن الحادثة سواء فى اإلذاعة المرئية أو المسموعـة .
 .10االحتفاظ بسجل كامل لكل ما كتب من مقاالت عن الحادثة فى الجرائد و المجالت .
 .11المشاركة فى اللقاء اليومى الذى يتم بين المجموعات لتدارس آخر تطورات الموقف .
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ﺨطﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت

1/9

ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝروﺘﻴﻨﻴﺔ

ﻴﻨﺒﻐ ــﻲ ﻋـ ــﺎدة اﺴـــﺘﺨدام ﺸـــﺒﻜﺔ اﻻﺘﺼـــﺎﻻت وﻴﻔﻀـــل اﺴـ ــﺘﺨدام اﻝﻔـــﺎﻜس ﻻﻨـ ــﻪ ﻴزودﻨـــﺎ ﺒﺴـ ــﺠل داﺌـــم
ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت.
وﻤﻊ ذﻝـك ﻴﻤـدﻨﺎ اﻝﺘﻠﻴﻔـون اﻝﻌـﺎدى واﻝﺘﻠﻴﻔـون اﻝﻤﺤﻤـول )ان وﺠـد( ﺒﺎﺘﺼـﺎﻻت ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ اﻜﺜـر ﻜﻔـﺎءة
وﺴرﻋﺔ.
وﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻌطــل اﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ ) ﻤــﺜﻼ ﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﺤــدوث زﻝ ـزال( ﻴــﺘم اﺴــﺘﺨدام ﻨظــﺎم اﻝﻘﻤــر
اﻝﺼﻨﺎﻋﻰ اﻨﻤﺎرﺴﺎت ﻤن ﻗﺒل ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜوﺴﻴﻠﺔ اﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت.
وﻝﻜــن ﻴﻌﺘﺒــر اﺴــﺘﺨدام ﻨظــﺎم اﻨﻤﺎرﺴــﺎت ﻤﻜﻠــف ﻤﺎدﻴــﺎ أﻜﺜــر ﻤــن اﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ او اﻝﺘﻠﻴﻔوﻨــﺎت
اﻝﻤﺤﻤوﻝﺔ.
وﻴﻌﺘﺒر اﺴﺘﺨدام اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻰ وﺴﻴﻠﺔ ﻤﻔﻴـدة ﻓـﻰ ﻨﻘـل اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝرﻗﻤﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺼـور ﺤـﺎدث
ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻜﺎﻤﻴرا رﻗﻤﻴﺔ .
وﻴﺠــدر ﺒﻨــﺎ ﺘــذﻜر ان اﻝﺒرﻴــد اﻻﻝﻜﺘروﻨــﻰ ﻗــد ﻻﻴﺘــوﻓر ﻓــﻰ ﺒﻌــض اﻻﺤﻴــﺎن وﻤــن ﺜــم ﻓــﻼ ﻴﺠــوز
اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻰ ﻨﻘـل اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻌﺎﺠﻠـﺔ ﺒـدون اﻻﺘﺼـﺎل ﺒﺎﻝﻤﺴـﺘﻠم ﻻﻋﻼﻤـﻪ ﺒـﺎى وﺴـﻴﻠﺔ اﺘﺼـﺎل
أﺨرى.
ﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد ان اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻰ:
وﺴ ــﺎﺌل اﻻﺘﺼــﺎل
ﻏرﻓﺔ طوارئ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ

اﻻرﻗـ ــﺎم
02 –25256491
02 – 25256492
19808

اﻝﺨط اﻝﺴﺎﺨن
ﻏرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ

02 – 5256494

“ ﺨــط اﻝﻔﺎﻜس"
ﻏرﻓﺔ طوارئ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
"ﺨطوط ﺘﻠﻴﻔون ﺒدﻴﻠﺔ"
ادارة اﻝﻜوارث اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
"ﺘﻠﻴﻔوﻨﺎت ﻤﺤﻤوﻝﺔ"
ادارة اﻝﻜوارث اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
)ﺒرﻴد اﻝﻜﺘروﻨﻰ(

-1-

02 – 5256452
02 – 5256482
داﺨﻠﻰ8850/8848/8847/8846 :
012 – 79 43 524
010 – 38 24 600
Cor_eeaa@yahoo.com
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إﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

