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المنشآت الخاصة بالحياة البرية الملوثة بالنفط
ما هى المنشأة؟•
وظائف المنشأة•
إنشاء نقطة تجميع أعلى الشاطئ•
إنشاء مركز تجميع قريب•
تركيب األقفاص وأمكان التسكين•



”الحياة البرية“نظرة عامة على الدورة التدريبية 
هذه الدورة

مقدمة عامة

المجال

المنشآت

البحث والجمع
الحيوانات الحية

الحيوانات الميتة

نقل الحيوانات

تجهيز المنشآت

استقرار الحيوانات 

غرفة التحكم
مركز القيادة

الصحة والسالمة

القتل الرحيم
الغسيل

إعادة التأهيل
إطالق السراح

غير متضمن



ما هى المنشأة؟

هى بيئة اصطناعية لتسهيل * 
المعالجة المثلى للحيوانات

محمية من العوامل الخارجية* 
مساحة، كهرباء، ماء* 
درجة الحرارة، (التحكم البيئي * 

)جهاز تكييف–الرطوبة، التهوية 
توجد أقسام في المنشأة* 
تسكين للحيوانات: أقسام داخلية * 

Presenter
Presentation Notes
الاحتياجات الأساسية المطلوب توافرها داخل أى منشأة تتعامل مع الحياة البرية الملوثة بالنفط. وتشمل العناصر الرئيسية المأوى، والطاقة والماء. 



ما هي المنشأة؟
مركز الدائم للحياة البرية * 

جميع األنظمة تعمل* 

بناء الفرصة* 
خاٍو، متاح* 
موقع صحيح* 
قابل للتحويل* 

إقامة الخيمة* 
المرونة* 
ليتم بناءها* 

Presenter
Presentation Notes
يتنوع مدى المنشآت المتاحة والتي يمكن استخدامها. وكلها بها العديد من المميزات والعيوب.
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وظائف المنشأة
)أعلى الشاطئ(نقطة التجميع الساحلية * 

إقامة قصيرة للحيوانات* 
ليست طوال الليل* 

مركز التجميع االستقبال القريب * 
االستقرار* 
المحافظة على الحياة* 

)للنقل والغسيل* (

مركز إعادة تأهيل الحياة البرية* 
كافة أعمال إعادة التأهيل* 

المأوى•
)مصباح(الدفء •
داخل الصناديق•

المأوى•
مناخ مناسب•
تسكين مناسب•
القتل الرحيم•
اإلطعام•

+  مركز االستقبال•
غرفة الغسيل•
أحواض السباحة•
برنامج إطالق •

السراح

Presenter
Presentation Notes
هناك ثلاثة أنواع من المنشآت المطلوبة أثناء عملية الاستجابة للحياة البرية الملوثة بالنفط. ويتم تقديم التفاصيل الأساسية لما تقوم به من أعمال واحتياجات كل منها.



(BCP)إنشاء نقطة التجميع الساحلية 
إقامة مؤقتة للحيوانات * 

الممسوكة حديثًا
الحيوانات في الصناديق* 
ال توجد حيوانات في * 

المساء
بالقرب من الشاطئ* 
منشأة بسيطة* 

)أو خيمة/و(عربة * 
مبنى به غرفة ذات * 

تهوية ودافئة

شواطئ

نقطة الجمع
الساحلية 

مركز التجميع 
نقلواالستقبال

Presenter
Presentation Notes
موقع وأسلوب تشغيل نقطة تجميع ساحلية بمزيد من التفصيل.



(FHC)إنشاء مركز التجميع القريب

مركز التجميع القريب
يستقبل كافة الحيوانات من –

نقاط / العمليات الميدانية 
التجميع الساحلية

يعمل على استقرار حالة –
الحيوانات والحفاظ عليها 
لحين توافر مركز إعادة 

تأهيل الحياة البرية
تمضي الحيوانات فترة –

المساء به

موقع أنتظار سيارات

االستقبال 
االستقرار وحدات الدعم

شواطئ

نقطة الجمع
مركز التجميع الساحلية 

نقلواالستقبال

Presenter
Presentation Notes
موقع مركز التجميع القريب وعملياته الاستراتيجية بمزيد من التفاصيل.



إنشاء مركز تجميع قريب
المنطقة                         

تدفق الزوار* 
لمكتب االستقبال* 

تدفق العاملين* 
مناطق نظيفة* 
مناطق غير نظيفة* 

يتم التطهير* 

تدفق الحيوانات* 
باتجاه واحد* 

)ال تقاطعات* (

Presenter
Presentation Notes
تصميم وتشغيل مركز التجميع (الاستقبال) بمزيد من التفاصيل. ويتضمن هذا الرسم التوضيحي المثالي وتدفق الحيوانات والزوار والعاملين.



منطقة غير نظيفة–مساكن الحيوانات 
البيئة•

درجة 20لـ  18حراة من –
إضاءة طبيعية–
بعض اإلضاءة الصناعية–

النظافة•
أرضيات وحوائط قابلة –

للغسيل
جيدة التهوية–
منطقة هادئة–

Presenter
Presentation Notes
إن الاهتمام بالتفاصيل في أماكن إعاشة الحيوانات تؤدي إلى سلامتها. كما أنها توفر بيئة عمل جيدة.



األقفاص -مساكن الحيوانات 

Presenter
Presentation Notes
تعد أقفاص الحيوانات وظيفة تركيبية هامة للاحتياج للكثير منها لتسكين الحيوانات عند وصولها.



تفاصيل األقفاص–تسكين الحيوانات 

Presenter
Presentation Notes
تفاصيل القفص لأغراض التركيب.



:                    وتشمل البدائل
نشارة خشب جافة ونظيفة* 
طبقات من المناشف* 
قشعدم وجود * 
بشكل عدم االتصال * 

مباشر مع األسطح 
الصلبة

البدائل -تسكين الحيوانات 
قد ال تتوافر أقفاص ذات قاعدة شبكية على الفور * 
كما أنها غير مناسبة لطائر المخوض أوالبجع* 

Presenter
Presentation Notes
قد يكون التنوع في أقفاص الحيوانات مطلوبًا لبعض الفصائل بينما تتطلب أخرى طريقة احتواء خاصة. وقد تكون هناك حاجة لنصيحة خبيرة بالنسبة لتصميم القفص الخاص. 



مطبخ الحيوانات
استعدادات مختلفة* 

سوائل معالجة الجفاف -
/...حبوب صغيرة/اسماك -

بيئة مهيئة* 

Presenter
Presentation Notes
يعد مطبخ الحيوانات منطقة حيوية في أي عملية تنظيف للحياة البرية الملوثة بالنفط كما تعد أساسية لروتين العمل اليومي. تأكد من تشغيله بأسلوب منظم. 



”بوسو“دليل 

Presenter
Presentation Notes
يقدم كتيب ”بوسو“ تفاصيل أكثر عن التصميم الخاص بمركز استقبال الحيوانات حيث يذكر بالتفصيل تفاصيل تركيب الأقفاص الأساسية – ارجع للقوائم الفنية ذات الصلة.



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 

mailto:rempec@rempec.org�
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