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 مقدمة 1.1

 

  ةا  ثأ الفة  لالنسكابات النفطيةة ثرةم مةدمم  اةب ال يلةة ال  متةةث أث ةد  ثرنةال امالةة النةا الت 

 نتيجة لعمايات التكمتم ثأ االستكشاف ثأ اإلنتاج ال  مي.

 

 اشةم مف فعاة  تةررم بشةك  أالمعمأف ثن النفط المنسكب تضم بال يلة بعدة ثأجه منها إادا  ثاة

أ ةةد  ةدتيةالثنةم  ثايانةا بعةل الطيةو  ثأ ال يوانةات  أبيلاثهةاث أ ةدأال  متةة  اةب ال يةاة ال متةة 

ات ال يةة غطتها ط قة من النفطث إضافة إلب السموم الموجودة ف  النفط نفسه أالذي تعمض الكائن

بتمأليةة  ةث فقةد تكةون  ا  ا ةدةلاتسمم. أثختاف شدة ثأريم النفط المنسكب اسب خواصةه الفييتائية

 ثأ  ا دة غيم بتمأليةث أاسب التفا   الط يع  لامياه مع  لك النفط.

 

فطة  لتاةو  النأتمكن مالاظة اساسية ثنواع المياه الط يعية أال يلات ال  متة المختافة لتأريمات ا

ن بعةةل الضةةا ةث المةةا نالاةةف اخةةتالف  ةةد ات ثاةةك اتنةةواع  اةةب التعةةوتل. أ اةةب الةةمغم مةةن ث

ث فإن الكائنات  د ثتعمض تضما  شدتدة ثأ ثموت خالل مدة  صيمة بعد ثعمضها لانفط المنسكب

 لةذي ت ماةهبعل التأريمات ثكون ث   ظهو اً أثالثم استمما اً. فعاب س ي  المثةالث تتسة ب الةنفط ا

 إن ثعمضة  التيا  ف  منع الهوال  ن الكائنات ال ية الت  ثعيش ف  المياه ثأ ف  ثسممها ال طة ل

كةون لانفط ف  مياه ض اة ثأ فة  ثاةواض مجةا ي الميةاه لمةدة طوتاةة. أإضةافة لةذلكث تمكةن ثن ث

 .ةالثدتيلانفط ثأريمات مأساأتة  اب الطيو  أال يوانات 

 

لثةمأة أمن ثج  ال د من مخةاطم أثهدتةدات االنسةكابات النفطيةةث أضةع  الهيلةة العامةة ل ماتةة ا

 المطاةة  يةالمنشآت الصةنافطمتة العدتد من الضوابط أاإلجمالات  اب ال  متة أال يلة أال ياة ال

لمعةدات أالقمت ة من سواا  مماكة ال  ةمتن أالتة  الةان ثامهةا  يةام الشةمالات بتةوفيم اتجهةية أا

 ا ال  متةأاماتة ادأدا الالزمة لمكاف ة االنسكابات النفطية من المستو  اتأل ف  اال ادأرها

بة خطةةة أطنيةةة شةةاماة لالسةةتجا ا تمةةاد 1993فةة  تنةةاتم المةةا ثةةم .  بيلةة أسةةواااها مةةن ثي ثاةةو  

 لمعنية ف ال واد  االنسكابات النفطية ف  المماكةث تشا ك فيها العدتد من المرسسات أالوزا ات 

متةةةة ل ماتةةةة ال يلةةةة ال  أضةةةع نظةةةام لالسةةةتجابة الفو تةةةة أثنسةةةيقها أثهةةةدف الخطةةةة إلةةةب الةةة الد. 

لةة متةة أال يث أ لةك بالتنسةيب بةين الهيلةة العامةة ل ماتةة الثةمأة ال  و من ثأريمات التا أالسواا 

نةةة أشةةكا  لج أال يةةاة الفطمتةةة مةةع غيماةةا مةةن الجهةةات ال كوميةةة أغيةةم ال كوميةةة  ات العال ةةة.

  أطنية من جميع الجهةات  ات العال ةة لتنفيةذ اةذه الخطةة فة  اةال اةدأ  ثي انسةكا  نفطة  فة

اكةة  ةد أ عة  ممأ اب سةواااها ثأ الموا ةع ال ساسةة  ا اتاميةة بيليةاً. المياه اإل ايمية لامماكة ثأ 

 ا.ال  متن العدتد من االثفا يات أال مثوالوالت الخاصة ب ماتة ال يلة ال  متة أسواااه
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 معلومات أساسية عن المياه البحرية والداخلية 2.1

 سةافة بةين مصةب شةطمماكة ال  متن ث خ ي  من الجي  تقةع فة  الخاةيل العمبة  فة  منتصةف الم

خ ي  من العم  أمضيب اممي  مت اً من الساا  الشم   لامماكة العمبية السعودتةث أال  متن ث 

اً الياةو متةماً ممبعة 8269جيتمة منتشةمة فة  مسةااة ب متةة ث اة   40الجي  تص  مجمو ها إلب 

 الياو متماً ممبعاً. 728ثقمت اث أث ا  المسااة ات ضية لهذه الجي  

 

تتممالي أث  ثقمت اً من مسااة المماكة  %92ثي  2الم 7510 يلة ال  متة أالساااية ن و أثشغ  ال

ذه اة. أثمتةاز الشم مياه ث اية % من جماة السكانث أثقع  ايها جميع م طات 90اولها اوال  

ت شةةا  ال يلةةة بتنةةوع ال يةةم فةة  ثنظمتهةةا االتكولوجيةةةث فهنةةاك بيلةةة الشةةعا  الممجانيةةةث أبيلةةة ا

اصةة ال  متةةث الاتةان ثعت ةمان مصةد  غةذال أااتمةال لاكثيةم مةن ثنةواع اتسةماكث أخأال شائش 

 يةةث أبيلةةثرنال فتمات التكارم. الذلك اناك بيلة الط البث أالمسط ات الطينية أالصةخمتة أالمما

قيمةةة ثشةةجا  القةةمم أالن اثةةات الما يةةةث أغيماةةاث التةة  ثعت ةةم ثتضةةا م طةةة لاطيةةو  ال  متةةة الم

هةةةددة مةةةا ث تةةةوي الميةةةاه اإل ايميةةةة لمماكةةةة ال  ةةةمتن بعةةةل ال يوانةةةات النةةةاد ة المأالمهةةةاجمة. ال

 باالنقماض.

 

 1شكل 

 الحدود البحرية لمملكة البحرين
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 المنشآت البترولية في مملكة البحرين 3.1

ن ثاميةة القطةاع مة تست و   طاع النفط أالغاز ااتماماً خاصاً من     القيادة العايا لامماكة لما لهذا

ثخةم  فة  النظم بين فتةمة أ إ ادةتتم  لك يوتة أدأ  ثساس  ف  التنمية اال تصادتةث أمن ثج  ا

 طية.أاالستغالل اتمث  لاثمأة النفايك  اذه الصنا ة أفقاً لمتطا ات ثنمية اذا القطاع 

 

 ةنيةوطم دمل ثال م شمالتين نفطيتين ف  المماكةة أامةا شةمالة نفةط ال  ةمتن ال2000أ د شهد  ام 

م  ايها اس ة نفط ال  متن سابقاً أان ثق   نهما شمالة جدتدة ثتولب مهام ثاك الشمالتين ثطابأشمال

ثضةطاع  شمالة نفط ال  متن )بابكو(ث أفيما تا   مضاً لشمالات  طاع النفط أالغاز أالدأ  الةذي

 به اذه الشمالات.

 

 شركة نفط البحرين بابكو 1.3.1

 29بممسوم ثميمي صد  ف   –بابكو  –ة( م.م )مقفا.ثأسس  شمالة نفط ال  متن بابكو ش

 متن م تقض  بدمل ال  من شمالة نفط ال  متن الوطنية )بنوالو( أشمالة نفط ال 1999دتسم م 

 السابقة.

شم  ث الت ثعم  ف  مجال صنا ة النفط. بالكام  ل كومة ال  متن أا   مماوالةشمالة بابكو أ

ز الغاأم أثوزتع المنتجات النفطية االستكشاف أال  ث  ن النفط أال فم أاإلنتاج أالتكمت

 الط يع ث باإلضافة إلب بيع أثصدتم النفط الخام أالمشتقات ال تمألية.

ممافب  بممي  ف  اليومث باإلضافة إلب 250.000ثماك الشمالة مصفاة لتكمتم النفط طا تها أ

صدتم مايون بممي ث أممالي لتوزتع المنتجات الم ايةث أ صيف ب مي لت 14لتخيتن ثالثم من 

 منتجاثها النفطية.

