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 إجراءات وتعدیل الخطة
 

 الوصي على الخطة
التصدي لالستعداد و الدولیة االتفاقیة تتطلبھا مختصة وطنیة سلطةك والنقل العامة األشغال وزارةتعیّن الدولة اللبنانیّة 

والنقل،  العامة األشغال وزارةضمن  البحري،و البري للنقل العامة المدیریةف. (OPRC)الزیتي والتعاون في میدان التلوث 
حریّة بلاالوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه  خطةالوصي على ال أیضا وھي. الدور ھذا أداءالمولج الیھا  مدیریةھي ال

 عدیلت أي توزیع ناضمكما وھي مسؤولة عن . وتعدیلھا ھاوتنقیح ھاوتحدیثا وصیانتھا تطویرھ عن المسؤولةاللبنانیّة و
 ).أدناه أنظرتدوین التعدیل بالكامل في السجّالت المختّصة ( عنوتحتفظ بالخّطة الجھات التي للخطة على كافّة 

 
 الخطة إدارة

 شغالاأل وزارةعلى  یجب ،ملموس حدّ  إلى الخطة ةفعالیّ  أو ةصحّ  على ریؤثّ  قد أو ریؤثّ  مما كبیر تغییر أي ثوحد في حال
وذلك  ،يطالنف لمكافحة التسّرب للتخطیط الوطنیةاستدعاء اللجنة  البحريو البري للنقل ةالعامّ  ةالمدیریّ  - والنقل العامة

الموافقة على ھذه  من واحد شھر غضون فيكافّة الجھات التي تحتفظ بالخّطة  الى تعدیالتال وتقدیم الخطةلمراجعة 
 .تالتعدیال

لى الوصي ا فیھا تغییرات أیةإبالغ و االتصال أرقام جمیع منالتحقّق شھریّاً كافّة الجھات التي تحتفظ بالخّطة یجب على 
 .الخطةعلى 

 
 المراجعة فترة

ً في المیاه البحریّة اللبنانیّة  يالنفط لمكافحة التسّرب للتخطیط الوطنیةتجتمع اللجنة   حادث في الخطة مالاستع بعد أو ،سنویا
 .األحداث ھذه استوجبتھا تعدیالت ةأیّ على  تفاقلإل وذلك علیھا، اتتدریبام بیالقبعد  أو ي،نفط تسرب
وصي لل ثةمحدّ  معلومات أو تصویباتال إرسالجھة تحتفظ بالخّطة على كل یمكن  ،ةالسنوی المراجعة دورة من الرغم وعلى
 .وقت أي ھا فيفی والبت للنظر خطةال على
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 المضبوطة لتوزیع النسخ: القائمة
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 التعریفات

 .النفطي التلوثومكافحة  ،مراقبة ،خفضلالمتبعة  جراءاتاإل أي - ستجابةاال
 .يلنفطا تسربلل لإلستجابة ةبھدف رفع الجھوزیّ  ،خاصة شركة أو الدولة، قبل من المتبعة اإلجراءات - االستعداد

 إلى نيالوطالساحلي  األساس خط من المیاه جمیع شملتو اإلقلیمیة، المیاه باسم أیضا ةالمعروف منطقةال - اإلقلیمي البحر
ً  میال 12  .بحریا

 التحتیة ىالبن من غیرھا أو خزان صمام، أنابیب، خط سفینة،ب لحقت أضرار ة نتیجةللمواد البترولیّ  تصریف أي - تسرب
 .الخاصة بتلك المواد

 .للحادثة اإلستجابة عملیة لبدء نشاط، حالة في معیّنة أو منظّمة وحدة جعل - تفعیل
 أسالیب ومقارنتھا مع فطيالن التسرب تنظیفل المتّبعةسالیب األ مختلف وسلبیات مزایا تقییم – ةصافیال ةیّ البیئ المنافع تقییم

 .ةتنظیف الطبیعیّ ال
 .بوقوع الحادثة المعنیة فاطراألإعالم  - تنبیھ
 كلیش مما ،ينفط تسربإلى  تؤدّي قد أو المصدر عینھ التي أدّتذات  الحوادث من سلسلة أو حدث - نفطي تسّرب ةحادث

 تفعیل تتطلب والتي أكثر، أو واحدة ةدولفي  صلة ذات أخرى مصالحأو  ،الساحل أو البحریة، البیئة على خطراً  یشكل قد أو
 . أخرى فوریة استجابة أو الطوارئ إجراءات

 .حادث وقوععند  بحسب الحاجة جدید موقعإلى  الموارد أو الناس ونقل جمع -وتعبئة حشد

 ھذهوتھدف . التنظیف وأنشطة الشاطئ حمایة لدعم المحافظات ھاضعت ةخطّ  - لتلوث الشاطئ الستجابةل محافظةال خطة
الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي و ،واألزمات لكوارثخالل ا ةالوطنی اإلطار العام لخطة اإلستجابة دعمإلى  الخطط

 و .للتسّرب النفطي على مستوى منشأة أو مرفق الستجابة، وخطط محلیّة أخرى ل)الخطة ھذه( المیاه البحریّة اللبنانیّةفي 
التسرب  النفایات الناتجة عن إدارةمتطلبات و ،النقلسائل وو ،البشریةالموارد توفیر و ،اللوجستيالدعم  علىھذه الخّطة  زتركّ 

 .النفطي

 یة،الھوائذات الوسائد  والمركبات الھایدروفویل قوارب شملیو البحریة، البیئة في عملی نوع أي من مركب - سفینة
 وأي مراكب عائمة، الخ. الغواصات،و

ً  واالستجابة النفطي لتلوثل االستعداد عن المسؤولة الوطنیة الجھة ھي - المختصة الوطنیة السلطة  الدولیةة لإلتفاقیّ  وفقا
 .(OPRC) الزیتيوالتعاون في میدان التلوث لالستعداد والتصدي 

 ستجابةبھدف إدارة عملیة اال اللبناني الوزراء مجلس رئاسة في أنشئت عملیات غرفة عن عبارة - الوطنیّة العملیات غرفة
 .والكوارث األزمات إلدارة الوطني لإلطار وفقاً  واألزمات الوطنیة لكوارثل

 حوادث ذلك في بما الطوارئ حاالت في استجابة أي لدعم المعنیة وزارةال أنشأتھ الستجابةل مركز - القطاعیةالغرفة 
 .يالنفط تسربال

 .النفطي تسربال لمكافحة المطلوبة حجم الموارد والقدرات إلى شیرت - اإلستجابة مستوى
 ي المیاهالنفط ف تحلّل تسھیل لغرض مصمم وھو السطحي، ھارتوتّ ل خافضةللزیوت ومواد مذیبة  موادّ  یضم منتج - تمشتّ ال

 .إلتحامھ إعادة ومنع
باإلضافة  غازالأو النفط وإنتاج  عن التنقیب یتم إستخدامھ في نشاطات في البحر عائم أو ثابت ھیكل أي - البحریة المنشأة

 .النفط تفریغ أو تحمیل إلى
 بحریا میال 200تزید عن  ال لمسافة البحر اتجاه في الخالصة قتصادیةاإل المنطقة تمتد - الخالصة االقتصادیة المنطقة

 ، أيالخالصة االقتصادیة تتداخل المناطق ماعند القاعدة لھذه ستثناءإ یكون ھناك. الساحلي األساس خط من) كم 370(
 التداخل، حدوث عند). كم 740( بحري میل 400 من أقل دولبین ال الساحلیة األساس خطوط عندما تكون المسافة بین

 الخالصة، القتصادیةا المنطقة في سیادیة حقوق الساحلیة لدولةول. فیما بینھا ةالفعلیّ  البحریة الحدود لترسیم للدول األمریُترك 
ما ك. والریاح والتیارات المیاه من الطاقة إنتاج مثل ،الطبیعیة الموارد وإدارة وحفظ واستغالل استكشاف لغرضوذلك 

 حمایةو ،البحري العلمي البحث، باإلضافة إلى إجراء والھیاكل والمنشآت االصطناعیة الجزر واستخدام بإنشاءالحق  لدیھاو
 یھا.عل البحریة والحفاظ البیئة

 البحریة ئالموان وتشمل نفطي،ال تسّربال من ناحیة خطراً  تشكل التي المرافق - النفطب المعنیّة مرافقالو البحریة الموانئ
 .وغیرھا األنابیب وخطوط النفط ومحطات

 والبحر اطئالش ذلك في بما اللبنانیة للدولة ةالقضائیّ  نطاق الوالیة ضمن البحریة المیاه كل تشمل - األمالك العاّمة البحریّة
 .الخالصة االقتصادیة والمنطقة اإلقلیمي

 ، الخ.ررةالمك والمنتجات والرواسب، الوقود وزیت الخام النفط ذلك في بما ،اھأشكال من شكل بأي یةالبترول المواد - النفط
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 .شتعاللإل مصدرعند وجود وذلك  النفط، أبخرة تؤدي إلى إشتعال التي الحرارة درجة - شتعالاإل نقطة

  .القضائیة والیتھا نطاقل التسّرب یخضع التي الوزارة -المتأثّرة وزارةال
الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة  وإدارة تنفیذ عن مسؤولة وزارة أو إدارة - ةخطّ الوصي على ال

 اللبنانیّة.
ذلك و االستجابة ھیكلیةلمدیر وحدة معّینة ضمن  المساعدة لتقدیم خطةال إطار في محددة بمھام كلفت إدارة أي - دعم ھیئة
 االستجابة لدعم
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 مةالمقدّ  1

 الغایة والغرض 1.1
 الغایة 1.1.1

 تسبّبتقد  أو تسبّب، التي للحوادث فوریّةال ستجابةاال یجب لذلك،. خطیراً  تھدیداً  الساحلیّة البیئة تلّوث اللبنانیّة الحكومة تعتبر
 البحریة یئةالب حمایةاإلجراءات الالزمة لإتخاذ  وجب ات دولیّة مختلفة،في إتفاقیّ  طرف لبنانبما أن و. خطیر تلّوثبمستوى 
یل المثال ال ، على سبفي المیاه البحریّة اللبنانیّة وطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي خطة تطویرذلك من خالل و علیھا والحفاظ
ً اوتم ،بناء علیھ. الحصر  من البحریة والبیئة الساحل حمایةالخاص ب 444/2002 البیئة حمایة قانون من 29 المادة مع شیا
 متكاملة كلیةھی یضم إستجابة نظام لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة مع حدیثة وطنیّة خّطة لبنان وضع التلّوث،

 أو متغیّرةلاظروف ال مع للتكیّف كافیة بمرونة كما وتتمتّع نفطي، تسرب لحالة االستجابة عند المسؤولیّات بوضوح تحدّد
 .عةمتوقّ ال غیر

 الغرض 1.1.2
لى إذ تتطرق إ، من أجل حمایة المصلحة العامةالبحر في  التسرب النفطي توجیھات بشأن إدارة حوادث ه الخطةھذ تتضمن

ستعانة تتطلب اإلالتي  مستویات اإلستجابةباإلضافة إلى  ،المطلوبةة التنسیق واالتصاالت، الموارد العامّ  ةیّ وھیكل آلیّة
 نیّةعمالواستراتیجیة  لمحة عامةھذه الخطة  وتوفّركما  إذا لزم األمر. والدولي يالوطن نالمتوفرة على الصعیدی مواردبال

ھیئات الو، مرافئوال ئنوامال سلطاتوالبیئة،  والھیئاتالبلدیات، و ،المحافظاتو ،تھدف إلى توجیھ اإلدارات الحكومیة
 لىعاإلستجابة أولویات تنظیم  في الخّطةھذه  وتعتمدنع. اصمبما في ذلك ال -ستجابة إلات امنظمّ  مدراءوكبار  ،ةیّ الصح

 حریةالب البیئة حمایة ،العامة صحةال حمایةك أخرى إعتبارات تلیھا ،أساسیة كأولویّة األرواح البشریة على الحفاظ مبدأ
تجابة بإجراءات اإلس بشكل مستمرّ المعنیّین بالحادثة  جمیعطالع إ وضمان ة،واإلقتصادیّ  اإلجتماعیة الموارد حمایة والبریة،
 .المتّبعة

 
 األھداف 1.2

ة الدولیة المنظمة البحری متطلباتمع في المیاه البحریّة اللبنانیّة  الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي الخطةأھداف تتطابق 
)IMO(  تطرقت ھذه الخطة إلى المواضیع التالیة ، وقدنوع من الخططاللھذا: 

 ،جمیع الجھات المعنیة عنممثلین  تتضّمن ،لإلستجابة حیویّة مةمنظّ إنشاء  •
 ،لمخاطرالحساسیّة لعالیة الالمناطق الوطنیة  تحدید •
 ،تنظیفاللحمایة ولاألولویة ذات المناطق الساحلیة تحدید  •
 الدولیة االتفاقیة) من 2( 6لتصدي للتلوث وفقا للمادة الالزمة لالمعدات  منمناسبة األنواع الواألدنى  العددر یوفت •

 ،(OPRC) الزیتيلالستعداد والتصدي والتعاون في میدان التلوث 
 ،ي تم تحدیدهذال ب النفطيث الناجم عن التسرّ تلوّ لل أوسعنتشار إمنع  •
 حاصل،ر التسرب وتنظیف التلوث المصدبم تحكّ ال •
ال تسبب المزید من  المعتمدة التعافيات د من أن استراتیجیّ ) للتأكّ NEBA( ةلصافیاالمنافع البیئة تحلیل  استخدام •

 .يلبیئاالضرر 
 

 النطاق 1.3
 ضمّ ت يتالو یّة،لبنانال جمھوریةلل ةالعامّ  البحریةاألمالك الواقعة ضمن  النفطیة باتتسرّ لل ستجابةاالنطاق ھذه الخّطة یشمل 

 تدخل التي ةالنفطیّ  باتتسرّ لل ستجابةاإلكما وتشمل . (EEZ) الخالصة االقتصادیة والمنطقة ،والمیاه اإلقلیمیة ،الشاطئ
 لخطرةا الموادتشمل تسّربات  الأّن ھذه الخّطة  الذكربر یجدال. خارجیة مصادر من اللبنانیة الخالصة االقتصادیة المنطقة

شمل ھذه من الممكن غیر أنھ  .البحر في عرضالشحن  حاویات التسربات الناتجة عن إنقالبأو  (HNS) والضارة
 .الحقة للخّطةالتحدیثات ال ضمنفي المستقبل،  المواضیع

 
 القانوني اإلطار 1.4

دولة اللبنانیّة تنفیذ االلتزامات العاّمة للبھدف قد تّم إعداد الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّة ل
 :في إطار االتفاقیات الدولیّة التالیة
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ر یؤدي الى تلوث میاه البح قد البحر في حال وقوع حادث أدّى أواالتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدّخل في عرض  •
، والتي 1974تشرین األّول  12بتاریخ  9226) التي صادق علیھا المرسوم رقم 1969بالمحروقات السائلة (

صالحیّات عامة في عرض البحر بحسب ما تقتضیھ الضرورة وذلك لمنع، تخفیف أو إلغاء األعضاء تعطي الدول 
البحر بالنفط ، وذلك عقب  (أو إمكانیة تلوث) ى سواحلھا أو مصالحھا األخرى ذات الصلة من تلوثخطر علال

 وقوع حادث بحري أو أفعال ذات صلة.
7.  

) وبروتوكول 1976وبروتوكول اإللقاء ( اقیة برشلونة)(اتف 1976تفاقیّة حمایة البحر المتوسط من التلوث، عام إ •
الدولة اللبنانیة بموجب ) التي صادقت علیھا 1976المنع والطوارئ (التلوث من السفن وحاالت الطوارئ) (

إتّخاذ  والتي یتوجب من خاللھا على الدول األطراف 1977حزیران  30بتاریخ  126قانون رقم  - مرسوم
التدابیر المناسبة لمنع وتخفیف، ومكافحة التلوث في البحر األبیض المتوسط. أّما بموجب بروتوكول اإللقاء، 

لإلبالغ عن تلوث محتمل من قبل السفن  الجھات المعنیةإصدار تعلیمات إلى ، عضو ةدولك لبنان،یتعین على ف
. أّما في إطار بروتوكول یةالنفط المواد بما في ذلك رىأخ مواد وأ والطائرات وعن أنواع ھذا التلّوث من نفایات

 اتتسربالاإلبالغ عن أي تسرب نفطي والتعاون في ما بینھا في حالة  األطرافالمنع والطوارئ، فعلى الدول 
 .واسعة النطاقال ةنفطیال

8.  
) (صدّق بالقانون 1980أیّار  17بروتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بّریة (أثینا،  •

اتخاذ تدابیر مناسبة لمكافحة  األطرافعلى الدول  بموجبھیتعیّن ي ذ، وال)1994شباط  22بتاریخ  292رقم 
 .العضو الدولة حدودأي مصدر أو نشاط داخل  عن الناتجالبحر األبیض المتوسط  فيالتلوث 

9.  
القانون الدولة اللبنانیة بموجب ) التي صادقت علیھا UNCLOS( 1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  •

ومكافحة تلوث البیئة  خفضواتخاذ تدابیر لمنع  األطرافالذي یتعین بموجبھا على الدول و، 295/1994رقم 
 البحریة والتعاون لتطویر وتنفیذ خطط الطوارئ ضد التلوث.

10.  
، 1978یغتھا المعدّلة ببروتوكول عام ، بص(MARPOL 1973)االتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن  •

 حكامأة الملحق األول "الالئحة التنفیذیة لمنع التلوث الناجم عن النفط" الذي یحتوي على ، وخاصّ الخمسةا اتھحقومل
 تطلب إلتزامیالوقایة والحد من التلوث البحري الناجم عن التصریف العرضي أو التشغیلي للنفط، والذي تعنى ب

طن وما فوق وعلى  150ناقالت النفط التي تبلغ حمولتھا اإلجمالیّة  على ھذا الملحقفرض یكما الدولة اللبنانیّة. 
 ھاخطة طوارئ للتلوث النفطي على متنإقتناء  ،طن وما فوق 400كل سفینة أخرى تبلغ حمولتھا اإلجمالیّة 

(SOPEP)، مثل  مطلوبةخرى أباإلضافة إلى وثائق ذلك  مھا،موافق علیھا من قبل الدولة التي تحمل السفینة عل
 .يمنع التلوث النفطالدولیة لشھادة الولنفط سجل ا

11.  
عداد لالست الدولیة االتفاقیةتجاه الدولة اللبنانیّة لتزامات إتنفیذ بھدف  ، على وجھ الخصوص،الخّطةھذه إعداد  كما تم

 .)2004 تشرین الثاني 20( 605بموجب قانون رقم ، (OPRC 1990) الزیتيوالتصدي والتعاون في میدان التلوث 
 

 لتشریعات التالیة:ا مع أحكامھذه الخّطة فتتناسب ، بالنسبة للتشریعات الوطنیة
وزارة البیئة بالتنسیق مع وزارة االشغال العامة والذي بموجبھ یطلب من  444/2002قانون حمایة البیئة رقم  •

) حمایة شواطىء الجمھوریة اللبنانیة ومواردھا الطبیعیة 1ن تتولّى (والنقل واالدارات والجھات المختصة ، أ
) حمایة المیاه االقلیمیة الللبنانیة الطبیعیة الحیة وغیر الحیة 2ومرافئھا من مخاطر التلوث بجمیع صوره واشكالھ (

دة التاسعة المامن مخاطر التلوث بجمیع صوره واشكالھ، بما في ذلك وضع الخطط وادارة حمایة الشواطىء (
التدابیر الالزمة للوقایة من كل تلوث بحري ناتج عن سفن او ناقالت بحریة او ویطلب إتخاذ  اكم). والعشرون

 مركبات او منشآت في المیاه االقلیمیة اللبنانیة.
12.  