ﺘــؤدى اﻻﺘﺼــﺎﻻت اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ واﻝرﺴــﺎﺌل اﻝﻤﺘدﻓﻘــﺔ ﺨــﻼل ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻝــﻰ ﺴــﻬوﻝﺔ اﻻداء اﻝﻔﻌــﺎل
وذﻝك ﻓﻰ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷواﻤر اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻻدارة اﻝﺤﺎدث .
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﻔﻴد ﻓﻰ ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ذﻝك -:
إدارة اﻝﺤــﺎدث  :وﺘﻌﻨــﻰ ﺘﻨﺴــﻴق اﻝﺸــﻜل ﺒــﻴن ﻜــل اﻝﻤــوظﻔﻴن ووﺴــﺎﺌل اﻝﻤﻌــدات وﻴﺘــوﻝﻰ ذﻝــك رﺌــﻴس
اﻝﻔرﻴق اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث ) ﻴرﺠﻊ اﻝﻰ اﻝﻔﺼل أ – .(5
اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت :ﺘﻌﻨــﻰ ﺴــﻴطرة ﻤﺒﺎﺸ ـرة ﻋﻠــﻰ اداء اﻻﺸــﺨﺎص واﻝوﺤــدات ﻓــﻰ ﻤوﻗــﻊ ﺤﺎدﺜــﺔ
اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝـك رﺌـﻴس اﻝﻔرﻴـق اﻝﻤﺸـرف ﻋﻠـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻝﺤـﺎدث )ﻴرﺠـﻊ اﻝـﻰ اﻝﻔﺼـل ب –
.(8
اﻷواﻤــر اﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻴــﺔ  :ﻴﻘﺼــد ﺒــﻪ ادارة ﻤﻬــﺎم ﻤﺤــددة واﻻﺸـراف ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ﻤــن ﻗﺒــل ﻓرﻴــق ووﺤــدات
اﻝﻌﻤل )ﻴرﺠﻊ اﻝﻰ اﻝﻔﺼل ب – .(8
 1/2/9إدارة اﻝﺤﺎدث :
ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻻﻤر ﻋﺎدة ﺒﺎﻝﺤوادث ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أو اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ وﻴﺘوﻝﻰ اﻻدارة رﺌﻴس اﻝﻔرﻴق اﻝﻤﺸرف
ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـﺎدث ﺒﺠﻬـﺎز ﺸـﺌون اﻝﺒﻴﺌـﺔ ) ﻴرﺠـﻊ اﻝــﻰ اﻝﻔﺼـل أ –  (5واﻝـذى ﻴﻌﻤـل ﻓـﻰ ﻏرﻓـﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت
اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓـﻰ اﻝﻤﻘـر اﻝرﺌﻴﺴـﻰ ﺒﺠﻬـﺎز ﺸـﺌون اﻝﺒﻴﺌـﺔ وﻤـﻊ ذﻝـك ﻓـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ وﻗـوع ﺤﺎدﺜـﺔ ﺘﻠـوث ﺒﺎﻝزﻴـت )
ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻻوﻝﻰ( ﻓﺎن اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎدﺜﺔ .
وﻴﺠب ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك اﺘﺒﺎع اﻻﺠراءات اﻻﺘﻴﺔ:
ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎدث ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﻴﺔ ﻹرﺴﺎل اواﻤرﻩ :
ﺸــﺒﻜﺔ اﻻﺘﺼــﺎﻻت اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ )ﺘﻠﻴﻔــون – ﻓــﺎﻜس( ﻝﻼﺘﺼــﺎﻻت ﻤــن واﻝــﻰ اﻝﺸــﺎطﺊ ﺸــﺎﻤﻠﺔ اﻻﺘﺼــﺎﻻت
ﻤﻊ اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث وﻜذﻝك اى اطراف اﺨرى.
ﻴﺠــب ﺘﺴ ــﺠﻴل ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻻﺘﺼ ــﺎﻻت اﻝﺘﻠﻴﻔوﻨﻴ ــﺔ ﻤ ــﻊ ﻏرﻓــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﻝﻤرﻜزﻴــﺔ وذﻝ ــك ﺒﻐــرض ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ
اﻝﺴﺠﻼت ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻌوﻴض او ﺘوﻝﻰ دﻓﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ رﻓﻊ اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت.
ﻻﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺘﻠﻴﻔون اﻝﻤﺤﻤول اﻻ ﻓـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ اﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ اﺴـﺘﺨدام ﺸـﺒﻜﺔ اﻻﺘﺼـﺎﻻت اﻝﻌﻤوﻤﻴـﺔ وﺒﺸـرط
وﺠود ﺘﻐطﻴﺔ ﻝﻬﺎ .
ﻻﻴﺴ ــﺘﺨدم ﻨظ ــﺎم اﻝﻘﻤ ــر اﻝﺼ ــﻨﺎﻋﻰ اﻨﻤﺎرﺴ ــﺎت اﻻ ﻓ ــﻰ ﺤﺎﻝ ــﺔ اﺴ ــﺘﺤﺎﻝﺔ اﺴ ــﺘﺨدام ﺸ ــﺒﻜﺔ اﻻﺘﺼ ــﺎﻻت
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ او اﻝﺘﻠﻴﻔون اﻝﻤﺤﻤول .
ﻴﺴــﺘﺨدم ﺠﻬــﺎز اﻝﻼﺴــﻠﻜﻰ اﻝــذى ﻴﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــردد ﺒﻌﻴــد اﻝﻤــدى )  ( VHFداﺨــل ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻘــﺎﻫرة
اﻝﻜﺒرى )ﻓﻰ ﻤﺤﻴط ﺤواﻝﻰ  35ﻜﻴﻠو ﻤﺘر( وﻤﺎ ﻋدا ذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﻪ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت ﺒﻴن اﻝﺸﺎطﺊ واﻝﺒﺤـر
واﻝﺘﻰ ﺴﻴﺘوﻻﻫﺎ ﻀﺎﺒط اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻋﻨـد ﺘﻌﻴﻴﻨـﻪ ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒﻤﻬـﺎم اﻻﺘﺼـﺎل اﻝوﺜﻴـق ﻓـﻰ
ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث) .ﻴرﺠﻊ ال اﻝﻔﺼل أ – .(5
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 2/2/9اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻴــﺘم ﻨﻘــل ﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ وارﺴــﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻻﺨــرى ذات اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝــﻰ وﺤــدات
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ وﻓرق ﺨط اﻝﺴواﺤل ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث: .
وﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث اﻻﺠﻬزة اﻻﺘﻴﺔ ﻻرﺴﺎل اواﻤرﻩ :
ﺸ ــﺒﻜﺔ اﻻﺘﺼ ــﺎﻻت اﻝﻌﻤوﻤﻴ ــﺔ ) ﺘﻠﻴﻔ ــون – ﻓ ــﺎﻜس( ﻝﻼﺘﺼ ــﺎل ﻤ ــن واﻝ ــﻰ اﻝﺸـ ـواطﺊ وﻫ ــﻰ ﺘﺸ ــﻤل
اﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻻطراف اﻻﺨرﻴن.
ﻤﺤطﺎت اﻝﻼﺴﻠﻜﻲ )  ( VHFﺴواء ان ﻜـﺎن ﻤﺤﻤـوﻻ او ﻤﺜﺒﺘـﺎ ﻋﻠـﻰ ظﻬـر اﻝﺴـﻔن او اﻝطـﺎﺌرات
وﻫو ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت ﺒﻴن اﻝﺸﺎطﺊ واﻝﺒﺤر وﻜذﻝك ﺒﻴن اﻝﺴﻔن ﻓﻰ اﻝﺒﺤر .
ﺘﻠﻴﻔون ﻤﺤﻤول  :اذا ﻜﺎن ﻤداﻩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺸواطﺊ او اﻝﺸﺎطﺊ واﻝﺒﺤر .
ﻤﺤطــﺎت اﻝﻼﺴــﻠﻜﻲ اﻝﺴــﺎﺤﻠﻴﺔ  :اﻝﺘــﻰ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘــردد اﻝﻤوﺠــﺔ اﻝﻤﺘوﺴــطﺔ  MFﻋﻨــد اﻻﺘﺼــﺎل
ﺒﺎﻝﺴﻔن ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﺘردد . VHF
 3/2/9اﻷواﻤر اﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ:
ﻴﻨﺒﻐﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻻت ﻓﻰ ﻤوﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ وذﻝك ﺒﻴن اﻝﺴﻔن واﻝطﺎﺌرات واﻓراد اﻝﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻرض ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺠﻬزة اﻻﺘﻴﺔ :
ﺠﻬﺎز ﻻﺴﻠﻜﻲ)  ( VHFﺴواء ﻜﺎن ﻤﻨﻘوﻻ أو ﻤﺤﻤوﻻ او ﻤﺜﺒﺘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـطﺢ اﻝﺴـﻔن او اﻝطـﺎﺌرات
وذﻝك ﻝﺤرﻜﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺒرﻴﺔ واﻝﺒﺤرﻴﺔ واﻝﺠوﻴﺔ .
اﻝﺘﻠﻴﻔون اﻝﻤﺤﻤول :اذا ﻜﺎن ﻤداﻩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴن ﺸﺎطﺊ اﻝﻰ ﺸﺎطﺊ او ﻤن ﺸﺎطﺊ اﻝﻰ ﺒﺤر.
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إرﺷﺎدات ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات

ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺒﺤر واﻝﺸﺎطﺊ ﻤن ﻨﺎﺤﻴـﺔ واﻝطـﺎﺌرات اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻓـﻰ اﻝﻤراﻗﺒـﺔ ورش اﻝﻤﺸﺘﺘــﺎت ﻤـن
ﻨﺎﺤﻴﺔ اﺨرى ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوﺠـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ ) ( VHFﻓـﻰ اﻻﺘﺼـﺎﻻت .وﻴﻨﺒﻐـﻰ ﺘزوﻴـد اﻝﻤـراﻗﺒﻴن
ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻝطﺎﺌرات ﺒﻤﺤطﺎت ﻤﺘﻨﻘﻠـﺔ )) (VHFﻴرﺠـﻊ ﻝﻠﻔﺼـل ب –  . (1ﻜﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻰ ان ﺘﻜـون
ﻫذﻩ اﻝﻤﺤطﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻰ اﻝﺠـدول )9ب – (1وﻴﻨﺒﻐـﻰ اﻻ
ﻴﺘﺠ ــﺎوز اﻝﺤ ــد اﻻﻗﺼ ــﻰ ﻝﻼرﺘﻔ ــﺎع ﻋﻨ ــد اﺴ ــﺘﺨدام ﻤﻌ ــدات اﻝﻤوﺠ ــﺔ اﻝﺒﺤرﻴ ــﺔ ) (VHFﻋﻠ ــﻰ ظﻬ ــر
اﻝطــﺎﺌرات  1000ﻗــدﻤﺎ ) 300ﻤﺘــر( وﻜﻘﺎﻋــدة ﻻ ﻴﺠــوز اﺴــﺘﺨدام اﻝﺘﻠﻴﻔــون اﻝﻤﺤﻤــول ﻋﻠــﻰ ظﻬــر
اﻝطﺎﺌرات .
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ﻗﻨوات  VHFواﻝﺘرددات اﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ :

اﻝﻘﻨـ ــﺎة

10

اﻝﺘردد )ﻤـﻴﺠﺎ ﻫرﺘز(

400ر
300ر
800ر
675ر
375ر
500ر
156
156
156
156
156
156
ﻤﻜﺎﻓﺤ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻜـ ـ ـ ـوارث اﻝ ـ ـرادار ذو ﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴن

اﻻﺴﺘﺨدام

اﻝﺘﻠوث

67

اﻝﺘﻠوث

73

16

اﻝﺘﻠوث

6

واﻝﺴﻼﻤﺔ

8

اﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراع اﻝﺴﻔن
اﻝﺠﺎﻨﺒﻰ

ﺠدول رﻗم )ب  :( 109ﻗﻨوات )  ( VHFﻝﻼﺴﺘﺨدام ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻤﺤطـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻼﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻜﻰ اﻝﺘـ ــردد اﻝﻤﺴـ ــﺘﺨدم ﻓـ ــﻰ اﻝﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردد اﻝﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻝﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــردد اﻝﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدى )
اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ

اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ

ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻠوث
(TX/RX
–
)CARRIER

)ﻝﻠﻤﺴﺎﻨدة(
MF

(TX
–
)CARRIER
ﻜﻴﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻫرﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ﻜﻴﻠو ﻫرﺘز 2662

ﻝﻠﻤﺴﺎﻨدة(
HF
(TX
–
)CARRIER
ﻜﻴﻠو ﻫرﺘز4408

2652/3200
ﺒور ﺴﻌﻴد

ﻜﻴﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻫرﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ﻜﻴﻠو ﻫرﺘز 2870

-------

2652/3200
-------

اﻝﺴوﻴس

------

ﻗﺒرص

ﻜﻴﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻫرﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ﻜﻴﻠو ﻫرﺘز 2679

------ﻜﻴﻠو ﻫرﺘز 4372

2652/3200
ﺤﻴﻔﺎ

ﻜﻴﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻫرﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ﻜﻴﻠو ﻫرﺘز 2649

ﻜﻴﻠو ﻫرﺘز 4366

2652/3200
اﻝﺠ ــدول رﻗ ــم )ب  : (2-9اﻝﺘ ــرددات اﻝﻤﺘوﺴ ــطﺔ اﻝﻤ ــدى اﻝﺘ ــﻰ ﻴﻤﻜ ــن اﺴ ــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﻼﺘﺼ ــﺎل ﻓ ــﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝزﻴت
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 10إدارة غرفة العمليات المركزية
سيكون المنسق الوطنى ھو قائد عمليات المكافحة خالل حوادث التلوث
بالزيت من المستوى الثانى و سيعمل كمساعد للرئيس التنفيذى لجھاز شئون البيئة
خالل حوادث التلوث بالزيت من المستوى الثالث .
و سيقوم المنسق الوطني بإدارة و تنسيق عملية المكافحة لحوادث التلوث
بالزيت  ،سواء من المستوى الثانى أو المستوى الثالث  ،من غرفة العمليات
المركزية فى جھاز شئون البيئة  .فعند وصول بالغ عن حادثة تلوث كبرى  ،سيقوم
مسئول غرفة العمليات المركزية  ،التى تعمل على مدار  24ساعة  ،بتنظيم توجيه
كافة االتصاالت الھاتفية الواردة للجھاز و تتعلق بالحادثة إلى غرفة العمليات
المركزية .
كذلك سينضم إلى المنسق الوطنى لمعاونته بعض أعضاء إدارة الكوارث
البيئية حيث سيقومون بمھام رؤساء الفرق المختلفة لضمان كفاءة و سالسة إجراءات
المكافحة  .كذلـك ھناك عديد من المھام التى يستطيع برنامج إدارة األزمات المخزن
فى أجھزة الحاسب اآللى و الذى يتطابق مع البرنامج و بنك المعلومات المتواجد فى
األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى باإلسكندرية و التى يمكن فى
وقت الحاجة االستعانة بإمكانياتھا .
و بعد انتھاء إجراءات احتواء الحادثة  ،سيتم مطالبة المتسبب فى التلوث
بتكاليف المكافحة تنظيف الشواطئ علي النحو التالي-:
فى حالة تورط أحد المنصات البحرية أو خطوط األنابيب فى الحادثة  ،سيتم
.1
مطالبة شركة البترول المتسببة بالتكاليف .
أما فى حالة الحوادث البحرية  ،سيتم مطالبة شركة التأمين التى يؤمن لديھا
.2
المالك ) نوادى التأمين و التعويض ( .
وفى حالة إذا ما كان أحد المتسببين فى التلوث ناقلة نفط و انضمت جمھورية
.3
مصر العربية إلى اتفاقية الصندوق الدولى للتعويضات  ،سيتم مطالبة الصندوق بھذه
التعويضات .
و فى أى من الحاالت و لدعم مطالب التعويضات السلمية أو من خالل اللجوء إلى
المحاكم  ،من المحتم حفظ سجل مفسر لسير إجراءات مكافحة الحادثة ھو أحد مھام
غرفة العمليات المركزية .
مستوى اإلدارة فى غرفة العمليات المركزية
دلت التجارب أن إعداد مجموعات عمل ذات مسئوليات واضحة و محددة ھو
أمر ضروري لضمان قيام تلك المجموعات بمھامھا المختلفة تجاه إجراءات مكافحة
حوادث التلوث الكبرى بكفاءة تامة  .حيث يتكون التنظيم اإلدارى من ثالث

مجموعات عمل رئيسية تكون مسئولة مسئولية تامة عن القيام بعملية التنسيق فى
إجراءات المكافحة  ،و يعاونھا مجموعات معاونة أخرى كما ھو موضح فى الشكل
التالى -:
مسئول عن تحديد السياسة العامة .
فريق اإلدارة
مسئول عن القرارات الفنية إلجراءات المكافحة في البحر
الفريق الفني
و عمليات تنظيف الشواطئ.
فريق اإلمداد و التموين مسئول عن توفير المعدات الالزمة.

فريق اإلدارة-:
·

·
·
·

يعمل فريق اإلدارة على مستوى رسم السياسات العامة و تكون مسئولياته :
األسس العريضة للسياسات العامة مثل الموافقة على استخدام المشتتات ) ما
لم يكن ھناك موافقة مسبقة (  ،و تحديد أولويات إجراءات حماية المناطق
الحساسة ) طبقا لخرائط الحساسية لخطة الطوارئ (  ،و تحديد أولويات
تنظيف الشواطئ المتضررة .
القرارات المالية إلجراءات المكافحة بما فى ذلك قرارات استئجار المعـدات
و الموارد األخرى .
االتصال بوزير الدولة لشئون البيئة و الوزراء و المحافظات المتضررة مــن
الحادثة و وسائل اإلعالم المختلفة .
أعداد تقارير دورية عن الحادثة و إجراءات المكافحة إلبالغ كافة الجھات
المعنيـــة )يجب أن تكون ھذه التقارير من واقع بالغات الفريق الفني (
الرئيس-:
المنسق الوطنى لحوادث التلوث من المستوى الثانى أو
الرئيس التنفيذى لجھاز شئون البيئة فى حوادث التلوث من المستوى
الثالث .
األعضاء ھم-0:
 .1قائد الفريق الفنى
 .2مسئول اإلعالم
 .3قائد فريق اإلمداد و التموين
 .4رئيس الفريق البيئى

 .5رئيس الفريق المالى
 .6رئيس فريق الشئون اإلدارية
وفى حالة حوادث التلوث الكبرى ستقوم لجنة الطوارئ التى سيتم دعوة لالنعقاد فى
جھاز شئون البيئة بدور فريق اإلدارة .

