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مقدمة عامة

 بالنفط؟ البرية الحياة لتلوث االستجابة هى ما•
الحيوانات إنقاذ أهداف•
األهداف؟ هذه تحقيق يتم كيف•
اإلنقاذ؟ لعمليات األولى األيام تنظيم يتم كيف•
المتطوعون؟ به يقوم أن يمكن الذى ما•
التدريبية الدورة هذه•



”الحياة البرية“نظرة عامة على الدورة التدريبية 
هذه الدورة                                     

مقدمة عامة

الميدان 

المنشآت

البحث والجمع
الحيوانات الحية

الحيوانات النافقة

نقل الحيوانات

تجهيز المنشآت

استقرار الحيوانات

غرفة التحكم
مركز القيادة

الصحة والسالمة

الفرز
الغسيل

إعادة التأهيل
إطالق السراح

غير متضمن 

Presenter
Presentation Notes
كيف يرتبط هذا العرض بالموضوعات الأخرى الموجودة في تدريب ”بوسو“. وتعتمد الموضوعات التي يحتاج المتطوع للتدريب عليها على المهمة التي سيضطلع بها في عملية الاستجابة.  



االستجابة لتلوث الحياة البرية بالنفط
 على النفط أنواع معظم تطفو•

الماء سطح
 على وتؤثر بسرعة وتنتشر•

واسعة مناطق
!الرياح -
)التيارات( -

  الحيوانات تتأثر أن يمكن•
   البحرية، الثدييات الطيور،(

بالنفط )المائية السالحف

Presenter
Presentation Notes
أين وكيف تتأثر الحياة البرية البحرية بالتسربات النفطية وكيف نعرف الحياة البرية البحرية؟



االستجابة لتلوث الحياة البرية بالنفط
:االستجابة

للحيوانات النفط وصول إمنع•
 الدخول من الحيوانات إمنع•

النفط الى
تتلوث لم التى إمسك–
لتبتعد بإخافتها قم–

  تلوثت التي الحيوانات ساعد•
بالنفط

تأهيلها إعادة وحاول إنقاذ–
 لم إذا الرحيم القتل إستخدم–

خياًرا التأهيل إعادة يكن

Presenter
Presentation Notes
ما هى الإجراءات التي يجب إتباعها للحيلولة دون ولتخفيف آثار التلوث بالنفط على الحياة البرية البحرية.



أهداف إنقاذ الحياة البرية
النفط لتسرب الكلية االستجابة من جزء•

السلطات تقوده–
القرار صنع•

والتنسيق التخطيط–
!)التمويل( الموارد–

االستجابة بعملية القائمين وسالمة صحة•
آمنة عمل بيئة–
آمنة صحية عمليات–
بضمير إيجابي عمل أسلوب–

األوقات كل في الحيوانات سالمة•
ضرورية الغير المعاناة دون الحيلولة–
االحترافية البروتوكوالت–

السراح إطالق بعد طويل ولمدى النجاة = الهدف•

Presenter
Presentation Notes
ما هي الأهداف الساسية والعناصر الرئيسية للاستجابة للحياة البرية. تعد سلامة الأشخاص والحيوانات على حد سواء من الأمور الهامة.



أهداف إنقاذ الحياة البرية
النفط لتسرب الكلية االستجابة من جزء•

السلطات تقوده–
القرار صنع•

والتنسيق التخطيط–
!)التمويل( الموارد–

االستجابة بعملية القائمين وسالمة صحة•
آمنة عمل بيئة–
آمنة صحية عمليات–
بضمير إيجابي عمل أسلوب–

األوقات كل في الحيوانات سالمة•
ضرورية الغير المعاناة دون الحيلولة–
االحترافية البروتوكوالت–

السراح إطالق بعد طويل ولمدى النجاة = الهدف•

العمل قبل السالمة وٕاجراءات المخاطر تحليل•
والتعليمات التدريب•
وبزمالئك بنفسك إعتنى•

العالج تقديم الممكن من كان إذا فقط اإلمساك•
االحترافية البروتوكوالت استخدم•
المؤهلين الخبراء إشرك•

تنسيقها يتم لم أعمال وجود عدم•
السلطات مشاركة من تأكد•
لها وفًقا واعمل المتخذة القرارات إقبل•

تحقيقها؟ يتم كيف

Presenter
Presentation Notes
ما هي الأهداف الساسية والعناصر الرئيسية للاستجابة للحياة البرية. تعد سلامة الأشخاص والحيوانات على حد سواء من الأمور الهامة.



األيام األولى لعملية االستجابة

قم بعمل تقييم* 
أين ستاتي الحيوانات على  -

الشاطئ؟
هل من الممكن إرسال فرق  -

بحث وجمع؟
سهلة -الشواطئ * 
مستحيلة -الشواطئ الصخرية * 

الى أين سنجلب الحيوانات؟ -

أين ستصل الحيوانات على الشاطئ؟

زيت فى البحر

كم 50

Presenter
Presentation Notes
الإجراءات الأولية لبدء عملية الاستجابة لتلوث الحياة البرية.