التي  138، بالتحدید المادّة األنظمة والقواعد المتعلّقة باألنشطة البترولیّةحول  2013/ 10289مرسوم رقم  •
الطارئة التي یمكن أن تقع خالل تنفیذ األنشطة للظروف إعداد وتحدیث خّطة مواجھة توجب على المشغّلین 

 .الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّةالبترولیّة، والتي یجب أن تنسجم مع 

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/BC76_ara.pdf
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  المراجع:
• -http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International

(MARPOL).aspx-Ships-from-Pollution-of-Prevention-the-for-Convention 
• -entions/ListOfConventions/Pages/Internationalhttp://www.imo.org/en/About/Conv

(OPRC).aspx-operation-Co-and-Response-Preparedness,-Pollution-Oil-on-Convention 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Oil-Pollution-Preparedness,-Response-and-Co-operation-(OPRC).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Oil-Pollution-Preparedness,-Response-and-Co-operation-(OPRC).aspx
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 الوقایةأحكام  2

عملیة حشد الموارد الالزمة  معبالمقارنة  أھمیة عالیة اتذمكافحة التسرب النفطي لاإلجراءات الوقائیة  اعتبرتلطالما 
بناًء على ف. الناتجة عنھا واالقتصادیة االجتماعیةثار السلبیة البیئیة، اآل لتعاطي معلإلستجابة لھكذا نوع من الحوادث وا

نمو غم روذلك  ىكبرال ت النفطناقال الناتج عن لتسربحوادث ال اإلجمالي عددإنخفاض ملحوظ لل ھناك ،التجارب العالمیة
 الدولیة ریةالبح المنظمة تبذلھا التي الجھود إلىویعود ذلك أساساً . ولةنقالمو المنتجة النفط یةكمّ تزاید و يالعالم قتصاداال

 .فعالیةأكثر  وقائیة تدابیر لوضع والشركات الوطنیة والحكومات
 

مما . وتسویقھ ،نھوتخزی ونقلھ النفط، جاتات إنعملیّ  مراحللمختلف  ینالمستمرّ  دیثوالتح التقییم التدابیر الوقائیة وتتطلب
 .رة أعالهالمذكو المراحل كل خالل النفطیة التسربات الالزمة لضبط والحد من مواردال تكریس یةلبنانب على الدولة الرتّ ی
 توفیر عن فضالً  ،تقویة قدرات العاملین في القطاعواإللتزام بھا من خالل  تعلیمات التصّرف الدائمة وضع ذلك یتطلبقد و

 .وتأمین صیانتھا بشكل مستمر الحدیثة والمعدات التكنولوجیا
 

 ةبریّ ال مصادرال عن مالناج بتسرّ ال منع 2.1
 في لنفطل تصریف من الممكن أن ینتج عنھا التيو یةالنفطإدارة المواد والمصانع التي تعنى ب مرافقال جمیععلى یجب 

 ،النفط النفط، موانئ تخزین آتمنشو عاملمك المثال ال الحصرعلى سبیل  ،مائیةي مجار أي أو والجداولأ المصارف
 :یلي مااإلستحصال على  ،الوقود ومحطات
 فقاوللنقل البّري والبحري تعطى من قبل المدیریّة العاّمة ( النفط من محدودة یاتمّ ك لتصریف تصریح: تصریح •

 من كل من اقتراح على بناء الوزراء، مجلس عن یصدر مرسوم على وبناء ،444/2002 القانون من 31 للمادة
 من 3 الملحق وقد حدّد). 444/2002 القانون من 30 للمادة وفقا والنقل ةالعامّ األشغال وزارة و البیئة وزراء
 لمرافقا من البحر في تفریغھاو السائلة النفایات لتصریف بھا المسموح قصوىال الحدود 2001 لعام 8/1 القرار
 ).یّةالنفط التي تتعامل بالمواد مرافقللالمرافق دون تخصیص  أنواع جمیعل( والجدیدة القائمة

إّما  دةمزوّ  المصارف جمیع تكون أن یجب النفط: تصریفلنفط عن المیاه أو العتراض ا فصلتجھیزات ل •
میاه الصرف  في النفط تركیز تقلیص على قادرة (oily water separator) المیاهالنفط عن  فصلل اتبتجھیز

 ،(interceptor)مسار التصریف النفطي تعترض  ات، أو بتجھیزالبیئة زارةو قبل من المحدد المستوى إلى
 اھغیروتف دوري بشكل اتالتجھیزھذه ة صیان یجبكما و .من الوصول الى البحر منعھتلبشكل منفصل تخّزنھ و

 .الغزیرة األمطار أوقات في خصوصا ،اھفیضان عدم لضمان
13.  

 یّةموانئ النفطال عن مالناج بتسرّ ال منع 2.2
القوانین و لألنظمةالكامل  امتثالھاتثبت  شھادات رخص باإلضافة إلىالاإلستحصال على  النفطیة الموانئ جمیععلى  یجب

 . ستیراد وتخزین النفطإالمتعلّقة بعملیات 
 

العاّمة إلنشاء، بناء، الشروط التنظیمیّة قد حدّد  08/11/1994الصادر في تاریخ  5509 رقمالمرسوم فبالرغم من أن 
وتشغیل مجّمعات المشتقات النفطیّة السائلة، باإلضافة الى صھاریج النقل ومحّطات التوزیع، ولتخزین وتعبئة المحروقات 

 بشكل نیتبالتي  الحالیة وانئالم من العدیدإن  ، إذكامل بشكل ھذه الشروطیتم إحترام  مل ،البروبان) -المسیلة (غاز البوتان
 .خیصھاتر یتم لم ،الحرب فترة خالل قانوني غیر

 
) تصنیف المشتقّات النفطیّة 1( :التالیة العناصر تشمل المرسوم یغّطیھاالتي  والمواصفات المتطلباتالجدیر بالذكر أن و

البحریّة المرابط والخطوط  باتمتطلّ ومواصفات ) 2والغلیان، (الومیض حرارتي والمواد البتروكیمیائیّة السائلة بحسب 
) سالمة 4) مواصفات الخط البحري، (3بحسب نوع المرابط (مرابط تقلیدیّة ومرابط محوریّة) وحمولة البواخر القصوى، (

 خالل لنفطل تسرب  حدوث حالة في واالستجابة االستعداد على التركیزمع ( المالحة والمحافظة على البیئة ومكافحة الحریق
 ،ھاأحجامو فیما بینھا، والمسافات ھامواقع( األرض وتحت فوق النفط اناتخزّ  مواصفات ذلك في بما التخزین) 5، ()التفریغ

 ،الحرائق لمكافحة التجھیزات واإلجراءات ذلك في بما ،(manifolds)مراكز التحویل و) أحواض التجمیع حول الخّزانات
 مواصفات) 7(و ،تعبئتھو  النفط تسلیممواصفات ) 6( ؛)فصلأحواض ال ذلك في بما( البیئة وحمایة والسالمة واألمن

 .المشتقات النفطیّة السائلة توزیع اتمحط
 

 ةمضخّ  توفیر) 1( ذلك في بما ينفط تسرب حدوث في حال البیئة حمایة باتمتطلّ  على ینصف ،المرسوم من 3.4 الفصلأما 
 التفریغ خاللتسّرب لتطویق أي  حاجز عائم توفیر) 2( ،تسّرب وجود حال فيبشكل فوري  يالبحر نابیباأل خط غیفرلت
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 لیھاع وافقم مشتتاتب زمجھّ تفریغ ال خالل االستعداد أھبة على طوارئلل قارب توفیر) 3( ،النفط المنسكب حركة من لحدوا
 ً  المراقبة) 4( مخزن،ال في منھا الالزمة الكمیات توفیرباإلضافة الى  الالزمة، الرش معدات مع ،البیئة وزارةمن قبل  مسبقا

 اختباروإجراء  المرنة والخراطیم البحریّة األنابیب لخطوط السنوي فحصال) 5( التفریغ، أنشطة خالل ةالمستمرّ  ةالمیدانیّ 
 .االستعداد أھبة على یكون الحرائق لمكافحة قارب توفیر) 6( الضغط،

 
وزارة  موافقة دبع ، فیجب أن یتم ذلكالشاطئبمحاذاة  بناؤھاالمقرر  جدیدةالالنفطیّة  المنشآت جمیعد مواقع أما بالنسبة لتحدی

 لسالمةاالمحتملة على  المخاطراالعتبار  بعین ، وبعد األخذ والبحري البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ 
 علیھ نصی ما حسب ،البیئي األثر تقییم دراسة من ضمن المسائل ھذه في النظر یتمو. الموقع حدود خارج والبیئة العامة

 .8633/2012 المرسوم
 

 والمرافئ الموانئ داخل تسربال منع 2.3
ً أن  .ةبریّ  كانت أو ةبحریّ ، والمرافئ الموانئ داخل المحتملة النفطیّة باتلتسرّ ا مصادرد تعدّ ت  اتملیّ عإال أنھ ثبت عالمیّا

 تفتیشال إجراءات ىشاتمتأن ینصح بمن ھنا ئ. نوامالداخل النفطي  لتسربل الرئیسي ھي المسبب بالوقود السفن تزوید
 كما. یةالوطن القانونیة المتطلباتمع و علیھا المصادق لیةالدوّ  االتفاقیات مع المرافقضمن  المتّبعة اإلجراءاتغیرھا من و

 :أدنى حدك ةالتالیالمستلزمات  والمرافئ تأمین الموانئعلى  ینبغي
 ،النفط أحواض التجمیع حول خّزانات •
 ،نفطال برامیل جمیع تخزینمساحات حول  أحواض التجمیع •
 ،لنفطاأنابیب  خطوطلكل  نتظمم فحص •
 ،التوصیل النھائيأنبوب خط لتجمیع النفط تحت  حاویات توفیر •

•  
 المرافئ اللبنانیّة داخل اكبالمرالسفن وعن  مالناج تسربال منع 2.4

واالتفاقیة الدولیة لالستعداد والتصدي والتعاون في  (MARPOL)بصفتھ دولة موقّعة على اتفاقیّة منع التلوث البحري 
 Port) لمیناءلدولة المذكرة تفاھم البحر األبیض المتوسط بشأن رقابة  باإلضافة إلى، (OPRC) الزیتيمیدان التلوث 

State Control) ، الدولیة. على  نالقوانیلھذه  ھامتثالإ للتأّكد من ھجمیع السفن التي ترسو في موانئملزم بتفتیش  لبنانفإن
 Civil) للتأكد من أنھا تحمل شھادة تأمین بموجب اتفاقیة المسؤولیة المدنیة النفط ناقالت تفتیش یجبوجھ الخصوص، 

Liability Convention). 
 

 البحریة االنشطة البترولیة الناجم عن التسرب منع 2.5
ن الموارد قانوضمن یتم شرحھا  النطاق واسعة البحریة البترولیةاالنشطة  من ات النفطیّةالتسرب من الوقایة باتمتطلّ إّن 

حول األنظمة والقواعد المتعلّقة  2013/ 10289مرسوم رقم الو )،2010/ 132البترولیّة في المیاه البحریّة (قانون رقم 
 باألنشطة البترولیّة.

 
المشغّل بالنیابة عن صاحب الحق بتقدیم  قیام 32، و29.3، 29.1المواد تقتضي  ،2010/ 132قانون رقم ال فبناء على

/ 10289مرسوم رقم الیتضّمن و دراسة تقویم أثر بیئي مفّصل كجزء من خّطة التطویر، اإلنتاج، النقل أو اإلستعمال.
 الوقایة في تساھم التي والبیئة والسالمة ةالصحّ  متطلبات عن فضالً  البحریة، المنشآت إقامةومتطلّبات لحفر األبار  2013

 . أو البترولیة البحریة ألنشطةالنفطي الناتج عن ا تسربال من
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 اإلستعداد 3

 الرئیسیّةالمعنیّة الجھات  3.1
شامل لمخاطر الییم تقال باإلرتكاز على نتائج الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّةتم تطویر 

الخّطة ونظام االستجابة  وتكمن نقاط قّوة. ةمع أفضل الممارسات الدولیوذلك تماشیاً . )المجلد "ب"( التسرب النفطي في لبنان
في الوقت  تحافظو بوضوح المسؤولیات عند االستجابة لحاالت التسرب النفطي تحددالتي  فیھا في بنیة اإلستجابة المتكاملة

 .ف مع الظروف الخاصة لحادث معّینلتكیّ لالكافیة المرونة على ذاتھ 
وطنیّة السلطة بمھام ال المدیریة العامة للنقل البري والبحري -وزارة األشغال العاّمة والنقل تقومجب ھذه الخطة، بمو

 :یةوتتحّمل المسؤولیات الرئیسیة التال ،مختّصةال
لمادة امكافحة التلوث النفطي، وذلك بحسب الفقرة األولى من و ي اإلستعدادالمسؤولیة، وبالتالي المساءلة، في مجال •

 ،(OPRC)إلتفاقیّة الدولیّة لالستعداد والتصدي والتعاون في میدان التلوث النفطي من ا 6
 ،خّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّةعلى ال الوصایة •
 ،المسؤولیة في تقییم متطلبات تفعیل الخّطة •
 ،مرلزم األإذا تسّرب النفطي، وتولّي ھذا الدور المسؤولیّة في تعیین القائد الوطني لحادثة ال •

14.  
 المدیریة العامة للنقل البري -وزارة األشغال العاّمة والنقلالخّطة، تتحّمل  ةخّطة، أي صاحبعلى ال ةیاوصسلطة وبصفتھا 

 مساءلة في ما یلي:للتخضع والبحري في لبنان المسؤولیّة و
 ،في اإلطار القانوني الواردة تغییراتالوضع وصیانة وتحدیث الخطة مع األخذ بعین االعتبار  •
 ،الوطني یدعلى الصع ةات المستمرّ القدر تقویةتنسیق اللجنة الوطنیة للتخطیط لمكافحة التسّرب النفطي لضمان  •
 ،والتمرین العملي المستمرلتدریب امج ابرمتابعة تنفیذ  •
  ،كافحة التسرب النفطي للمنشآت والعملیّات المحدّدةالموافقة على خطط م •
 ،)Shoreline Response Plans - SRPs( لتلوث الشواطئالستجابة لالموافقة على خطط المحافظات  •
 .توزیع الخطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّة •

15.  
وثیق ال لتعاونا على ھذه الوزارة وجبحمایة البیئة في لبنان، في ما یتعلق بمسؤولیتھا القانونیة نظراً إلى دور وزارة البیئة و

 إلدارةلتسرب النفطي وا لمكافحة لضمان االستعدادالمدیریة العامة للنقل البري والبحري  -مع وزارة األشغال العاّمة والنقل
ھاتین الوزارتین مسؤولیات إلى ھذه الخطة من " 1المجلّد "ثتطّرق وقد . الثالث المستوى للتسّربات مناإلستجابة  عملیات

من المتوقع أن تعمل وزارة البیئة، وزارة األشغال وضمن ھیكلیّة إدارة الحوادث. من الجھات المعنیة غیرھا إلى  باإلضافة
 ادث التسّربحو أنواع والوزارة المتأثّرة بشكل وثیق خالل تقییم جمیع المدیریة العامة للنقل البري والبحري -العاّمة والنقل
 .االستجابة عملیة خالل كإحدى األولویات ضمان حمایة البیئة النفطي بھدف

 
 وھيحادثة. ھیكلیة قیادة ال ضمنممثلة فجمیعھا لوزارات المعنیّة بالقضایا المتعلّقة بالتسرب النفطي، أما بالنسبة لباقي ا

ً  ةمثّلم ریة العامة المدی -وزارة األشغال العاّمة والنقل . وتقوماللجنة الوطنیة للتخطیط لمكافحة التسّرب النفطي ضمن أیضا
على سبیل للجنة اوتشمل بصفتھا السلطة الوطنیّة المختّصة.  ال ھذه اللجنةعمتسییر أانعقاد و بتسھیل للنقل البري والبحري

 :التالیة الجھات المثال ال الحصر
 ،المدیریة العامة للنقل البري والبحري -وزارة األشغال العاّمة والنقل •
 ،وزارة البیئة •
 ،ھیئة إدارة قطاع البترول -وزارة الطاقة والمیاه •
 ،المدیریّة العاّمة للنفط -وزارة الطاقة والمیاه •
 ،منشآت النفط اللبنانیّة -وزارة الطاقة والمیاه •
 ،الجیش اللبناني •
 ،الدفاع المدني •
 ،ة الزراعةوزار •
 ،وزارة الداخلیّة والبلدیّات •
 ،المدیریّة العاّمة لألمن العام -وزارة الداخلیّة والبلدیّات •
 ،وزارة اإلعالم •
 ،وزارة الصّحة العاّمة •
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 ،وزارة العمل •
 ،وزارة العدل •
 ،وزارة اإلتّصاالت •
 ،وزارة المالیّة •
 لالستشعار عن بعد و المركز الوطني لعلوم البحارالمجلس الوطني للبحوث العلمیّة بما في ذلك المركز الوطني  •
 .وزارة الثقافة •

 
لتعاون ال تفعّ وكما . حول جمیع قضایا التسرب النفطيآرائھا بخذ األوالمعنیّة جمیع الوزارات وتساھم ھذا اآللیة بإشراك 

والتمارین العملیّة للتصدّي للتسّربات النفطیة. وقد تّم عرض أدوار ومسؤولیات كل  خالل تنفیذ الدورات التدریبیةفیما بینھا 
 "1الجھات في "المجلّد ثمن ھذه 

 
 

 الھیكلیّة التنظیمیّة لإلستجابة 3.2
ھیكلیّة  على من المستوى الثالثتسّرب نفطي  ةللتعامل مع حادث المنصوص علیھ ضمن ھذه الخطةیستند نظام االستجابة 

من قبل شركات النفط وبعض  عة على صعید دوليالمتبّ  )Incident Command System – ICS( الحوادث نظام قیادة
 یلخصولتتناسب مع حجم الحادثة.  ةالتنظیمیّ  ةالھیكلیّ  لتعدیمن خالل إمكانیة الستجابة في انة ومر نظامال ھذایوفّرو. الدول