هند أال ا  ثسواق الشمق اتأسط ثام اتسواق الت  ثستو د نفط بابكو أمنتجاثها ال تمألية

ً بأن لنفطية ف  المائة من المنتجات ا 95 أالشمق ات صب أجنو  شمق آسيا أثفمتقياث  اما

 ثصد  إلب الخا ج. المكم ة

 شاف والتطويراالستك 1.1.3.1

 ة بهدفالمتقدمت أاسعة أمتواصاة باستخدام آخم الوسائ  أالطمق الفنية ثجمي بابكو د اسا

التقص   ن أجود ااتياطات جدتدة من النفط أالغاز أال صول  اب بيانات أمعاومات ثدق  ن 

 االاتياطات الموجودة.
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 ر واإلنتاج:الحف 2.1.3.1

ً منها ن و الم افظة  اب مستوتات اإلنتاج من اق  مماكة ال  متن تمث ث ت ا ند المعدال سعيا

ال إجم ثط ب الشمالة ثساليب متطو ة ف   مايات ال فم الت  ثجمتها  اب اآلبا  الجدتدة مع

متن ف  ال   نام الصيانة الالزمة لآلبا  المنتجة. أنتيجة ال ثفاع ااتياجات القطاع الصنا   المت

 غاز الط يع . ما  الشمالة  اب ثوسعة ممافب الغاز أ فع طا تها اإلنتاجية من ال

 :التكرير 3.1.3.1

 اة ف أاادة من ثال م مصاف  النفط ف  الشمق اتأسطث أا  ث دم مصف ال  متن ثعت م مصفاة

ً من النفط 250000مجاس التعاأن الخايج ث أثقوم بتكمتم ثالثم من دأل  الخام.  بممي  توميا

لعمبية ااكة مصفاة من الممأتأث  ن و سدس اذا النفط من اق  ال  متنث فيما تضخ ال ا   إلب ال

تماً ث   مالياو  27الياو متماً  اب اليابسة أ 27السعودتة بواسطة خط ثنابيب ت ا  طوله ن و 

 سطح ال  م     ثن تص  إلب الساا  الغمب  لمماكة ال  متن.

 التخزين: 4.1.3.1

ً ف  موا ع مختافةث أث ا  طا تها اإلج 170ثتم  ماية التخيتن ف  ثالثم من  لية ثالثم من ماخيانا

 مايون بممي . 14

 المنتجات: 5.1.3.1

لث لدتيغاز ال تمأل المسالث أالنفثاث أالجازألينث أالكيمأسينث أأ ود الطائماتث أزت  ا

 أالمقطمات الثقياةث أزت  الو ودث أاإلسفا .

 التسويق: 6.1.3.1

ً أ الميثصد  بابكو النفط الخام إلب ثسواق العالم أث يع منتجاثها النفطية م اي ع يالما ثقوم ب  اً.ا

د أثيأتد أ ود الطائمات ف  مطا  ال  متن الدأل  من خالل شمالة ال  متن لتيأتد أ و

م طات  % أثعم  الشمالة  اب ثيأتد60الطائمات )بافكو( الت  ثماك فيها بابكو اصة نس تها 

لغاز ن امجاثها ثوليد الكهمبال أغيماا من المنشآت الصنا ية ف  مماكة ال  متن بجميع ااتيا

 الط يع .
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 شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(: 2.3.1

ن صة مشمالة غاز ال  متن الوطنية )بناغاز( شمالة مساامة ب متنية ثمتاك اكومة ال  متن ا

لية ات ال تمأ% بينما ثمتاك شمالة الالتكس ال  متن أالشمالة العمبية لالستثما 75ثسهمها نس تها 

 .%12.5)ثبيكو  ( 

 لغازاد ثأسس  بناغاز بموجب ممسوم ثميمي ادد ثادافها المئيسية المتمثاة ف  معالجة أ 

 اب  الأة المصااب أث وتاه إلب منتجات ثسوتقيةث أثيأتد الصنا ات الم اية بالغاز الفائلث 

ً تمث 350فمص  م  أثد تب المواطنين ال  متنيينث أاليوم ثضم الشمالة إتجاد    موظفا

 %.93نيون منهم نس ة ثص  إلب الموظفون ال  مت

تجات مث أصد ت ثأل ش نة من المن1979دتسم م  17أ د ثم افتتاح مصنع الشمالة  سمياً ف  

لب مختاف إم. أثقوم الشمالة بتصدتم منتجات ال مأبان أال يوثان أالنفثا 1980ف  مطاع العام 

لب شمالة إثان لميثان أاإلتاتسواق ف  العالمث ف  اين ثمس  الغاز الفائل أالمكون ثساساً من ا

 ثلمنيوم ال  متن أمصفاة بابكة أم طة ثوليد الكهمبال بالمفاع.

ته مالتين  دم مكعب ف  اليوم أا  طا  110أ اب مم السنواتث ا ثفع  طا ة المصنع من 

نع م شهد المص1988مايون  دم مكعب ف  اليوم. أف  العام  170التصميمية اتصاية إلب 

ية مايون دأال ث الان الغمض منها ث دتث طا ته التصنيع 75فة  د اا مشمأع ثوسعة بتكا

 ال  متن مايون  دم مكعب ف  اليوم. أاذا المشمأع الذي نفذثه اكومة مماكة 280أ فعها إلب 

 م.1990بمفمداا بدث ثشغياه ف  العام 

ث الشمالة ف  بمنامل لتعيتي نظامها الخاص بضمان الجودةث ب يث شم   1993أف  العام 

لشمالة (ث أاقق  ا9002تتوافب مع مواصفات المنظمة العالمية لامواصفات أالمقاتيس )ثتسو 

ً ف  اذا المجال ثااها لني  شهادة الجودة من الهيلة ال متطانية لامواصفات   مقاتيس فأال نجااا

 م نال  الشمالة شهادة نظام إدا ة الجودة الجدتد آتسو2003العام التال ث أف   ام 

 م.2000/9001

م ف  ك  اامستوتاثها اإلنتاجية العالمية من المساامة بشأ د ثمكن  الشمالة بفض  استمما تة 

قتها الت  اق هنيةاإلتمادات السنوتة لاماكةث أإ ا ثضفنا اإلنجازات المتميية ف  مجال السالمة الم

 ية الصنا فإن  لك تجع  بناغاز من ضمن ثنجح المشا تع –الشمالة أنال  بها ا تمافات  المية 

 الت  ث امتها اكومة ال  متن ضمن ثوجهاثها ن و  فع معدالت النمو.
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 الخليج لصناعة البتروكيماويات:شركة  3.3.1

كة م أثماكها اكومة مما1979دتسم م  5ثأسس  شمالة الخايل لصنا ة ال تمأاليماأتات ف  

 ا اتسعودتة لاصنأالشمالة الال  متنث أشمالة صنا ة الكيماأتات ال تمألية بدألة الكوت  

   المثممخايجاتساسية )سابك( ب صص الثاث لك  منها. أثعت م الشمالة مثاالُ ناج اً لاتعاأن ال

 ف  مجال الصنا ة بشك   ام أصنا ة ال تمأاليماأتات  اب أجه الخصوص.

 مال أالان ثأل مشمأع لاشمالة او إنشال مجمع بتمأاليماأي ف  جيتمة ستمة  اب الساا  الش

نتاج ثلف متم ممبع من ال  مث إلنشال مصنع إل 600ماكة ال  متنث ايث ثم  دم الشم   لم

  منهماث طن متمي ف  اليوم لك 1000اتمونيا أآخم إلنتاج الميثانول بطا ة إنتاجية  د اا 

تمونيا ا  من اذا أ د ثم زتادة الطا ة اإلنتاج  التصميمية الإضافة إلب أادة القو  أالممافب. 

ا ي ات  مث الما ثم إنشال أثشغي  مصنع1989طن متمي ف  اليوم ف  سنة  1200لب أالميثانول إ

ما س  3ا تخ طن متمي ف  اليومث ايث ثم افتتااه  سمياً بت 1700اليو تا بطا ة إنتاجية  د اا 

 م.1998

 اإلنتاج 1.3.3.1

ً من التشغي ث فا   مستوتات اإلنتاج لمادث  اتمونيا ميثانول أال  اب مد  الثمانية  شم  اما

 .متواص توماً من التشغي  ال 850معدل  ياس  ف  التشغي  المتواص ث إ  أصا  إلب ثالثم من 

 شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات )بافكو(: 4.3.1

دمات م لتقدتم خ1985ثأسس  شمالة ال  متن لتيأتد أ ود الطائمات ش.م.  )بافكو( ف  سنة 

 ود ف  الو   متن الدأل . ثدتم بافكو ثجهية أممافب ثيأتدثيأتد الو ود لاطائمات ف  مطا  ال

المالك  مالل مطا  ال  متن الدأل  نيابة  ن مالك  اذه اتجهية أثنظمة التيأتد أثقوم بتيأتد 

 من الخطوط الجوتة بااتياجاثها من الو ود نيابة  ن مالك الشمالة أام:

أل % أشمالة ال تم27 متن بنس ة %ث شمالة الالتكس ال 60شمالة نفط ال  متن بابكو بنس ة 

عات %ث أتتولب مالكو الشمالة ثنفسهم ثسوتب اصصهم من م ي13ال متطانية )ب  ب ( بنس ة 

 الو ود ف  مطا  ال  متن الدأل ث أثتولب بافكو نيابة  نهم  مايات التيأتد.

