
  
   عن حوادث التلوث في البيئة البحريةاإلبالغ) :1(نموذج 

  
   العاماإلبالغنموذج ) : أ(نموذج

 عن وجود أو مشاهدة أي تلوث في البيئة اإلبالغيجب على أي شخص أو جهة إتباع هذا النموذج أثناء 
  .البحرية

  :مصدر البالغ -1
  .............................:..........................................الجهة/اسم الشخص

  : ....................................................... العنوان
  : ................................. رقم الهاتف

  : مشاهدة التلوث/ وقت وتاريخ وقوع -2
  .م 20  /      :    / لتاريخ     ا)        مساء/صباحا...(: ...............الساعة

  :موقع التلوث -3
  إن أمكن : ........................................ اسم المنطقة 

  )------------------ خط عرض------------------خط طول(
  .................: ..............................................المسافة من خط الشاطئ

  :مصدر واسباب التلوث -4
   يخت        ناقلة نفطية               قارب             سفينة                 :  المصدر

  
    مجهول  المصدر                      ) تجارية أخرى/وصناعيةنفطية أ( منشأة           

                       
              . أنواع أخرى   

          
: أسم المنشأة / أسم السفينة وجنسيتها

.................................................................................................  
: األسباب لتي أدت إلى حدوث التلوث  

.................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  
  

  :نوع التلوث -5
            : مواد أخرى  :           مشتقات نفطية  :             نفط خام 

  : ...................................نوعها 
 : )أخرىومات اللون وأي معل (الوصف الظاهري للتلوث

.................................................................................................  
...................................................................................................

.............................   
  :المساحة التقديرية لبقعة التلوث واتجاه حرآتها -6

    --------------------------  العرض--------------------------الطول 
   .)إن أمكن  ( -----------------: السمك 

: اتجاه حرآة بقعة التلوث 
................................................................................................  

................................................................................................... 
  

  
 



   )نعم ، ال :        ( ادثة هل تم توثيق الح-7 
        ) : أخرىصور ،جمع عينات، ( نعم وضح نوع التوثيق   في حالة      

        .................................................................................................  
        .................................................................................................  

 :أي معلومات أخرى -7
.................................................................................................  

         ................................................................................................  
    التوقيع                                  اسم الشخص                  

......................................                   .................................  



  )ب(نموذج
   البحرية والساحليةوالمنشآت الخاص بالسفن اإلبالغنموذج 

) تجارية، صناعية(ي منشآت أخرى  النفطية البحرية والساحلية وأوالمنشآتيجب على مشغلي السفن 
  . عن أي حادثة تلوث ناتجة عنهاإلبالغينتج عنها تلوث إلى البيئة البحرية إتباع هذا النموذج عند 

  :  مصدر البالغ-  1
  : ...............................................اسم الشخص 

  ...............................................: الجهة  
  : ......................................................الوظيـفة

  : ..........................................رقم التلفون
    :مشاهدة التلوث/ وقت وتاريخ وقوع -2

          .م  20   /       /:    التاريخ)  مساء/ صباحا (.....: ................الساعة
  : موقع التلوث -3
  : ..............................................سم المنطقةا

  )-------------------- خط عرض------------------------خط طول (
  ------------------------------------------المسافة من خط الشاطئ

 :  التلوثوأسبابمصدر  -4
       

  المصدر

  ة ناقلة نفطي         ،         سفينة  
    يخت           ،         فارب  

       /--------     
-.........................../الناقلة/اسم السفينة 

......................................................  
-................................)/.الجنسية(العلم 

......................................................  

  ساحليـة/ بحرية  منشأة      
  ....................../.....اسم المنشأة

-/........................................نوعها
................................................  
................................................  

 األسبـاب
   /-----------/حريق / جنوح/ تصادم 

......................................................-

......................................................  
             

................................................-
..................................................-

..................................................  

  
  :نوع التلوث -5

  )، ثقيل            ، متوسط           خفيف       :(   ، نوعه    :نفط خام 
جازولين         ، يزل           زيت وقود         د(، نوعها :            مشتقات نفطية

       ،   آيروسين
 )أذآرها  (       :        أخرى

..................................................................................................  
: نوعها :            مواد أخرى 

...................................................................................  
       

-------------------/-------------، الكثافة----------------- اللزوجة-:وصف التلوث -6
-------- 

     ---------------/-----------------------/------------------------    
     -----------.  

 .)طن/برميل/لتر(--------------------------) :التسرب(آمية التلوث -7
 
  :المساحة التقديرية لبقعة التلوث واتجاه حرآتها -8
  --------------------   العرض---------------لطول ا



  
  -:الظروف الجوية وحالة البحر -9

  ----------------------------------------------------------سرعة الرياح واتجاهها
  --------------------------------------------------------سرعة التيارات واتجاهها

  -----------------------، حالة المد والجزر--------------------------ارتفاع الموج
  ----------------------------------------------------االتجاة المتوقع لحرآة التلوث

        
  
  
  
  

   ال،  نعم           -: هل التسرب ال يزال مستمر-10    
  

---------------------------------------------------- -: التي تم اتخاذهااإلجراءات -11     
-  

              -----------------------------------------------------------------------------
-  

              -----------------------------------------------------------------------------
-  

  -----------------------------------------------------------  أي معلومات أخرى-12     
--------------------------------------------------------------------------------  

  
  اسم الشخص                                         التوقيع

   --------------------------                          -----------------------  
  
 