یل الفقرات الالحقة المزید من التفاصكما تستعرض ، التنظیمیة أدناه الخطوط العریضة لھذه الھیكلیّة 3.1توضیحي الرسم ال
، ددةالمح رادوواأل ائفى الوظعل اإرتكازھفي  ه الھیكلیةالمیزة الرئیسیة لھذتكمن حول أدوار كل من األطراف المسؤولة. و

مناسب الدد عال رفي حال توفّ أشھر  وأمدّة أسابیع لمن خاللھا االستجابة إستدامة عملیات یمكن د، وبالتالي افرولیس على األ
 .العناصر البشریةمن 

 
الشؤون العامة، یضّم مسؤولین في  فریق دعمھ یعاونو الھیكلیةھذه  (NOSIC) القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيیترأس 

یقوم القائد الوطني بقیادة أربع مجموعات استجابة، وھي وین. صین الفنیّ ، فضالً عن المتخصّ والقانونواألمن، والسالمة 
الذي و ،)ICAG( فریق اإلستشاري لقیادة الحادثةالویقوم والشؤون المالیّة.  ،والشؤون اللوجستیّة ،والتخطیط ،قسم العملیات

واء على تسلیط األضو اإلستراتیجیة التوجیھاتبتقدیم  ،یضم ممثلین رفیعي المستوى من الوزارات الحكومیة المختصة
أعضاء  یمكن للقائد الوطني التشاور معإذ . ویعتبر ھذا الدعم مرن بطبیعتھ الخاصة بعملیات اإلستجابةالتحدیات األولویات و

  مختلفین تبعاً لطبیعة الحادثة.
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 الھیكلیّة التنظیمیّة لإلستجابة :3.1رسم توضیحي 

 

 في السیاق اللبناني لھیكلیّة نظام قیادة الحوادث العناصر الرئیسیة 3.2.1

 (NOSIC) القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي 3.2.1.1
للتدریب الكامل  دورالالرئیسیین لھذا  المرشحینخضع ویإدارة الحادثة. لیة مسؤو القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي یتولّى

ب في حال وقوع حادث تسرلحادثة. وا قیادةبدور في تمارین عملیّة لالستجابة للتسرب النفطي  ویشاركونمسبقاً، كما 
 ي والبحري بالتعاون مع وزارة البیئة والوزارة المتأثرةالمدیریة العامة للنقل البرّ  -وزارة األشغال العاّمة والنقلتقوم نفطي، 

الى القائد الوطني  سلّم القیادة، تُ لإلستجابة المستوى الثالث . في حال إعالنمستوى اإلستجابة المطلوبتحدید وبتقییم التسرب 
 .رسميّ  بشكلٍ  الخّطة ھذه ویتم تفعیل لحادثة التسّرب النفطي

 
 :نيللقائد الوط المھام األساسیة

 ،لحادثةاقیادة تولّي  •
 ،في جمیع المراسالت والوثائق اإلسم استخداموذلك من أجل  ،تسمیة الحادثة •
 ،مركز قیادة الحوادث تفعیل •
 ،والطاقم العام (NOSIC)دثة اوفریق دعم قائد الح(ICAG) دثة االفریق اإلستشاري لقائد الح تفعیل •
 ،أھداف، أولویّات، واستراتیجیّات اإلستجابة الواجب اتباعھا تحدید •
 ،عمل فریق القیادة والطاقم العامّ  تنسیق •
 ،ضمان جدولة اجتماعات التخطیط على النحو المطلوب •
 ،الالزمةتدابیر السالمة  إتخاذ جمیعمن  التأكد •
 ،)IAPعلى خطة عمل الحادثة ( الموافقة •
 ،اسباً عندما یكون ذلك من التسریح تسھیل •
 .الجھات المعنیةالتواصل مع  •

 
 لحادثة التسّرب النفطي بحسب طبیعة الحادثة، فتكون: ةالوطنی یادةالقتختلف اإلدارة التي تتولّى دور 

ناجمة عن تسّرب في البحر ( تفي حاال المدیریّة العاّمة للنقل البّري والبحري -وزارة األشغال العاّمة والنقل •
خّزان)، تسّرب في میناء، تسّرب من مصدر غیر  حمولة(خسارة  بریّةناجم عن مصادر أعمال الشحن)، تسّرب 

 ، أومعروف، وتسرب خارج المیاه اإلقلیمیة اللبنانیة
 .في المیاه البحریة اللبنانیةبترولیة النشطة االعن  جمان تسرب حال في ھیئة إدارة قطاع البترول •

 
لمخولین ا، بالتعیین المسبق لألفراد القطاعیة في التخطیط للطوارئ اأنشطتھضمن وذلك ، نین اإلدارتیھاتكل من تقوم و

 ثالث.ال من المستوىتسّرب  حصولالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي في حال دور  يتولّ 
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 الوزارة المتأثّرة 3.2.1.2
أو  العاّمة للنقل البّري والبحري المدیریّة ممثل عنبینحصر  لحادثة التسّرب النفطي الوطنیّةة ادیالقدور  نّ أ من الرغم على
 أو ھیئة(أو  الوزارةھذه  تكونف ،بحادثة التسرب ىخرأ زارةوإال أنھ من الوارد أن تتأثر  ،ھیئة إدارة قطاع البترولعن 

 األول أو المستویینمن  تسرب وقوع حال فيف. التسرب منطقةنطاق  ضمنالمتأثّرة ھي الوزارة  ضمن الوزارة) مدیریة
 والتي تشرف عند الحاجة ابھ الخاصة ھیكلیة الطوارئ وتفعیل (LIC) محليال حادثةال قائد دعم الوزارة المتأثّرة على ،الثاني
رة المتأثّرة تقوم الوزا قدف الوطني، المستوى على . أّماالالزمم الدعم دّ تقو المحلي، المستوى على االستجابةعملیات  علىحینھا 

 األخرى موادالو الوقودتحویل إستیراد  تسھیل عملیة ،ال الحصر المثال سبیل على ،صالحیاتھانطاق ضمن  بتأمین الدعم
 اق صالحیّاتھا.ونطالمتاُثّرة  وزاراتال 3.1 جدول صلخّ یو غیر متضّررة بالتسّرب. بدیلةالى مرافئ 

 
 الوزارة المتأثّرة: 3.1 جدول

 نطاق الصالحیّة الوزارة
 نتجّمع الشركات المستوردة للنفط في لبنامن الموانئ التابعة ل اتتسربّ  المدیریّة العاّمة للنفط -وزارة الطاقة والمیاه 
 منشآت النفط في طرابلس والزھراني منشآت النفط اللبنانیّة -وزارة الطاقة والمیاه 
 ریشة،الح عمار، دیر ،الزھراني الزوق، في الكھرباء تولید اتمحطّ  مؤّسسة كھرباء لبنان -وزارة الطاقة والمیاه 

 والجیة
المدیریّة العاّمة  -وزارة األشغال العاّمة والنقل

 للنقل البّري والبحري
 ات تتخّطى الحدود اللبنانیّةتسربّ من مصدر مجھول، أو  اتتسربّ 

 بمحاذاة الشاطئالموجودة المصانع  وزارة الصناعة
 

 (ICAG)الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة  3.2.1.3
 مباشرة معنیةال اتمدیریّ الو والسلطات الوزارات نع (رفیعي المستوى) ممثلین من فریق اإلستشاري لقیادة الحادثةال نیتكوّ 

تتلخص و. ات االستجابةلعملیّ  الیومیة اإلدارة في المشاركة دونقیادة الحادثة  فریق دعم في أساسي . وھو فریقالتسربب
طني القائد الوغیر أّن . مجال إختصاصھاضمن صالحیات الجھات الممثلة أو الى قائد الحادثة  المشورة تقدیمبمسؤولیاتھ 

فریق اإلستشاري لقیادة ال تكوین ویستند. الفریقھذا بعد استشارة  النھائي القرار اتخاذ سلطةب یحتفظلحادثة التسّرب النفطي 
الى  تشارياإلسالفریق أعضاء  المستبعد إستدعاء مجمل منف. بطبیعتھ مرن كونوی ةالحادث وتفاصیل طبیعة على الحادثة
ویجب أن یتمتّع األعضاء  .المطلوب النحو على المشورة لتقدیم ر كل منھمتوقع  توفّ من المھ  أنّ إالّ  ،نظام قیادة الحادثة مركز

 بـ:
 ،الحادث عن الوظیفیة المسؤولیة أو القانونیة الصالحیّة •
 ،االستجابة عملیات على تأثیرال على القدرة •
 ،ةللحادث االستجابة من جانب رئیسي تنسیق أو دارةإل یّةالقانون المسؤولیّة •
 ،ستجابةعملیّات اال لدعماإلدارات التي یمثّلونھا  عن نیابة المھام وتنفیذ القرارات التخاذ الكاملة السلطة •
 .ستجابةاال ھیكلیة في مشاركةال لدعم الالزمة الموارد •

 
ً  ةمنفصل فریق اإلستشاري لقیادة الحادثةال وظیفة تكون أن یجب  لوطنیةا العملیات غرفةالمقترحة في وظیفة ال عن تماما

ً قیادة الحادثة  فریقوقائد الحادثة  دعم ھيفریق اإلستشاري ال وظیفةف .إلدارة الكوارث واألزمات  خاذات لتسھیل عملیة تقنیّا
 االستراتیجیة القرارات اتخاذ عن ةمسؤول يھة، فالوطنیّ  العملیات غرفة أّما. تنظیفال تاعملیّ  بشأن یّةالتكتیك قراراتال

 .على سبیل المثال ال الحصر، الدولیة اتوالمساعد واإلعالم التمویلك وطنیة أھمیة ذات بمجاالت المتعلّقة
 

 يالنفط لمكافحة التسّرب للتخطیط الوطنیةاللجنة  3.2.1.4
منتدى  ه اللجنةعتبر ھذالنفطي. وتُ  لمكافحة التسّرب للتخطیط ةوطنیّ ال جنةلال فریق اإلستشاري لقیادة الحادثةال أعضاءیشّكل 

 ةوأیّ العملیّة،  والتمارین التدریبك ،الخّطة الوطنیّة على تؤثر التي القضایا لمناقشة ة المختّصةالوطنیّ تستخدمھ السلطة 
 ره أنّ ومن الجدیر ذك .عند الحاجة ة المختّصةالوطنیّ برئاسة السلطة  جنةوتجتمع الل. ةلخطّ ل مطلوبة تغییرات أو تحدیثات
 سینلتح مطلوبة تكون قد التي القدرات بناء أو العمل مجاالت اتأولویّ  تحدیدعن مسؤولة ھي  ة المختّصةالوطنیّ السلطة 
 .ألي تسّرب نفطي لبنان في ستعداداال رفع مستوى وبالتالي مستمرة، بصورة الخطة
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 غرفة العملیات البحریّة المشتركة 3.2.1.5
أي  عن اإلبالغ یتم أن یجبف. ساعةال مدارعلى النفط  بتسرّ  حوادث عن واإلبالغ تصاالتلإل الرئیسیة القناة ھي ھذه
وزارة  إلى الفور على التقاریر تقدیم ومن ثم یجب .غرفة العملیات البحریّة المشتركة الى اللبنانیة المیاه فينفطي  بتسرّ 

ویتماشى  .المتأثرة األخرى الوزارات إلى ثم ومن البیئة وزارةوالبحري و البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ 
تواصل تؤّمن ال سوفالغرفة  أنّ  أي ة،العادیّ الغرفة  اتعملیّ  مع التسرب حادثة خالل غرفة العملیات البحریّة المشتركةدور 

 .البحریة المرور حركةوالتنسیق ل
 

 خالل الكوارث واألزمات الوطنیة الستجابةل المقترح  العام اإلطار مع دمجال 3.2.2
 ىعل لالتدخّ  بتتطلّ  التي الكوارثاألزمات و جمیع إدارةبھدف  لبنان في الوطنیة الستجابةل العام اإلطار إقتراحتم لقد 

 وكل لإلنذار، درجات ثالثھذه الغرفة  تبعوت. ة إلدارة الكوارث واألزمات الوطنیّ  العملیات غرفةتفعیل و الوطني المستوى
 :كالتالي فةعرّ مُ  درجة
 والرقعة اآلثار والنتائج ناحیة من المحدودة األزمات إلدارة العادیة : العملیات(Green Alert)األولى  الدرجة •

 الجغرافیة.
 تبلیغ المرحلة تستدعي وھذه للغرفة. الجزئي اإلستنفار تستدعي التي العملیات: (Yellow Alert)الثانیة  الدرجة •

 ساعات. ثالث كل بالمعلومات الرئیس إفادة الدرجة ھذه وتتطلب الوزراء، مجلس رئیس
 رئیس مجلس إفادة المرحلة ھذه وتتطلب للغرفة، الكامل اإلستنفار(Red Alert): القصوى  أو الثالثة الدرجة •

 .ساعة كل األزمة بتطورات الوزراء
 

ى أو ولاألدرجة من الالثالث على أنّھا إنذار  من المستوىي نفط بتسرّ ة حادثة الوطنیّ  العملیات غرفةمن الممكن أن تقیّم 
ً . ةالحادث تصعید مستوىحسب ثانیة، وذلك ال  مستوىبحسب  كامل، بشكل أویتم تفعیل الغرفة الوطنیّة إّما جزئیّاً  لذلك، وفقا

ة اإلستجاب أنشطة عن المسؤول الرئیسي الطرف القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي بقىی األحوال، جمیع في. اإلنذار
القائد الوطني  مع التواصل علىل، اتصا ضابط من خالل، الوطنیة في غرفة العملیّات التنسیق وتحافظ خلیّة ،للتسّرب النفطي

 :یلي ما لتنسیقالتسّرب النفطي  لحادثة
 ولویاتاأل دیتحدب واألزماتإلدارة الكوارث  الوطنیة العملیات غرفة تقوم :االستراتیجیةو ةالوطنیّ  ولویاتاأل •

 القرارات اتخاذب ةالحادث قیادة قیوفر القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي یتولّى حین فيستراتیجیة اال وطنیةال
 .الستجابةاات ة بعملیّ الخاصّ  تكتیكاتالو ستراتیجیةاال

وإدارة  ،فریق قیادة حادثة التسّربو الوطنیة العملیات غرفةفي  االتصاالت فرق بینتبادل المعلومات : االتصاالت •
 .مشتركة للحدث ةإعالمیّ 

 :التالي النحو على الدولیة المساعدات طلب یتم: الدولیة اتالمساعد تسھیل •
الوزیر  یتم التواصل المباشر بین إلدارة الكوارث واألزمات، الوطنیة العملیات غرفة تفعیل في حال عدم -

 بحسوتأمین اإلحتیاجات الخاصة بقیادة الحادثة  تسھیلبھدف  الوزراء رئیسو المتأثرة وزارةفي ال
 .وقت أي في استجابتھا مستوى رفعب الوطنیة العملیات غرفة تقوم رات،. وبناًء على المتغیّ االقتضاء

 التنسیق قوم خلیّةت ،إلدارة الكوارث واألزمات الوطنیة العملیات غرفةل الجزئي أو الكلّي تفعیلال في حال -
 القائد وعروض وطلبات احتیاجات من خالل رفع التواصل ةعملیّ  تسھیلب )لاتصا ضابط(من خالل 

 العملیات غرفةفي الالزمة  الخالیا تفعیلیتم و. علیھا الموافقة الوزراء لتتم رئیسالى  حادثةلالوطني ل
 .(Host Nation Support)ة األمم المضیف دعم آلیة خالل من الدعم تقدیمو الوطنیة

 
 العملیات غرفة قبل من األصفر أو األخضر نذاراإلدرجة  نعالإ یتم ،من المستوى الثاني ينفط تسرب وجود حالة في

للوزارة  الغرفة القطاعیّةالوزیر وقوم یفي حین  ة من قبل القائد المحلّيالحادث إدارة تمیو. مقتضیات الحادثةبحسب  الوطنیة
 .بمتابعة األحداث المتأثرة
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 الوطنیة الستجابةل العام اإلطارتفاعل قیادة حادثة التسّرب مع  :3.2 توضیحي رسم

 
 اإلستجابة المتدّرجة للتسرب النفطي 3.3

 اإلستجابة المتدّرجة مفھوم 3.3.1
ً نھج انجالمتدرّ  واالستجابة االستعداد ریوفّ  ً ممنظّ  ا لتدریجي ا لبناءل ةیّ ، یؤّمن آلذلك من ھمّ واأل .النفطي لتسربل ستعدادإلل ا

ً تاریخی. ستجابةإللمتطلبات ا  تنصحفي حین ، النفطي التسّرب وموقع حجم حسبب النفطي بالتسرّ حوادث  تصنیف یتم كان ،ا
ً بتحدید مستوى اإلستجابة  الجدیدةاإلرشادات  عملیة  ذجنموھذا ال لویسھّ  .مكافحة التسرب النفطيل المطلوبة للموارد وفقا

ً والمطلوبة لإلستجابة  والموارد القدراتتحدید   . الحادثة ومراحل تطورھا متطلباتل فقا
 

 فضلأ، وذلك بالتماشي مع النفطي برّ للتس واالستجابة ستعدادالل ةمفھوم اإلستجابة المتدرجّ  ت الخطة الوطنیةوقد اعتمد
 .الدولیة الممارسات

 
 الستجابةاعملیة  إدارة متطلبات ذلك في بما ،نفطيال برّ تسال ةدثاح مع للتعامل الالزمة المواردب االستجابة قدرات فعرّ وتُ 

ً  االستجابة على القدرة تصنیف یتمو. اإلضافیة الدعم ومتطلبات االستجابة اتمعدّ وكفریق العمل  ً محلیّ ھا لتوفر تبعا مستوى ( ا
ً  ،)االول اإلستجابة ً  أو ،)الثاني مستوى اإلستجابة( مناطقیّا ً /  وطنیا  أدناه 3.2 دولجل فصّ ی). الثالث مستوى اإلستجابة( دولیا

 مع لیتناسبفي ھذه الخّطة المتدّرجة  ستجابةاإل مفھومتّم تصمیم  ھأنّ  جدیر بالذكرال .مستویات اإلستجابة ضمن الخطة
 .لبنان في خالل الكوارث واألزمات الوطنیة الستجابةل المقترح  العام اإلطار تفعیل درجات

 

ملیّات خلیّة التنسیق في غرفة الع
ضابط اإلتّصال -الوطنیّة

الوزارة المتأثّرة

دثة ھیكلیّة نظام قیادة حا
التسّرب النفطي

 القائد الوطني لحادثة
التسّرب النفطي

ي اإلستشارفریق ال
الوطني لقائد ل

لحادثة التسّرب
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 : تعریف فئات التسّرب النفطي3.2 جدول
مستوى 
  المقترح العام اإلطاردرجة اإلنذار بحسب  اإلستجابة عملیة إدارة قدرات اإلستجابة اإلستجابة