 اب  بة)مائة أخمس موظفين( تعماون بنظام المناأ 105ثستخدم بافكو  مايات ثيأتد الو ود 

  مالة فسا ة لتغطية ااتياجات المطا  من الو ودث أث ا  نس ة ال  متنيين من الع 24مدا  

 %.98الشمالة 

 1أثغذي مصفاة التكمتم ف  مماكة ال  متن ااتياجات المطا  من أ ود الطائمات نوع جي  ث/

اذه من ستمة الذ  ثنتجه مصفاة مماكة ال  متن اسب المواصفات العالمية. أثنق  الميات الو ود 

الياو متم من مو ع معم  التكمتم   م خط ثن و   17إلب صها تل االستالم ف   ماد  اب بعد 

( بعد اجتيازاا  ماية 9002م اصا  الشمالة  اب شهادة الجودة )آتسو 1997ب مي. ف  ثبمت  

 (. BSIالتقييم الت   ام بها معهد المواصفات ال متطان  )
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 يأتدلات صا مة لمما  ة الجودة الما ثخضع ثجهية أممافب ثتخضع أ ود الطائمات إلب إجما

الما ثول   الطائمات بالو ود إلب  مايات صيانة دأ تة  اب ث اب المستوتات التقنية الممكنة.

 م لاقياماياهشمالة ال  متن لتيأتد أ ود الطائمات ثامية خاصة لتنمية  د ات العاماين فيها أثأ

ز دأ ات جتياح المئيسة لسالمة  مايات الطيمان أثفمض  ايهم ابمهامهم الت  ثعت م ثاد المفاثي

د اسية أثد ت ية سنوتة ليكونوا  اب اطالع مستمم بالمستجدات أالتطو ات ف  اقول 

 اختصاصهم.

 

 أغاز الدوليةشركة  1.3.1

س ف ماتةةم  امةة  شةةمالة الةةالتكس ال  ةةمتن بنقةة  ماكيةةة المخافةةات النفطيةةة إلةةب شةةمالة ثغةةا 18فةة  

 أثقع اذه المخافات بالقم  من المصفاة التابعة لشمالة نفط ال  متن بابكو.الدأليةث 

 

متمتنث بفداناً أبمعدل  مب تقد   193أثوجد اذه المخافات ال تمألية ف  ث ض مفتواة  بمسااة 

 أالمية إجمالية مقد ة بمايون طن متمي.

 

ألية مةن ا شمالة ثغاس الدأافق  شمالة نفط ال  متن بابكو  اب التقنية خطة السالمة الت  طماته

ب مخافةات إلةثج  استخماج المخافات النفطية أالقيام بخاطها مع المخففات المناس ة لت وتة  اةذه ال

 زت  أ ود تتم ثصدتمه إلب بعل الدأل اتسيوتة.

 

عامةةة أ ةد اصةةا  شةمالة ثغةةاس الدأليةةة  اةب موافقةةة الجهةات المعنيةةة بمماكةةة ال  ةمتن الالهيلةةة ال

لةك غيمااث أ أ  متة أال يلة أال ياة الفطمتةث أأزا ة الصنا ة  أالدفاع المدن  ل ماتة الثمأة ال

 من ثج  ثمخيص القيام بالمشمأع.

 

ذا  صيف من ثج  ثخيتن أنق  أثصدتم زت  الو ود المنةتلث أتقةع اة ةألد  شمالة ثغاس الدألي

 المصيف ف  منطقة ستمة الصنا ية.

 

 ادثها إ  المخافات النفطيةث أإصالح التمبة من ثج  أتهدف المشمأع إلب لتنظيف المنطقة من ال

 إلب المقاتيس الصنا يةث أمث  اذا المشمأع ت م  ثامية بيلية ف  ال  متن.
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 موانئ صادرات وواردات النفط 4.1

 

 شركة نفط البحرين بابكو: مرفأ 1.4.1

شةتقاثهث لتصةدتم الةنفط أم ئ الموجةودة فة  مماكةة ال  ةمتنممافةشمالة بابكو من ثال م ال ممافأتعد 

اد أتقةةع اةةذا المينةةال فةة  السةةاا  الشةةم   لامماكةةةث أت تةةوي  اةةب سةة عة ث صةةفة لتصةةدتم أاسةةتيم

ن ثالمةا خةم . المشتقات النفطيةث مث  النفثا أال نةيتن أالكيمأسةين أالةدتيل أالمشةتقات الثقياةة ات

ابعةة غازتة التأتات أالمنتجات الالمنتجات ال تمأاليماأتة التابعة لشمالة الخايل لصنا ة ال تمأاليما

 لشمالة غاز ال  متن بناغاز تتم ثصدتماا من خالل اذا الممفأ.

 تاف اجمهةاأتتم نق  المشتقات النفطية من أإلب الممفأ   م ثنابيب ثمم من ث   مياه ال  مث أتخ

 أسم ة التدفب فيها ث عاً لامنتجات المخصصة لها.

 

 أغاس البحري للتصدير: مرفأ 2.4.1

ث أاسةةب خطةةة سةةتخدم المصةةيف التةةابع لشةةمالة ثغةةاس الدأليةةة لتخةةيتن أثصةةدتم زتةة  الو ةةودت

ثلف طن  30الشمالة فإن اناك ش نتين من زت  الو ود تتم ثصدتماا شهمتاًث ت ا  مقدا  ال  منها 

 %.10متمي بيتادة ثأ نقصان مقدا ه 

 خيانات ممث ة اسب الجدأل التال : 4أتوجد ف  المصيف 

 السعة ام )المنتل(االستخد العدد

 20,000 زت  الو ود 1

 10,000 زت  الو ود 2

 10,000 اليت  المستخدم / امأة النفط الخام / فضالة اليت  1

 1جدأل 

 استخدامات خيانات ممفأ ثغاس أسعتها
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 لتلوث النفطي الراهن وأهم مصادرهأنواع ا 5.1

 

 التلوث غير المتعمد 1.5.1

ال ل  ةمتنث إماكةة المابقة ادر   دة انسكابات نفطية بسيطة ف  المياه اإل ايمية خالل السنوات الس

 .ثن ثغاب اذه ال واد  الان  اواد  غيم متعمدة ناثجة  ن اواد  النا الت أاواد  النق 

 

 التلوث المتعمد 2.5.1

اةيل خممت منطقة الخايل ف  ثأاخم القمن الماض  أبداتات القمن ال ال  بعدة امأ ث ال م  ال

 ةواد  اتألب أالثانية أال م  اتخيةمة  اةب العةماقث أ ةد ثدت اةذه ال ةمأ  إلةب العدتةد مةن ال

أ غيةم ثالنفطيةث أنظةماً لمو ةع ال  ةمتن الةذي تتوسةط الخاةيلث فقةد ثةأرمت المماكةة بشةك  م اشةم 

واا  م اشم من اذه ال واد ث أثشيم اتدلة أالمرشمات إلب ثن بقعةة الةنفط التة  أصةا  إلةب سة

مةن  الانة  ناثجةة  ةن ثفمتة  متعمةد ل مولةة إاةد  سةفن الةنفط المغةاد ة 2003ال  متن ف  العام 

ابات عل االنسكالعماقث الما سجا  الهيلة العامة ل ماتة الثمأة ال  متة أال يلة أال ياة الفطمتة ب

ال سةةيطة التةة  اةةد  بةةالقم  مةةن مةةوانئ صةةيد اتسةةماك ناثجةةة  ةةن ثسةةمتب اليتةةوت الم مالةةات 

جةات إلةب ماة إلب ال يلة ال  متةث المةا ثةم ضة ط  مايةة ثفمتة  لايتةوت المسةتعماة مةن الكماالمستع

 ال يلة ال  متة  ن طمتب ش كة المياه السط ية التابعة لوزا ة اتشغال أاإلسكان.

 

 التلوث الطبيعي 3.5.1

 لم ثشهد مماكة ال  متن ادأ  اذا النوع من التاو  النفط .

