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اإلعداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط

والتعامل مع األحياء البرية الملوثة بالنفط

POSOW II

قم بزيارة الموقع اإللكتروني
قم بتنزيل مجموعة مواد التدريب

www.posow.org
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السواحل الملوثة بالنفط عملية تنظيف دليل

P O S O W

  ا�عداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط
والتعامل مع ا�حياء البرية الملوثة بالنفط

(POSOW) مشروع بوسو

تمويل مشروع «اإلعداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط والتعامل مع الحية البرية الملوثة بالنفط» (POSOW)ممن اإلتحاد 

األوروبي تحت الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون مع معهد البحوث وحماية البيئة (ISPRA)، ومركز التوثيق والبحوث 

والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه (Cedre)، ومؤسسة اإلنذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا 

(CPMR) بالتنسيق مع المركزاإلقليمي لالستجابة لطوارئ التلوث البحري للبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

بالشراكة مع

دليل
السواحل الملوثة بالنفط تقييم 

(POSOW) مشروع بوسو 

بالشراكة مع:

P O S O W

ا�عداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط
والتعامل مع ا حياء البرية الملوثة بالنفط

مشروع بوسو (POSOW) ممول بالشراكة مع االتحاد ا وروبي تحت الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون 

 ، (Cedre) ومركز التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه ،(ISPRA) مع معهد البحوث وحماية البيئة

ومؤسسة ا�نذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا (CPMR) بالتنسيق مع المركزا�قليمي 

لالستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

 التسريبات النفطية إدارة متطوعىدليل

P O S O W

ا�ستعداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط 

والتدخل للتعامل مع ا حياء البرية الملوثة بالنفط

(POSOW) مشروع بوسو

مشروع بوسو (POSOW) ممول بالشراكة مع االتحاد ا وروبي من خالل الجهاز المالي للحماية 

المدنية والمؤسس بالتعاون مع معهد البحوث وحماية البيئة (ISPRA)، ومركز التوثيق والبحوث 

والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه (Cedre) ، ومؤسسة ا�نذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر 

المناطق الحافة بالبحار في أوروبا (CPMR) بالتنسيق مع المركزا�قليمي لالستجابة لطوارئ التلوث 

البحري الخاص بالبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

بالشراكة مع

 البرية الملوثة بالنفط االستجابة ل�حياءدليل

P O S O W

بالنفط  الملوثة  السواحل  تنظيف  لعملية  ا�عداد 

والتدخل للتعامل مع ا�حياء البرية الملوثة بالنفط

(POSOW) مشروع بوسو

مشروع بوسو (POSOW) ممول بالشراكة مع االتحاد ا�وروبي من خالل الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون مع 

معهد البحوث وحماية البيئة (ISPRA)، ومركز التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه (Cedre) ، ومؤسسة 

ا�نذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا (CPMR) بالتنسيق مع المركزا�قليمي لالستجابة لطوارئ 

التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

بالشراكة مع:

 لالنسكابات النفطية في االستجابة دعم الصيادين

(POSOW) مشروع بوسو 

بالشراكة مع:

P O S O W

ا�عداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط
والتعامل مع ا�حياء البرية الملوثة بالنفط

مشروع بوسو (POSOW) ممول بالشراكة مع االتحاد ا�وروبي تحت الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون 

 ، (Cedre) ومركز التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه ،(ISPRA) مع معهد البحوث وحماية البيئة

ومؤسسة ا�نذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا (CPMR) بالتنسيق مع المركزا�قليمي 

لالستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

P O S O W

 لالنسكابات النفطية في االستجابة دعم الصيادين

(POSOW) مشروع بوسو 

بالشراكة مع:

P O S O W

ا�عداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط
والتعامل مع ا�حياء البرية الملوثة بالنفط

مشروع بوسو (POSOW) ممول بالشراكة مع االتحاد ا�وروبي تحت الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون 

 ، (Cedre) ومركز التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه ،(ISPRA) مع معهد البحوث وحماية البيئة

ومؤسسة ا�نذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا (CPMR) بالتنسيق مع المركزا�قليمي 

لالستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.



وأدوات  اإلجراءات  توحيد  فى  المشروع  هذا  ويساهم 
االستجابة لتلوث الشاطئ بعد تسرب النفط في البحر.