 واألزمات الكوارث خالل الوطنیة لالستجابة
 يف المتاحةالمحلیّة  الموارد األّول

المنشأة /مرفقال/ میناءال
 اتتسربّ ال من للحدّ  النفطیة

ة تشغیلیّ الناجمة عن أنشطة 
 بطبیعتھا

 اتقدرلاب من خالل اإلستعانةستجابة اإل عملیة إدارة للقائد المحلّي للحادثةیمكن  •
  بحریةالمنشأة الأو  ،مرفقالالمیناء،  المتوفرة ضمنالمحلیّة 

 .الموافق علیھا لمكافحة التسّرب النفطيتفعیل خّطة المنشأة المحلیّة یتم  •
ھیئة والبحري/ البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ وزارة شرف تُ  •

 .إدارة قطاع البترول والوزارة المتأثّرة على أعمال التنظیف
 ینمحدودجغرافي ال ھونطاقالتسّرب تأثیر یكون  •

 أخضرإنذار 
 ،ال تبلیغ لغرفة العملیّات الوطنیّة •
التقاریر من خالل  تبلیغ رئیس الوزراء •

  .خالل دوام العمل، وذلك المعتادة

ضمن  المتاحة الموارد الثاني
المحافظات أو على الصعید 

 قدرات تدعمالتي و الوطني
ي ، بما فالمحلیة اإلستجابة

من  بمزید االستعانةذلك 
 ةالفنیّ  القدرات
 .صةالمتخصّ 

 مع ،يالمرفق المعن في تسرباإلستجابة لل ةدارإب ةلحادثل يالمحلّ  قائدال ستمری •
 .االقتضاء حسب المتأثرة وزارةال قبل من إضافي دعم

 إضافي دعم ضمن المحافظات أو على الصعید الوطني المتاحة مواردالر توفّ  •
 )1( خالل منلإلستجابة، وذلك  إضافي دعم تأمینكما یمكن . الضرورة عند

 )2(النفط أو  قطاعن في لیمشغّ ال من مجموعة بین المتبادلة المساعدة اتاتفاقیّ 
ت خدمامقدمي ) 3(، أو  الممّولة من القطاع النفطي مكافحة التسرب اتتعاونیّ 
 ميمقدّ ) 4( أو الثاني،المستوى  النفطیة من تسّرباتمكافحة الة في صمتخصّ 

 .المحلیة التجاریة الخدمات
 لنفطيا التلوث  حال في الشاطئ لإلستجابة لتلوث اتمحافظخطط ال تفعیل یتمّ  •

 .بحریةال منشأةال أو مرفقال أو المیناء نطاق خارج الشواطئ إلى

 إنذار أخضر
 ،ال تبلیغ لغرفة العملیّات الوطنیّة •
الوزارة  المسؤول عن وزیرالبإمكان  •

رئیس من  مباشرةمساعدة ال طلبالمتأثّرة 
   .الوزراء

 أصفرإنذار 
س رئیرفع التقاریر كل ثالث ساعات الى  •

 .الوزراء

 على المتاحة الموارد الثالث
 في بما الوطني، المستوى

 التي الدولیة الموارد ذلك
 في ،اإلستعانة بھا یمكن
قدرات الفاقت  حال

المطلوبة  لإلستجابة الفعالة  
 اإلستجابةموارد قدرات 
 األّول ینالمستوب الخاصة
 والثاني.

 الثالث.المستوى من درجة إنذار یُعلَن رسمیّاً  •
 لعامةا المدیریةإن كان ممثال عن  ،القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيیتولّى  •

 ،ّربمصدر التسبناء على ھیئة إدارة قطاع البترول  عنوالبحري أو  البري للنقل
 اإلستجابة. عملیة إدارة

 .ھیكلیّة إدارة الحادثة الوطنیةاألفراد اللذین تم تسمیتھم ضمن حشد یتم  •
باشرة م غرفة العملیّات الوطنیّةبإبالغ  القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيیقوم  •

 .االقتضاء حسب، ویطلب تفعیلھا

 أصفرإنذار 
طلب مساعدة الحكومة من خالل خلیّة  •

 ،غرفة العملیّات الوطنیّةب الخاصةالتنسیق 
س رئیرفع التقاریر كل ثالث ساعات الى  •

 .الوزراء
 أحمرإنذار 
عد ب غرفة العملیّات الوطنیّةتفعیل كامل ل •

. القائد الوطني لحادثة التسّربتقییم تقاریر 
طلب المعلومات من خالل خلیّة التنسیق 

 ،غرفة العملیّات الوطنیّةب الخاصة
 .رئیس الوزراءرفع التقاریر كل ساعة الى  •
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 مستویات اإلستجابةتصعید  3.3.2
لقائد المحلّي اففي حال فقد . النفطي التسربومخاطر  وموقع حجم تحدید عند االستجابة مستوى تصعیدالى الحاجة  تتضح

 ضافیةاإلخبرات الو مواردال طلب بإبمكانھ ،المحلي المستوى على ةالحادث مع مناسب بشكل التعامل على القدرة للحادثة
 لمجاورة،ا المنشآت منلإلستجابة  إضافیة موارد طلببإمكانھ كما . المتأثرة وزارةال خالل من وطنيال المتوفرة على الصعید

في حال . و)3.4 القسم المفّصلة في الشاطئلتلّوث  الستجابةاا طخط تفعیل(المعنیّة ة محافظالمن  أو ،ینمحلیّ ال مقاولینالمن 
رة والبحري والوزارة المتأثّ  البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ وزارة ، تقّرر يكافالالدعم  تعذّر توفیر

 لوطنیةا الموارد وتوزیع تعبئةلحادثة، والوطنیّة لقیادة النظام  تفعیل إلى يؤدّ ی ، مماالمستوى الثالثإعالن الحادثة من 
 .الالزم التمویل على والحصول ،الستجابةل
 

 الخطط المحلیّة وخطط المرافق 3.4
ً اتم  عنى بالنفط،التي ت مرافقال جمیع الوطنیّة على الخطة رطتشت ،أعاله المبین النحو على المتدّرجة ستجابةاإل مفھوم مع شیا
 إلى ضافةوباإل. لدیھا ات التشغیلملیّ خاّصة بع نفطيال تسربلل طوارئ خطة وضع ،البحریة النفط ومنشآت الموانئعلى و

ووضع  شاطئال للتسرب النفطي على المحتمل تأثیرال عتباراألخذ بعین اإل الساحلیة المحافظات علىالخطة  تشترط ذلك،
 صالحیّاتھا. نطاق ضمنو الخاصة بھا العملیات من خالل غرف الشاطئ لتنظیف خطط

 
 مجاالت يف دةمحدّ  اتعملیّ  نعالناتجة  صغیرةال لتسرباتل لإلستجابة المرافق صعیدعلى  خطط وضع في ھذا اإلطار، یجب

كما  .ضمن الموقع بتسرّ ال اھذ لمكافحة المناسبة والموارد اتالمعدّ توفیر ویجب  .لاألوّ  من المستوىتسّربات ال أي ،دةمحدّ 
 المقاولین ،المتأثرة الوزارة طریق عن سواء ،ضافیةاإل مواردال إجراءات خاصة بتوفیر الخطط ھذه أن تتضمن یجب

محتملة  رآثا ھناك كانت إذا. ،المستوى الثانيمن  حدوث تسّرب حال في المعنیّة، وذلك محافظةال أو، المتخصصینین المحلیّ 
  الشاطئوث لتل االستجابة طخط تفعیلالمعنیّة ب المحافظاتتقوم  نطاقھا، خارج لكن منشأةلل المحیطة الشواطئ في للنفط

 .االقتضاء عندمكافحة التسرب النفطي  لمعدات الوطني مخزونال قبل من الخطط ھذه دعم ویتم. لدعمتقدیم ابھدف 
 
 لبحریةا والمنشآت والمرافئ والموانئ النفط مرافقالناجم عن  يالنفطمكافحة التسّرب المحلیّة لط خطالتتكامل  أن یجبو

وتقع  .الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّةوكما ات المحافظو المناطق خطط من غیرھا مع
 التي یةساساأل عناصرمع األخذ بعین اإلعتبار ال محافظةال أوالمعني  مرفقال على الخطط ھذهومحتوى  شكلتحدید  مسؤولیة

 .الخطة ھذه من "د" المجلد فيتم تفصیلھا 
 

 ةالبحریّ  منشآتبال خاصة اعتبارات
مسؤولیة  للمشغّ ایتحمل  ،عرض البحر فيإستكشافي أو إنتاجي  بئر من تتسّرب أن یحتمل التي الكبیرةالنفط  اتلكمیّ  نظراً 

 .النفطيتسّرب لل الوطنیةاإلستجابة  أنشطة وذلك بالتوازي مع التسّرب بمصدر ملتحكّ ا تفعیل إجراءات
 

 ئالشاط لتلّوث الستجابةل اتالمحافظ خطط 3.4.1
 االستعداد سؤولیةم الساحلیة المحافظاتتتحّمل  ،الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّة إطار في

یتوجب  .النفطي التسربمن  الشاطئلتلّوث  الستجابةلمحافظة لا خطة وضعخالل  مننطاق صالحیاتھا  ضمنلإلستجابة 
 جمیع إلدارة لبنان في الوطنیة الستجابةل العام اإلطار بموجبالموضوعة  الخطط معخطط المحافظات أن تتماشى على 

 األخرى الحكومیة والجھات لوزاراتل المحلیة االستجابةوھیكلیّات  قدراتب اإلستعانة ھابإمكانكما و الوطنیة الكوارث
 . المحافظة نطاق ضمنالمتوفرة 

. االقتضاء دعن  وخبرات اإلستجابة المتوفرة على الصعید الوطني اتمعدّ  وتستفید من المحافظاتتستخدم  أن المتوقّع منو
 :التالیة العناصر على زیتركال حافظاتالم خطط علىیجب  لذلك، ونتیجة
 لشاطئاتنظیف ل العاملة الید توفیر •
 المعنیّة لوزاراتبالتنسیق مع ا النفطينفایات الناتجة عن التسرب ال إلدارة مرافقال توفیر •
 .لشخصیةا الوقایة ومعدات نقلتأمین الین، لمستجیبل رعایةعلى سبیل المثال ال الحصر  اللوجستي الدعم تقدیم •
 ستجابةاإلعملیة  إدارة مرافقتوفیر  •
 النفطي التسربحول  یةتدریب تأمین  دورات •
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 خططال مراجعة وتصدیق 3.4.2
آت النفطیة، نشوالم، الموانئخطط  ترسللذا . المباشرة بتنفیذھا قبل الموافقةعلى  المحلیّة خططال جمیع أن تستحصل جبی

األنشطة المتعلقة ب خططالووالبحري  البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ وزارة والمرافق النفطیة البریّة ل
 الجھات المعنیة من عددالى  خططھذه ال إرسال یجب لكن قبل ذلك،. علیھا للمصادقة ھیئة إدارة قطاع البترول إلى البترولیة

 ملءھم نمالمطلوب  األدوار في أو رسميفي مجال إختصاصھم القانوني وال نصائحالو توجیھاتال فقط إلبداء الرأي وتقدیم
 رورةض المراجعین ھؤالء رأي یكون قد ،اتمشتتة على استعمال الالموافقكما في حالة  الحاالت، بعض في .غ فیھافراال

ّم تتال  ، إذممكن وقت أقرب في ضمن جدول زمني مقبول، والتعلیق علیھا الخطة مراجعةون بالمراجعیتعّھد و .قانونیّة
 ة لذلك.یّ قانون متطلّبات ھناك یكون ندماع كل المراجعین، خاّصةً  تعلیقاتبعد األخذ ب إالّ معیّنة  ةخطّ على النھائیّة الموافقة 

 المحلیّة.الخطة  وإستشارتھا بناء على طبیعة إلیھا الرجوع ینبغي التي الجھات المعنیة 3.3 الجدول وردی
 

 : مراجعو الخطّط المحلیّة لمكافحة التسّرب النفطي3.3 جدول
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 ر    ر ر  ر ر *م  والمرافئ الموانئخطط 
المستوردة  المنشآتخطط 

 نفطلل
 ر  ر ر ر ر  ر ر م

 ر  ر ر ر ر  ر ر م  نفطلل المخّزنة المنشآت خطط
خطط المتعلقة باألنشطة 

 البترولیة
 ر   م  ر  ر ر +ر

خطط المحافظات لإلستجابة 
 لتلّوث الشاطئ

 ر ر   ر ر ر ر ر م

 ر: رأي  +* م: موافقة                  
 

 ،لیھاع طفیفةال تعدیالتوفي حال ال. المراجعین جمیع علىمنھا  النھائیة لنسخةا متعمّ  أن یجب، الموافقة على الخّطةعند 
 فادةالمست الدروس ھذه التعدیالتتتضمن  وقد. إلبداء آراءھم بأسرع وقت ممكن مراجعینلإلى ا ةلالمعدّ  صفحاتال رسلت

معني الرفق مالفي  األنشطة والعملیّات في تغییراتأو الى  ،والتمارین العملیّة التدریباتمن  أو ينفطال تسربال من حوادث
لتي كافّة الجھات ا علىالنسخة المعدلة النھائیة للخطة  تعمم. الخطةب معنیة إدارة أو شركة داخل تنظیمیة تغییراتإلى  أو

 .إجراؤھا تم التي التغییرات یعلّل تقریر معتحتفظ بالخّطة 
 
ً  الخطط جمیع راجعت  .أو قبل إذا دعت الحاجة سنوات ثالث كل المسؤولة عن الموافقة على الخطة الجھة إلى رسلتو سنویّا
 

 التدریبات والتمارین العملیّة 3.5
 ليشغّ م من ،مھمستویاتعلى جمیع و أعضاء فرق اإلستجابةكافة ل مطلوب النفطي لتسرباإلستجابة لعلى  تدریبالإن 

واألفراد ذو المسؤولیات  ةالحادث قادة إلى ،ةالحادث إدارة فریق وأعضاء اطئوالشفرق تنظیف على  المشرفینو اتالمعدّ 
افّة كالتدریبیة ل الدورات من مجموعة الدولیة البحریة المنظمة تأعدّ  وقد. النفطي لتسربل الھامة خالل مرحلة اإلستجابة

 لتدریبیةا االحتیاجات تحدید خالل عملیة سواء حد على اإللتزام بھا والمنشآت الحكومة من ینبغيالمذكورة والتي  المستویات
 المحدّدة من قبل التدریبیة للدورات العریضة الخطوطمن ھذه الخّطة  د" المجلد"یعرض و. اتالتدریب لجدول والتخطیط

 .الدولیة البحریة لمنظمةا
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التمّرس  تھدف ل، والتياألوّ تسّرب من المستوى اللحوادث  ستجابةلال ةمحلیّ  مارینتبھذه التدریبات  ستكملأن تیجب كما 
لتدریبات لة بالنسبما أ. المحلیة والسلطات الحكومیة الجھات مع والتنسیق ،والمسؤولیات األدوارتولّي و ،المعدات تشغیل على

بین  االستجابةخالل  قیتنسآلیات ال تفعیل فتتضّمن ،تعقیداً  كثرأ تعتبروالتي  ،لثانيّ ا المستوىمن التسّرب حوادث ب الخاصة
أما بالنسبة للتدریب على اإلستجابة لتسّرب من المستوى الثالث، . والجھات المذكورة أعاله المحلیین والمقاولین المنشآت
 الدولیة ستجابةاالآلیة  إختبار ، بما في ذلكلخّطة الوطنیّةل كاملال ختباراالبھدف  تینسن كلالنطاق  كاملتمرین بام یقیجب ال

من ھذه الخّطة  "د" المجلدعرض وی. الصلة ذات الوطنیة والھیئات اإلدارات وجمیع الوطنیّةغرفة العملیّات من خالل تفعیل 
 .بھا الموصىوالوتیرة  القیام بھا یمكن التي التمارین أنواعمختلف 

لطة السري، بصفتھا والبح البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ وتتطلّب ھذه الخّطة الوطنیّة من وزارة 
 .ھالدعم ةمج تدریب وتمارین وطنیاّصة، إنشاء برالوطنیّة المخت

 
 التمویل 3.6

اإلستجابة  اتطالنش األموال تخصیص المعنیة الوزارات على ،یّةالنفط للتسّربات االستجابة على اتالقدر بناءفي سیاق 
 .ویةالسن ةنزوامال رصد عملیة من كجزء) الخ والمعدات، المرافق( واألصول) الخ. وتدریب، بشریة موارد( علیھا المترتّبة
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 اإلستجابة 4

 اتعملیّ  لنجاح نتیحاسم تینخطو ،السریعة والفعالة ستجابةواال ينفط تسرب حادثة عن لياألوّ  التبلیغ استالمعملیة شّكل ت
التي تشمل ما ، واالستجابة من یّةاألول المراحل في الرئیسیة الخطواتتفّصل األقسام التالیة و. النفطياإلستجابة للتسرب 

  یلي:
 ،تفعیلالولیغ بالت •
 ،األولیة االستجابة •
 .مستوى اإلستجابة تحدیدو التسّرب تقییم •

 
 والتفعیل التبلیغ 4.1

م تلخیصھا في التي تتفعیل التبلیغ وال، یتم اتباع إجراءات  نیّةلبناالمیاه البحریّة ال في حادث تسّرب نفطيأي عند وقوع 
 :یلي ما ناضملوذلك  4.1الرسم  التوضیحي 

 ساعة یومیّاً)، 24ساعة (التبلیغ على مدار ال یّةنامكإ •
 زارةووالبحري)،  البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ وزارة تبلیغ السلطة الوطنیّة المختّصة ( •

 ،ر كانمصد أي من بتسرّ حدوث ال جّراء ممكن وقت أقرب في رة،المتأثّ  وزارة، والالبیئة
 ،بالسرعة الالزمة اإلستجابة موارد تعبئةوب ممكن، وقت أقرب في ةحادثال تقییمب ةالرئیسیّ  الوزاراتقیام  •
 في القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي تعیین ،الوطنیّة ةالخطّ  وتفعیل المستوى الثالثة من حادث وقوع حال يف •

 .الحادثة إدارة یّةھیكل وتفعیل ممكن، وقت أقرب
 

 :خمس رئیسیة خطواتوتلّخص إجراءات التبلیغ والتفعیل في 
 .غرفة العملیات البحریّة المشتركةبتبلیغ لتسّرب ا تصدرأي جھة مصدر التسّرب أو  الجھة قومت: 1 الخطوة
 لبريا للنقل العاّمة المدیریّة -والنقل ةالعامّ األشغال وزارة بتبلیغ  غرفة العملیات البحریّة المشتركةتقوم  :2 الخطوة

لیات البحریّة غرفة العمتتأّكد و. رةالمتأثّ  وزارة، والالبیئة وزارةوالبحري، بصفتھا السلطة الوطنیّة المختّصة، باإلضافة الى 
 . (POLREP)تقریر التلّوث إتمام من المشتركة