 

 الراهن لتلوث البيئة المائية بالنفط تحليل عام للواقع 4.5.1

لعمة  متةة إلةب امنذ بداتة ثأسيسها سع  الهيلة العامة ل ماتةة الثةمأة ال  متةة أال يلةة أال يةاة الفط

مةةن  أال ةةد مةةن التاةةو  النةةاجم اةةب ث سةةين الوضةةع ال يلةة  لا يلةةة ال  متةةة فةة  مماكةةة ال  ةةمتنث 

طيةةةث لمطاةةة  اةةب السةةواا ث أالمةةوانئ النفالمنشةةآت النفطيةةة بمختاةةف ثنوا هةةاث المصةةاف  الةةنفط ا

 يةة لا يلةةأنا الت النفطث أثنابيب النقة  النفطة  أغيماةا مةن منشةآت. أثعتمةد اإلسةتماثيجية الوطن

 ال  متة ف  مماكة ال  متن  اب الم تدئ التالية:

 ث سين الوضع ال ال  لا يلة ال  متة. -

 متة.اثخا  اإلجمالات االاتمازتة  لمنع ثداو  ال يلة ال   -

 ثغمتم الماو  ثأ الذي تس ب ضم اً بيلياً. -

 م دث الشماالة. -

 

 : اب التال ل ماتة ال يلة ال  متة أثعتمد آليات ثنفيذ السياسات ال يلية أإجمالاثها 
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ث أ السةواا إليام ثقوتم د اسة التأريمات ال يلية لامشمأ ات ال  متة أالقمت ة من ال  م ث -

 ذااث أبعد ثشغياها.ف  ثرنال التخطيط لهاث أ ند ثنفي

  متة.ااية أال اتخذ باإلدا ة ال يلية السايمة أم ادئها ف  اإلدا ة المتكاماة لامناطب السا -

 ثعيتي الجهاز ال يل ث أثقوتة القد ات المرسسية أالتشمتعية. -

منظمةات   ةم ال –إشماك المواطنين ف  الم ابة  اب ال يلة ال  متةث أف  اثخا  القما ات  -

 مة.بشأن الموا د ال يلية ف  مناطقهم أثنميتها باستدا –الس ال ادتات اتااية أمج

 اثخا  التدابيم الالزمة سمتعا لا د من التداو  ال يل  لامناطب ال  متة. -

 ثوسيع إنتاج مياه الصمف الص   المعالجةث أثوسيع استخدامها. -

 

ال يلة  لصنا   إلباة المياه الصمف الم ابة ال يلية لمما   الت  ثنفذه إدا ةأتعت م ال منامل الم اب  

ا ثن ال  متةةث إاةةد  اتدأات التةة  سةةاام  أبشةك  ال يةةم فةة  ال ةةد مةن ثاةةو  ال يلةةة ال  متةةةث المةة

ب منةاطب م طات المصد التة   امة  اإلدا ة العامةة ل ماتةة ال يلةة أال يةاة الفطمتةة بتوزتعهةا  اة

جةودة ميةاه ا يانةات المتعاقةة باامةاً لب متة م ددة من ثج  إجمال القياسات الخاصة ثمثة  مصةد اً 

اةب  تن غة   ال  مث أ د اددت اإلدا ة العامة المعاتيم أالمقاتيس الخاصة بجةودة الميةاهث أالتة  ال

 ف  ثي أ ة  مةن اتأ ةات فة  اةال ثصةمتفها ميةاه صةمف صةنا   إلةب ال يلةة ثجوزاامنشأة  ةثت

 ال  متة.

عامةةث ثةةم يةة بالمعةاتيم التةة  اةددثها اإلدا ة الأمةن ثجة  ضةةمان التةيام المنشةآت الصةةنا ية أالنفط

   يليةث  اإ ما  العدتد من اإلجمالات الواجب اثخا اا ف  اال ادأ  ثي ثجاأز لهذه لامعاتيم ال

ث ث أث متةةم م ضةةم ضةة ط لامخالفةةةبيليةةة ثأ ثجةةاأز سةة ي  المثةةال إشةةعا  الشةةمالة بوجةةود مخالفةةة

جةةمالات ال هةةا لفتةةمة مر تةةة. أ ةةد سةةاام  اةةذه اإلأث وتةة  المنشةةأة المخالفةةة لانيابةةة العامةةةث أإغ

 أبشةةك  ال يةةم فةة  ال ةةد مةةن التجةةاأزات التةة  الانةة  موجةةودةث أثدت إلةةب التةةيام ثغاةةب المنشةةآت

 تب ةا  فة أتضاف إلب  لك الدأ  الذي ثقوم به الجامعات أمماالةي ا الصنا ية بالمعاتيم ال يلية.

 اسةةات أال  ةةو  فةة  إ ةةداد الد اسةةات ال  ةةمتن الجامعةةة الخاةةيل أجامعةةة ال  ةةمتن أمعهةةد الد

 إليهةا  نةد التة  ثشةك  سةنداً أمصةد اً لامعاومةات أال يانةات التة  تمكةن المجةوع أالتقا تم ال يلية

تةة يةةث أم دأدإال ثن النقص ف  الكواد  الفنيةةث أ اةة  ةدد اتجهةية الالزمةة لام ابةة ال يلال اجةث 

فث أثثمة  المعنية بال يلةث الاها ثشةك  نقةاط ضةعاإلمكانيات الماليةث أضعف التنسيب بين الجهات 

  ائقاً ف  طمتب ثنفيذ الخطة اإلستماثيجية الوطنية لا يلة.

أف  الفتمة اتخيمةث نشط  بعةل الجمعيةات التة  ثعنةب بالجانةب ال يلة  الجمعيةة ثصةد ال ال يلةة 

يلةةة العامةةة أغيماةةا مةةن الجمعيةةاتث أأ عةة  اله أجمعيةةة الشةة ا  أال يلةةة أجمعيةةة ال  ةةمتن لا يلةةة
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ل ماتة الثمأة ال  متة أال يلة أال ياة الفطمتة مةذالمة ثفةاام مةع إاةد  الجمعيةات ال يلةة مةن ثجة  

 ثعيتي التعاأن المشتمك ف  الجانب ال يل  مع جمعيات أمنظمات المجتمع.

 

( دأ اً MEMAC اةةب الجانةةب اإل ايمةة  تاعةةب ممالةةي المسةةا دة المت ادلةةة لاطةةوا ئ ال  متةةة )

ة ميةاه التنسيب بين دأل ات ضال من ثج  المساامة ف  ال ةد مةن التاةو  أث سةين جةودال يماً ف  

داد دأ  الممالةةي أاضةةح فةة  التنسةةيب إل ةةثن المةةا ال  ةةم فةة  مماكةةة ال  ةةمتن أبةةا   دأل الخاةةيلث 

خاةيلث ال مامل أالدأ ات أأ ش العم  الخاصةة بمكاف ةة التاةو  االنسةكابات النفطيةة فة  دأل ال

الالزمةةةة لاةةةدأل ات ضةةةال مةةةن ثجةةة  مسةةةا دثهم فةةة  إ ةةةداد خطةةةط الطةةةوا ئ  أتقةةةدم التسةةةهيالت

 لالنسكابات النفطية أبمامجهم لمكاف ة التاو  بشك   ام.

 

امةة لهيلةة العاأمن ثج  ثفعي  أثنفيذ اإلسةتماثيجية الوطنيةة ل ماتةة ال يلةة ال  متةة ال  متةةث ثقةوم 

يجيةث اإلسةتماث ت  فعاليات أبمامل أآليات اةذهل ماتة الثمأة ال  متة أال يلة أال ياة الفطمتة بتمو

مم المت ةدة ( أالممالي اإلنمائ  لألROPMEبينما ثقوم المنظمة اإل ايمية ل ماتة الثمأة ال  متة )

(UNEPبد م بعةل اتنشةطة أالفعاليةات أالةدأ ات أأ ش العمة  التة  ثسةاام فة  ثنفيةذ اةذه ) 

 اإلستماثيجية.
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 لخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيتمالمح وعناصر ا  6.1

 تاريخ إعداد الخطة وإجازتها 1.6.1

 1991ام مع بداتات  قد التسعينات من القمن الماض ث أبعد انةدالع اةم  الخاةيل الثانيةة فة  العة

لجهةات ا ما  ال  متن  اب إ داد خطة لاطوا ئ لمكاف ة االنسكابات النفطيةث شما  العدتد من 

 م.1993من العام  ف ماتمأثجييت ف   ات ال كومية. أ د ث مت الخطةأالوزا ات أالمرسس

 

 بداية تنفيذ الخطة 2.6.1

  ايها بعل ثجمت أ د فو  إ ما ااث  ثم العم  بتنفيذ الخطة الوطنية لمكاف ة االنسكابات النفطية

واجةةه ثالتممتنةةات أالتةةد ت ات مةةن ثجةة  الو ةةوف  اةةب مةةد  فعالياثهةةاث أثالفةة  السةةا يات التةة   ةةد 

 ثط يقها. 

 

 نطاق تنفيذ الخطة 3.6.1

 دت أ د ثتنث تقتصم نطاق ثنفيذ اذه الخطة  اب ال دأد الجغمافية أالمياه اإل ايمية لمماكة ال  م

ن ال ةدأد نفطية من المستو  اتأل أالثان  أالت   د ث د  ضماذه الخطة لمكاف ة االنسكابات ال

 اةيم جغمافية لمماكة ال  متنث أف  اال ادأ  انسكا  مةن المسةتو  الثالةث أ اةب مسةتو  اإلال

مسةا دة الممالةي االيةاً بالخطةة اإل ايميةة التة  تعمة   الوطنيةة خطةة )منطقة  أبم ( تمكن  بط ال

  اب إ داداا.( المت ادلة لاطوا ئ ال  متة )مماك

 

 األهداف العامة للخطة 4.6.1

مةن  اا ل ماتةة ال يلةة ال  متةة أالسةوأضع نظةام لالسةتجابة الفو تةة أثنسةيقها ثهدف الخطة إلب 

ل يةاة ال يلةة أاث أ لك بالتنسيب بين الهيلةة العامةة ل ماتةة الثةمأة ال  متةة أالنفط  ثأريمات التاو 

 أغيم ال كومية  ات العال ة. الفطمتة مع غيماا من الجهات ال كومية

 

 الهياكل التنظيمية للخطة ومجاالت اختصاصها 6.6.1

 ة ولة  ةةن إداثعت ةةم الهيلةةة العامةةة ل ماتةةة الثةةمأة ال  متةةة أال يلةةة أال يةةاة الفطمتةةة الجهةةة المسةةل 

 ةثنشةةط ةةن ثخطةةيط أثنسةةيب السياسةةة الوطنيةةة لمما  ةةة التاةةو  النفطةة ث أاةة  الجهةةة المسةةلولة 

ث ال يلةةب الضةا ةغيماةا مةن المةواد  ثأ اب التاةو  النةاثل  ةن انسةكا  الةنفط  ةلاسيطم االستجابة

 أالهيلة العامة مسلولة  ن القيام بالمهام التالية:

 ف  المشا الة ف  ث دتد الموا د الساااية. النشيطأ الفعال بالدأ  القيام -

 اتة الشواطئ.أالقيام باإلجمالات الالزمة ل م الموا د ل ماتة اتألوتاتث دتد  -
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 من لاتصديبشك  فعال أآأاستخدامها  إلدا ثهاالمد بين  أاتفمادضمان ثوافم المعدات  -

 .لالنسكابات

ان    الثثوظيف المقاألين لتوفيم المسا دة أالموا د ف  اال ادأ  انسكا  من المستو -

 ثأ الثالث.

