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إنشاء وٕادارة مركز قيادة لتلوث الحياة البرية بالنفط
لم نشأت الحاجة لوجود مركز قيادة* 
ما الذي يحدث في االستجابة للحياة البرية* 
طريقة عمل مركز القيادة* 
إقامة المركز* 
اإلدارة اليومية* 



”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



لم نشأت الحاجة لمركز قيادة

االشراف على االستجابة للحياة البرية* 
إدارة الموارد في عملية االستجابة للحياة البرية -
الجمع اليومي للبيانات -
التخطيط واتخاذ القرار -

التواصل مع مركز قيادة الحادث* 

Presenter
Presentation Notes
تتم إدارة العمليات بنجاح أكبر إذا تمت إدارتها وتنسيقها من خلال مركز قيادة متكامل مع مركز حوادث شامل.



ما الذي يدور بداخله؟
شواطئ

نقطة الجمع
الساحلية 

مركز التجميع 
واالستقبال

نقل

البحث والجمع: الشواطئ* 
إمساك مؤقت: نقطة الجمع الساحلية* 
االستقرار والحفاظ : مركز التجميع القريب الستقبال الحيوانات* 

على الحيوانات حية
النقل* 

Presenter
Presentation Notes
ملخص عمليات الاستجابة لتلوث الحياة البرية بالنفط لتوصيل الحيوانات لمركز التجميع القريب وما يتم في كل مرحلة.



طريقة عمل مركز القيادة

ماذا حدث اليوم؟
من؟ ماذا؟ أين؟ كيف؟* 
)أعناق الزجاجة(اإلبالغ عن المشكالت * 

قرارات اإلدارة
تأكد من التنفيذ* 

التخطيط للغد
من؟ ماذا؟ أين؟ كيف؟ * 
تأكد من إمكانية حدوث هذا* 

Presenter
Presentation Notes
المسئوليات الأساسية لمركز القيادة في الأيام الأولى من عملية الاستجابة كدورة يومية من الأنشطة. 



إقامة المركز

أين؟* 
:ثالثة احتماالت -

الحادثمركز قيادة *    
)وزارة؟(في مكتب *    
في مركز إعادة التأهيل*    

كيف؟* 
)معدات(مكتب  -
غرفة اجتماعات -
)على الحائط(لوحات للعرض  -

Presenter
Presentation Notes
الارشادات الخاصة بإنشاء مركز قيادة والمعدات المطلوبة.



اإلدارة اليومية

قم بتقسيم األدوار والمسئوليات* 
تأكد من االتصال مباشرة مع مركز * 

قيادة الحادث
:قم بجمع المعلومات من* 

األنشطة الميدانية -   
أنشطة النقل -   
األنشطة داخل المنشأة -   

ضع البيانات المجمعة على لوحة * 
)تأكد من تحديثها(العرض 

اتخذ قرارات اإلدارة* 
االجتماعات المجدولة -   

إدارة الحادث 

االستجابة للحياة البرية

األنشطة في الميدان  األنشطة داخل المنشأة

Presenter
Presentation Notes
كيف تنظم التنسيق بين الأعمال المختلفة داخل مركز القيادة  وقائمة الأعمال اليومية العادية.



”بوسو“دليل 

Presenter
Presentation Notes
ارجع للقوائم الفنية ذات الصلة في الكتيب.



شكًرا جزيالً 

Presenter
Presentation Notes
العرض الثامن
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 .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 
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