الفريق الفنى
·
·
·
·

·
·
·

·

·

يرفع الفريق الفنى تقاريره لفريق اإلدارة  ،و يكون مسئول بصفة عامة عن
إجراءات مكافحة التلوث بالتنسيق الجيد مع منسق الموقع .
التشاور مع منسق الموقع حول أسلوب مكافحة التلوث الزيتى فى البحر.
تحديد مستوى الموارد اإلضافية التى تحتاجھا عملية المكافحة بناء على
متطلبات منسق الموقع و األولويات التى حددھا فريق اإلدارة .
التشاور مع منسق الموقع على أولويات حماية الشواطئ طبقا لقرارات فريق
اإلدارة .
التعرف على أماكن الموارد اإلضافية التى تحتاجھا إجراءات المكافحة فى
البحر أو إجراءات حماية الشواطئ و توجيه فريق اإلمداد و التموين
لتوفيرھا .
فى حالة وصول الزيت المتسرب إلى الشاطئ يقوم بالتشاور مع فريق
اإلدارة و منسق الموقع عن السياسة العامة التى يتم اتباعھا .
التعرف على طبيعة الموارد اإلضافية التى تحتاجھا إجراءات تنظيف
الشواطئ .
التعرف على سبل توفير الموارد اإلضافية التى تحتاجھا إجراءات تنظيف
الشواطئ بما فى ذلك إمكانية االستعانة بالقوات المسلحة و مقاولى القطاع
الخاص  ،و توجيه فريق اإلمداد و التموين لتوفيرھا.
مراقبة عمليات المكافحة  .و يقوم الفريق فى نھاية كل يوم بتقييم األعمال
التى قامت بھا فرق المكافحة المختلفة و إعداد برنامج عمل جديد لعرضه
على فريق اإلدارة .
إعطاء ملخص لفريق اإلدارة عن تطور عملية المكافحة بما فى ذلك العقبات
التى اعترضت الفريق .
رئيس إدارة مكافحة التلوث البحرى
رئيس الفريق -:
رئيس فريق اإلمداد و التموين
-:
عضوية
رئيس مجموعة الشئون البيئية

فريق اإلمداد و التموين

·

·
·

·
·
·
·

يقوم فريق اإلمداد و التموين برفع تقاريره إلى الفريق الفنى فى المھام
المحددة و ھو مسئول بصفة عامة عن :
التأكد من توافر الموارد التى يحتاجھاا الفريق الفنى والتأكد من أن ھناك ما
يغطى تكلفة ھذه المتطلبات  ) .ملحوظة  :عند االحتياج لموارد مادية إضافية
و مطلوب توفيرھا من جھاز شئون البيئة من موارد صندوق حماية البيئة ،
يجب التأكد من أن ھناك موافقة كتابية من المنسق الوطنى أو الرئيس التنفيذى
لجھاز شئون البيئة (
إعداد نماذج قياسية لعقود إيجار المعدات و الموارد األخرى .
عمل الترتيبات الالزمة  ،بعد موافقة فريق اإلدارة  ،على :
 استالم المعدات من المورد. تسليم المعدات فى موقع الحادثة .رصد مستوى استخدام الموارد فى مختلف األماكن و تحديث لوحة المعلومات
فى غرفة العمليات المركزية .
إعادة توزيع الموارد المتاحة فى حالة زيادتھا عن الحاجة فى موقع ما و ذلك
بالتشاور مع الفريق الفنى .
إعادة المعدات المستأجرة و الموارد التى تستخدم فى المكافحة و ذلك بعد
اقرار ذلك من فريق اإلدارة .
التفتيش عن حالة المعدات المستأجرة  ،مع أخذ صور فوتوغرافية لحالتھا
،قبل إعادتھا إلى المالك .

 -11النشر و عالقته بوسائل اإلعالم
عادة ما تتواجد وسائل اإلعالم فى أماكن الكوارث فور حدوثھا  ،و ھى غالبا ما تعلم
بالكارثة فى نفس الوقت الذى يعلم بھا ھيئات الطوارئ و أحيانا كثيرة ما تصل معھم إلى أماكن
الكوارث  .و تتوقع وسائل اإلعالم الحصول على معلومات و حقائق عن الحادثة فــورا  .و إذا
أخذت ھذه النقاط فى الحسبان خالل التخطيط المسبق لعمليات المكافحة  ،فلن تضيف وسائل
اإلعالم أى أعباء إضافية على عاتق المسئولين عن إدارة الحادثة و الذى سوف يكونوا مشغولين
أصال فى التحقق من كافة ظروف و مالبسات الحادثة .
 1-11ماذا تحتاج وسائل اإلعالم
من المعروف أن أھداف وسائل اإلعالم تختلف عن أھداف الھيئة المسئولة عن مكافحة
الحادثة  .فوسائل اإلعالم لھا أولويات أخرى  ،منھا :
 .1جذب اھتمام القارئ أو المستمع أو المشاھد ؛
 .2عرض كامل للحقائق ؛
 .3الحصول على التحقيق الصحفى فى الوقت الذى يناسب ارتباطاتھم .
 2-11ما الذى يريد الجمھور معرفته
يجب أن نأخذ فى الحسبان أن وسائل اإلعالم تمثل صوت الجمھور  .و األسلة التى
ستطرح ھى أسئلة تھم رجل الشارع و تتمثل اإلجابة فى :
 .1ماذا حدث ؟
 .2لماذا حدث ؟
 .3ماذا بفعل المسئولين ؟
 .4ھل ھناك تطور منتظر للحادثة ؟
 .5ما ھى اإلجراءات التى ستتخذ لمنع تكرار مثل ھذه الحوادث ؟
يجDDDب و أن نتDDDذكر بDDDأن ممثلDDDى وسDDDائل اإلعDDDالم لDDDيس مDDDن الضDDDرورى أن يكونDDDوا مDDDن
المختصDDين فDDى مكافحDDة التلDDوث بالزيDDت عDDادة  .لDDذلك فالمتحDDدث الرسDDمى عDDن الحادثDDة الDDذى سDDيتم
تحديده من قبل الھيئة المسئولة عن المكافحة لديه السبق فى كونه :
•

لديه المعلومات الالزمة عن أسس مكافحDة التلDوث بالزيDت و بالتDالى سDوف يسDتطيع
اإلجابة على األسئلة المطروحة بسھولة و يسر و تمكن ؛
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•

سيكون قريDب مDن مركDز المعلومDات و بالتDالى يكDون لديDه فكDرة جيDدة عDن السياسDة
العامة للمكافحة التى ستتبعھا الھيئة المسئولة و اإلجراءات التى ستتخذ .

