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المبادئ العامة للتنظيف



نظرة عامة

Presenter
Presentation Notes
بمجرد التأكد من التلوث، هناك خطوات مختلفة للاستجابة لتلوث الشواطئ. وسيتم شرح هذه الخطوات بمزيد من التفاصيل في هذه الدورة التدريبية.- تقييم الموقع والتلوث- اختيار طرق التنظيف- تعريف العمليات- نشر الموارد والمعدات (تحديد الأولويات)- تنظيم وإعداد موقع العمل (الصحة والسلامة – يجب أن تكون صحة وسلامة فرق الاستجابة أولوية أولى)- تنفيذ عمليات التنظيف. قد تستغرق عملية التنظيف أسابيعًا أو شهورًا. ومن ثم، يجب إدارة تنظيف مواقع العمل بشكل سليم.وعادةً ما تنفذ عملية تنظيف الشاطئ على مرحلتين:المرحلة الأولى: التنظيف المبدئيالمرحلة الثانية: التنظيف النهائي- قبل إعلان انتهاء العمليات، يجب فحص الموقع. ثم إما أن يتم غلقه أو تستأنف عمليات التنظيف- إذا تم إغلاق الموقع، يجب تسريح العمالة ونقل المعدات.- وفي النهاية، تطلب السلطات المنوط بها عملية الاستجابة تقريرًا. 



تقييم الموقع والتلوث

عّرف المواقع ذات األولوية األولى•
وّزع وحّدد نسب الجهد المبذول في عملية االستجابة•
نّظم مواقع العمل المستقبلية بعقالنية•
استخدم طرق ووسائل استجابة مناسبين•

ارجع للدليل            

Presenter
Presentation Notes
تعد كل حادثة تلوث حالة منفردة ولا يوجد حل واحد لعلاج كل شئ.ومن الأهمية بمكان القيام بعمليات مسح الشواطئ قبل الاضطلاع بأي عملية تنظيف،فالبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء عمليات المسح مهمة للغاية لعملية اتخاذ القرار كما تعد أساس مراحل التشغيل للاستجابة للشاطئ. وتستخدم هذه البيانات بشكل كبير:- لتحديد المواقع ذات الأولوية الأولى- لتوزيع وتحديد نسب الجهد المبذول في عملية الاستجابة- لتنظيم مواقع العمل المستقبلية بعقلانية- وكذلك لاستخدام طرق ووسائل الاستجابة المناسبين.ويجب أن يتوافر لدى منسقي عملية الاستجابة بشكل دائم فكرة عامة شاملة عن الوضع وتقييم التلوث.ويوجد المزيد من التفاصيل بشأن أسلوب تقييم عملية تنظيف الشواطئ في الكتيب الخاص ”بتقييم الشواطئ الملوثة بالنفط“.



...وكمثال

موقع عمل أ

دموقع عمل 

موقع عمل ه

بموقع عمل جموقع عمل 

تلوث كثيف بالنفط   

تلوث متوسط بالنفط   

Presenter
Presentation Notes
وكمثال : نقدم خريطة تخطيطية تحوي نتائج عمليات المسح وموقع مواقع العمل المستقبلية.- من اليسار لليمين:يتم إعداد الموقع أ في ميناء / تلوث كثيف ومتوسط بالنفطيتم إعداد الموقع ب على شاطئ صخري / تلوث متوسط بالنفطيتم إعداد الموقع جـ على شاطئ ضخري / تلوث كثيف بالنفطيتم إعداد لموقع د على شاطئ رملي / تلوث متوسط بالنفطيتم ‘إعداد الموقع هـ على شاطئ رملي / تلوث كثيف بالنفط 



التلوث خصائص1.
النفط طبيعة•
الترسبات نوع / النفط كمية•
التلوث مدى•

المواقع خصائص2.
إليها الوصول سهولة•
التعرض•
التحتية الطبقات طبيعة•
مخلفات وجود•

المواقع وحساسيات استخدامات3.