 ثوظيف المجمو ات التطو ية ف  الموا ع اآلمنة. -

 طة الطوا ئ الوطنية.المماجعة الدأ تة لخ -

 .ةات الدأليأاالثفا  أاإل ايميةالمرسسات الم اية  بين  ن التكام  أالد م المت ادل مسلولة -

 

 أثشا ك ف  ثط يب خطة الطوا ئ الوزا ات أالجهات أالمرسسات التالية:

 

 قوة دفاع البحرين (1

اعةات ك لعمة  الطتقوم جناح الطيمان بقوة دفاع ال  متن بتوفيم الممأايات أالطةائماتث أ لة

سةلولة مأالمسواات الجوتةث أإ ةداد التقةا تم الالزمةة لامكاف ةةث المةا ثن  ةوة دفةاع ال  ةمتن 

رةةا   ةن ثةةوفيم القةو  العاماةةة لامسةا دة فةة  مكاف ةة االنسةةكابات أثنظيةف الشةةواطئ أإزالةة آ

 النفط منها.

 

 وزارة الداخلية (2

  مةةن  اةةب السةةواا  فةة  اةةال اةةدأثتةةولب إدا ة اتمةةن العةةام بةةوزا ة الداخايةةة مسةةلولية ات

لة  ةن االنسكابات النفطيةث أثضمن بقائها أاض ة ث   ثنظا  فمق المكاف ةث الما ثنها مسلو

ا  ضمان اتمةن لامخةازن الخاصةة بةأدأات أمعةدات المكاف ةة. بينمةا ثقةوم إدا ة خفةم السةوا

لها ة أإ سام  ن ال الالتابعة لنفس الوزا ة بإجمال المسواات ال  متة الالزمة أإ داد التقا ت

متةب إلب ممالي المكاف ةث الما ثنها مسلولة  ةن جمةع العينةات أإزالةة الةنفط مةن ال  ةم  ةن ط

 ثوفيم السفن أالقطع ال  متة الالزمة.

لالزمةة أثعم  إدا ة الممأ  ف  أزا ة الداخاية  اب ثسهي  امالة الممأ  أإجةمال المما  ةة ا

قةوم كا  أ لك لتسهي   مايةة المكاف ةةث فة  اةين ت اب طول الطمق المردتة إلب مو ع االنس

لتقةا تم جناح الطيمان بوزا ة الداخايةة بمسةاندة جنةاح الطيةمان فة  أزا ة الةدفاع فة  إ ةداد ا

سةةهي  أثاعةةب إدا ة الهجةةمة أالجةةوازات دأ اً ال يةةماً فةة  ثأالت ايةة   ةةن اةةواد  االنسةةكابات. 

 ة.ج ال  متن لامشا الة ف  المكاف إجمالات إصدا  التأشيمات لاخ مال القادمين من خا 

 

 وزارة األشغال واإلسكان (3

المعةةدات أاتتةةدي العاماةةة الالزمةةة لتنظيةةف أزا ة اتشةةغال أاإلسةةكان مسةةلولة  ةةن ثةةوفيم 

الشواطئث الما ثنها مسةلولة  ةن ثةوفيم خةمائط الموا ةع أالخةمائط اتخةم  متةب مةا اسةتد   

 ال اجة لذلك.
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 شئون البلديات والزراعةوزارة  (4

ث الما النفطية ا ة ال ادتات مسلولة ثوفيم اتتدي العاماة لامساامة ف  إزالة آرا  االنسكاباتأز

ة م القاباةثنها مسلولة  ن امق المواد المتخافة أغيم الماورة بالنفطث أالتخاص من المةواد غية

 لالاتماق من المو ع.

 

 الماليةوزارة  (5

طئث تةة الشةوام ثطقةم السةفنث أ ائةد فمتةب ل ماثقوم إدا ة الموانئ التابعة لوزا ة المالية بتوفي

ات أبإمكانها اال تماد  اب موا داةا ثأ مةوا د ثي جهةة اكوميةة ثأ اسةتلجا  مةوا د مةن جهة

جالت ثخم  إ ا ما ا ثأت  لك ضةمأ تاًث بينمةا ثقةوم إدا ة ال سةابات فة  الةوزا ة ب فةف السة

مةا ك ثن مسةلولية إدا ة الج فة  اةينالمفصاة  ن التكةاليف الناثجةة  ةن اتضةما  المتك ةدةث 

ل ثتاخص ف  التخايص السمتع لمعدات المكاف ةة التة  ثمةم مةن خةالل نقةاط الجمةا كث أإ فةا

 ثدأات أمعدات المكاف ة المستعا ة من المسوم الجممالية.

 المعةةةدات أالمةةةواد الالزمةةةة لتنظيةةةف الةةةنفط ث أمةةةن مهةةةام إدا ة المخةةةازن المماليتةةةةث شةةةمال

  مسةةلولة  ةةن جميةةع ممافةةب الةةد م  نةةد ال اجةةة ث مثةةث أاةة  جن يةةةأاتأالمشةةتمتات الم ايةةة 

 .غماضاتأمأأ  مر   ل قية  ةص يالممافب الالغذال ث أ

 

  القانونية:ؤون لشوزارة ا( 6

 مطاو . اس ما اولمكتب المنسب الخاص  ةثقدتم الخدمات االستشا ت

 

  :اإلعالموزارة  (8

أتتم  اف ةثمقدمة لها ممالي المكمات الأا  مسلولة  ن صياغة ال يانات بنال  اب المعاو

 نشم ال يانات بعد إجازثها من ممالي المكاف ة.

 إدارة الطيران المدني (9

ة تم الخاصلتقا اثقود اذه اإلدا ة بإ داد التقا تم الخاصة ب الة الطقسث الما ثقوم بإ داد 

قع ل بالطاعات الجوتة المأثينيةث أا  مسلولة ثتضا  ن التن رات الخاصة ب مالة ا

 النفطية.

  المجلس األعلى للشباب والرياضة (10

طيو  توفم المجاس المتطو ين من الش ا  ف  مجال ثنظيف الشواطئ أإ ادة ثأاي  ال

 أالثدتات المتضم ة أالماورة بالنفط.
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 شركة نفط البحرين بابكو (11

 مسةلولة  ةن اسةةتق ال اليتة  الةذي ثةةم اسةتعادثه أغيةم المخةةتاط مةع ال طةامث أ لةةكأاة  

فة   ته ف  الوادة الخاصة بالشمالةث أثمةا اليتة  المخاةوط مةع ال طةام فيةتم ام ةهلمعالج

 ه.المكان المخصص لذلكث الما ثنها مسلولة  ن ث دتد أث اي  النفط الذي ثم استعادث

 

 هيك :أت ين المسم التخطيط التال  الهيك  التنظيم  لاخطة أمجال اختصاص ال   ضو ف  اذا ال

 

 

 2شكل 

 الهيكل التنظيمي للخطة الوطنية لمكافحة االنسكابات النفطية

 

 

 

  فريق المكافحةقيادة 
 قائد عمليات الخطة

رئيس قسم 

 ياتالعمل
رئيس قسم 

 التخطيط
رئيس قسم 

 المشتريات

 قيادة الموظفين 

 القائد  -النائب علي الساحة  -

  اللجنة االستشارية لألمور الفنية الخاصة باالنسكابات -

 مسؤول االعالم  -

 ضابط السالمة -

 

 إدارة المالية
 )تقييم الموارد( المراقبة  -

 تقييم الموقع -

 التوثيق -

رئيس قسم 

 لماليةا

 إنقاذ الحياة البرية.-

 الحماية بالحواجز المطاطية. -

 تنظيف الشواطئ  -

 توزيع المواد  -

 نشاءاإل -

 المتطوعين -

 الطبية  -

 االتصاالت -
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 ة الوطنيةتجهيزات وإمكانيات ومعدات الخط 7.6.1

ت لمكاف ةةة االنسةةكابات النفطيةةةث ثضةةافمت جهةةود المرسسةةا لضةةمان نجةةاح ثنفيةةذ الخطةةة الوطنيةةة

يةة بات النفطالزمة لمكاف ة االنسكامن ثج  ثجهيي المعدات ال أالهيلات المعنية ف  مماكة ال  متن

داخايةة أإزالة آرا  النفط من المناطب المتضةم ة. أ ةد سةاام جنةاح الطيةمان فة  الة  مةن أزا ة ال

ات أ ةةوة دفةةاع ال  ةةمتنث بتةةوفيم الطةةائمات أالممأايةةات الضةةمأ تة لاقيةةام بالطاعةةات أالمسةةوا

  دتةد المو ةع فة  اةال اةدأالجوتة اليومية لمصةد ثي انسةكا  نفطة  أالو ةوف  اةب ال الةة أث 

ضةمأ تة االنسكا . الما ساام  إدا ة خفم السواا  بوزا ة الداخايةة بتجهيةي السةفن الالزمةة أال

 لعم  المسواات ال  متة اليومية لاس ب المذالو  سابقاً.