 3-11أھداف الھيئة المسئولة
و بالطبع تكون أھداف الھيئة المسئولة عن مكافحة التسرب الزيتى ھو تنفيذ إجراءات
المكافحة بأسلوب عملى و بكفاءة عالية  .لكن عليھا أيضا أن تأخذ فى الحسبان أنھا تقود معركتان
متزامنتان :
 .1اتخاذ إجراءات المكافحة المناسبة سواء فى البحر أو على الشاطئ :
 .2العالقة مع وسائل اإلعالم .
و فى أحيان كثيرة ما تكون المعركة مع وسائل اإلعالم ھى األشرس  .و على المدى
البعيد  ،لن تتولى الطبيعة تصحيح النتائج الفورية لتسرب الزيت فقط  ،لكن ستتولى أيضا
تصحيح األخطاء التى قامت بھا الجھات المسئولة عن المكافحة خالل تطبيق سياساتھـم العامة
للتعامل مع الحادثة  .ھذا و سيقل اھتمام وسائل اإلعالم بالحادثة حيث ستظھر أحداث أخرى
تستحوذ على اھتمامات الجمھور  .و ھذا يعنى أن تنظيف الشواطئ الذى يستلـزم وقت و جھد
كبير لن يستحوذ على االھتمام المستمر لوسائل اإلعالم .
و ال يمكن إغفال دور العالقات العامة خالل تطور أى حادثة تلوث  ،و حتى إذا سارت
إجراءات المكافحة كالساعة و طبقا لما ھو مكتوب فى خطط الطوارئ  ،لكنھا سوف تظھر و
كأنھا فاشلة إن لم تتولى وسائل األعالم القيام بدورھا كما يجب  .و فى أغـلب األحيان  ،أن لم
يكن فى كل األحيان  ،ال تسير إجراءات المكافحة كما ھو مخطط لھـا كنتيجة ألسباب مختلفة  ،و
فى ھذه األوقات تلعب العالقة الطيبة مع وسائل اإلعالم دور ھام فى ضمان تدفق المعلومات
الصحيحة و تقديم الصورة كما ھى بدون تشويه .
 4-11واجبات المتحدث الرسمى
و ھناك عديد من التفاصيل التى تحتاج إلى قرارات مسبقة و تدون فى الخطة  ،و ھى
تشمل التالى :
 .1متى تعقد المؤتمرات الصحفية .
 .2تحديد حجرة للصحافة تستخدم كمقر للمسئول الصحفى خالل الحوادث .
 .3تحديد أرقام الھاتف و الفاكس التى يمكن من خاللھا اتصال وسائل اإلعالم المختلفة
بالمسئول الصحفى .
 .4معرفة أرقام ھDاتف و فDاكس الصDحف الوطنيDة و المحليDة و اإلذاعDة و التليفزيDون .
كDDDذلك مDDDن المفضDDDل الحصDDDول علDDDى أسDDDماء المنDDDدوبين الDDDذى عDDDادة مDDDا ترسDDDلھم
صحفھم/إذاعتھم  ،بحكم تخصصھم  ،لتغطية حوادث التلDوث و مDن المھDم الحصDول
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على ھذه المعلومات مسبقا حتى تستطيع الھيئة المسئولة عن المكافحة تحديد عالقتھا
بوسائل اإلعالم و ليس فقط التعامل مع الحادثة .
 .5تحديDDد موعDDد عقDDد المDDؤتمر الصDDحفى اليDDومى  ،و بالتDDالى تDDنفض عDDن عDDاتق اإلدارة
قرار يجب التفكير فيه و اتخاذه .
األعداد الجيد يقود ألى عالقة طيبة بوسائل اإلعالم  .لكن ال يمكن تحديد و حل كل شىء
مسبقا و لذلك ھناك قول يجب ترديده " كن مرن فى معامالتك " .
 5-11البيان الصحفى
البد من تبنى أسلوب نشط للتعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة  ،فھذا يبين أن الجھة
المسئولة عن إدارة الحادثة مسيطرة على الموقف و متمكنة منه و مھتمة بإيصال المعلومة
الصحيحة إلى وسائل اإلعالم و من ثم الجمھور  .و كذلك يمنع ھذا األسلوب كلية  ،أو تقريبا ،
قيام وسائل اإلعالم بالحصول على معلومات غير دقيقة من مصادر أخرى و التى من شأنھا
تشويش الحقائق .
و الوسيلة الرئيسة إليصال المعلومات إلى وسئل اإلعالم المختلفة ھى البيانات الصحفية
التى تعطى يوميا فى مواعيد عقد المؤتمر الصحفى اليومى أو ترسل بالفاكس إلى الجھات التى
تطلبه .
و ھناك بعض المعلومات األساسية التى تساعد فى إعداد بيان صحفى جيد  ،مثل :
•

اجعل البيان قصير قدر المستطاع  -صفحة واحدة إن أمكن ؛

•

أعطى المعلومات األساسية فى جمل قصيرة و واضحة ؛

•

حاول على قدر المستطاع إعطاء معلومات عن إجDراءات محDددة و مشDجعة  ،مثDل
اإلجراءات التى اتخذت لحماية المناطق الحساسة من التلوث المرتقب ؛

•

كDDن واضDDحا فDDى بيDDان دور الھيئDDات المختلفDDة المشDDاركة فDDى المكافحDDة مDDع بيDDDان
اإلجراءات التى اتخذت فعال ؛

•

أعطDDى اسDDم و عنDDوان و تليفDDون و فDDاكس الشDDخص الDDذى تسDDتطيع وسDDائل اإلعDDالم
االتصال به للحصول على معلومات إضافية أو أى استفسار .

و ھناك بعض األشياء التى يجب االبتعاد عنھا عند إعداد بيان صحفى ألنھا ال تضيف
جديد إلى المعلومات المرتبطة بالحادثة  ،و من الممكن أن تعطى انطباع خاطئ أو تشكك فى
مدى كفاءة الجھة المسئولة عن الحادثة  .لذلك يجب أن يراعى البيان الصحفى التالى :
•

تجنب التخمين عن أسباب الحادثة ؛

•

تجنب اتھام أى شخص بالتقصير أو عدم أداء الواجب ألن ھذه مسئولية القضاء ؛
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•

عدم أخذ مسئولية الحادث على عاتقھا ؛

•

عدم استخدام المصطلحات الفنية المبھمة أو غير المفھومة لوسائل اإلعالم أو
الجمھور .

 6-11دليل األحاديث الصحفية
لعل البيانات الصحفية ھى الوسيلة المثلى التى تمد الھيئة المسئولة الجمھور و وسائل
اإلعالم بالمعلومات األساسية عن حادثة التلوث و تسجيل ما تقوم به ھذه الھيئة للتعامل مع
الحادثة  .و ھناك بعض األحيان ال تشبع البيانات الصحفية احتياجات و سائل اإلعالم من
المعلومات  ،و يحتاج الصحفيين إلى إلقاء العديد من األسئلة و على الجھة المسئولة عن مكافحة
الحادثة اإلجابة على ھذه األسئلة بوضوح و صراحة .
و تحتاج وسائل اإلعالم المسموعة و المرئية إلى إجراء أحاديث مع أشخاص على
مستوى المسئولية فى الجھة المسئولة عن المكافحة للوقوف على بعض الحقائق عن الحادثة  .و
ھنا بجب أن تراعى كافة االشتراطات التى سبق ذكرھا  ،إضافة إلى :
•

المعلومات يجب أن تكون قصيرة و فى نقDاط قاطعDة ألن األحاديDث الطويلDة عDادة مDا
تسبب الملل و تخلق مشاكل لمعدى برامج اإلذاعة المسموعة و المرئية ؛

•

اكتب مسبقا النقاط التى تريد إيضاحھا و ال تخف من تكرارھا كرد على األسئلة
الموجھة إليك ؛

•

أجعل اإلجابة على األسئلة قصيرة و واضحة ؛

•

تذكر بالغاتك جيدا و القيھا دون الرجوع لمذكرات مكتوبة كلما أمكن ذلك ؛

•

تمسك بالحقائق و ابتعد عن التخمينات ؛

•

ابتعDد عDDن الحكDم غيDDر الضDDرورى للحادثDة  ،فكميDDات الزيDDت البسDيطة المتسDDربة إلDDى
البيئة من وجھة نظرا شركات البترول ھى كارثة بالنسبة للصحفيين ؛

•

ابقى متيقظ بصورة مستديمة فكل كلمة تقولھا  ،حتى خالل األحاديث الفرعيDة  ،تأخDذ
عليك و تذكر أن الصحفى دائما و أبدا يبحث عن األنباء ؛

•

تحلDDى بالصDDبر و الھDDدوء و فكDDر جيDDدا قبDDل اإلجابDDة علDDى األسDDئلة الصDDعبة  .ال تخمDDن
اإلجابة ابد بل أعترف بعدم معرفتك اإلجابة و مDن الممكDن الوعDد بإمDدادھم بDالجواب
الصحيح حال توفره فى أقرب فرصة ممكنة ؛

•

استمر فى المؤتمر الصDحفى و تنDزعج مDن األسDئلة الصDعبة  ،و ال تخجDل مDن القDول
انه سبق اإلجابة على األسئلة التى تعتقد إنك أجبت عليھا سابقا ؛

•

تذكر أن الصحفيين ليس خبراء فى ھذا المجال  .تحلى بالھدوء و الصبر و أجب
على األسئلة فى لغة سھلة بدون استخدام المصطلحات الفنية المبھمة و الجامدة ؛
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•

ال تفقد اتزانك أو أعصابك حتى فى حالة إثارتك باألسئلة المحرجة ؛

•

فى حالة الضرورة  ،استعن بوسائل إيضاح كبصبورة أو خريطة إليضاح النقاط
المعقدة ؛

•

إذا قوطعت أثناء اإلجابة على أحد األسئلة  ،استكمل اإلجابة من حيث قوطعت ؛

•

إذا لم تسمع جيدا أحد األسئلة أو لم تفھم ما ھو المقصود من أحد األسئلة اطلDب إعDادة
طرح السؤال و ال تجيب على أى من األسئلة إال بعد فھمھا جيدا ؛

•

حDDاول أن تكDDون طبيعيDDا فDDى أفعالDDك و ال تتصDDنع البDDرود و احDDرص علDDى أال تشDDتت
انتباھك .