 تقییمب رةالمتأثّ  وزارة، والالبیئة وزارةوالبحري،  البري للنقل العاّمة دیریّةالم -والنقل ةاألشغال العامّ وزارة تقوم  :3 الخطوة
 جمعتو ،األرواح سالمة لضمان الزمة ةفوریّ  إجراءات أيھذه الوزارات  خذتّ كما وت. ستجابةاإل مستوى وتعیین ةالحادث
 .ستجابةاإل موقع من المعلومات الممكنة كافة

 الفریق اإلستشاري لقائد أي، األخرى المعنیة الجھات جمیع إبالغب البحریّة المشتركةغرفة العملیات  تقوم :4 الخطوة
 .الخاص بحادثة التسرب (POLREP)تقریر التلّوث مشاركتھم من خالل  ،(ICAG)الحادثة 
 تمّ ت ،الثانيمن المستوى األّول أو تسّرب  حادثة وجود حال فيف. قتضاءاإل حسب ستجابةاال موارد تعبئة یتمّ  :5 الخطوة

یعیّن فالوطنیّة،  الخطة ھذه وتفعیل المستوى الثالثتسّرب من  وقوع حادثة حال فيأما . رةالمتأثّ لوزارة ا خالل من تعبئةال
و من ھیئة أ والبحري البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ ة وزار من( القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي

 ادثةحقیادة ال یّةھیكل تعبئةببحشد و األخیر ویقوم )ئحة أسماء محدّدة وُمعدّة سلفاً من ضمن ال، وذلك إدارة قطاع البترول
 ."ث") المجلدكما ھو مبیّن في ( قتضاءاإل حسب

 
غرفة  ةمسؤولیّ  تكونالمحدّدة أعاله،  اتاإلجراء حسببو .)4.1 توضیحي رسمال راجع( لياألوّ  اإلبالغمصادر  تتعدد قد

 ،بحريوال البري للنقل العامة المدیریة -والنقل ةاألشغال العامّ وزارة  إلى اإلشعار ھذا تمریر العملیات البحریّة المشتركة
 رعلى سبیل المثال ال الحص صال،تّ إلا قنوات من عدد خالل من اإلبالغ یأتي قدوكما . رةالمتأثّ  وزارةالو البیئة زارةوإلى و

الجھة المسبّبة في حال لم تعد و. اإللكتروني البریدعبر  أو (VHF) ةالبحریّ  ات القنوات العالیةدتردّ  أو عبر الھاتف، عبر أي
 المجلدمن  3 الملحقفي  نماذجال انظر( القیام بذلكمنھا طلب یُ ، فور حدوث التسرب (POLREP)تقریر التلّوث للتسّرب 

 غرفة العملیات البحریّة المشتركةتقوم ف، غیر معروف مصدر من ومصدر عام أ من بتسرّ ال حدوث حالة في أما .)"د"
 التسّرب.الذي یستخدم لتبلیغ كافّة الجھات المعنیّة عن حادثة وبتحضیر تقریر التلّوث 

 
 اإلستجابة األّولیّة 4.2
 :أجل منلإلستجابة  ةلیّ األوّ  اإلجراءاتذ اتّخبا بالتسرّ  موقع ن فيواألفراد المتواجدیقوم 
 ،األرواح سالمة من دتأكّ ال •
 ،بالتسرّ  مصدر تحدید •



 

Version 1- Rev 0 (Feb 2017) A1-17 

 ،بالتسرّ  مصدر عزل •
 ،المسؤولة الجھة دیتأكتحدید و •
 عمالدمن تقدیم  الحكومیة الھیئاتو الوزارات وتمكین ،الحادثةعن دقیقة تكوین صورة  أجل من المعلومات جمع •

 .ستجابةلإل األنسب المستوى عبر
 

 وتعتبر عملیة .ةیّ الضرور التعبئةب ویباشر ،ةللحادث االستجابة ھیكلیّة من جزءاً  لشكّ ت التيو ،المعنیة الجھات یتم تبلیغ كما
 مدیریّةال -والنقل ةاألشغال العامّ وزارة تكون بناء علیھ، . ھذه ةاألولیّ  ستجابةاإل مرحلة من كجزء اإلستجابة مستوى دیدتح

مستوى على ال ستجابةاإل مستوى حدیدتالسلطة الوطنیّة المختّصة، مسؤولة عن  والبحري، بصفتھا البري للنقل العاّمة
 .المتأثرة وزارةوال البیئة وزارة ، وذلك بالتعاون معالوطني

 
 .وبحسب مستویات اإلستجابة ةالمعنیّ  ةالرئیسیّ  ألطرافا بحسب أدوار المذكورة اإلجراءات 4.1 جدولالیعرض 

 
 لتسّربل مستوى اإلستجابة تعیین 4.3

 التنسیق معب، كسلطة وطنیّة مختّصة، والبحري ة للنقل البّرية العامّ المدیریّ  -وزارة األشغال العاّمة والنقلعند التبلیغ، تقوم 
رة لتفعیل إذا كان ھناك ضروما لإلستجابة، و المستوى المحتملوتحدید  لتسربحادثة االوزارة المتأثّرة بتقییم وزارة البیئة و
ً مع الخّطة الوطنیّة ما یلي مع أخذ ، وذلك أعاله 3.3موجزة في القسم التسّرب ال مستویات. ویتّم تقییم التسّرب تماشیا

 باإلعتبار:
 ،)"د" المجلد فيوارد   التنبؤ(نھج  ةالبحریّ  البیئة في سلوكھب التنبؤ وبالتاليالمنسكب،  النفط نوع •
 ،ثللتلوّ  المحتملو الفعلي الحجم •
 ،)الحرارة ودرجة ،البحر وحالة والجزر، المدّ  اراتوتیّ  ،والریاح ،الطقس( ةالبیئیّ  الظروف •
 ،)من عتاد وعدید ( المتاحة الموارد •
 ،لفترة زمنیّة طویلة ستجابةإلعملیّات اإستمرار  إحتمال •
 ،البحرفي  لالتدخّ  إلى الحاجة •
 ،الجغرافي البعد •
 ،"د") دالمجلّ ( ةاالقتصادیّ  أو/و ةالبیئیّ  ةالحساسیّ  •
 .للتسّرب الدولي تأثیرال •

 
ة یّ المدیر -وزارة األشغال العاّمة والنقل إبالغیتم الشاطئ،  أو مرفقمن المنشأة أو ال على مقربة اتبتسرّ  وقوعفي حال 

ویقوم . .يالمحلّ  الصعید على لياألوّ  بالتسرّ  تقییمببعد القیام  الوزارة المتأثّرةووزارة البیئة و ة للنقل البّري والبحريالعامّ 
. من خالل إستعمال الموارد الخاصة المتوفرة ضمن نطاق صالحیّاتھ بالتسرّ  تنظیف على قدرةالقائد المحلّي للحادثة بتقییم ال

التواصل ب الوزارة المتأثّرة تقوم ھ،وظروف تھوطبیع ھلحجم نظراً  ،المستوى األّول على أنھ من بوضوح بلتسرّ ا تم تحدیدإذا ف
 ورفع ميرس بشكل اإلستجابة عملیّاتوإنتھاء  اإلستجابة كافّة أنشطةسیر عمل حسن من دلتأكّ لالقائد المحلّي للحادثة  مع

 .ھاالتقاریر حول
 

بغایة تسّرب ال لدرجةثالث، یصبح التقییم الفوري الأو  الثاني المستوىأن تتطّور إلى من المحتمل حوادث أّما في حال وقوع 
 تعبئة حوادثھكذا  بطلّ تت قدو .التسّرب تأثیرالسریعة بھدف الحد من  ستجابةلإل الوطني لدعماإلى  حاجةلل األھمیة نظراً 

الوطني  المركز مع التواصلباإلضافة إلى  ،كما ھو مفّصل في المجلّد "د" ة،الوطنیّ  ةالجویّ  المراقبة وتقنیات لموارد سریعة
زراعة ات البیئة والوزارأما . بعد عن ستشعاراإل صور أو/ و النفطي تسربال نمذجة بیانات لتوفیر عن بعد ستشعارإلل

 حجم على بناءً  ،الوطني المستوىعلى أووالمفتّشین،  اسحرّ ال خالل من المحلي المستوى على اً سواءوالثقافة، فتقوم، 
 .ةواالقتصادیّ  ةالبیئیّ  اتلحساسیّ ل إضافي تقییم بتوفیر الحادثة،

 



 

Version 1- Rev 0 (Feb 2017)                                                                             A1-18 

 جةالمتدرّ  ستجابةاإل وتصعید المعنیة لجھاتل األساسیة اإلجراءات: یّةلاالستجابة األوّ  مرحلة: 4.1 جدول
 یوھات اإلستجابة:رسینا

 المتأثّرة والملّخصة كالتالي: اتالوزار*
 منشأة بحریّةناجم عن تسّرب نفطي : البترولھیئة إدارة قطاع  •
طي : تسّرب نفسة كھرباء لبنانة، أو مؤسّ المدیریّة العاّمة للنفط، منشآت النفط اللبنانیّ  •

تسّرب نفطي من عملیّات و، يالساحل الخط علىمتواجدة ن منشأة لتخزین النفط ناجم ع
 تفریغ ناقالت النفط

اجم نتسّرب نفطي  للنقل البّري والبحري: المدیریة العامة -وزارة األشغال العاّمة والنقل •
من خارج حدود المنطقة االقتصادیة وتسّرب في میناء أو مرفأ، تسّرب السفن، عن 

 المصدر الخالصة، أو مجھول
  اإلجراءات األولیة: األطراف المعنیة الرئیسیة

غرفة العملیات البحریّة  موقع اإلستجابة
 المشتركة

 -والنقلوزارة األشغال العاّمة 
المدیریة العامة للنقل البّري 

 والبحري
 المحافظة الوزارة المتأثّرة وزارة البیئة

 .تأّكد من سالمة العاملینال .1
إذا  التسرب السیطرة على مصدر .2

 .أمكن
تفعیل خّطة مكافحة التسّرب النفطي  .3

 .المحلیّة/ للمرفق/ للمیناء
إبالغ غرفة العملیات البحریّة  .4

 ممكن. المشتركة في أقرب وقت
 .تقریر التلّوث إعداد .5
توفیر أكبر قدر ممكن من  .6

ن بشأ ةالحكومی ھیئاتللالمعلومات 
 تقییم علىلمساعدة وذلك ل الحادث

 ب.التسرّ مستوى 
 

مجھول ب لتسرّ بالنسبة مالحظة: 
وزارة األشغال العاّمة تقوم ، مصدرال

ة للنقل البّري ة العامّ المدیریّ  -والنقل
 المذكورة أعاله  المھامبتنفیذ والبحري 

ا البحر، بینم حال رصد التسرب في في
 في حال تلوثتنفّذ المحافظة ھذه المھام 

 الشاطئ.
 

 .إستالم التبلیغ األّولي .1
 .تقریر التلّوث إعداد .2
التبلیغ و تقریر  إرسال .3

التلّوث إلى وزارة 
 -األشغال العاّمة والنقل

ة للنقل ة العامّ المدیریّ 
البّري والبحري، وزارة 
البیئة، والوزارة 

 .*المتأثّرة
 أعضاءة إعالم كافّ  .4

اإلستشاري لقائد الفریق 
من خالل  الحادثة

 .تقریر التلّوث مشاركتھم
أكبر قدر ممكن من  جمع .5

المعلومات من موقع 
 ب.التسرّ 

ستمرار في دعم اإل .6
 تأمینات من خالل العملیّ 

، ةصاالت البحریّ االتّ 
 .حسب الحاجة

 .التسّربعن ي التبلیغ تلقّ  .1
 بالقیام بتقییم أّولي للتسرّ  .2

مع وزارة البیئة  بالتنسیق
 .*والوزارة المتأثّرة

 التسّرب. مستوىتحدید  .3
 المستوىإذا كان الحادث من  .4

، التنسیق مع الغرفة الثاني
 *القطاعیّة للوزارة المتأثّرة

مراقبة تطّور في واإلستمرار 
 .الحادث

المستوى إذا كان الحادث من  .5
ً اإل، الثالث عن عالن رسمیا

تفعیل الخّطة الوطنیّة لمكافحة 
التسّرب النفطي في المیاه 
البحریّة اللبنانیّة، وحشد 

وطني إلدارة الفریق ال
 الحادث على النحو المطلوب.

عن ي التبلیغ تلقّ  .1
 .التسّرب

القیام بتقییم أّولي  .2
ع مبالتنسیق ب، للتسرّ 

وزارة األشغال العاّمة 
ة المدیریّ  -والنقل
ة للنقل البّري العامّ 

والبحري والوزارة 
 .*المتأثّرة

إذا كان الحادث من  .3
،  الثاني المستوى

تلقّي التحدیثات 
 ببانتظام عن التسرّ 

وتقدیم المشورة للقائد 
المحلّي للحادث عند 

 الضرورة.
إذا كان الحادث من  .4

، الثالث المستوى
ولّي وت القیام بالتعبئة
بالوزارة الدور المناط 

الفریق الوطني  ضمن
 إلدارة الحادث.

 .ّربالتسعن ي التبلیغ تلقّ  .1
 بالقیام بتقییم أّولي للتسرّ  .2

مع وزارة  بالتنسیق
 -األشغال العاّمة والنقل

 ة للنقل البّرية العامّ المدیریّ 
 والبحري ووزارة البیئة.

إذا كان الحادث من  . .3
ل، مراقبة األوّ  المستوى

 .العملیّات في الموقع
إذا كان الحادث من  .4

، تفعیل الثاني المستوى
الغرفة القطاعیّة وتقدیم 
الدعم لقائد الحادثة المحلّي 

 قتضاء.حسب اإل
إذا كان الحادث من  .5

القیام الثالث،  المستوى
وتولّي الدور  بالتعبئة
ضمن  بالوزارة المناط

الفریق الوطني إلدارة 
 الحادث.

عن ي التبلیغ تلقّ  .1
 .التسّرب

ب تأثیر رّ إذا كان للتس .2
على الشاطئ، القیام 
بتفعیل خطة المحافظة 

لتلّوث ستجابة لإل
 .الشاطئ

إذا كان الحادث من  .3
الثالث، ضمان  المستوى

التواصل الوثیق مع 
الفریق الوطني إلدارة 
الحادث وتقدیم الدعم 
للعملیّات حسب 

 قتضاء.اإل
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 الجھات المعنیّة: جمیععلى 
 المطلوب النحو على ةالقطاعیّ  الغرفة لدعماإلستعداد  ،يالثان المستوىإذا كان الحادث من  •
 الحادث إلدارة وطنيال فریقال ضمنالمناط بھا  دورال وتولّي للتعبئة ستعداداإل ،الثالث المستوىإذا كان الحادث من  •

 
 اإلستجابة مستوى تصعید

 الثالث مستوى اإلستجابة الثاني مستوى اإلستجابة لاألوّ  مستوى اإلستجابة
 ً  مدیر، یقوم أعاله المذكورة لیةاألوّ  اإلجراءات مع تماشیا

مكافحة  خّطةبتفعیل  بحریةال منشأةال مدیر أو ،القبطان المرفق،
 كنفي حال أم. اتملیّ للع أو التسّرب النفطي المحلیّة للمرفق

 تبقى الموقع، المتواجدة في المواردضمن  الحادثإدارة 
برفع  يالمحلّ  حادثةال قائدویقوم  ،المستوى األّولمن  ستجابةاال
شغیلي التالمعني أو المدیر  مرفقال مدیر إلىبانتظام  تقاریرال

 -وزارة األشغال العاّمة والنقلالمتأثّرة، و وزارةال المناوب،
 .ة للنقل البّري والبحرية العامّ المدیریّ 

للحادثة بحسب الخّطة المحلیّة  القائد المحلّي قائد الحادثة:
 لتسّرب النفطيحوادث ال

بحسب الخّطة المحلیّة مكافحة التسّرب منظمة  إدارة الحادثة:
 وإجراءات إدارة الحادثة حوادث التسّرب النفطيل

 التفاعل مع غرفة العملیّات الوطنیّة: ال تفاعل
 الموارد المحلّیة المتواجدة في الموقع موارد اإلستجابة:

 :حالالثاني أو الثالث في  المستوىالتصعید إلى 
 والخبرة ،والید العاملة ،الموارد، والمعدّات كفایةعدم  •

 المتاحة لإلستجابة للتصدّي للحادثة
إمتداد بقعة التسّرب إلى خارج نطاق صالحیّة ُمسبّب  •

التأثیر على مرافق محلّیّة أخرى أو والتسّرب 
 شواطئ مجاورة

الحاجة الى الدعم الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطي،  •
 الجویّة كالمراقبة

 المزید من الموارد المحلیّة واإلقلیمیّة. تخصیصاإلستجابة تتطلّب 
بادلة المساعدة المتالدعم اإلضافي من خالل إتفاقیّات یتم تأمین وقد 

بین مجموعة من مشغّلي المنشآت، تعاونیّات اإلستجابة للتسّرب 
النفطي الممّولة من قطاع صناعة النفط، مقدّمي خدمات 

ت من الفئة الثانیة، أو مقدّمي خدماتسّربات لل إلستجابةلمتخصصة 
  تجاریّة محلیّة.