التدريب  وتطوير  تحسين  هو  الرئيسي  وهدفه 
للمتطوعين

االستجابة لألحياء البرية الملوثة بالنفط

إدارة انسكاب النفايات النفطية

عملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط تقييم السواحل الملوثة بالنفط

إدارة متطوعي التسريبات النفطية

دعم الصيادين في االستجابة
لالنسكابات النفطية

المشروع

إن مشروع بوسو 
بالنفط  الملوثة  السواحل  تنظيف  لعملية  لإلعداد 

والتعامل مع األحياء البرية الملوثة بالنفط 
(POSOW)

المالي  الجهاز  آلية  أطار  في  األوروبي  االتحاد  مع  بالشراكة  ممول 
للتلوث  واالستجابة  االستعداد  لتحسين  وذلك  المدنية  للحماية 

البحري بمنطقة البحر المتوسط.

لمشروع  متابعة  هو   )POSOW II) )2016-2015) بوسو  مشروع 
بوسو (POSOW I) )2013-2012( حيث يبقى الهدف الرئيسي له 
هو تعزيز معارف ومهارات المتطوعين العاملين في خدمات الحماية 
المدنية في المحليات، والمنظمات غير الحكومية المشاركين في 

االستجابة لالنسكابات النفطية. 

في  األوروبي  لالتحاد  تابعة  ساحلية  دول   8 استهداف  وبعد 
مشروع بوسو (POSOW I( وهي كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، 
بوسو  مشروع  يستهدف  وإسبانيا،  سلوفينيا  مالطا،  إيطاليا، 
سياسة  لتوسيع  المتوسط  البحر  جنوب  دول   7 )POSOW II)
المغرب،  ليبيا،  لبنان،  مصر،  الجزائر،  هي:  والبلدان  األوروبية،  الجوار 

تونس وتركيا.

 ،(wwz.cedre.fr) كمنسق   Cedre منظمة   المشروع  وينفذ 
وشركاؤها:

 � REMPEC (www.rempec.org)

 � ISPRA (www.isprambiente.gov.it)

 � FEPORTS (www.feports-cv.org

 � AASTMT (www.aast.edu/en)

 � DG-MARINWA (www.ubak.gov.tr)

ويتناول 6 مواضيع

األهداف
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تقييم الشواطىء 
الملوثة بالنفط

خطوات التقييم خطوة بخطوة

 في حالة القطاع الصغير ، خذ منظور عام عن  القطاع قبل البدء في ملىء نموذج التقييم »
 في حالة القطاع المتسع قم بملء النموذج أثناء تقدمك في العمل في القطاع  »

ابدأ في أخذ المالحظات التفصيلية واستكمال نموذج التقييم

ارسم رسماً تخطيطياً واحداً للقطاع بأكمله أو لمناطق محددة

تأكد من أنك لم تنسى أية معلومات مطلوبة 

ألتقط صورة لنوتة المالحظات مدون بها اسم الموقع والرقم التعريفي للقطاع »
ال تنس أن تأخذ منظر عام للموقع يتضمن المالمح البيئية الرئيسية للشاطىء »
التقط مناظر مقربة باستخدام مقياس رسم إذا كان حجم الصورة غير واضح  »
حدد موقع الصورة على الرسم التخطيطي »

قم بالتقاط الصور لتوثيق كًال من  الساحل وتواجد بقع النفط

2

3

4

5

1

قبل التوجه للموقع

اقرأ الكتيب وقم بعمل نسخ من ا³تي:
 الوثائق الداعمة التي تحتاجها »
 نموذج التقييم (عدة نسخ) »

جهز عملية المسح مع مركز القيادة:
 احضر خرائط و/أو نسخ من خرائط جوجل »
 اسأل عن مراجع تحديد الصور الساحلية إذا كانت متاحة  »
 إذا لم تكن متاحة قم بتجهيزها: »

قم بتقسيم الخط الساحلي إلى وحدات جغرافية متجانسة (قطاعات)@ 
ارجع للدليل وراجع نقاط دخول الموقع@ 

1

2

تأكد أنك لم تنس أية معدات مثل:3
 جهاز GPS ، كاميرا ، نوتة مالحظات ، قلم رصاص ، تليفون/هاتف ذكي ، جاروف »
 مالبس مناسبة ، أحذية ، مالبس واقية في حالة التلوث الشديد للشاطئ بالنفط »
 اÀغذية والمرطبات »

               تقريب مع مدى ومجال مناسبين                 منظر مقرب

         منظر عام                               تحديد الموقع               

 (.%100-91) متواصل CO ؛(%90-51) متكسر BR ؛(%50-11) مرقع PA ؛(%10-1) متقطع SP ؛%1>  أثر TR التوزيع:*