و اإلرشادات المذكورة أعاله أيضا تفيد فى المؤتمرات الصحفية التى يتواجد بھا أكثر
من صحفى  ،و فى مثل ھذه المؤتمرات يفضل أن يكون ھناك أحد المتخصصين لإلجابة على
األسئلة المتخصصة  ،و لكن يجب أال يسمح المتحدث الرسمى باسم الجھة المسئولة للمتخصص
بأن يسيطر على سير المناقشة  .و بذلك يمكن منع تسرب البيانات المتضاربة .
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 . 12الخطوط اإلرشادية إلعداد دعاوى التعويضات :
 .1. 12تقديم الدعوى :
تعد مصر أحدى الدول الموقعه على األتفاقية الدولية للمسئولية المدنية لعام (1969) 1969
وبروتوكولھا ) ، (1992وقد وفر بروتوكول  1992حدوداً قصوى للتعويضات ومدى أوسع
للتطبيق أكبر من المتاح فى أتفاقية .1969
وقد نصت المادة ) (14من القانون  4لسنة  1994بشأن حماية البيئة على إنشاء صندوق حماية
البيئة ورغم أن اللوائح المنظمة إدارة ھذا الصندوق لم تتضح بعد لكن من المقرر أن يكون أحد
أغراض الصندوق ھو إعادة دفع تكاليف عمليات التنظيف وأعمال المكافحة فى حاالت التلوث
بالزيت شاملة التلوث من مصادر مجھولة المصدر.
دور أتفاقية المسئولية المدنية :وفقا ً ألتفاقية المسئولية المدنية لعام  1969وبروتوكولھا  1992تقدم دعاوى التعويض عن
التلوث بالزيت ضد صاحب السفينة التى سببت التلوث )أو التأمين الخاص به( .ووفقا ً لألتفاقية
فإن صاحب السفينة له مسئولية محددة ألضرار التلوث المتسبب عن ھروب أو تصريف الزيت
الموجود بالسفينة  ،وھذا يعنى أنه مسئول حتى فى غياب الخطأ من جانبه .ويلزم صاحب
السفينة بإنفاق التأمين لتغطية مسئوليته وفقا ً لألتفاقية وھذا اإللتزام الينطبق على حامالت النفط
التى تقل شحنتھا عن  2000طن.
دور صندوق حماية البيئة :أوضحت المادة ) (8من الالئحة التنفيذية للقانون ) (4لسنة  1994أن موارد صندوق حماية
البيئة المؤسس وفقا ً للمادة ) (14من القانون ) (4يجب أن تستخدم لتحقيق أغراضه  ،وقد
خصصت بنوداً لعدد من مھام الجھاز فى إنفاق موارد الصندوق وھذه القائمة تشتمل على ھدفين
لھم عالقة بخطة الطوارىء لمكافحة التلوث بالزيت وھما:
•مجابھة الكوارث البيئية.
•مكافحة التلوث من مصادر مجھولة المصدر .
وعلى ذلك فإن مشكلة مكافحة التلوث من مصادر مجھولة المصدر ربما تكون اكثر أھمية من
وجھة نظر التلوث البحرى بالزيت ألنھا تعد مشكلة قائمة والدليل على ذلك أن معظم حوادث
التلوث فى المياه المصرية تنشأ من مصادر مجھولة المصدر ومن المحتمل أن معظمھا من
التصريف غير القانونى من السفن العابرة.
وفى الماضى لم يكن ھناك آلية وخصوصا ً آلية مالية إلعادة دفع التكاليف للجھات التى تستجيب
للتحرك لمكافحة التلوث من مصادر مجھولة المصدر  ،وقد أعترف جھاز شئون البيئة بوجود
ھذه المشكلة فى مسودة القانون ) (4لسنة  1994واالئحة التنفيذية.
ومن الواضح أن التشريع قد صور بوضوح أن موارد صندوق حماية البيئة ستستخدم لمجابھة
حوادث التلوث من مصادر مجھولة المصدر.
ومن المحتمل أن تستخدم موارد الصندوق فى المقام األول فى حالة حدوث تلوث بالزيت إلعادة
دفع تكاليف عمليات التنظيف  ،وفى حالة معرفة الجھة المسببة للتلوث سيتم إستعادة ھذه
التكاليف من صاحب السفينة أو شركة التأمين .ومن المسلم به أن فرصة إسترداد تكاليف
المكافحة من مصادر مجھولة المصدر والتى قد تستنفذ جزءاً من موارد الصندوق تكون ضئيلة
وذلك حتى تتحسن إجراءات اإللزام والمراقبة على األقل.
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ومع ھذا يجب أن يذكر أن مجابھة التلوث من مصادر مجھولة المصدر يعد واحداً من أغراض
الصندوق والتى حددت بوضوح.
وباإلضافة إلى المشكلة القائمة لإلستجابة للتلوث بالزيت من مصادر مجھولة المصدر فإن
النطاق الثانى الذى يعد فيه جھاز شئون البيئة مطالبا ً بإتخاذ إجراء ھو فى حالة حوادث التلوث
الكبيرة والتى تتعدى مجابھتھا والتعامل معھا الموارد والتجھيزات المحلية ) مثل المرحلة الثانية
والثالثة من التلوث والمذكورة بخطة الطوارىء(.
ومن المحتمل أن تكون المصادر لحوادث التلوث الكبيرة والمتعارف عليھا بوضوح فى أغلب
الحاالت ناشئة من ناقالت النفط مع أن معظم الكوارث من الممكن تصورھا من اإلنشاءات
البحرية البترولية .ولكى يتم اإلستجابة لحوادث التلوث الكبرى فمن المحتمل أن يطلب جھاز
شئون البيئة بإعتباره جھة تنسيقية بعض معدات المكافحة من القطاع الخاص أو من الدول
المجاورة والتى تربطھا بمصر أتفاقيات تعاون  ،وفى كلتا الحالتين فمن المنطقى أن تطلب
األطراف المالكة لمعدات المكافحة إستعادة ما أنفقته نظير خدماتھا وبنا ًء على ذلك يكون من
األساسى تعيين مسئول بجھاز شئون البيئة مسبقا ً يكون له سلطة طلب معدات وله صالحية
دعوة الحكومة المصرية إلعادة سداد أعمال المكافحة من خارج صندوق حماية البيئة.
وفى حالة حوادث التلوث الكبيرة تستطيع الحكومة المصرية إستعادة كل تكاليف مكافحة التلوث
وأية أضرار إقتصادية يسببھا الملوث وستكون كل التكاليف المستعادة عادة من خارج نطاق
السفينة أو قطاع التأمين البترولى.
وقد فرض القانون رقم ) (4لسنة  1994عقوبات مالية رادعة على السفن التجارية و التى
تنتھك القانون والالئحة التنفيذية وتتنوع العقوبات وفقا ً لطبيعة المخالفة بيم 150000و
 500000جنيه مصرى إللقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر .وقد نصت المادة ) (7من
الالئحة التنفيذية للقانون بوضوح على أن الغرامات أو التعويضات التى تقررھا المحكمة أو ما
تم اإلتفاق عليه للتعويض عن الخسائر المؤثرة على البيئة ستؤول إلى صندوق حماية البيئة.
من تكون الجھة التى لھا الحق فى التقدم بدعوى التعويض :
أية جھة تعانى من أضرار التلوث فى الدولة العضو فى أتفاقية المسئولية المدنية لھا الحق فى
رفع دعوى للتعويض  ،ومن الممكن أن تكون أفراداً أو جھات خاصة أو شركات أو شركاء أو