األيام األولى لعملية االستجابة
:نظم فى األيام األولى

البحث والجمع على الشاطئ* 

جمع الحيوانات في نقطة التجميع * 
أعلى الشاطئ

عربة -
مبنى صغير بمساحة وتدفئة -

نقل الجميع الى مركز : في المساء* 
التجميع األمامى

جمع كافة الحيوانات تحت سقف واحد -

)شواطئ يمكن الوصول إليها(خط الساحل 

نقاط التجميع أعلى الشاطئ

مركز التجميع األمامى

مركز إعادة تأهيل الحيوانات البرية

Presenter
Presentation Notes
تدفق الحيوانات من الشاطئ لنقطة التجميع في أعلى الشاطئ ونقلها لأقرب مركز تجميع. 



األيام األولى لعملية االستجابة

التحديات الجغرافية                 
وجود شواطئ عديدة* 

االحتياج ألشخاص عدة -
اللوجستيات -

السريعة/طرق النقل القصيرة* 
أقل من ساعتين في القيادة الواحدة -

Presenter
Presentation Notes
جزئيات تنظيم عملية جمع الحيوانات ونقلها لأقرب مركز تجميع.



األيام األولى لعملية االستجابة

تأكد من التنسيق واإلدارة
المسئوليات/تعريف المهام•
قم بإعداد وتشغيل مركز قيادة•
تواصل مع السلطات•

Presenter
Presentation Notes
الأنظمة المطلوب توافرها لإدارة هذه العمليات بكفاءة. 



األيام األولى لعملية االستجابة
:هناك حاجة للخبراء

البروتوكوالت محددة•
التدريب مطلوب للفهم–

احتمالية وجود العديد من •
الحيوانات

حافظ على فاعلية األنظمة–
االستخدام األمثل للموارد–

اإلخفاق في / إدراك النجاح •
مرحلة متقدمة

سالمة األفراد–
سالمة الحيوانات–

Presenter
Presentation Notes
يمكن أن يسهم المتطوعون مساهمة فاعلة ولكن عملية الاستجابة لتلوث الحياة البرية بالنفط تعد عملية معقدة تحتاج للخبراء لتكون ناجحة. 



األيام األولى لعملية االستجابة

عند وصول الخبراء
إقامة وتشغيل مركز تأهيل للحياة •

البرية
الغسيل–
العناية بعد الغسيل–
إطالق السراح–

هناك حاجة للخبراء للحصول على•
معلومات محددة–
مهارات محددة–
خبرة–

Presenter
Presentation Notes
ماذا سيفعل الخبراء حال وصولهم – إنشاء مركز إعادة تأهيل متكامل.



ما الذى يمكن أن يقوم به المتطوعون؟

!                                الكثير

:في حالتين
لم يصل الخبراء بعد1.
في وجود الخبراء المتمرسين2.

Presenter
Presentation Notes
سيعتمد دور المتطوعين على وجود الخبراء بالفعل في الموقع من عدمه.



ما الذى يمكن أن يقوم به المتطوعون؟

لم يصل الخبراء بعد. 1
قم بإدارة األيام األولى لالستجابة  -

العمل مع السلطات* 
خطط، ونظم، اللوجستيات والتنسيق -
يجب على المتطوعين تنظيم أنفسهم -

قم باإلعداد للبحث والجمع* 
قم بالنقل* 
أقم المنشآت* 

نقطة الجمع أعلى الشاطئ -
مركز التجميع األمامى  -

حافظ على الحيوانات حية -
الخبرة/أثناء انتظار الخبراء* 

Presenter
Presentation Notes
عندما يكون المتطوعون بمفردهم فعليهم تنظيم أنفسهم للبدء في مهام مختارة في عملية الاستجابة، ولكن بموافقة ودعم السلطات.



ما الذى يمكن أن يقوم به المتطوعون؟

في حالة وجود الخبراء. 2
يقوم الخبراء بتوجيه اإلعداد االحترافي  -

وٕادارة عملية االستجابة 
يمكن تدريب المتطوعين في موقع العمل -

Presenter
Presentation Notes
سيستخدم الخبراء خبرتهم في تدريب المتطوعين وتوزيع المهام المختلفة عليهم.



ما الذى يمكن أن يقوم به المتطوعون؟
خبرتك/ اهتماماتك / قم بتوجيه موهبتك 

في التعامل مع الحيوانات* 
)المراقبة، اإلمساك، النقل(في الخارج  -
)العناية، اإلطعام، الطب البيطري(في الداخل  -

في النواحي اإلدارية* 
التوثيق -

في النواحي العملية* 
)الخشب، المياه، الكهرباء(البناء  -

في التنظيم* 
القيادة -
التخطيط والتنسيق -
اللوجستيات -

Presenter
Presentation Notes
هناك عدد من المهام المختلفة التي يمكن أن يضطلع المتطوع بها، وليست تنحصر في غسيل الطيور فقط.



هذه الدورة التدريبية
تقدم المعرفة وبعض المهارات •
والمحاضرات الدليل معروض الباوربوينت والملصقات من خالل •
تجعل باستطاعة المتطوعين إدارة األيام األولى لعملية االستجابة•

)أو العمل بموجب توجيهات الخبراء/ و(

Presenter
Presentation Notes
مدى تدريب بوسو على الاستجابة لتلوث الحياة البرية 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 

mailto:rempec@rempec.org�
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