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القيادة سلسلة 



القيادة المتطوعون فى سلسلة 

يجب إنشاء نظام إتصال كاٍف ليغطى سلسلة القيادة ككل•
ليقلل مخاطر سوء إستخدام الموارد البشرية–
ليجعل التفاعل بين المتطوعين والكيانات األخرى على الوجه –

األكمل

Presenter
Presentation Notes
يجب على الجهات المسئولة دراسة وتعريف العديد من النواحي التنظيمية والتقنية خلال فترة الإعداد والتخطيط. وتنتج المشكلات المختلفة المتعلقة بإدارة المتطوعين خلال عمليات مواجهة التسرب النفطي عن عدم  وضوح التكليفات وإعطاء الأدوار، فلا يُعرف تحديدا من مكلف بعمل ماذا (ومن الغير مسئول).



القيادة المتطوعون فى سلسلة 

:على السلطات أن تحدد خالل فترة التخطيط اآلتى•
دمج المتطوعين فى سلسلة القيادة–
المؤسسات التى يجب على المتطوعين الرجوع إليها–
نظام اإلتصال بين العاملين–
نظام واضح لسريان المعلومات–
األدوار والمسئوليات–
عقد الدورات التدريبية فى الموقع–
المستجدات–

Presenter
Presentation Notes
يجب على الجهات المسئولة دراسة وتعريف العديد من النواحي التنظيمية والتقنية خلال فترة الإعداد والتخطيط. وتنتج المشكلات المختلفة المتعلقة بإدارة المتطوعين خلال عمليات مواجهة التسرب النفطي عن عدم  وضوح التكليفات وإعطاء الأدوار، فلا يُعرف تحديدا من مكلف بعمل ماذا (ومن الغير مسئول).



نظام التنسيق

تحسين التفاعل بين كافة الكيانات

نظام تنسيق مخصص

) (ECCجهاز التنسيق المركزي للطوارئ 
)(VCSهيكل تنظيم المتطوعين          

Presenter
Presentation Notes
وخلال عمليات مواجهة الطوارئ على أفراد سلسلة القيادة اتباع الإجراءات التي تضمن عملية تواصل فعالة وشفافة، وتضمن تلك الأخيرة وصول المعلومات الصحيحة والكاملة والدقيقة لكل المتطوعين والمشتغلين.



أسلوب اإلتصاالت العام
تقلل•

 لها مصرح غير جهات أو أشخاص ِقبل من المهام توكيل–
 بتزويد  تقوم التي المختلفة الجهات بين التنسيق عدم–

بالمعلومات المتطوعين
متضاربة تعليمات المتطوعين إعطاء–
  التعليمات فهم عدم بسبب التأخير–

ُتمكن•
.للمتطوعين فوري تحرك تحتاج التي األولويات تحديد–
 حيث من الموقف،/الوضع عن محدَّثة شاملة صورة توفير–

.عملهم وطبيعة ومواقعهم العاملين
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وينطبق هذا على سلسلة القيادة بأكملها من أعلاها لأدناها. ويجب تنصيب قائد لكل مجموعة من المتطوعين، ويكون مسئول عن التواصل بالنيابة عنهم مع السلطات أو القيادات في الموقع. 



 "لوجه وجها" المباشر االتصال•
 ُبعد عن االتصال•

)الالسلكية( الراديو أجهزة–
 مجهزة المؤسسات تكون أن يتوقع•

  مدربين وأشخاص الراديو باجهزة
الذكية أو المحمولة الهواتف–

 بين التفريق الصعب من•
 باإلستجابة الخاصة اإلتصاالت
الشخصية واإلتصاالت

طرق االتصال 

Presenter
Presentation Notes
يجب تحديد أنسب وسائل الاتصال والمعدات الازمة، وذلك للتمكن من تقليل المخاطر الناتجة عن الانتشار الغير محكوم للمعلومات أو تحريفها، بحسب استقلال المتطوعين المعنيين.



وصول المتطوعين  
وصولهم ساعة عام تعريف المتطوعين كل إعطاء يجب•

عن غالًبا وهو–
ثة المنطقة خصائص•   الملوَّ
التلوث وخصائص نوع•
التواصل وعملية القيادة سلسلة•
للمتطوعين مخصص استقبال نظام•

)التطوعي العمل ستياتچلو إدارة فصل انظر(
 انظر( متطوع شهادة على للحصول التقدم ونموذج التسجيل إجراءات•

)الوثائق من نماذج



وصولهم ساعة عام تعريف المتطوعين كل إعطاء يجب•
عن غالًبا وهو–

المطلوبة والمهام األدوار•
الشخصية السالمة لمعدات الصحيح االستخدام•
والصحة السالمة عن معلومات•
 اآلخرين أو أنفسهم المتطوعين تعريض لتفادي ”تفعل ال“ قائمة•