اختيار طرق التنظيف
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صورة أ  

  صورة ب

Presenter
Presentation Notes
في حال حدوث تسرب نفطي، فمن الضروي التساؤل هل من الأفضل التدخل عن طريق تقييم مزايا وعيوب كل استراتيجية وطريقة موجودة مقابل عملية التنظيف الطبيعية كخيار محتمل. يكون هناك مبرر لعمليات التنظيف عندما يكون التنظيف الطبيعي غير كاف (مواقع محمية) للحيلولة دون التلوث المزمن (عندما لا يمكن تحلل النفط بسهولة)، أو لأسباب اقتصادية، وعليه يجب القيام بعملية التنظيف على الفور (على سبيل المثال، موقع سياحي تلوث بالنفط قبل موسم الصيف).وهناك طرق عدة للاستجابة. تختلف وفقًا لما يلي:* خصائص التلوثطبيعة النفط (أى خصائص النفط، وبصفة خاصة درجة لزوجته وميله للالتصاق بالأسطح)	- كمية النفط ونوع الترسبات (مثل البقع ورقع وكرات القطران...)             	- مدى التلوث	- وكمثال تبين الصورة ”أ“ خطًا من كرات القطران على الحبيبات والحصوات. أما الصورة ”ب“ فتبين النفط المقطرن المعرض للعوامل الجوية على منصة صخر الأديم بالإضافة إلى كتل صخرية. ويمكننا تخيل أن طرق التنظيف في الحالة الأولى لن تكون مثل تلك المستخدمة في الحالة الثانية.  * خصائص الموقع: سهولة الوصول إليه	- التعرض للعوامل الجوية	- طبيعة الطبقة التحتية	- وجود كتل صخرية	- * الاستخدامات الاجتماعية-الاقتصادية والحساسية البيئية للموقع. ويتباين هذان الجانبان وفقًا للموسم الفصلي.



تعريف العمليات

التنظيف؟ عملية بتنفيذ سيقوم من•
المطلوبة؟ المعدات نوع ما•
العمل؟ مواقع تنظيم سيتم كيف•
إليه؟ الوصول يجب الذي ”النظافة“ مستوى ما•
؟”النظافة عملية“ في التحكم كيفية•

بسبب الحساسية االقتصادية والبيئية، أوالموسم الفصلي، 
أوالخصائص المحلية أو كمية النفط المنتشر،

تكون لبعض المناطق أولوية فى التنظيف 

Presenter
Presentation Notes
تعتمد جودة عملية الاستجابة على:- التنظيم المسبق وتنفيذه- الموارد المتاحة - الأشخاص المشتركين، على كافة المستويات، من إتخاذ القرار وحتى العمالة- ظروف عمل الفريقويجب أن يكون الفريق المنوط بعملية التقييم / تحديد طرق ومستوى التنظيف، مماثل للفريق المسئول عن الفحص في نهاية عمليات التنظيف.وبمجرد إتخاذ القرار بشأن الأساليب التي يتم تنفيذها، يجب تنظيم العمليات : - من سينفذ عملية التنظيف؟- ما نوع المعدات المطلوبة (متضمنة الوسائل الملحقة، منطقة الإعاشة...)؟- كيف سيتم تنظيم موقع العمل (الوصول إليه، توافر المياه، هيكل تخزين النفايات...)؟- مستوى النظافة المطلوب الوصول إليه وطرق التحكم بها.تعتمد ”النظافة“ (أو نوعية التنظيف المطلوبة) بصورة أساسية على الحساسية البيئية للموقع واستخداماته الاجتماعية-الاقتصادية.أما نوعية النظافة: فلا يكمن الهدف في إزالة كافة آثار النفط، ولكن للسماح لحالة البيئة الطبيعية بالتحسن حتى يتسنى لها استعادة وظيفتها التقليدية على المدى البعيد مع السماح باستئناف الأنشطة الاجتماعية-الاقتصادية. ويعني هذا أنه قد يستمر بعض العامل الملوث عقب التنظيف ولكن بنسب لا تعرقل استمرارية عمل أو إعادة تأهيل الموطن الأحيائي أو الاستخدامات الاجتماعية-الاقتصادية للموقع.   وسوف لا يتوافر سوى عدد محدود من المعدات والأشخاص. ومن ثم، ففي حالة التسرب الكبيرة، لن يتم تنظيف كافة المواقع في نفس الوقت، وبالتالي تتضح أهمية تحديد الأولويات ووضع خطة للعمليات. (ارجع لشريحة العرض رقم 4 لتوضيح هذه النقطة).