 اف ةةث مثة أ د  ام  الهيلة العامة ل ماتة ال يلةة بشةمال المعةدات اتخةم  الضةمأ تة لعمايةة المك

 غيماا.أث أالمصاصات المطاطية بأنوا ها المختافةث أالكاشطاتث أالمشتتات الكيميائيةال واجي 

 ين التةابعأت ن الجدأل التال   دد أنوع المعدات أاتدأات الخاصة بالمكاف ة الموجودة ف  المخ

 لاهيلة العامة.

 

 الرقم المعدات العدد  الرقم المعدات العدد

- 
Oil Catchers – super attack 

(50x50x0.4cm) 
14 6 Desmi Power pack 1 

81 
Oil Catchers –  neo attack 

ace (50x50) 
15 5 Desmi Skimmer 2 

96 
Oil Catchers – mitsui 

(65x65x0.4cm) 
16 4 

Desmi Skimmer floatation 

units 
3 

22 Anchors - large 17 5 
Desmi Hydraulic Hose 

Reels 
4 

8 Anchors - medium 18 1 Generator Airman battery 5 

21 Anchors - small 19 1 German Power pack 6 

1 Spare discharge hose 20 2 German Skimmer 7 

30 Lockers 21 82 Boom (25 m) 8 

20 Floaters - small 22 111 Boom (20 m) 9 

8 Floaters - large 23 215 Boom (15 m) 10 

5 Suck hose 24 270 Shovels 11 

90 Rubber 25 123 Rakes 12 

1 GT-185 skimmer 26 - Rope 13 

 

 2جدول 

 المعدات واألدوات الموجودة في لدى الهيئة العامة
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 مستويات عمليات االستجابة 8.6.1  

تتفةةاأت مسةةتو   مايةةات االسةةتجابة لالنسةةكا  اسةةب ط يعتةةه أمةةداهث أتمكةةن ثن تقسةةم مسةةتو  

 االستجابة اسب التال :  مايات

 

 االستجابة األولية

ال يةةاة أثقتصةةم االسةةتجابة اتأليةةة  اةةب مةةوظف  الهيلةةة العامةةة ل ماتةةة الثةةمأة ال  متةةة أال يلةةة 

 د . أال دالفطمتةث أثكون مهمة  ائد  مايات الخطة ا  اختيا  أثوزتع اتنسب أاتالفأ من الكوا

 ايات أالتخطيط.اتدنب لنشم أثوزتع الكواد  ام  ؤسال العم

 

 المتوسطةاالستجابة  

فةة  اةةذه الممااةةة مةةن االسةةتجابة تةةتم اسةةتد ال خ ةةمال أمتخصصةةين فةة  مجةةال ث دتةةد المةةوا د 

سةلولية مأمكاف ة االنسكابات النفطيةث أ لك من ثج  ث سين  د ة الفمتب  اب المكاف ةث أثكةون 

 لهذه الممااة.  ائد  مايات الخطة ث دتد أاختيا  الخ مال أالمتخصصين اتنسب

 

 االستجابة المتقدمة

لوطنيةةث ف  اذه الممااة تتولب  ائةد  مايةات الخطةة مسةلولية اإلشةماف أالتنفيةذ الم اشةم لخطةة ا

أاإلشةةماف  اةةب فمتةةب المكاف ةةةث أ لةةك بعةةد استشةةا ة أز ال أ ؤسةةال الةةوزا ات أالمرسسةةات 

ات دأل المجةةةاأ ة أالمنظمةةةأخةةةالل اةةةذه الممااةةةة تمكةةةن االسةةةتعانة بالةةة ال كوميةةةة  ات العال ةةةة.

 أالهيلات اإل ايمية ف   ماية المكاف ة.
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 مواقع وأساليب المكافحة المستخدمة 9.6.1

 أ. المكافحة في البحر

لتسةم  االمالاف ثن معظم النفط الذي تنسكب ف  المال او نفط خام. أت د  االنسكا  إما بس ب 

أ إنتاجةه ثل شمتة المتصاة بالتنقيب  ن النفط الخةام الط يع  من باطن ات ض ثأ بس ب ات مال ا

 ثأ نقاه.

التة   أتتم التماليي ف  اال أ وع االنسكا  ف  ال  م  اب السواا  أالشةواطئث نظةماً لألضةما 

يهةا. فتا قها النفط المتسم  ف  اال أصوله أمالمسته لاشةواطئ أالسةواا  أاتايةال الموجةودة 

التةة   ساسةةة أالمنشةةآت  ات اتاميةةة المطاةةة  اةةب السةةواا ث أالمةةا تةةتم التماليةةي  اةةب المنةةاطب ال

 ثامها م طات ث اية المياه.

 يلةة   متةة أالأثتولب مسلولية مكاف ة االنسكابات ف  ال  م ال  من الهيلة العامة ل ماتة الثمأة ال

ك مةا تشةا أال ياة الفطمتة أإدا ة خفم السواا  أأزا ة ال ادتات أأزا ة اتشةغال أاإلسةكانث في

قيةةام جنةةاح الطيةةمان فةة  أزا ة الداخايةةة أ ةةوة دفةةاع ال  ةةمتن فةة   مايةةات المكاف ةةة  ةةن طمتةةب ال

ث أإدا ة بالطاعةات الجوتةة أإ ةداد التقةا تم الخاصةة بةذلكث المةا ثشةا ك أزا ة الماليةة أاال تصةةاد

 الممأ  أإدا ة الجما ك أشمالة نفط ال  ةمتن بةابكو فة  الخطةة الوطنيةة الة  اسةب اختصاصةهث

مأة أ ةةد  امةة  الهيلةةة العامةةة ل ماتةةة الثةة ا ثةةم ثوضةةي ه فةة  فصةة  سةةابب مةةن اةةذا التقمتةةم.أاسةة م

لسةواا  ال  متة أال يلة أال ياة الفطمتة بمخاط ة المرسسات أالشةمالات أالجهةات المطاةة  اةب ا

 ت النفطيةإلشعا اا بضمأ ة ثوفيم اإلمكانات أالمعدات الخاصة بها أالالزمة لمكاف ة االنسكابا

 ث.ستو  اتألث بينما ثتولب الدألة مسلولية المكاف ة من المستو  الثان  أالثالمن الم

 

ن مةةأثتةةوفم لةةد  فمتةةب المكاف ةةة  القةةد ات أاإلمكانيةةات التةة  ثمكنةةه مةةن مكاف ةةة االنسةةكابات 

يب مكةن التنسةتالمستو  اتأل أالمستو  الثان  ف  ادأد المياه اإل ايميةة لامماكةة ال  ةمتن. بينمةا 

لةة ماتةة ال ينة مع الةدأل المجةاأ ة أالجهةات أالمنظمةات اإل ايميةة الالمنظمةة اإل ايميةة ل أاالستعا

 ال  متة ) أبم ( ف  اال ادأ  انسكا  من الد جة الثالثة.

 

أثتنوع أثختاف ثقنيات مكاف ة االنسكابات فة  مماكةة ال  ةمتنث أتةتم اختيةا  نةوع التقنيةة اسةب 

ال ةةواجي المطاطيةةة التةة  تةةتم أضةةعها  اةةب السةةواا   اجةةم االنسةةكا  أط يعتةةه أمكانةةه. فهنةةاك

السةةواا  ل ماتةةة مةةن آرةةا  االنسةةكابات النفطيةةةث بينمةةا ثسةةتخدم ال ةةواجي أالمنشةةآت القمت ةةة مةةن 

بأنوا ها المختافة ف   مض ال  ةم أ لةك لم اصةمة بقةع اليتة  أال ةد دأن انتشةا اا. المطاطية 

تةة  تمكةةن اسةةتخدمها لكشةةط ال قةةع النفطيةةة المةةا ثتةةوفم لةةد  مماكةةة ال  ةةمتنث بعةةل الكاشةةطات ال

أإزالتها سوال الان   مت ة من الساا  ثأ ف   مض ال  م. أتمكةن االسةتعانة بمةواد االمتصةاص 
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الموجودة ف  مخين الهيلة العامة من ثج  التقاي  من اجةم ال قةع النفطيةة المنتشةمة. أت ضةم فة  

ضةة اةث بينمةةا تمكةةن اسةةتخدامها فةة  ال  ةةمتن اسةةتخدام  وامةة  التشةةتي  فةة  السةةواا  أالميةةاه ال

 المناطب ال  متة  ات العمب الذي تيتد  ن  شمة ثمتا .