ھيئات خاصة أو جھات عامة مثل المحافظات أو السلطات المحلية .وإذا كان ھناك عدداً من
المدعين يعانون من نفس األضرار فمن المالئم أن يتقدموا بدعوى مشتركة وھذا من الممكن أن
يسھل عملية نظر الدعوى.
ً
ويمكن دفع التعويض أيضا عن تكاليف اإلجراءات المعقولة لمنع أو تقليل أضرار التلوث فى
أى مكان اتخذت فيه ھذه اإلجراءات حتى لو كانت فى أعالى البحار.
وكمثال إذا نجحت عمليات مكافحة التلوث البترولى فى أعالى البحار فى منع أو تقليل أضراره
فى البحر األقليمى او المنطقة األقتصادية الخالصة فإن تكاليف المكافحة توضع فى التعويض
وفقا ً ألتفاقية المسئولية المدنية.
ووفقا ً للقانون ) (4لسنة  1994تستطيع أية جھة أتخذت إجراءات لمكافحة التلوث فى البحر أو
أزالت التلوث عند وصوله للشاطىء أن تسترد ما أنفقته عن طريق صندوق حماية البيئة بشرط
أن تكون ھذه األعمال قد تمت بنا ًء على طلب من جھاز شئون البيئة.
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لمن توجه دعاوى التعويض :
يجب أن ترسل دعاوى التعويض من صندوق حماية البيئة إلى العنوان التالى :
اإلدارة العامة للشئون القانونية ـ جھاز شئون البيئة ـ  30طريق مصر حلوان الزراعى ـ
ھورية مصر العربية .
المعادى – القاھرة – ج م
تليفون (02) 5256452 :داخلي )  ، ( 7225فاكس ( 02 ) 5256490 :
وسيقرر جھاز شئون البيئة مشروعية دعوى التعويض من صندوق حماية البيئة.
وبالنسبة للتعويضات وفقا ً ألتفاقية المسئولية المدنية فإنھا يجب أن تقدم مباشرة ضد صاحب
السفينة المسئول عن األضرار أو ضد التأمين والذى يكون بالطبع أحدى ھيئات نوادى الحماية
والتعويض ) (P&I Clubsوالتى تضمن ثلث مسئوليات أصحاب السفن .وسيحقق نادى الحماية
والتعويض المعنى فى الحادث ويقدر الخسائر  ،ويجب أن تقدم الوثائق المدعمة كاملة إما إلى
الجھة مالكة السفينة أو نادى الحماية والتعويض وفى بعض األحيان تقدم الدعوى من خالل
مكتب محلى منتدب للمعاينة ويجب على أصحاب الدعوى تقديم دعواھم فى كل األحوال إلى
ھذا المكتب لتقديمھا إلى ) (P&I Clubsإلتخاذ القرار .والتستطيع ھذه المكاتب تقرير مشروعية
الدعوى من تلقاء نفسھا حيث يجب أن يتم الرجوع إلى نادى الحماية والتعويض لتقرير ذلك.
الفترة الزمينة التى يجب خاللھا تقديم الدعوى :
يجب على أصحاب دعاوى المطالبة تقديم دعاواھم بمجرد ظھور األضرار وذلك بقدر اإلمكان
وإذا لم يتم عمل دعوى رسمية بعد الحادث بوقت قصير فيجب إخطار كالً من جھاز شئون
البيئة والتأمين بإھتمام المتضررين بتقديم دعوى فى مرحلة الحقة.
وقد يفقد المطالبين الحق فى التعويض طبقا ً ألتفاقية المسئولية المدنية  1969أو البروتوكول
 1992إذا لم يحصلوا على حكم محكمة خالل ثالث سنوات من تاريخ ظھور األضرار أو عمل
إخطار رسمى لقرار المحكمة ضد صاحب السفينة أو التأمين خالل ھذه الفترة.
ومع أنه من الممكن أن تحدث خسائر أحيانا ً بعد وقوع الحادث إال أنه يجب فى جميع األحوال
أن يتم إتخاذ قرار المحكمة خالل ست سنوات من تاريخ الحادث .وينصح أن يلجأ أصحاب
الدعاوى إلى إستشارى قانونى لتجنب رفض الدعوى لتجاوزھا الفترة الزمنية المحددة .وتحاول
شركات التأمين تسوية الدعوى خارج المحكمة وفى ھذه الحالة ينصح أصحاب الدعاوى بتقديم
دعاوى مسبقة للتاريخ المحدد وھذا يسمح بتوفير وقت لفحص الدعوى وتسويتھا خارج
المحكمة ولكنه يضمن أيضا ً للمدعين رفع دعوى التعويض ضد الضامنين وتجنب رفض
دعواھم فى المحكمة لتجاوز الفترة الزمنية للتقديم.
كيف يتم تقديم الدعوى :
يجب أن يتم عمل الدعوى مكتوبة )وتشمل الفاكس أو التلكس( ويجب تقديمھا بوضوح
وبتفاصيل كافية لتقييم حجم الخسائر أو دعوى المطالبة بإستعادة النفقات على أساس من الواقع
ومدعمه بالوثائق المقدمة .كل فقرة فى الدعوى يجب أن تكون مرفقة بھا أى فاتورة أو وثيقة
ذات عالقة مثل تقارير العمل والمذكرات التفسيرية والصور والحساباتومن مسئولية أصحاب
الدعوى تقديم الدليل على دعاواھم .وعادة يعين الضامنين معاينين ومستشارين فنيين لفحص
الجانب الفنى من الدعوى .وتصبح الدعوى محققة إذا تعاون أصحاب الدعوى بطريقة كاملة مع
وأمدوھم بكل المعلومات المتعلقة بتقييم الدعوى .وتعتمد سرعة إثبات الدعوى على المدة التى
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يستطيع بھا المدعين توفير المعلومات المطلوبة للضامنين  ،وعلى ھذا ينصح أصحاب الدعوى
بإتباع ھذه الخطوط اإلرشادية بقدر اإلمكان.
وإذا كانت الوثائق المدعمة للدعوى معقولة إحتماليا ً فيجب على أصحاب الدعوى اإلتصال
بنادى الحماية والتعويض المعنى )أو مكتب المعاينة المحلى المنتدب( بمجرد وقوع الحادث
بقدر اإلمكان لمناقشة تقديم الدعوى.
وحيث أن لغة التعامل لشركات التأمين ھى األنجليزية فإن تقديم الدعاوى او ملخصاتھا باللغة
األنجليزية يجعل اإلجراءات تأخذ وقتا ً أقصر.
وتتبع الدعاوى المقدمة إلى صندوق حماية البيئة نفس ھذه الخطوط اإلرشادية إذا لم توجد
إحتمالية لعمل دعاوى ضد الضامن أو نادى الحماية والتعويض  ،وتقدم الدعاوى إلى صندوق
حماية البيئة باللغة العربية.
ما ھى المعلومات التى يجب أن تحتوى عليھا الدعوى :
كل دعوى يجب أن تحتوى على المعلومات األساسية اآلتية :
•أسم وعنوان صاحب الدعوى أو من يمثله.
• بيانات السفينة المتورطة فى الحادث.
•التاريخ والمكان والتفاصيل الدقيقة للحادث إذا كانت معروفة لصاحب الدعوى.
• نوع الضرر الناجم عن الحادث.
• حجم التعويض المطلوب.
ويمكن طلب معلومات إضافية ألنواع معينة من الدعاوى وھى مشروحة بالتفصيل .
 12 .2الدعاوى المقبولة :
سياسة الدعاوى :
يقبل الضامنون فقط تلك الدعاوى التى تنطبق عليھا تعريفات أضرار التلوث واإلجراءات
الوقائية المنصوص عليھا فى اتفاقية المسئولية المدنية .ووجود تفسير منظم للتعاريف يعد
أساسيا ً لعمل نظام للتعويض مبنى على األتفاقية شامالً للصندوق الدولى للتعويض عن حوادث