في حال وصول بقع التسّرب النفطي إلى الشاطئ، یجب تفعیل 
 الشاطئ.لتلّوث المحافظات لإلستجابة  طخط

القائد المحلّي للحادثة وھو معیّن من قبل الوزارة قائد الحادثة: 
 المتأثّرة

وفریق إدارة  المحلي ستجابة للطوارئفریق اإلإدارة الحادثة: 
األزمة. تفعیل الغرفة القطاعیّة للوزارة المتأثّرة لدعم ومراقبة 

 اإلستجابة.
 التفاعل مع غرفة العملیّات الوطنیّة: إنذار أخضر أو أصفر

، مدعومة من الموارد الوطنیّة المحلیةموارد ال موارد اإلستجابة:
 حسب اإلقتضاء 

 :الثالث في حالالمستوى التصعید إلى 
 على سبیل المثال ال، التسّرب إتساع الرقعة المتأثرة ب •

 تفوق نطاق محافظة واحدةالحصر رقعة 
معدّات وموارد لالمخزون الوطني ضرورة اإلستعانة ب •

 إلستجابةا
دان على بللتسّرب إحتمال تأثیر أو التأثیر الفعلي ل •

 مجاورة

یّة ھیكلیّة الوطنحادثة واسعة النطاق تتطلّب تعبئة ال
 إلدارة الحادثة كما ترد في الخّطة الوطنیّة

 القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيقائد الحادثة: 
 الفرق الوطنیّة إلدارة الحادثة  إدارة الحادثة:

التفاعل مع غرفة العملیّات الوطنیّة: إنذار أصفر أو 
 أحمر 

 الموارد الوطنیّة والدولیّة موارد اإلستجابة:
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 إقامة اإلستجابة 4.4
 تعیین قائد الحادثة 4.4.1

لیّاً ، یتم التعامل مع الحادثة محالمستوى األّولإذا كان التسّرب من فحدوث التسّرب.  مباشرة فوریجب تعیین قائد الحادثة 
 -ال العاّمة والنقلوزارة األشغبالتعاون مع  المتأثّرة، وزارةال . وتقومالمتاحة اإلستجابة مواردبواسطة  من قبل مسبّب التلّوث

 .الضرورة حسب الحادث باإلشراف على ،ة للنقل البّري والبحرية العامّ المدیریّ 
، حیث أّن مسّبب التلّوث بحاجة إلى موارد إضافیّة، یتم إتّخاذ اإلجراءات التالیة على المستوى الثانيإذا كان التسّرب من أما 

 المستوى الوطني:
 طاقم ةالوزارة المتأثّر، ووزارة البیئة، وة للنقل البّري والبحرية العامّ المدیریّ  -والنقلوزارة األشغال العاّمة  ترسل •

 .القائد المحلّي ودعم تقییمال إلجراءة الحادث مكان الىفي مجال اإلستجابة للتسّرب النفطي  برةخ وذات بمدرّ 
 عیقت من المحتمل أن التيالمشاكل  مع والتعامل عملیات اإلستجابة لدعم ةالقطاعیّ أثّرة الغرفة المت وزارةال تفعّل •

 .الوزارة أعمال ةستمراریّ إ
ة مّ ة العاالمدیریّ  -األشغال العاّمة والنقلتعیّن وزارة  ،التسرب حادث اتتعقید أو حجم بناء على ،عند الضرورة •

 لمواردا من بدعموذلك  ،ابةعملیات اإلستج إلدارة الخبرة ذو محلّي قائد، الوزارة المتأثّرةو للنقل البّري والبحري
 .ةوطنیّ ال وربما ة،یّ المحلّ 

 الشاطئ الذي یلّوث النفطللتعامل مع ، بناء على ظروف الحادثة، الشاطئلتلّوث اإلستجابة  خطط المحافظات تفعّل •
 .نطاق صالحیّة مسبّب التسّرب الواقع خارج

 اھذ مواجھةلالالزمة  ةالوطنیّ  الموارد البّري والبحرية للنقل ة العامّ المدیریّ  -األشغال العاّمة والنقلوزارة  تأمن •
 .وطنيال مخزونالب الخاصة اتالمعدّ وبعض  ةالجویّ  المراقبة إمكانیّاتب اإلستعانةیتضّمن ذلك  بما الحادث

 التواجدطاقمھ و يالمحلّ  ةالحادث قائد یطلب من أن حالمرجّ  من، المستوى الثانيمن  بحري حادث وقوع حال في •
 ترولھیئة إدارة قطاع الب مع وثیق بشكل والعمل ،التسّرب مكافحة عن ةالمسؤول المشغّلة للمنشأة شركةال فریق مع

 .والمیاه الطاقة زارةفي و ةالقطاعیّ  الغرفة إلى التقاریر وتقدیم
 

 -نقلاألشغال العاّمة والوزارة  من إما القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيیكون  ،المستوى الثالثمن  ةحادث وقوع حال في
ً  في القادة ھؤالء تعیین ویتمّ . ھیئة إدارة قطاع البترولمن  أو ة للنقل البّرية العامّ المدیریّ   ،المعنیّة وزارةال من قبل مسبقا
 لتدریباتخضعوا  كما ویكونوا قد ةالنفطیّ  اتاإلستجابة للتسّرب النفطي أو في التمارین العملیّة للتسّرب في خبرة لدیھمویكون 

 . )المجلّد "د"( بحسب متطلّبات المنظّمة البحریّة الدولیّة وذلك ،ةكامل
 

 ھیكلیّة اإلستجابة 4.4.2
لتسّرب من ل ةاإلستجابعلى  قدرتھبناء على  يمحلّ ال حادثةال قائد من قبل يالمحلّ  المستوى على بتسرّ لل ليوّ األ تقییمال یتمّ 

ووزارة  ،ة للنقل البّري والبحرية العامّ المدیریّ  -وزارة األشغال العاّمة والنقل مع القائد عینھ ویتعاون .ةالخاصّ  مواردهخالل 
تبقى  ،ستجابةلإل  كافیةً  الموقع في الموارد كانت إذاف. اً رسمیّ  وتصنیف الحادث تقییمخالل عملیة  ،الوزارة المتأثّرةالبیئة، و

 ةوبرزت الحاجة إلى اإلستعان بالتسرّ  مكافحةالموارد غیر كافیة، لأما إذا كانت ھذه . لاألوّ  مستوى اإلستجابةالحادثة ضمن 
لمتوفرة األخرى ا مواردالو المتأثّرة وزارةالمن  بطلب الدعم قائد الحادثة المحلّي یقومف ،اإلستجابة لتفعیل ةإضافیّ موارد ب

 ً  خالل من( الشاطئلتلّوث  ستجابةإلل ةمحافظال ةخطّ  وتفعّل. المستوى الثاني تسّرب من عن اإلعالن عندئذٍ  ویتمّ  ،محلیّا
ً في حاالت یّ جزئ غرفة العملیّات الوطنیّة لفعّ تُ  قدو. الشاطئ لتي تنبئ بآثار محتملة علىفي الحاالت ا )ةاإلقلیمیّ  الغرفة ا

. ارث م إلدارة الكواالع الوطني إلطارعلى ابناء  األصفراإلنذار  مستوىلى المستوى الثاني والتي تعتبر عمن  التسّرب
 التنسیق یّةخلمن خالل ضابط اإلتّصال في  الوطني الدعم طلبیو رئیس الوزراءرفع التقاریر كّل ثالث ساعات الى ت ،حینھا

 وزارةلا تستطیعف ،بناء على اإلطار الوطني العام إلدارة الكوارث أخضراإلنذار  مستوى كان أّما إذا. التابعة للغرفة عینھا
 .المعني ورئیس الوزراء یروزال الروتینیة بین صالتّ اإل قنوات خالل منمباشرة  الوطني الدعم طلب رةالمتأثّ 

 
زارة األشغال وتقوم حینھا . الخّطة الوطنیّةھذه  تفعیل یتمّ  ة،والدولیّ  ةالوطنیّ  المواردوحشد  تعبئة تتطلب التي تحاالال في

مستوى ال تسرب من ةحادث نالبإع الوزارة المتأثّرة، وزارة البیئة، ووالبحرية للنقل البّري ة العامّ المدیریّ  -العاّمة والنقل
 قتضاء،اإل سبح قیادة الحادثة فریق حشدباألخیر قوم مھاّمھ. فی المناسب القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيویتولّى  الثالث

 رقرّ ت لتيا غرفة العملیّات الوطنیّة إبالغب كما ویقوم، لحادثةة اادیلقاإلستشاري فریق ال من ینالمناسب عضاءاأل ذلك في بما
 . األحمر أو األصفراإلنذار درجة  إعالن بدورھا
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 للتسّرب اإلستجابةموارد  4.5
 ل والثاني)األوّ  المستویانالمحلّیة لإلستجابة للتسّرب ( الموارد 4.5.1

 لاألوّ  مستوى اإلستجابة 4.5.1.1
ً لمتطلّبات  بقعةل ةلإلستجاب الالزمة اتالمعدّ تأمین والمنشآت النفطیّة  المرافق علىیجب  ،ةجمتدرّ ال ستجابةاإل نظام طبقا

 .بسرّ ت حدوث حالة في الموارد ھذهب اإلستعانة الفعالة الصالحیة التابعة لھذه األخیرة مما یتیح منطقة ضمنواقعة نفطیّة 
 

 الثاني مستوى اإلستجابة 4.5.1.2
 من كونیس ،تتخّطى تلك المطلوبة خالل اإلستجابة للتسربات من المستوى األول موارد تتطلب التي في حاالت التسّرب

تعّھدي م خدماتب  إلستعانةل أو المجاورة المرافق من الموارد لتأمین إما ،المستوى الثاني إلىاإلستجابة  تصعید الضروري
 ربعتصل إلى األ ما عادةً  محددة، زمنیة فترة غضون في متاحةً  الموارد ھذهتكون  ویجب أن .تنظیف التسّربات النفطیّة

 كان إذاو. بھا ةالخاصّ  الطوارئ خطة ضمن المستوى الثانيكما یجب أن یكون لكّل منشأة إجراءات إستجابة من . ساعات
 الشاطئ لتلّوث ستجابةإلل محافظةال ةخطّ خارج نطاق صالحیّات مسبّب التسّرب، یتّم تفعیل  الشاطئعلى  تأثیر من ھناك
 یمكنو .طاقم اإلستجابة عایةور ،العاملة والقوى ،التخزین وأماكن ،النقلكوسائل  إضافیّة موارد الوصول إلى تتیح التي

 دارةاإل تبقىما بینفي الحاالت اإلستثنائیة، ، المستوى الثاني ّي مننفط بتسرّ ل لالستجابة ةطنیّ الو اتالمعدّ بعض  استخدام
 أو/و المدیریة العامة للنقل البّري والبحري -وزارة األشغال العاّمة والنقل إشراف تحت يالمحلّ  المستوى على اإلستجابة
 .المتأثّرةالوزارة 

 
 الموارد الوطنیّة لإلستجابة 4.5.2

 ً  على لحفاظیّة البنانعلى الدولة ال ،(OPRC) الزیتيلالستعداد والتصدي والتعاون في میدان التلوث  لإلتّفاقیّة الدولیّة  وفقا
 األخرى، ةالوطنیّ  المواردباإلضافة إلى  المخزون ھذاویتم إتاحة  اإلستجابة للتسّرب النفطي. اتمعدّ  من وطني مخزون

 :التالیة الحاالت في ستجابةلإل ،یةلنفطا ناتالعیّ  وأخذ الجویة المراقبة قدراتك
ه البحریّة النفطي في المیاالخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب  تفعیلو المستوى الثالثمن  بتسرّ  اإلعالن عن حال في •

 .اللبنانیّة
 خارج ناطقمّي على النفطالتلّوث لتأثیر  نظراً  الثاني المستوىمن  بتسرّ القائد المحلّي لحادثة  من طلب على بناءً  •

أو اإلستعانة بمتعّھدي  مجاورة، منشآت من والموارد المعدات تعبئة بیتطلّ  والذي ،صالحیّة منشاة واحدة نطاق
 .المحافظاتتدّخل  أو، المستوى الثانيبات تسرّ  مكافحة

ة للنقل البّري ة العامّ المدیریّ  -وزارة األشغال العاّمة والنقلتقوم  حیث مصدرال مجھول بتسرّ  وجود حال في •
 .ستجابةاإل إدارة، كسلطة وطنیّة مختّصة، بوالبحري

 
للنقل  ةة العامّ المدیریّ  -وزارة األشغال العاّمة والنقلتقوم  الخطة، وھذه(المجلّد "ب")  المخاطر تقییمنتائج دراسة  بناء على

 ھذه انتك سواء ،المستوى الثالثلتسّرب من  ستجابةلإل الالزمة رداموال توفیرب ، كسلطة وطنیّة مختّصة،البّري والبحري
 .محددة اتعملیّ  لدعملنفط اصناعة  قطاعُمقدّمة من قبل  أو ،متعّھدین مستقلّین طریق عن تأتي أو ،منھا مملوكة رداالمو
 :سوف رداالمو هھذ

 .الساحل طول على استراتیجیة مواقع في اوضعھیتّم  •
 .السریع نقللل لتكون جاھزةً  وضیبھاوت دجیّ  بشكل صیانتھا یتمّ  •
 ذجةونم المخاطر تقییممن خالل دراسة تحدیدھا التي تّم  ستجابةاإل اتواستراتیجیّ  لمخاطرتتناسب مع درجة ا •

 .)"ب" المجلد(سیناریوھات التسّرب 
 
ً حالیّ  المتاحة ةالوطنیّ  المواردقد تّم عرض و  المواقع في اتالمعدّ  ھذه تخزین ویجري. 5 الملحق -" د" المجلد في لبنان في ا

 :التالیة
 بیروت في البحریة القاعدة: اللبناني الجیش اتعدّ م •
 .وصور الجیة في صغیرة مخزونات مع جونیةفي  البحري اإلنقاذ قاعدة: المدني الدفاع اتدّ مع •

 
یمكن  المیاه، في طتركیز النف تقییمو النفطيّ  بالتسرّ  مصدر تحدیدبھدف  ةالنفطیّ  من البقعة ناتالعیّ  أخذبعملیة ّص تفیما یخ

 الثروةة دائر رتوفّ  أنكما ویمكن . المخبري لتحلیلاوالمتخّصصة  السفنالمعدّات و تقدیملاإلستعانة بالقطاع األكادیمي 
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على  ،المحلي المستوى علىالمتوفرة  الموارد ین،داالصیّ  ةنقاب مع دةجیّ  عالقات الدیھوالتي  الزراعة، وزارةفي ة السمكیّ 
 .ةالنفطیّ اإلستجابة للتسّربات  ألنشطة صغیرةال قواربال توفیرك سبیل المثال ال الحصر

 الموارد الدولیّة 4.5.3
ات بتسرّ لل ستجابةاال مواردب اإلستعانة المتوسط األبیض البحر بلدانل یحق برشلونة، ةاتفاقیّ في  الطوارئ بروتوكول إطار في

یات فاقتّ إ إدارة عن المسؤولة الجھة ھيو REMPEC منظمةمن خالل التواصل مع  المجاورة الدولالمتوفرة لدى  النفطیّة
ات بسرّ تلل ستجابةاإل في لخبرتھا تعرف ھذه المنظمة كما. المنطقةھذه  في النفطي سربالتّ  في مجال المتبادلة لمساعدةا

مع  تكازضابطي إرتّم تعیین و. بتسرّ حاالت ال في المساعدة تقدیم لتسھیل عالقاتشبكة  بناء على عملتكما  ،النفطیّة
REMPEC، البیئة واألشغال العاّمة والنقل.تي وزاروھما ممثلین عن ان، لبن في 

 
 تحدیدب القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيیقوم  ،دولیة اتمساعداإلستجابة اإلستعانة بال تتطلب عندمافي ھذا السیاق، و

 عبر، REMPEC غیر مرتبطة بـ أخرى حكومات مع مباشرة أو ،REMPEC معالموارد المطلوبة من خالل التواصل 
 لتسھیل لمنطقةا في حلیفة دول مع تفاھم اترمذكّ  عقد اإلمكان، قدر، ینبغيو .الوطنیة العملیات غرفةل التابعةخلیّة التنسیق 

 .طالمتوسّ  شرقمنطقة  في نفطي بتسرّ  ةحادث وقوع حال في المتبادلة المساعدة ةعملیّ 
 

 إستیراد المعدّات 4.5.3.1
 لبضائعا جمیععملیتي إستیراد وتصدیر  أنّ  من دالتأكّ  عن مسؤولةال الجھة )المالیة وزارة( اللبنانیة الجمارك إدارة تعتبر

 إستیفاء الرسوم. بّص تخیالمرعیّة اإلجراء فیما  واألنظمةللقوانین  خاضعةإلى لبنان 
 عیسركل شب لبنان إلى اتالمعدّ  من كبیرة یاتكمّ دخال إإ والتي تتطلب الثالث المستوىمن  نفطيّ ال خالل حوادث التسرب

 راءاتاإلج خالل من من الممكن تحقیق ذلكو. الجمركي لتخلیصل الةوفعّ  سریعة إجراءات اعتماد من بدّ  ال ستجابة،اإل لدعم
 :التالیة
 الثةث ن ع تزید ال لمدةو بصورة مؤقّتة ،اللبنانیة الجمارك یأذن مدیر نة،معیّ  ظروف ظلّ  في :المعدات استیراد •

ذه ھ وتشمل. العام تعنى بالمصلحة التي والمشاریع األعمال لتسییر الالزمة اتوالمعدّ  اآلالت استیرادب أشھر،
 یمكن الطوارئ،ت حاال في). الجمارك قانون من 278 المادة( النفطیة للتسّربات اإلستجابة دعم ، معدّاتاتمعدّ ال

 .من خالل إصدار مرسوم خاص الجمركي اإلعفاء منح أیضا
 منح شكللى ع تقدیمھا یتمّ  مع إستثناء تلك التي الواردات جمیع على الجمركیة التعرفة قتطبّ : الجمركیة التعریفات •

ویجدر الذكر، أنھ یتم إلغاء اإلستثناء األخیر  .بصورة مؤقّتة ھااستیراد یتمّ  المعدات التي أو. (مؤقت أم دائمة كانت)
ي وقت فضمن البلد ھذه المعدّات   على المعدات المستوردة في حال تم إستبقاء ةالجمركیّ  الرسوم إستیفاءویتم 

 ).2001كانون األّول  15في  4461مرسوم  -الحق (بحسب قانون الجمارك
 

 التمویل 4.6
الموارد البترولیّة في  قانونو )2002/ 444( البیئة حمایة انونبما في ذلك ق ،المرعیة اإلجراء ةاللبنانیّ  نوانیالق بناء على

 .التي تسبب بھا ضراراأل عنالمالي  لتعویضا ثالتلوّ  عن المسؤول الطرف یتوّجب على ،)132/2010المیاه البحریّة (
  حادثالناتجة عن ال مباشرةال تكالیفتكبد أعباء وتغطیة ال الدولة تضطرّ  ،النفطي بتسرّ حوادث ال تحاال في ذلك، ومع

االت التسرب في حالمسؤول  الطرف تحدیدو ،الطویل المدى علىوضع آلیّة للتمویل  بانتظاروذلك  ،بفعالیّة االستجابة بھدف
متضّررین ال فرادلأل اتتعویضدفع ال أو الخاص، القطاع من ستجابةاإل مواردتأمین  التكالیف ھذه تشملوقد . مجھول المصدر

 المطالبات بالتعویضاتومن المھم التشدید على أھمیة إستحداث إجراءات فعال إلدارة . بالتسرّ  منبشكل مباشر وخطیر 
 وإشراك ممثلین على المستوى المحلي في ھذه اإلجراءات.