 

 على اليابسة. المكافحة ب

ن  كةس تس ب النفط الخفيف جداً مشاال   اياة إ ا اد  االنسةكا  فة  ال  ةمث غيةم ثن اتمةم تكةو

فط  اةب   انسةكا  الةن لك إ ا اد  االنسكا   اب اليابسة. أالمعاوم ثن الجيل اتال ةم مةن اةواد

ط يعيةةة اليابسةةة تتعاةةب بتسةةم  الميةةات  اياةةة مةةن الةةنفط تكةةون لهةةا ثةةأريم  اةةب  ايةة  مةةن المةةوا د ال

 أال يولوجية مقا نة ب واد  االنسكا  ف  المال.

لتمبةة أمعاوم ثن النفط الخفيف تختةمق الجةيل العاةوي لاتمبةة بسةم ة أبةذلك تتسةم   ميقةاً فة  ا

ليأجتهةا  خطةم. ثمةا اليتةوت الثقياةة فإنهةا ثاةو  التمبةة بة طل شةدتد تنأتعمض المياه الجوفيةة لا

 الشدتدة تصعب اختما ها لاتمبة.

 

   اةب نةوعأتكون أصول النفط المتسم  إلب اتجيال السفاب من التمبة سةمتعاُ ثأ بطيلةاً ا تمةاداً 

ثي   ت ةد أط يعة المواد المكونة لسطح التمبةة أليأجةة الةنفط المنسةكب أالميتةه. أسةو   لةك ال

لب جد طمتقه إتألكن النفط  د انتشا  لانفط. ألذلك فإن ث خم مشتقات النفط الخفيفة تكون م دأداً. 

ل مةا  الةم مناسيب المةال ات ضةية الضة اة ثأ العميقةة ا تمةاداً  اةب ط وغمافيةة التمبةة. أباسةتثنا

 لفييتائيةافإن الط يعة ث الهث ال ت د  ثي ث ول إلب مست اب نتيجة االختالط بالمال. أ اب  لكث 

 لانفط ال ثتغيم الثيماً ما لم تتمك  اب سطح ات ض لمدة طوتاة.

 

المنطقةة  أف  مماكة ال  متنث فإن مسلولية مكاف ة االنسكا  النفطة   اةب اليابسةة أإ ةادة ثأاية 

طقةة المتضم ة ثقع  اب  اثب المتس ب ف  االنسةكا ث ايةث تقةوم المتسة ب بالضةم  بتأاية  المن

شةماف ةث أث ة  إورة بالتنسيب مع الهيلة العامة ل ماتة الثمأة ال  متة أال يلة أال يةاة الفطمتةالما

 ممثايها. 

 

أ لةك  أف  بعةل اتايةان تةتم االسةتعانة بجهةات ثخةم  الالةدفاع المةدن  أاإلدا ة العامةة لامةمأ 

 لتسهي   ماية الممأ  أثأمين السالمة ف  مو ع االنسكا .
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 منع التلوث في البحر إجراءات وضوابط. ج

اورةةات نظةماً ل مصةةها الشةةدتد  اةب الم افظةةة  اةةب ال يلةة ال  متةةة أاماتتهةةا مةن جميةةع ثنةةواع الم

ل يةةاة أ اةةب الخصةةوص التاةةو  النفطةة ث  امةة  الهيلةةة العامةةة ل ماتةةة الثةةمأة ال  متةةة أال يلةةة أا

 ن الخةاصث ةدتث القةانو  متةةث منهةا الفطمتة بمماكة ال  متن بعدة إجمالات لمنع ثاةو  ال يلةة ال

   اةب التةال نصة  إاةد  المةوادث ايث أإ ساله لا ملمان إل ما ه بال يلة أالمتعاب بال يلة ال  متة

ال  الزيو  وو الولواقل الرحةيوة وو الآ  وو  وو  واقفي حالة وقوو  حوا ت ادوا و لولواقل   ول "

يجوة حةيوة وو نوال  االآوا  الخطوة،  لوواك نوال  لوع رمتول آاتآو  آول الآلوقول لول الولوي ة الر

لخطقووأ وو ماآالووأ اووو وو وحوو  اارتيووأ  ينووول الةرووال اووو ال ووخت الآلووقول لوول لآ يووا  وقوو  

ل لول رالاضواآ الالةب وينول الآالع وال اقل والآلاأجة و الآلوامي  آول  اق وة الزيو  آلوقوليل

رحةيوة ال فع جآيع انالي  األضةاة والاتويضا  والآنافحة الآاةارة ل ى اإل لوناب فوي الريقوة 

 ".واللواحل وال واطئ

 ل ال ا آوةنآا او الاح ات آلية ج يو ، فوي م اة، الآووا ئ ل آةاقروة والاماويش الت وواقي ل وى اللوم

يوة نآةنوز ل رحةيل  نآا او الاآا   ظاو اارع اللومل الرحةيوة و لوع رالا لوي  آوع الجإلوا  اإلق يآ

 اللا رال  ى اوفية الآةاف  الآ الرةالآلال ، الرحةية الآارا لة )آآاع(  نآا حةد  الرحةيل ل

 آخ ما  اللمل  آ تاً ل اخ ت آ إلا في الرحة.

 

 إجراءات وضوابط منع التلوث على اليابسة. د

س أالمقةاتي منذ بداتتها  ام  شلون ال يلةة فة  ال  ةمتنث بإصةدا   ةانون  ةام لا يلةة ت ةدد المعةاتيم

ن اةةذه أ لةك لا ةةد مةةن التاةةو  النةةاجم مةةة أالشةمأط ال يليةةة الةةالزم ثوافماةةا فةة  ثي منشةةأة صةةنا ي

ة فةة  المنشةةآت. المةةا  امةة  باسةةت دا  آليةةات أإجةةمالات جدتةةدة لمعا  ةةة أثجةةمتم المنشةةآت المتسةة  

 ي التاةةو ث الاإلخطةةا  أثسةةجي  م ضةةم الضةة طث أالت وتةة  لانيابةةة العامةةة أإتقةةاف السةةج  التجةةا

التةة   ماةةا مةةن اإلجةةمالات الةةمدعلامنشةةأة أغاقهةةا لفتةةمة مر تةةة اتةةب ثقةةوم بإزالةةة المخالفةةةث أغي

 سا دت أبشك  أاضح  اب إنهال العدتد من المشاال  ال يلية.

 

   المماكةأ د  ام  الهيلة العامة بوضع بمنامل   اب  لاتفتيش الدأ ي  اب المنشآت الصنا ية ف

 لاتأالد من مطابقتها لامعاتيم أاستيفائها لاشمأط ال يلية.

 

 معالجتهاالحوادث البحرية التي تمت . هـ

لع  ثام ااد  انسكا  نفط  اد  ف  مماكة ال  متن اةو  لةك االنسةكا  الةذي اصة  فة  العةام 

 ةن  صةد  2003ما س  15ث ايث ثبا  جناح الطيمان بوزا ة الداخاية ال  متنية ف  توم 2003
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مةيالً شةمال الخةط السةااا  الشةمال  لجيتةمة ال  ةمتنث 20ف   مض ال  م ث عةد  مابةة بقعة نفط 

 17ث النفط بعداا باال تما  من السةواا  ال  متنيةة إلةب ثن أصة  إلةب السةواا  الشةمالية فة  أبد

الما ثوغاة   ما سث أبعداا ب وال  رالرة ثتام أص  لاسواا  الشم ية أالغمبية لجيتمة الم مق.

بقعة الةنفط إلةب مينةال سةامانث أانتشةمت فة  ممفةأ لصةيد اتسةماك ما قةة ثضةما  ال يةمة أفاداةة 

( لم طتةين Water Intakeالصد.  الأة  اب  لك ا تمب  بقعة النفط ن و مآخذ الميةاه ) بقوا  

 إلنتاج الطا ة أث اية المياهث باإلضافة لم طة رالثة مخصصة لت اية المياه.

طةن  100الم من الخط السااا  لمماكة ال  متن بما تقا   مةن  18أ د ثس    ال ادرة ف  ثاوتث 

ة   ثتضةةاً شةةوااد  اةةب التاةةو  النفطةة  فةة  سةةواا  المماكةةة العمبيةةمةةن الةةنفط الخةةام. المةةا سةةجا

 السعودتة بجوا  جسم الماك فهد الذي تمبط ال  متن بالسعودتة.