المعدات/تعبئة الوسائل
:من )المتخصصة غير أو المتخصصة( المعدات استقدام يتم وقد

صورة جـ                     

صورة د   

)الموانئ مثل( المحلية أو القومية المخزونات•
)المصفاة مثل( للصناعة المملوكة المخزونات•
المحليات•
الجيش•
الخاصة الشركات•
والموردون المصنعون•
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Presenter
Presentation Notes
يشمل مصطلح ”المعدات“ معدات التنظيف. ولكن ليس هذا هو كل شئ ... حيث يشير أيضًا إلى معدات النقل، ومعدات التخزين وكافة الوسائل المطلوبة لإعداد وإدارة مواقع العمل.وهناك معدات متخصصة في التسرب النفطي، مثل الكاشطات (لاستعادة النفط الطافي)؛ وبعضها غير متخصص، مثل السلال (لتخزين النفايات اللزجة).ووفقًا للوائح القومية، فقد تستقدم المعدات والوسائل من: المخزونات القومية- - المخزونات المحلية من المخزونات المملوكة للموانئ- المخزونات المملوكة للصناعة على مستوى مصفاة أو خزان للنفط. وهناك أيضًا مخازن تعاونية مملوكة للصناعة يمكنها تقديم المعدات. - المحليات (ويمكن أن تقدم خدمات المحليات، على سبيل المثال، بعض المكانس أو المجارف أو الصناديق). - الجيش (يمكن للجيش توفير معدات الإقامة، والمولدات، ووسائل النقل، وما شابه).- الشركات الخاصة- المصنعون والموردونتبين الصورة جـ: معدات قادمة من مخزون فرنسيتبين الصورة د: ناقلة خاوية وناقلة برميلية قادمة من شركات خاصة وتستخدم لنقل النفايات. لبنان، 2006.



المعدات/تعبئة الوسائل

بعض الطرق يجب تنفيذها
بواسطة شركات التنظيف المتخصصة 

:من المعنيين األشخاص يستقدم أن يمكن
اإلدارات•
   اإلطفاء وحدات•
المحليات•
الجيش•
حكومية الغير المنظمات•
)المتخصصة التنظيف شركات أي( الخاصة المقاوالت شركات•
المتطوعين•
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Presenter
Presentation Notes
ووفقًا للوائح القومية، يكون هناك تنوع في الأشخاص العاملين. فقد يستقدمون من:- الإدارات- وحدات المطافئ- الجيش- المحليات- المنظمات الغير حكومية- شركات المقاولات الخاصة- المتطوعينوفي حالات معينة يتطلب التنظيف إقامة موقع عمل فني لجمع الوسائل المتخصصة والمعرفة. ويكون مفضلاً من حيث الكفاءة والسلامة، وفي حالات أخرى ولأسباب بيئية يتم الاعتماد على خدمات شركات التنظيف (انظر صورة رقم هـ: يجب تنظيف المنحدرات بواسطة عمال متخصصين في استخدام الحبال. برستيج 2003).



تنظيم وٕاعداد مواقع العمل

موقع عمل أ

دموقع عمل 

العمل لمواقع للوصول وطرًقا مسارات ارسم•
العامة دخول احظر•

جموقع عمل 
هموقع عمل 

يسمح بالدخول 
للعاملين فقط

مسارات للوصول 
لمواقع العمل 
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بموقع عمل 

Presenter
Presentation Notes
يجب الانتباه لوظائف تنسيق، وتوثيق، ومتابعة وتأمين مواقع التنظيف.ولا بشمل موقع العمل المنطقة الملوثة التى تتطلب تنظيفًا. ويجب تحديد مناطق عديدة أخرى معينة ووضع حواجز حولها ووضع علامات وإرشادات خاصة بمسارات المشاة والعربات.ويجب أن يقتصر الدخول للمنطقة الملوثة على العاملين والقائمين بعملية المسح، وكل من يعمل في الاستجابة للتسرب النفطي. ولا يسمح للعامة بالدخول لأسباب خاصة بالسلامة (حتى لا يتعرضوا للنفط أو يتأذوا) وأيضًا لمنع إزعاج العاملين ونشر النفط في المناطق النظيفة.