التلوث بالزيت.
وقد أرست سياسة قبول دعوى التعويض من صندوق االتفاقية بواسطة حكومات الدول
األعضاء وھذه السياسة تميل إلى أن تكون متبعة من قبل الضامنين وفقا ً لشروط أتفاقية
المسئولية المدنية.
ومع ھذا فإن كل مطالبة لھا مواصفاتھا الخاصة وبناء" على ذلك يكون من الضرورى بحث كل
مطالبة على أساس إستحقاقيتھا وعلى ضوء الظروف المحيطة بكل حالة وتسمح الدالئل المتخذة
بدرجة معينة من المرونة.
اإلرشادات العامة :
يتم تطبيق اإلرشادات العامة األتية لكل الدعاوى :
•تكاليف أى خسائر أو أضرار يجب أن تكون مسببة.
• أى تكاليف لھا عالقة باإلجراءات يجب أن تكون معقولة وعادلة.
•تكاليف المدعى عن الخسائر أو األضرار تكون مقبولة إذا كانت تعتبر تعتبر إلى حد ما
ناتجة عن التلوث.
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•يجب أن تكون ھناك عالقة تربط بين التكاليف والخسائر المشمولة فى الدعوى والتلوث
الحادث.
•يكون للمدعى الحق فى التعويض إذا كان يعانى فقط من خسائر إقتصادية.
•يجب أن يثبت المدعى حجم خسائره بعمل وثائق مناسبة أو دالئل أخرى.
وتكون الدعوى مقبولة فقط فى حالة إثبات حجم الخسائر .وتعطى مرونة معينة فى حالة
المطالبة بتقديم وثائق ً
أخذ فى اإلعتبار الظروف المحيطة بالمدعى أو الدولة أو الصناعة
المعنية .ويتم بحث كل عناصر اإلثبات لكن الدليل المقدم يعطى الضامنين إمكانية تكوين رأيھم
الخاص فى حجم الخسائر الفعلية  ،ويطبق جھاز شئون البيئة ھذه اإلرشادات العامة لقبول
الدعاوى فى صندوق حماية البيئة.
عمليات التنظيف وأضرار الملكية :
عمليات التنظيف على الشاطىء وفى البحر وأضرار الملكية :تعتبر عمليات التنظيف على الشاطىء وفى البحر فى أغلب األحيان كإجراءات وقائية أو بمعنى
آخر إجراءات لمنع أو تقليل أضرار التلوث كما ھو مذكور فى اتفاقية المسئولية المدنية.
وسيعوض الضامنين تكاليف اإلجراءات المعقولة المتخذه لمكافحة الزيت فى البحر أو الدفاع
عن الموارد الحساسة وتنظيف الشواطىء والمنشآت الساحلية .وسيقوم جھاز شئون البيئة بدفع
تكاليف اإلجراءات المتخذة من قبل الھيئات العامة والشركات الخاصة لمكافحة التلوث فى البحر
أو عمليات التنظيف على الشاطىء من صندوق حماية البيئة طالما ان ھذه اإلجراءات أتخذت
بنا ًء على طلب من جھاز شئون البيئة لإلستجابة لحادث التلوث البترولى.
وتكون الخسائر واألضرار الناتجة عن إجراءات منع أو تقليل التلوث قابلة للتعويض وكمثال إذا
أدت إجراءات التنظيف إلى أضرار بالطرق أو الحواجز أو الجدران تكون تكاليف اإلصالح
الضرورية مقبولة  ،ومع ھذا تكون الدعاوى لعمل تحسينات أكثر من إصالح األضرار الناتجة
عن التلوث غير مقبولة.
وتقام دعاوى إجراءات منع أو التقليل من أضرار التلوث على أساس اإلرشادات الموضوعة.
والتعنى حقيقة أن الحكومة او أية جھة عامة أخرى تقرر إتخاذ إجراءات معينة فى حد ذاتھا أن
ھذه اإلجراءات تكون متوافقة مع ھدف األتفاقية .وتبنى المعقولية الفنية على اساس الحقائق
المتوافرة فى وقت إتخاذ قرار اإلجراءات  ،ومع ھذا يجب على تلك الجھات المسئولة عن
العمليات أن تعيد تقييم قراراتھا بإستمرار فى ضوء التطورات واإلراشادات الفنية اإلضافية .
وتكون دعاوى المطالبة بالتكاليف غير مقبولة إذا ثبت أن اإلجراءات كانت غير فعالة  ،وعلى
الجانب اآلخر فإن حقيقة إثبات أن اإلجراءات غير فعالة التعتبر فى حد ذاتھا سببا ً لرفض
دعوى المطالبة بالتكاليف ويأخذ الضامنون بعين اإلعتبار فى تقييمھم الظروف الخاصة
المحيطة بكل حادث.
ومن المكن أن تشمل دعاوى التنظيف تكاليف العمالة أو نقل وشراء المعدات والمواد األخرى
كما تقبل تكاليف تنظيف وإصالح معدات التنظيف أو إستبدال المواد المستھلكة أثناء العمليات ،
وإذا كانت المعدات المستخدمة قد تم شراءھا لحادثة تلوث معينة يتم عمل إستقطاع للقيمة
المتبقية عند تقييم حجم التعويض .وإذا كانت الجھة العامة قد أشترت وقامت بصيانة المواد
والمعدات لكى تكو متاحة فوراً فى حالة حدوث حادثة يدفع التعويض للجزء الواقعى لسعر
شراء المواد والمعدات المستخدمة فعالً.
إجراءات اإلنقاذ والوقاية :
عمليات اإلنقاذ تشمل فى بعض األحيان عنصر اإلجراءات الوقائية  ،وتعبتر تلك العمليات
كإجراءات وقائية فقط إذا كان الغرض األولى ھو منع أضرار التلوث أما إذا كان لھذه العمليات
أغراض أخرى مثل إنقاذ السفينة أو الشحنة فإنه التقبل التكاليف المتسببة عن تلك العمليات وفقا ً
لألتفاقية.
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وإذا أتخذت أنشطة لكل من غرض منع التلوث وإنقاذ السفينة والشحنة ولم يمكن تحديد الغرض
األولى تقسم التكاليف بين منع التلوث واألنشطة األخرى  ،والتعويض الذى يتم تقديره عن
األنشطة التى تعتبر كإجراءات وقائية اليتم عمله على أساس الدالئل المطبقة لتقييم حوافز
اإلنقاذ حيث يكون التعويض محدوداً بالتكاليف شاملة العناصر المعقولة للحوافز.
التخلص من المواد المجموعة :
تؤدى عمليات التنظيف غالبا ً إلى كميات معينة من الزيت والركام الزيتى المجمعة  ،وتكون
التكاليف المعقولة للتخلص من المواد المجمعة مقبولة وإذا حصل المدعى على أى دخل إضافى
نتيجة بيع الزيت المستعاد تستقطع ھذه المكاسب من أى تعويض مدفوع.
أضرار الملكية :
دعاوى تكاليف التنظيف أو إصالح الملكية الملوثة بالزيت )وكمثال السفن ـ اليخوت ـ قوارب
الصيد( تكون مقبولة .وإذا لم يكن من المستطاع إصالحھا أو تنظيفھا تكون تكاليف إستبدالھا
مقبولة مع خصم البلى والتآكل.
تكاليف الدراسات :
يتم التعويض عن مصاريف الدراسات فقط إذا كانت ھذه الدراسات التى تمت لھا عالقة مباشرة
بالتلوث الزيتى الحادث وكجزء من أعمال اإلستجابة لتقدير كمية أو مستوى الضرر أو الخسارة
واليدفع الضامنون لدراسات عامة أو لھا غرض علمى خالص.
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