 

  أ ةةد سةةاام  جةةال خفةةم السةةواا  بمماكةةة ال  ةةمتن فةة   مايةةات ثنظيةةف ال يلةةة ال  متةةة مةةن آرةةا

تةة خةال يةاة الفطم  متة أال يلة أال االنسكا  النفط  الت   ام  بها الهيلة العامة ل ماتة الثمأة ال

لعمبيةة ا. الما د م   ئاسة ات صاد الجوتة أال يلة بالمماكة 2003ما س  24إلب  15الفتمة من 

ال  السةةعودتة الجهةةود الم ذألةةة فةة   مايةةات التنظيةةف مةةن خةةالل ثيأتةةد السةةاطات ال  متنيةةة ب ةةو

 كشةةط الةةنفط. أ ةةد ث يةةدت اةةذهمتةةماً مةةن ال ةةواجي المطاطيةةة باإلضةةافة لسةةفينة مخصصةةة ل 2000

 المعدات إلب المماكة العمبية السعودتة فو االنتهال من  مايات التنظيف.

 

 ةد أالمة أبدأ اا  ام  أزا ة الكهمبال أالمال بمماكة ال  متن بإااطة مآخذ الميةاه لم طتة  سةت

اجي ال ةةوإلنتةةاج الكهمبةةال أث ايةةة الميةةاه  ةةالأة  اةةب م طةةة الةةدأ  لت ايةةة الميةةاه بساسةةاة مةةن 

ي نظم  الوزا ة  مايةات ثنظيةف لاسةواا  الم يطةة بالم طةات الةإجمال ااتةمازالمطاطية. الما 

تات ل اةدا لمنع النفط من ثاو  ش كة ميةاه الت متةد الداخاةة لام طةات. أ امة  ثتضةا الةال مةن أزا ة

ذا أالي ا ة أشمالة نفط ال  متن بابكو ب ماة أاسعة لتنظيةف الشةواطئ المتضةم ة مةن جةمال اة

 ثبمت  من نفس العام. 18ما س أانته  ف   19ال اد ث أ د بدثت اذه ال ماة ف  

 

مايةةون دأال  ثممتكةة ث  1.6أثسةةام  إدا ة المةةوا د ال  متةةة مطال ةةات بتعوتضةةات ثصةة  إلةةب 

لخسةائم صياد ثسماك ثل ق  ال ادرة ثضما  مادتة بعدة صةيدام باإلضةافة إلةب ا 434باإلنابة  ن 

  ا منها.الت   انو اال تصادتة

 

المةا طال ة  خمةس مرسسةات اكوميةة ب متنيةةث أممالةي ممةاكث أشةمالة بةابكوث ثعوتضةات ثقةةد  

 يف.مايون دأال  ثممتك  لتغطية ثكاليف اإلجمالات االاتمازتة أ مايات التنظ 1.1ب وال  
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التاةو    ب ث  الاجنة التنفيذتة ف  ما إ ا الان  المطال ة بالتعوتضات  ن ثضةما 2004أف  ماتو 

وتضةات ثن ثغطيها اثفا ية صةندأق التعناثجة  ن اادرة ال  متن ا  من ال واد  الت  تفتمض ال

(1992 Fund.) 

 

 يمة من الأمن خالل اتدلة الت  طما  ا تنع مدتم الاجنة ثن مصد  النفط الان نا اة ث م  ش نة 

تمةم امنةامل النفط الخةامث أت تمة  ثنهةا الانة  إمةا مشةا الة فة  نقة  الةنفط الخةام العما ة  ضةمن ب

بةأن   ةم المةدتمالمت دة "النفط مقاب  الغذال" ثأ  ماية ثهمتب غيم  انونية لانفط العما ة . ألةذلك ث

 .1992اإلد الات المتعاقة باتضما  الناجمة  ن اذه ال ادرة ثغطيها اثفا ية 

 

 ث كدأال  ثممت 54200أ د ثوصا  د اأ  التعوتل الخاصة بالصيادتن إلب ثسوتة الم ا  إلب 

  بينما ثوصا  د اأ  خمس الوزا ات ال كومية أممالةي ممةاك أشةمالة بةابكو إلةب ثسةوتة الم اة

 دأال  ثممتك . 689000إلب 

 .2003أفيما تا  بعل الصو  ل ادرة االنسكا  ف  العام 
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 التعاون اإلقليمي والدولي في تنفيذ الخطة 10.6.1

ن  ما بينها نفيذ خططها لمكاف ة االنسكابات النفطية   م التنسيب فيثتعاأن دأل الخايل من ثج  ث

أ  طمتب ممالي المسا دة ال  متة المت ادلة ف  اال الطةوا ئث ايةث تقةوم الممالةي فة  اةال اةد

دأل انسكا  نفط  ف  دألة مةا بةإجمال االثصةاالت الالزمةة مةن ثجة  ثخةذ ال يطةة أال ةذ  فة  الة

  لمسةاندة فةيم  مايات المكاف ة أف  اةال ال اجةة لتقةدتم الةد م أاالمجاأ ةث الما تقوم بمتتابعة س

اادرةةة  ثنفيةذ الخطةة أالقيةام بعمايةات المكاف ةةة فةإن الةدأل المجةاأ ة ثسةا ع لةةذلكث المةا اةد  فة 

تيأتةد بلمماكة العمبيةة السةعودتة ايث  ام  ا 2003االنسكا  الذي أص  إلب ال  متن ف  العام 

 واجي النفطية أسفينة لكشط النفط المنسكب.متم من ال  2000ال  متن بـ 

 

 تمويل الخطة 11.6.1

أال يةاة  ة أال يلةبالمغم من م دأدتة إمكانياثها أ د اثها ثعتمد الهيلة العامة ل ماتة الثمأة ال  مت

 الفطمتة  اب التموت  الذاث  لتموت  الخطة الوطنية لمكاف ة االنسكابات النفطية.

 

 تالمشاكل والمعوقا 12.6.1

 ث قةمن الماضةثم إ داد الخطة الوطنية لمكاف ة االنسكابات النفطية مع بداتة  قد التسعينات من ال

ن مةةث أإلةةب تومنةةا اةةذا أبةةالمغم مةةن اةةدأ  العدتةةد 1993أثةةم إ ما اةةا فةة  شةةهم تنةةاتم مةةن العةةام 

دأن  التغييمات ف  اياال  المرسسات أالةوزا ات المشةا الةث إال ثن الخطةة بقية   اةب االهةا مةن

ثي ثغييةةم تتواالةةةب مةةةع التغيةةةم فةة  الهياالةةة ث أبةةةذلك ثكةةةون ال اجةةة لت ةةةدتث اةةةذه الخطةةةة ما ةةةة 

  الخطةة أضمأ تةث الما ثن اإلمكانات أالقد ات الم دأدة لاهيلة العامة أالمرسسات المشا الة ف

جهةةة ثتةةة ثقةةف  ائقةةاً ثمةةام ثطةةوتم اةةذه الخطيةةة أشةةمال المعةةدات أاتدأات المالئمةةة أالكافيةةة لموا

  د ث د  مستق الً.اواد  

 

 الرؤى المستقبلية 12.6.1

 فطيةةث بمةاثقوم الهيلة العامةة فة  الو ة  الةماان بت ةدتث الخطةة الوطنيةة لمكاف ةة االنسةكابات الن

الخطةة.  تتاللم مع التغيمات الت  ادر  ف  اياال  المرسسات أالوزا ات المشا الة ف  ثنفيذ اةذه

اةد  إاف ةث أث وتاها  اب القطاع الخاص لتتولب الما ثنها ثد س إمكانية خصخصة  مايات المك

  الخطة فالشمالات المتخصصة ثمو  المكاف ة. الما ثنها ثد س خيا اً آخم بت وت  اتمو  الفنية 

 الوطنيةةة أمسةةلولية ثخةةيتن معةةدات أثدأات المكاف ةةة إلةةب مرسسةةة ثأ أزا ة ثخةةم  مةةن أزا ات

 الدألة أ لك لإلمكانيات الم دأدة لاهيلة.
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 المقترحات والتوصيات. 2

o .ثشكي  لجنة مكونة ممثاين  ن ال  دألة  مبية أ لك إل داد الدلي  االستمشادي 

o اف ةة ثن تتضمن الدلي   ناأتن أث  ام االثصال لاجهات المعنيةة فة  الة  دألةة  مبيةة بمك

 التاو  النفط .

o و  ثن تتضمن الدلي  ضمن ثوصياثه إنشال لجنةة ثأ ممالةي مخةتص بد اسةة أمتابعةة التاة

 النفط  ف  الدأل العمبية

o  ثن تتضةةمن الةةدلي  ضةةمن ثوصةةياثه ثخصةةيص مييانيةةة لمسةةا دة الةةدأل  ات اإلمكانيةةة

 .الم دأدة ف  اال ادأ  االنسكابات أالتاو  النفط 

o   إ امةةة النةةدأات أالمةةرثممات أأ ش العمةة  ل  ةةث أمعالجةةة التاةةو  النفطةة  ال اصةة  فةة

 الدأل العمبية

o ف  اةب ث ضةيمات أاسةتعداد الةدأل العمبيةة أمعمفةة مةد  ثنظيم بعل اليتةا ات لاو ةو

  إمكانياثها أجهوزتتها لمكاف ة ثي ااد  ثاو  نفط .

 

 

 

 

 