عمل جموقع 

قم بإعداد ووضع إرشادات لتحديد المناطق •
المختلفة

المنطقة الملوثة  -
منطقة تخزين النفايات -
منطقة التطهير -
منطقة االستراحة -
منطقة تخزين األدوات والمعدات -

.قم بحماية األرض عندما يتطلب األمر ذلك•

عملموقع 
أ

عملموقع 
د

عملموقع 
ج

عملموقع 
ه
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عملموقع 
ب

تنظيم وٕاعداد مواقع العمل

Presenter
Presentation Notes
حدد بدقة مناطق العمل المختلفة وقنن حركة العاملين للحيلولة دون تلويث المناطق التي لم تتأثر بالتسرب من البداية.والمناطق المختلفة هي:- المنطقة الملوثة- منطقة تخزين النفايات (بأنواع عديدة من الحاويات المناسبة لأنواع مختلفة من النفايات)- المنطقة التي تم تطهيرها من التلوث للعاملين والمعدات. (أيًا كان حجم التسرب، يجب تنفيذ مرحلة التطهير للعاملين والمعدات والأدوات لتوفير بعض الراحة للعاملين بعد كل جلسة عمل. وتجنب تلويث المناطق النظيفة وقم بتجميع معدات التنظيف الشخصية ومعدات الحماية لتيسير إدارة الموقع)- الاستراحة (والتي يجب أن تضم على الأقل غرف خلع ملابس، دورات مياه، حقيبة إسعافات أولية، ومشروبات باردة وساخنة) - منطقة تخزين الأدوات والماكينات.وللحد من الآثار على التربة (التلوث بالنفط، التدمير عن طريق الوطء أو مرور عربات ثقيلة) يمكن حماية الأرض (بأنسجة أرضية، نظام الحصيرة الملفوفة...) أثناء العمليات في المناطق الحساسة.وكل هذا مذكور بالتفصيل في المحاضرة الخاصة بـ ”تنظيم موقع العمل“.



عمليات التنظيف
:مرحلتان•

األولي/المبدئي التنظيف–
لة األولوية إلعطاء•  والمواد النفط تراكمات إلزا

  .التلوث شديدة المختلفة

النهائي التنظيف–
السابقة الستخداماتها المواقع إلعادة•
 البيئية وظائفها باستئناف المتأثرة للبيئة للسماح•

الطبيعية

ويجب أن تكون األولوية األولى لسالمة البشر
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صورة و  
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ز صورة

Presenter
Presentation Notes
في حالة التلوث الشديد تبدأ عملية التنظيف بالمرحلة الأولى، عمليات التنظيف المبدئية، تعقبها المرحلة الثانية، عمليات التنظيف النهائية.التنظيف المبدئي (المرحلة الأولى)�يتمثل الهدف من المرحلة الأولى في إعطاء الأولوية لإزالة التراكمات الخاصة بالعامل الملوث والمواد العديدة التي تلوثت بشدة (الرواسب، الحطام الصخري الطافي، الأعشاب البحرية، وخلافه) بأسرع ما يمكن.ويعد الهدف مزدوجًا:�- للحد من انتشار التلوث عن طريق الحد من خطورة عودة النفط الذي وصل للشاطئ للبحر مرة أخرى أو تحركه بواسطه الرياح� للحد من الآثار البيئية عن طريق خفض مدة اتصال النفط بالبيئة و/أو استخدام أقل الطرق الضارة.-الصورة ”و“: الاستعادة اليدوية أثناء التنظيف المبدئيالتنظيف النهائي (المرحلة الثانية)يتمثل هدف التنظيف النهائي في إعادة المواقع لاستخداماتها السابقة والسماح للبيئة المتاثرة باستئناف وظيفتها البيئية الطبيعية. ويجب أن يبدأ التنظيف النهائي فقط بمجرد الانتهاء من التنظيف المبدئي للتكتلات الضخمة للنفط وبمجرد القضاء على كافة تهديدات الرواسب الهامة الجديدة. �ويشمل تطبيق عدد من الطرق البسيطة والأكثر تعقيدًا لإزالة التلوث المتبقي والذي يعيق سواء الاستخدام الاقتصادي للموقع أو الأنشطة الترفيهية أو الوظائف الطبيعية أو الشكل العام للمواقع المتأثرة.  الصورة ”ز“: غسيل الضغط العالي أثناء التنظيف النهائيويجب اعتبار المواقع التي تم تنظيفها في حالة حوادث التلوث الساحلي بيئات خطرة. وتعد أولوية عمليات إنقاذ الطوارئ هى سلامة البشر.