المحيطة البيئة إتالف ولتفادي للخطر

وصول المتطوعين  



 تدريبات تنظيم يجب محددة بمهام القيام ضرورة حالة فى•
مهمة لكل مخصصة

  عن ممثلين أو/و الفريق لقادة التدريبية الدورة تقديم يمكن•
المعرفة نشر عن مسئولون األخيرون ويكون الهيئات،

 الوضع يصبح قد العفويين المتطوعين مشاركة حالة وفي•
التعقيد غاية في

وصول المتطوعين  
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Presentation Notes
المواد التدريبية المذكورة في الدليل الصادر تحت رعاية مشروع بوسو POSOW.على المتطوعين استخدام المذكرات والكتيبات الموجزة والمختصرة (الجزء 2) وذلك لتزويدهم بفكرة أشمل عن كل المواضيع المتعلقة بالحادث.وفي حالة التطوع العفوي للأفراد في الموقع قد يصبح الوضع في غاية التعقيد حيث من المفترض إنشاء مجموعات من المتطوعين الذين غالبًا لم يعملوا معًا من قبل.



الموقع يوميًا في المعلومات وتلقيها إعطاء 

:لآلتى ضرورى التعريفى الصباحي االجتماع•
تنفيذها سيتم التي العملية شرح–
  تفصيالً  اليوم هدف توضيح–
المعدات إستخدام كيفية شرح–
واالستراحات العمل بساعات المتعلقة التفاصيل إعطاء–
مة بالصحة المتعلقة بالمسائل المشتغلين إعالم– والسال
حادث وقوع حالة في المتَّبعة اإلجراءات شرح–
  للمتطوعين المكاني التوزيع أو التنظيم وشرح المهام توزيع–
المخلفات مع بالتعامل المتعلقة التعليمات إعطاء–
تعريفها إعادة أو أخرى مرة المهام على التأكيد–



:لآلتى ضرورى المسائي االجتماع•
العمل سير تقدم وتسجيل تدوين–
المشكالت عن اإلبالغ–
)PIR( للحادث التالية التقارير كتابة–
 أن كادت التي الحوادث أو الحوادث عن اإلبالغ–

)الثاني الجزء( تحدث
 وذلك للمتطوعين  والجسدية المعنوية الحالة مراقبة–

والتعب باالستياء اليصابوا حتى
.المختلفة النشاطات تحسين بشأن المقترحات تلقي–

الموقع يوميًا في المعلومات وتلقيها إعطاء 



الدروس المحددة والمستفادة 
 ومتابعة تنفيذ يجب ما دائًما•

 التسرب اإلستجابة عمليات
النفطي

 عليها التعرف تم التى الدروس حدد–
 االجتماع( يوميٍ  بشكلٍ  لها واإلستجابة
  المعلومات إلعطاء الصباحي
)المعلومات لتلقي والمسائي

 وطور المستفادة الدروس أهم حدد–
 المواجهة أساليب لتحسين نتائجها
 تلقي اجتماعات( الحادثة انتهاء بمجرد

)المدروسة المعلومات

Presenter
Presentation Notes
(اجتماعات تلقي المعلومات المدروسة) يجب دعوة المنظمات غير الحكومية للمتطوعين لحضور الاجتماع.



 خريطة وضع يجب مستفادة، دروس إلى المحددة الدروس لتحويل•
  .للحادث التالية التقارير جميع من المستفادة للدروس

المعلومات تلّقي اجتماعات تقارير–
(PIR) للحادث التالية التقارير–
  اإلدارية التقارير–
تحدث أن كادت التي/الحوادث تقارير–
 المختلفة اإلعالم وسائل تقارير–
المشاركين رأي استطالعات–

الدروس المحددة والمستفادة 
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Presentation Notes
يجب ذكر كل الدروس في الخريطة بجانب الإجراءات الموصى بها وذلك لوضع الخطط والبروتوكولات وتنظيم الدورات التدريبية الازمة  وللاستجابة للاحتياجات التي تظهر. ويكلَّف من يقود عملية تنفيذ ومراقبة كل إجراء على حِدة.وتُعد من مسئوليات السلطة المكلفة بمواجهة الحادث أن تنظِّم اجتماع منظَّم لتلقي المعلومات مباشرةً بعد الحادث، وذلك للتعرف على الدروس المستفادة وبيان طرق تحسين إجراءات مواجهة الطوارئ في المستقبل. ويجب أيضا دعوة المنظمات غير الحكومية التي أخذت على عاتقها توفير المتطوعين إلى هذا الاجتماع. 



شكًرا جزيالً 
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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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