 
وعلى مستوى المؤسسات الحكومیة، یتم تأمین التمویل المطلوب لتغطیة نفقات عملیات اإلستجابة من خالل نقل مبلغ محدد 

 معنیة.لامن إحدى بنود المیزانیة السنویة إلى آخر. ویجب أن تتبع العملیة المذكورة اإلجراءات المالیة الخاصة بالمؤسسة 
 
 :التالیة اآللیات خالل منبة إلستجاضافي لاإل تمویلال تأمین یتمو

 الوزارة منیصدر بعد وصول طلب رسمي  مرسوم على بناءً  موازنة الحكومة احتیاطي من عتمادإ نقل •
 مرسومال قترحویُ  الطلب دراسة یتمّ ف ینشد المساعدة في مواجھة الكارثة.  المالیة وزارة إلى ةالمعنیّ 

ً  علیھ لموافقةل  .ةالعادیّ  لإلجراءات وفقا
ً  ةالجمھوریّ  رئیسل حقّ ی ھأنّ  العلم مع قانون، بموجب استثنائي إعتمادفتح  •  ستثنائیةا اعتمادات فتح قانونا

 .نمعیّ  سقف ضمن
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اإلجراءات  حسب مقدّ یُ  ةالمعنیّ  دارةاإل من طلب على بناءً  لإلغاثة العلیا ھیئةال خالل من التمویل •
 خالل من أو الغرض لھذاللھیئة  كسلفة خزینةال من یكون قد التمویل مصدر أن العلم مع ،اإلعتیادیّة

 .الھیئة العلیا لإلغاثة موازنة
 

، الحادث دارةالوطنیّة إلیّة ھیكلال ضمن ةالمالیّ  الشؤون قسم ةالمالیّ  وزارةتترأّس وبھدف تسھیل اإلجراءات المالیة المذكورة، 
كما . اتذه العملیّ ھخالل  الالزمة األموال نقل تأمینفعالیة بویوفر   لعملیّاتالخاصة ل االحتیاجاتبیّنة من  على یجعلھا مما

ً  ةالمالیّ  الشؤون قسمیقوم   .التعویضاتدفع  إدارةب أیضا
 

 ةحمتاالو تالناقال أصحاب قبل من الصندوق الممّول األموال من خالل فیتم تأمین الت النفط،ناق حوادثبالنسبة ل أما
 ةمسؤولیّ  ندوقھذا الصلو. (CLC) المدنیة المسؤولیة اتفاقیة في عضو لبنانكون  ،والتعویض الحمایة نوادي ألعضاء

 حدّدیویل لتما علماً أن سقف ھذاستثناءاتاإل بعض معناقالت النفط، ن الناتجة عحوادث التسّرب  بحیث تمّول جمیع ،مطلقة
 .المعنیّة بالحادثة للناقلة ةاإلجمالیّ  الحمولةبناء على 
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 اإلستجابة الوطنیّةإستراتیجیّة  5

 :لتالياعلى الشكل ستجابة ات اإلأولویّ  ، تحدّدةاللبنانیّ  الدولة ضمن نطاق صالحیّة خطیرب نفطي في حال حدوث تسرّ 
 ،ابةستجاإل وكافة طاقمسالمة العاّمة  .1
 إنتشار التلوث،ث ومنع مصدر التلوّ ب التحّكم .2
 ،بیئي ثإحتواء أي تلوّ  .3
 .ةة واالقتصادیّ االجتماعیّ  واألصولالتخفیف من آثار التلّوث على البیئة  .4

 
مكن تطویر إستراتیجیّة شاملة لإلستجابة الوطنیّة من الم، بخصائصھاحادثة تسّرب نفطي ھي فریدة  أّن كلّ من رغم بالو

 على التالي: للتسّربات النفطیّة بناءً 
 ( المجلد "د") ةة الرئیسیّ واالقتصادیّ ة ة واالجتماعیّ تحدید العوامل البیئیّ  •
األكثر  بولحوادث التسرّ  ءاً سوكثر سیناریوھات لحوادث التسّرب األالالتقییم النوعي للمخاطر، وتحدید  •

 ترجیحاً (المجلد "ب")
 :ألجلوذلك  مختارة بعنایةال التسّربنمذجة سیناریوھات  •

 ،ةیر النفط  في البیئة البحریّ ومص مسارفھم  -
 ،الموارد المعّرضة للخطرتحدید  -
 .الجدول الزمني لتأثّر الشاطئ بالتسّربتقدیر  -

 
. ثستراتیجیات وإجراءات االستجابة الالزمة لمكافحة التلوّ إتحدید بلصانعي القرار على المستوى الوطني ذلك یسمح سو

األكثر و ءً وسكثر التسّرب األلحوادث ونمذجة السیناریوھات في لبنان التسرب النفطي التقییم النوعي لمخاطر  جرىوقد 
 "ب".د المجلّ كما ھو مفّصل في  في ھذه الخّطة ة التخطیطكجزء من عملیّ ترجیحاً 

 
راتجیّات بحسب اإلستھذه وتفّصل الفقرات التالیة كما  ستخدم في لبنانتاستراتیجیات االستجابة التي س 5.1 جدولیعرض و

 .التسّربسیناریو 
 

 : إستراتیجیّة اإلستجابة5.1 جدول
إستراتیجیّة اإلستجابة 

 الوطنیّة
 السیاق اللبناني

 بللتقلیل من التأثیر العام للتسرّ التحكم بالمصدر أمر حاسم  التحّكم بمصدر التلّوث
یر ھذه . ویجب تمریھ بة علواآلثار المترتّ  النفطب معلومات دقیقة حول مصیرب تقییم التسرّ یتطلّ  المراقبة والتقییم

 جابة.ة االستجابة وعلى تقییم اإلستالمعلومات إلى فریق التخطیط لمساعدتھ على اختیار استراتیجیّ 
أنشطة الشحن أو ناتجة عن ب ب النفطي أنھ في حال وجود تسرّ نمذجة سیناریوھات التسرّ أظھرت  إستعمال المشتّات

ات، ت، فمن المرّجح أن تكون ھناك نافذة زمنیّة كافیة لمعالجة النفط بواسطة المشتّ ینالتنقیب البحریّ 
ب ف تسرّ یوذلك قبل وصول النفط الى المیاه الضحلة. ویعتبر استخدام المشتتات الطریقة الوحیدة لتنظ

ات بمنع أو تات كبیرة من النفط في البحر، تقوم المشتّ یّ نفطي كبیر وواسع النطاق. فإذا كانت ھناك كمّ 
 ة صافیة.التقلیل من تأثیر النفط على الشاطئ. وھذا یعطي فوائد بیئیّ 

جلد ، مع مزید من التوجیھ في الم4.6.3القسم في تات ة بشأن استخدام المشتّ (راجع السیاسة الوطنیّ 
 )"د"

ي ھذا ب نفطي في لبنان. فخطر تسرّ  أكبر ئالشاططول  علىب من مرافق تخزین النفط التسرّ یشّكل  حمایة المناطق الحّساسة
 . لذلك، فإنّ اً السیناریو، من المرجح أن یكون التأثیر على الشاطئ وبالتالي التأثیر على البیئة كبیر

 من التأثیرات الشاملة. للحدّ  اسة ستكون حاسمةً حمایة المناطق الحسّ 
ة وترتیب أولویّاتھا، ة واالقتصادیّ ة واالجتماعیّ (یعرض المجلّد "د" إرشادات حول الموارد البیئیّ 

 ة الشاطئ)باإلضافة إلى خرائط حساسیّ 
إحتواء وإسترداد النفط في 

 البحر
المشتّتات تعمال بما أن إسو). Heavy Fuel Oilالثقیل ( النفطلبنان كمیّات كبیرة من زیت  یستورد

غیر فعّال إلزالة ھذا النوع من النفط في حال تسربّھ في البحر، فإّن الخیار الوحید لالستجابة سیكون 
 باستخدام العوائم والكاشطات إلحتواء وإسترداد النفط.

بنان ى لر الشاطئ، وبالتالي یجب علأظھرت معظم سیناریوھات نمذجة التسّرب النفطي إمكانیة تأثّ  تنظیف الشاطئ
 االستعداد لتنظیف الشاطئ.
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 ھذه قییمتوقد أتاح  .تسّرب كل ظروفوذلك بحسب  ،نمذجةالم سیناریوھاتال من لكلّ  لالستجابة ةستراتیجیّ إ وضع تمّ  قدل
 من الممتدة باتسرّ الت عن فضالً  اللبنانیة، المیاه في ات النفطیّةبتسرّ لل لالستجابة عامة ةتوجیھیّ  مبادئ تحدید السیناریوھات،

 لكاملا التحلیل على االطالع ویمكن. التالیة األقسام في ، كما ھو مفّصلةاللبنانیّ  الخالصة االقتصادیة المنطقة خارج
 ."ب" المجلد في المناسبة االستجابة اتواستراتیجیّ  المنمذجة للسیناریوھات

 
 البحریّةفي المیاه ن المنشآت النفطیّة الناجمة عتسّربات ال 5.1

 ضافة إلى، وباإلالحالة ھذه في. ةمحتملال اتسیناریوال أسوأ ھذایشّكل و: ةبحریال المیاه في الخامالنفط إلنتاج  بئرإنفجار 
 ةستراتیجیّ اإل يھ تاتالمشتّ  استخدامف. تاتالمشتّ  استخدام ةفعالیّ  وتقییم ومراقبة لرصد ستعداداإل ینبغي ،بالمصدر ملتحكّ ا

إحتواء  نع فضالً  الطبیعي الموقع فيالحرق كما ویمكن النظر في  على الشاطئ، النفط تأثیر من لتقلّ  قد التي الوحیدة
ً  وینبغي. في البحر وإسترداد النفط  سیناریولفبحسب ا. الشواطئ تنظیف اتوعملیّ  الشواطئ حمایةعملیّة  تنظیم أیضا

 .ساعة 48 غضون فيیكون  الشاطئ إلى لنفطأّول وصول ل ،المنمذج
 

 على تأثیرلل ضئیل حتمالویظھر ھذا السیناریو إ :ةبحریال المیاهفي  (condensate)المكثّف الغاز  إلنتاجبئر إنفجار 
 إجراء فإن لذلك، ونتیجةً . ساعة 24 غضون فيكامل  السریع بشكل رلتبخّ قابل ل خفیف منتج ھو فالمكثّ الغاز ف. الشاطئ

صبح ، ت لشاطئإلى ا النفط إحتمال وصول حال فيأما . والمراقبة الرصدو بالمصدر التحكم ھو المحتمل الوحید ستجابةإلا
 .الشواطئ تنظیف اتوعملیّ  الشواطئ حمایةلواإلعداد  تاتالمشتّ  استخدامك مطلوبة، اإلجراءات من مزیدال
 

 عملیات أو الشاطئعلى مرافق تخزین النفط الناجمة عن ) Heavy Fuel Oil( الثقیل النفط زیت اتبتسرّ  5.2
 النفط ناقالت تفریغ

نفط  ناقلة وأ على الشاطئ منشأة ومصدرھا( الشاطئ منالواقعة على مقربة  الثقیل النفط زیت منتتطلّب التسّربات الكبیرة 
أو  لعّاف تاتالمشتّ إستخدام  كونی أن المحتمل غیر من. اتالعملیّ  ومراقبة ورصد بالمصدر مالتحكّ  )استیراد مرفأ إلى قادمة

ً  ضحلة المیاهو ،جداً  لزج الثقیل النفط زیت إذ أنّ  ،حتى مسموح  قاعفي  ةالبحریّ  الحیاة دیھدّ  قدمما  في موقع التسّرب نسبیا
ً  ذلك كان حیثما البحر في إحتواء وإسترداد النفطاإلستجابة على  تركیز یتمّ  لذلك، ونتیجةً . البحر  المناطق مایةح مع ممكنا
 .لشاطئاتنظیف و ةاألولویّ  ذات

 
 ةمعروف غیر درامصمن  أوالبحري  الشحنعملیّات الناجمة عن  كبیرةال ةالبحریّ  ةالنفطیّ  باتالتسرّ  5.3

 أو داخل من( ةمعروف غیر درامصمن  أوالبحري  الشحنعملیّات الناجمة عن  كبیرةال ةالبحریّ  ةالنفطیّ  باتالتسرّ  تنطويقد 
. ةً بوصع أكثربح یص االستجابة اتتحدید استراتیجیّ  فإن وبالتالي النفط، أنواع من مختلفة مجموعة على) ةاللبنانیّ  خارج المیاه

 اتیّ وعمل ،والمراقبة رصدال خالل من البحر عرض في كبیر حد إلى ستجابةاإل ستكون ،النوع ھذا من حادث وقوع حال في
رعة س ساعدتو. االقتضاء حسبوذلك  ،الخالصة االقتصادیة المنطقة ضمن إحتواء وإسترداد النفطو تاتمشتّ الإستخدام 

اإلستجابة  ارقر خاذاتّ  على ،المشتّتات تطبیق اختباروالقیام ب ،ھاتحلیلو ،من النفط المنسكب ناتلعیّ اأخذ عملیة  وفعالیة
 .الشواطئوتنظیف  حمایةالقیام بعملیّات  یتمّ كان ھناك حاجة،  إذا. المناسب

 
 ةاالستراتیجیّ  اختیار 5.4

ھذه ن كل مب التحدیات الخاصة معرفةفإن  ،الحالة یختلف بحسب نسباأل ستجابةاال ةاستراتیجیّ  اختیار أنّ  حین في
 طبسّ مالالبیان  ستخداما ویساعد. ستجابةاال قرارات توجیھ یساعدان على ةالبحریّ  البیئة في النفط تفاعل یّةوكیف ستراتیجیاتاال

العوامل الرئیسیّة  5.2 جدولكما ویفّصل . االستجابة خیاراتبشأن  القراراتإتّخاذ على  5.1 توضیحي رسمالوارد في ال
 یمكنو عند تطویر ھذه اإلستراتیجیّة. أخذھا بعین اإلعتبار استراتیجیّة اإلستجابة والتي یجب خیارلتي قد تؤثّر على ا

 ."د" المجلد في ةالبحریّ  البیئة في النفط ومصیر سلوك حول المعلومات من مزید على العاالطّ 
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 : بیان إتخاذ القرار بشأن خیارات اإلستجابة5.1 توضیحي رسم

أسفرت حالة الطوارئ 
نفطيعن تسّرب 

ھل من الممكن 
 إحتواء التسّرب
عند المصدر؟

المراقبة والتقییم

ة ضمان إتّخاذ كافّ 
اإلجراءات للتحّكم 

بالمصدر

ھل التشتت 
الطبیعي 
المحتمل؟

ھل النفط 
ل المنسكب یتحلّ 
بواسطة 
المشتّتات؟

 إحتواء وإسترداد النفط في
البحر

 بشأنإتباع السیاسة الوطنیة 
لى استخدام المشتتات للحصول ع

الموافقة على الرش

المشتّاتإستعمال 
")د"راجع المجلّد (

في  إستعمال المشتّاتمراقبة 
الموقع

إدارة المخلّفات
")د"راجع المجلّد (

ئتنظیف الشاطحمایة و
")د"راجع المجلّد (

نعم

كال

نعم

كال

كالنعم

البحریة اإلستجابة إذا 
ول وصلیست كافیة لمنع 

النفط إلى الشاطئ
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 عند اختیار استراتیجیّة اإلستجابة ا: العوامل الواجب إعتبارھ5.2 جدول
 تنظیف الشاطئ الشاطئ حمایة إحتواء وإسترداد النفط في البحر إستعمال المشتّات المراقبة والتقییم العوامل

 نوع النفط

 تسربال لكافّة حوادث ھاداعتمإ یجب
 بعض في. موقعھا أو حجمھا كان مھما

 الخفیف النفط تسربك الحاالت،
 ونكت قد في البحر، والسھل التطایر

 ةالوحید ھذه استراتیجیّة اإلستجابة
 .الالزمة

 طالنفعلى  فعالیة أقل تاتالمشتّ  تكون
 ینالبنزیفة كخفال منتجاتأّما ال. الثقیل

فھي عرضة للتشتّت الطبیعي  ،والدیزل
 .المشتتات استخدام دون بسھولة

قابل  غیرإذا كان النفط المتسّرب 
الستخدام المشتّتات، تصبح 

 حتواء وإسترداد النفطاستراتیجیّة اإل
 الخیار الوحید. في البحر

یجب حمایة المناطق 
في كافّة حاالت الحّساسة 

 التسّرب النفطي 

یجب تنظیف الشاطئ في كافّة حاالت 
التسّرب النفطي. تختلف تقنیّات 
التنظیف بحسب نوع النفط وطبیعة 

 الشاطئ.

 حالة البحر

 ةالوحیدستراتیجیّة االھذه  كونت قد
 عاصفال طقسال خالل إلستجابةل

 غیر خرىاأل خیاراتال تكون عندما
 .محدودة فائدة ذات أو آمنة

 فعالیة األمواج حركة زتعزّ عاّمةً، 
 أنّ  التنبّھ إلى ینبغي ذلك، ومع. المشتتات

 في سھولةب شتتیت قد نسبیّاً، یفخفالالنفط 
 الحاجة دونوذلك یّئة، سال ةالجویّ  حوالاأل
 .تاتالمشتّ  ةضافإل

 المتزایدة من البحرھیجان  حالة تقلّل
ط النف وإسترداد حتواءا عملیات نجاح

 سرعة لووص نّ إف بشكل كبیر.
 تسببقد  عقدة 25-20إلى  حاالری

 ج فتصبح العملیّات فياموتكّسر األب
 .آمنة غیرالبحر 

الصعبة  ةالجویّ  األحوال
 تجعل قدواألمواج العاتیة 

 استخدام العوائم اتعملیّ 
 .آمنة غیر

 عشجّ ت قد الشاطئ على األمواج حركة
 .النفطیة لرواسبل الطبیعي غسلال

 حجم التسّرب

حاجة  ھناك تكون أن المحتمل من
 إضافیة استجابةالستراتیجیّة 

 التسرباتأما  كبرى.الات لتسربّ ل
ت للتشتّ  عرضة أكثر ، فھيالصغیرة
 تأثیرب التسبّب قبل طبیعيال والتحلّل

 .البیئة على كبیر

 لخاما النفط من ىكبرفي حاالت التسّرب ال
 ندماعبواسطة المشتّتات، و للتكّسرالقابل 
 ،الشاطئعلى  التأثیر لاحتمھناك إ یكون
استراتجیّة  المشتتاتستخدام ا یشّكل

 .الشاطئلحمایة أساسیّة 

 العوائم ةوكمیّ  المراكب عددیحدّ 
إحتواء النفط  التمعدّ ة من رمتوفّ ال

ً ما تُ  ستنزف ھذه الموارد وغالبا
 .بسرعة

استخدام كافّة  حالمرجّ  من
 یعجم نشروستراتیجیات اال

في حاالت  اتالمعدّ 
 .ىكبرال نسكاباال

 یكون ،ىكبرفي حاالت التسّرب ال
 اطئ،الشعلى  لتأثیرأكبر ل لاحتمھناك إ

 القیام لذلك یجبأینما كان التسّرب. 
لحمایة  اتوالتحضیر عاتلتوقّ با

 .نممك وقت أقرب في وتنظیف الشاطئ

القرب من 
 الشاطئ

حاجة  ھناك تكون أن المحتمل من
ي ف افیةإضّ  استجابةالستراتیجیّة 

حتى إذا  ،حاالت القرب من الشاطئ
 نسبیّاً. اً صغیر تسربكان ال

 نفطال كمیة من الحد على تاتالمشتّ  ساعدت
نّھ غیر أ .الشاطئ إلى التي یمكن أن تصل

 المیاه في المشتتات ماستخدإ یجب ال
موافقة الحصول على  دون من الضحلة

 . الجھات المعنیّة

تصبح في المناطق الساحلیّة، 
إحتواء وإسترداد النفط استراتیجیّة 

مع تنظیف الشاطئ الخیار  في البحر
 .الوحید

من  تسربال ربتقكلّما ا
إرتفعت  الشاطئ، كلّما

 حمایةالخاصة ب التحدیات
نظراً   الساحلیة الموارد
الوقت المتاح قبل  لضیق

 .تأثیر النفط على الشاطئ

 بةالقری اتبتسرّ لل یكون أن المرجح من
 تّمیحعلیھ، ما كبیر تأثیر الشاطئ من

 .ھوتنظیف تھحمای

الحساسیّة 
 البیئیّة

حاجة  ھناك تكون أن المحتمل من
تى إذا ح ةإضافیّ  استجابةالستراتیجیّة 

 نسبیّاً. صغیر تسربكان ال

 لىعفي البحر تاتلمشتّ استعمال ا ساعدی
 التي یمكن أن تصل النفط ةكمیّ  من الحد
یجب القیام بإختبار رش  .الشاطئ إلى

 للمادّة المشتّتة لتحدید فعالیّتھا.