مثال على طرق التنظيف
مصفوفة القرار للتنظيف المبدئي

Presenter
Presentation Notes
تختلف الطرق التي يمكن استخدامها لتنظيف تسرب النفط على السواحل وفقًا لنوع الموقع ودرجة التلوث بالنفط. ويوجد عدد كبير نسبيًا من الطرق. ومع ذلك، لا يمكن استخدامها جميعًا في موقع معين ولا تعد جميعها ملائمة لكافة المواقف. يختص هذا المثال من مصفوفة القرار بمرحلة التنظيف المبدئي، في حالة التلوث النفطي لشواطئ البحر المتوسط.  وفي هذا المثال، يؤخذ في الاعتبار حالتين:- التلوث بنفط سائل إلى نفط القليل اللزوجة (الأعمدة الصفراء)- التلوث بنفط لزج إلى نفط شديد اللزوجة (الأعمدة الرمادية)وتذكر الطرق بالتفصيل في الكتيب الخاص بـ ”تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط“ وفي المحاضرة الخاصة بطرق التنظيف.



فحص الموقع
:من التأكد يجب العمليات، انتهاء عن لإلعالن•

المطلوب النظافة مستوى على الحصول تم أنه–
الصحية النظر وجهة من آمن الموقع أن–
  .البيئية بالتوصيات االلتزام تم قد أنه–

عمليات التنظيف

فحص الموقع
غير مرضي/ مرضي 

اإلنهاء
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صورة ى

صورة ح

صورة ط

Presenter
Presentation Notes
قبل تفكيك الأدوات والمعدات من الضروري التأكد من انتهاء عمليات التنظيف. وللقيام بذلك، من الضروري مراجعة:- أنه قد تم الحصول على مستوى النظافة المطلوب. ولا توجد معايير نظافة محددة مسبقًا: ولكنها تطبق وفق كل حالة على حدى.- أن الموقع آمن من الناحية الصحية (ولاسيما في الشواطئ السياحية).- أنه قد تم الالتزام بالتوصيات البيئية.ويجب أن يكون فريق الفحص مماثل للفريق المسئول عن التقييم/تحديد الطرق ومستوى النظافة، ويمكن استكماله من خلال بعض أصحاب المصالح المحليين.وفي حالة الشواطئ السياحية، من الممكن تشكيل لحنة للصحة والنظافة العامة.إذا كانت نتيجة الفحص غير مرضية، يجب استكمال عمليات التنظيف حتى يتم التخطيط لعملية فحص جديدة.وإذا كانت نتيجة الفحص مرضية، يجب إعداد مسودة تقرير رسمي موقعة من كافة المشتركين في الفحص ومدير الشاطئ.تبين الصور ح و ط: نفس الموقع قبل وبعد التنظيف.والصورة ى: فحص الشاطئ



:الموقع فحص عن الرضا بمجرد•
المعدات نقل يجب–
األولي التخزين من النفايات كافة رفع يجب كما–
ضرورًيا كان إذا سريًعا الموقع إستعادة ويجب–
خطراً  جعله إلى العمليات أدت حيثما الموقع تأمين يجب كما–
مخاطر–

اإلنهاء

إذا كان مازال هناك قم بتنظيم عمليات مسح دورية 
نفط في البحر أو في المواقع القريبة  صورة ك 
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Presenter
Presentation Notes
بعد الرضا عن الفحص، يجب نقل المعدات. كما يجب رفع كافة النفايات التي مازالت موجودة في الموقع. ويجب استعادة الموقع وتأمينه سريعًا إذا ما كانت العمليات قد جعلته تشوبه مخاطر (مثل الانهيار، وسقوط الصخور...).إذا كان مازال هناك نفط في البحر أو في مواقع قريبة، فيجب تنظيم عمليات مسح دورية للتأكد من أنه لا توجد ترسبات جديدة على الموقع المعني.تبين الصورة ك: فك المعدات. وبعد تخزينها في حاويات بلاستيكية، يتم نقلها لمنطقة مخصصة لتطهيرها قبل شحنها من جديد لأماكن تخزينها.