 والمعة شفافة رقيقة طبقة=  رقيق غشاء=  FL مم؛1>  غطاء=  CT سم؛1- مم1 غالف=  CV سم؛ 1<  سميك نفط=  TO: السمك** 

  الخصائص:*** 
FR  =حديث؛ MS  =لزج؛ رغو TB  =سم؛ 10>  قطران كرات PT  =متر؛1 - سم 10: قطران قطع PA  =متر؛ 30-1( قطع) رقع SR  =ملوثة بالنفط؛ متالصقة غير روسبيات: السطح على نفط بقايا AP  =

 التعرية صلب متأثر بعوامل شبة نفط: قطراني=  TA متالصق؛ خليط: أسفلتي رصيف
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الخريطة مفتاح 

- WBالقسم 03
12 / 01 / 09التاريخ

قائمة المراجعة

سهم  يشير للشمال

الرقم التعريفي للمناطق الملوثة بالنفط

الطول و العرض
حدود  القسم

أنواع الساحل

مواقع الحفر

مواقع الصور وا�فالم

100    متر500     متر

صخو    ر

صخو    ر

كثبان         رملية

مجرى      ميا  ه

رما   ل

رما   ل

رما   ل

إ  تجا ه    ا لشما  ل

 شا   طئ

حصو   ي

 حد و  د
ا     لقسم

 حد و  د

ا     لقسم

رقم الحفرةرقم الحفرة: حفرة زيت تحت سطحية موقع و إتجاه ورقم الصورة أو الفيلم

 (إستخدم أرقام الصور الموجودة بالكاميرا)

رقم الفيلم

منطقة ملوثة بالنفط =

رقم الصورة

رقم تعريفي للمنطقة

نموذج التقييم

نموذج لرسم تخطيطي

مشروع بوسو (POSOW) ممول بالشراكة مع االتحاد اÀوروبي من خالل الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون مع معهد البحوث وحماية البيئة (ISPRA)، ومركز 
التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه ) ،(Cedre) ومؤسسة اÅنذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا (CPMR) بالتنسيق مع 

المركزاÅقليمي لالستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

(POSOW) بوسو
اÅعداد لعملية 

تنظيف السواحل 
الملوثة بالنفط 

والتدخل للتعامل 
مع اÀحياء البرية 

الملوثة بالنفط

كتل ضخرية حصى صغيرة رمل

دائري أملس مسنن

حصى صغيرة رمل طمي

حجمطمي
الحبيبات 

شكل
الحبيبات 

ميل
الشاطئ 

+ شدة التعرض-

مقبول  تقدير  على  لحصول 

إتبع  للتغطية  المئوية  للنسبة 
ا³تى:

أكثر  » أو  منطقة  إختر   :1 خطوة 

متجانسة  تغطية  بها  ممثلة 

من الزيت أو الرواسب 
خطوة 2:  إرسم 1 متر مربع (أو  »

أكثر إذا إحتجت) ثم تخيل أنك 

منطقة  لتكوين  الزيت  تجمع 

المربع  داخل  تماما  مغطاة 
خاصتك.

خطوة 3: قدر النسبة المئوية  »

اÀشكال  بإستخدام  للتغطية 

المساعد المرأية التالية.

مرقع
11-50% 

 متكسر
51-90% 

متقطع
1-10% 

 أثر < 1%

متواصل 100-91%

20% 30% 40%

60% 70% 80%

1% 10%

% 6.25
% 1

% 25

% 12.5

% 50
خطوة 1

خطوة 2 خطوة3

رمل 60 ميكرومتر - 2 مم

حصى كبير 6 - 25  سم

حصى 2 - 6 سم

حبيبات 2 مم - 2 سم

جلمود > 25 سم

ميكرومترحبيبات غير مرئية بالعين< 60 

6 مم

6.4 سم

25 سم

225 X 5  cm
5 X 5  cm

عند الوصول للموقع

poster-assessment-1-Arabic.indd   1 11/03/2016   16:50:33

في كل دولة مستفيدة

العروض التقديمية، مطبوعات 
التدريب، والملصقات

والتي يتم تسجيل المتطوعين 
المدربين بها.

يهدف إلى إمداد المدربين 
من عدة مناطق من البلدان 

المستفيدة بالمعرفة المطلوبة 
لتدريب المتطوعين

قاعدة بيانات المتطوعين

دورات تدريبية وطنية للمتطوعين

 

مجموعة من المواد التدريبية

دورتين "تدريب المدرب"
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المادة العلمية التي يتم تسليمها