إنتهاء التعبئة
المعدات تكون أن يجب•

نظيفة–
إصالحها تم–
تعبئتها إعيد–

.األصلي تخزينها لموقع إلعادتها شحنها ليتم
صورة ل
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بمجرد إنتهاء التعبئة، يجب 
إعطاء المتطوعين شهادة

Presenter
Presentation Notes
يجب تنظيف المعدات وإصلاحها وإعادة تعبئتها قبل شحنها لإعادتها لمكان تخزيها الأصلي.وتجدر الإشارة ‘لى أي معدة فقدت أو كسرت أو لحق بها ضرر يصعب إصلاحه حتي يتم استبدالها.وبمجرد نقلها يجب إعطاء كل متطوع شهادة تفيد تطوعه. ويوجد مثال ”لشهادة التطوع“ في الكتيب الخاص بـ ”إدارة متطوع التسرب النفطي“الصورة ل: إصلاح مضخة تعطلت.



التقرير النهائي
 مسودة بإعداد الشاطئ مدير يقوم أن يجب•

النهائي التقرير
:التقرير هذا يشمل أن ويجب•

اليومية العمل موقع نماذج كافة–
المشتركين األشخاص وأصل قائمة–
منها أيّ  هناك كان إذا الحادث، تقارير–
.الموقع فحص تقرير–

:التقرير هذا وسيستخدم•
بتعويضات للمطالبة الالزمة الوثائق إلعداد–
)المردود( التفاصيل كافة لمعرفة–
.القانونية اإلجراءات حالة في–

Presenter
Presentation Notes
عقب إغلاق الموقع، يجب أن يقوم مدير الشاطئ بإعداد مسودة تقرير نهائي يتضمن كافة نماذج موقع العمل اليومية، قائمة بالاشخاص المشتركين، تقارير الحادث وتقرير الفحص. وسوف يستخدم هذا التقرير من جانب السلطات عند إعداد الوثائق للمطالبة بالتعويض. كما سيكون مفيدًا لمعرفة كافة التفاصيل وقد يستخدم في حالة الإجراءات القانونية. ومن أجل الحصول على بيانات واضحة وسهلة الاستخدام للتقارير التنفيذية أو تقارير التعويض، ينصح باستخدام النماذج القياسية الموحدة. ويوجد مثال على نموذج موقع العمل اليومي في الكتيب الخاص بـ ”تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط“.



شكًرا جزيالً 

Presenter
Presentation Notes
العرض الثامن



POSOW is a project co-financed by EU under the Civil Protection Financial Instrument developed in cooperation with 
ISPRA, Cedre, Sea Alarm and CPMR and coordinated By REMPEC a regional Centre of the Barcelona Convention

 .تجارية ألغراض التوزيع أو اإليجار أو البيع أو لالستعارة أو تجارية ألغراض العرض شرائح مع التعامل ويحظر .مجاًنا متوافرة بوسو مشروع إطار في المنشورة العلمية المادة إن
 العرض شرائح إن .المتوسط البحر في السفن عن الناجم للتلوث واالستجابة االستعداد مجال في للمعلومات الوصول لتيسير التوضيحي العرض هذا في الموجودة المعلومات وتهدف
 هذا إطار في الصادرة العلمية للمادة تحديث أو تصحيح أو تعديل أي شركائها بموافقة ريمبيك تجيز أن ويجب .فحسب معلومات على الحصول بهدف متاحة بوسو بمشروع الخاصة
 مسئولية أية يتحملوا وال ضمانات أية يقدموا وال األخطاء من خالٍ  العمل هذا أن وشركاؤها ريمبيك تضمن وال .المشروع ضمن الصادرة األصلية للوثيقة تشير أن ويجب المشروع
 بشرائح الواردة العلمية المادة استخدام علي تترتب قد أو مباشرة غير أو مباشرة أضرار أية عن مسئولين غير أنهم إلي باالضافة هذا ،العرض هذا ونفعية وشمولية ،دقة إزاء قانونية
.بوسو مشروع إطار في الصادرة العرض

المعلومات القانونية
مركز استجابة الطوارئ للتلوث البحري اإلقليمي للبحر المتوسط: ريمبيك

ريمبيك
Maritime House, Lascaris Wharf 

Valletta, VLT 1921, Malta 
Tel: +356 21 337 296/7/8 

Fax: +356 21 339 951 
Email : rempec@rempec.org

Editor: F. HEBERT 

)تحديد المسئولية(تنويه 
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