وإسترداد  حتواءعملیّات إ تستمر قد
، ولكن الحساسة المناطق فيالنفط 
 قلیللتل إضافیة عنایة ھاإیالء ینبغي
 .البیئي األثرمن 

 حمایةلة األولویّ یجب إیالء 
 ة حساسیّ  األكثر المناطق

 الشاطئ تنظیفیجب دراسة عملیّات 
ً  الحساسةالمواقع  في  اھأنّ  ذإ بعنایة بیئیا
 أثناء الضرر من المزید تسبب قد

 .تطبیقھا



 

Version 1- Rev 0 (Feb 2017) A1-29 

 المشتتات حول الوطنیة السیاسة 5.5
 المشتتات على الموافقة نظام
 وزارة قبل من تقییم وإلى  (NEBA)البیئیة الفوائد صافي تقییمإلى المشتّتات  إستخدامكافّة عملیّات  خضعت علىأن  یجب
 التقنیین اءالخبر مع بالتعاون، بصفتھا السلطة المسؤولة بحسب القانون عن الموافقة على استخدام ھذه المواد، وذلك البیئة

على أو رفض  ةوافقتّم المت أن یجب ،بفعالیّةالمشتّتات الستخدام  ضیق الفترة الزمنیة إلىونظراً . ةالمحلیّ  والجھات المعنیّة
ففي  فریق قیادة الحادثة. خالل من ھذه موافقةال ةعملیّ  تدار أن وینبغيكما . فقط واحدة ساعة خالل ھاالستخدام طلب أي

الستعمال  البیئیة الفوائد صافي تقییمب لھا عالقة دةمحدّ  على مسائل لفریق اإلستشاري لقائد حادثة التسّرب النفطيا یرّكز حین
أو  عاملا مدیرال مستوىعلى ذلك ویكون البیئة،  زارةمن و موافقةال على باإلستحصال البیئة وحدةمدیر  قومیو ،المشتّتات

 .الوزیر
 

 زارةو یامقوفي إنتظار . البیئة وزارة قبل من علیھا الموافقة تتمّ  التيو فقطالمحدّدة المشتّتة  المنتجاتاستخدام ویُسمح ب
 ةقوثّ باألدلّة المبول الق البیئة وزارةیمكن ل ،یھاعل الموافقةو) ةوالفعالیّ  ةالسمیّ إختبار (المشتّتات  ختبارإلنظام  بتطویر البیئة
قد تّم و. خرآ بلد فيوالذي تم إجرائھ  معترف بھ سمیةالو فعالیةال اختبار قد نجح في المشتت المحدد المنتج أن ظھرتُ  التي

 واسع نطاق على معتمدةوھي  من المجلّد "د"، 6الملحق  ، ضمنالمتحدة المملكة فيالمسموحة  المشتتاتب قائمةإدراج 
 ً  .دولیّا

 
 المسبقة الموافقات

عملیّة  ءبد اجل نم وبالتالي،. تامشتّ للال فعّ ال للرش ضیقة" فرصة نافذة" ھناكعادةً ما یكون  لنفط،الطبیعي لتحلّل ال بسبب
ات من لتسّربالمحلیّة لخطط ال ضمنف. اتمشتتال إستعمال خیارإتخاذ اإلسراع ب الضروري من، ممكن وقت أقرب فيالرش 

 دادإع عن لمسؤولینل موافقةالھذه تمنح و .البیئة وزارة من مسبقة موافقة على الحصول من الضروري ،لاألوّ  المستوى
 :التالیة عواملال االعتبار في)، آخذة مستوى اإلستجابة األّولفطي (نال تسربالمحلّیة لل خططال

 . شتتاتالم استخدامبخیار  عادةً  لالمفضّ استرداد النفط و حتواءإ خیار إستبدال  التي تستوجب الظروف •
 .المھددة واالقتصادیة البیئیة الموارد •
 .اً حیرجاألكثر ت لسیناریوااألسوأ و للسیناریو لمنشأةبا ةالخاصّ التسّرب  طراخم تقییم •
 ).صبال ونقطة اللزوجة خاصةً ( وخصائصھ تسّربھ حالمرجّ  النفط نوع •
 قعالمتو الزمني اإلطار ضمن ھتسلیم ووسائل الموقع فيعلیھا  وافقالم اتتمشتّ مخزون ال كفایة مدى •

 .بتسرّ ال لسیناریو
 إضافي موافقةطلب  إلى تقدیم الحاجة قبل استخدامھاالمسموح  المشتّت كمیّة •

 
 المستوىة من حوادث التسّربات النفطیّ ل ستجابةاإل إطارللتطبیق في  قابل خیارك المشتتات استخدام البیئة زارةو تتقبّل عند
. تتاتالمش ھذه استخدام قیود أو شروطیتضّمن  المعنیة المنشأة إلى مرسل كتاب عبر مسبقة موافقة راصدبإ ، تقوملاألوّ 

قصیر ت الظروف تقتضي لم ما سنوات خمس لمدة صالحة تكونو، علیھ الموافقة تتمّ  ذيال تمشتّ ال اسم الموافقةھذه  دتحدّ و
 .فترةال
 

 
  

 المراجع:
• REMPEC Guidelines for the use of dispersants for combating oil pollution at sea 

in the Mediterranean region 
• IMO Manual on Oil Pollution Section IV 
• ITOPF TIP 4 Use of Dispersants to Treat Oil Spills 
• IPIECA/OGP Good Practice Guide:  At sea monitoring of surface dispersant 

effectiveness 
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 النفایات الناتجة عن التسرب النفطيإدارة  5.6
خذ األم لذا یت ةلحادثللیة األوّ  عملال خطة من جزءاً أن یشكل  النفطي التسرب النفایات الناتجة عنعلى موضوع إدارة یجب 

 البیئي األثر فاقمیؤدي إلى ت نفایات الناتجة عن التسرب النفطيلل الةفعّ  إدارة فغیاب عملیّات اإلستجابة ءبد منذ بعین اإلعتبار
 ،وافق علیھم مؤقت تخزین موقع ىلإ التسرب موقع من الفعّ  بشكل ھذه النفایات نقلعملیة  تعثّر كما وأنّ . للتسرب والمالي

  .بالكامل ھافتوقّ  یؤدّي الىمما قد  النفط ستردادإ اتعملیّ سیضر ب أدنى، كحد
 

 ،اإلجراء الساریة التشریعات مع یتماشى بما نفایات الناتجة عن التسرب النفطيال جمیع مع التعامل یجبفي ھذا اإلطار، 
 المجلدعرض ی. منھا والتخلص ھاوتخزین ھاونقل المخلفات للتعامل مع ةخذتّ الم الترتیبات علىالبیئة  زارةو وافقت أن ویجب

 .حوادث التسربات النفطیّةنفایات الناتجة عن  إدارة بشأن اتالتوجیھ من مزیدال" د"
 

 لعملیاتل تخطیطال: االستجابة إدارة 5.7
 إلىاألولیة  ستجابةاال مرحلة تنفیذ أنشطة من لاقتناإل یجب، الوطنیّة اإلستجابة ھیكلیّة تفعیلوالتسّرب ة حادث تقییم تمّ ی إن ما

 المعلومات على بناءً  (IAP) حادثةال عمل خطة وضع یتمّ . في ھذا اإلطار، .ممكن وقت أسرع في اإلستجابة، إدارة مرحلة
 واالستراتیجیات واألولویات األھداف حادثةال عمل خطة تبلّغف. لیةاألوّ  النشاطات راصدیتم إو الوقت، ذلك في المتاحة
 عمل ةطّ خ دعموت. يالنفط تسربلل االستجابة فيین المشارك الدعمطاقم و لعملیاتطاقم اإلى  ةللحادث ستجابةإلل الشاملة

 ترةف حادثةال عمل ةخطّ  تغّطيو. ةالحادث مع تطّور وتعدیلھا مراجعتھا ویتم أدناه ةحموضّ ال عملیاتلل التخطیط دورة حادثةال
 ترةلف ستجابةإدارة اإلتستمّر  أن یمكن الطریقة، وبھذه. في بدایة اإلستجابةساعة  24مدّتھا ما تكون  عادة ،ةواحد ةتشغیلیّ 
 .تعافيوال تسریحال عملیّات إلدارة نفسھ اإلجراء بعویتّ ، الزمن من طویلة

 
  ة ھي:حادثالعمل  لخطة العاّمة العناصر

 ،القیادة اتأولویّ  بھ، القیام یجب ما :ةحادثال أھداف •
 ،وموظفیھم الرئیسي الطاقم المسؤول، ھو من :ستجابةلال التنظیمي الھیكل •
 ،ةدثاللح االستجابة مھام تعیین المھام: قائمة •
 خالل ستخدامھاالواجب إ داتوالتردّ  الموجودة االتصاالت اتمعدّ تفّصل  معلومات :االتصاالتخّطة  •

 ،ةتشغیلیّ ال فترةال
 الطبیة واإلجراءات النقل ،المیدانیة المراكز الطبیة، المرافق بخصوص معلومات :الطبیة الخطة •

 ،الطارئة
 تحدد كما والصحة السالمةوإجراءات  الموقع ضمن المحتملة المخاطر دحدّ ت :الموقع سالمة خطة •

 ،السالمة أولویات
  ،التسرب ةحادثخاص بالموقع المتأثر ب رسمھا البیاني أو خریطة •
 .والجزر والمد الطقس عاتتوقّ  •

 
 إضافیة اختیاریة معلومات

 ،المطلوب جمعھا الحاسمة المعلومات •
 ،جویّةالوالبحریة  العملیات ملخص •
 ،النقل خطة •
 ،التلوث إزالة خطة •
 ،)"د" دالمجلّ ( المخلّفات إدارة خطة •
 ،المتطوعین إدارة خطة •
 .التسریح خطة •
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 رطوّ ت لمراعاةوذلك  الجدیدة، المعلومات ضوء في عمل الحادثة خطة وتعدیل تقییم إعادة یتم، ف ةلحادثا مراقبةتواصل 
 عملیة ملیاتلعا تخطیط دورة بناء علیھ تعتبر. الموقف واحتواء األھداف لتحقیق جدیدة تكتیكات تنفیذ ویتمكما . األحداث
 ) وتتضّمن ما یلي:5.2 توضیحي رسم(ال مستمرة

 ،األسوأ السیناریو ذلك في بما ،للوضع األولي التقییم •
 ،اتالقرار واتخاذاألھداف  وتحدید التخطیط :الخّطة تطویر •
 ،ھدافاأل لتحقیقالمعتمدة  والتكتیكات االستراتیجیات تعمیم :الخّطة تنفیذ •
 ،الوضع تقییملالظرفیّة جمع المعلومات  :رصدال •
 .ھاتنقیحوالخّطة  تقییم إعادة •

 
 

 
 اإلستجابة تاعملیّ ل التخطیط: 5.2 توضیحي رسم

 

 اإلحاطة األّولیّة ونقل القیادة 5.7.1
 عدادإ حادثةلل المحلي قائدال على الثالث،المستوى إلى  األولیة االستجابة مرحلة بعد ما التسّرب ةحادث تعداتص حال في
 خطة" ذجنمو من خالل إعداد وذلك ،الثالث المستوىمن نفطي التسّرب الالقائد الوطني لحادثة  ة إلىالقیاد لنقل یةخطّ  رةمذكّ 

 لمدة االستجابة أساس )"201( ةلیّ األوّ  حادثةال خطة" تشكلو. ")د" المجلّد من 3 الملحقأنظر ( )"201( ةاألولیّ  حادثةال
ئد القا عند وصول. وقعالم فيالموجودة  والمواردللحادثة  الحالي الوضع عن أساسیة معلومات تشملو القادمة ساعة 24الـ

ة طاحلإل 201النموذج  حادثةلل المحلي قائدالیستخدم  ،ةادثحال قیادة مركز إلىالوطني لحادثة التسّرب النفطي وطاقمھ 
 نستوییمالمشارك في اإلستجابة للتسّرب من ال طاقمال صبحی االجتماع، ھذا خالل. لألخیر القیادة نقللو ةالحادثعن  األّولیّة

من  ةواضح ومسؤولیات أدوارتعمیم و ھذه الھیكلیّة شكل تحدیدویتّم  ،الوطنیة االستجابة ھیكلیّة من جزء والثاني لاألوّ 
 .ضمنھا

 
 ،اتتوجیھال علىللحصول  لفریق القیادة اإلجتماع األّوليالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي یعقد  القیادة، نقل بعد

.یتم ةادثللح ستجابةاإل ھدافالنھائي أل تحدیدال قبل وذلك ،ةالفریق اإلستشاري لقیادة الحادث من واألولویات ،والتحدیات
ن م تحققللالقائد الوطني والذي یعقده  االستراتیجي جتماعاإل ذلكیلي . خالل ھذا اإلجتماع 202 األھدافنموذج  إستخدام

والتحدیات  ،اتأولویّ  ،أھداف أن منالقائد الوطني  دتأكّ . بعدھا، یطاقم الدعمأعضاء الطاقم العام و رؤساء مع األھدافھذه 
 ماعاجتخالل  ، وذلكوالمتوسطة العلیا الرتب أصحابقبل أعضاء فریق إدارة الحادثة،  من تماما مفھومة ةالحادثب الخاصة

 .للقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي الطاقم العام وطاقم الدعم

طّور 
الخّطة

طبّق 
تالتكتیكا

راقب 
وراجع 
الخّطة

قیّم وأعد 
التقییم
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 التشغیلي التخطیط فترات 5.7.2

 من قبل لياألوّ  الحدث من ساعة 24 إلى 12 غضون في األّول المستوىالتسّرب من  حوادث من العدید احتواء یتمعادةً، 
 تنظیف إلى الحاجة بسبب الفترة ھذه تمدید یمكن المثال، سبیل على المیناء داخل. لكن في حال كان التسّرب المرفق موظفي
 لفترةا ،البدایة منذ، أن یحدّد القائد المحلّي جداً  المھم منف ،نطاق أوسع تسّرب على ةحادث وقوع عند أّما. واألرصفة السفن

ً لیالً لیس معتاداً، المستجیبین التنفیذّي  إذ أن عمل ساعة، 24 لمدّة والتي عادة ما تمتد للتخطیط التشغیلیة  لیس أنّھ علما
 على یق العاموالفر دعمالفریق و القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي، فیعمل الثالث المستوى ة منحادث فيأّما . مستحیالً 

أیضاً أن  المھم ومن تداخل.مبشكل لمھامھم  فراداأل متسلّ  مع ساعة 12 لمدة العمل دورةماد تإع ینصح لذلك،. الساعة مدار
 جتماعاتإلل ھؤالء رحضّ یحین  أوخالل فترات إستراحتھم  تعیین من ینوب عنھمبة ومدراء األقسام الحادث قائدیقوم 

 .التخطیط دورة 5.3 توضیحي رسمال ویظھر. عالمیةاإل جلساتالو
 ومن. ةمنتظمال لالجتماعات الزمني الجدول ضمنوذلك  االستجابة، فرق بین الالفعّ  التواصل على التخطیط دورة تعتمد

 ةجدول 5.3 جدولویعرض  .المستطاعقدر وأن تكون محدّدة وھادفة  الوقت من االجتماعات الكثیر ھذه ستغرقت المھم أال
 .التشغیلیة التخطیط دورة ات بحسباالجتماع

  



 

Version 1- Rev 0 (Feb 2017) A1-33 

 
 

 التشغیلي التخطیط دورة: 5.3 توضیحي رسم
 

األولیةحاطةاإل
حادثبال 

لياألوّ جتماعاإل
ةالحادثقیادةل

األّولیّةاإلستجابة 
والتقییم 

التبلیغات

حادثة التسّرب النفطي

جتماعاإل
االستراتیجي

فریق دعم جتماعإ
القائد الوطني للحادثة 

والطاقم العام 

التحضیر لإلجتماع 
التكتیكي

اإلجتماع التكتیكي
إلجتماعالتحضیر 

التخطیط إجتماع
التخطیط

وإقرار خطةإعداد 
الحادثة عمل 

إحاطة قسم
العملیات

تنفیذ خطة عمل 
الحادث وتقییم 

التقدممدى 

فترةبدء 
تشغیلیة جدیدة 

اإلستجابة
األّولیّة 
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 : جدولة اإلجتماعات5.3 جدول
 الحضور األھداف التخطیط فترة/ اإلجتماع

 الحادث عن االّولیّة اإلحاطة

 :من خالل تحدید والوضع الراھن تحدید الخطوط العریضة لطبیعة الحادث
 المناطق المتأثّرة والمھدّدة الحادث، مدى الوضع، تقریر الخریطة، التاریخ والوقت، الحادث، نوع

 المخّططة،/  الحالیّة واألھداف السالمة العاّمة، حال في الموقع، المتاحة أو نتشرةالم الحالیّة والموارد
 .السیناریو األسوأ التصعید،

 المحلّي الحادثة قائد •
 التسّرب النفطيالقائد الوطني لحادثة  •
 توفّر إن العام الطاقم •

 القیادة لمجموعة األّولي اإلجتماع

 الحادث عن األّولیة اإلحاطة تقریر مراجعة •
 .التنظیمیّة والمھام أھداف اإلستجابة تحدید وترتیب أولویّات •
 .التشغیلّیة تحدید الفترات •
 .عمل الحادث نقطة انطالق لخّطةاإلجتماع  ھذا یوفّر •

 اإلستشاري لقائد الحادثةالفریق  •
 القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي •
 التوثیق وحدة قائد •
 العملیّات ومدیر التخطیط إن توفّرا دقائ •

 اإلستراتیجیّة تحدید إجتماع
 .لمنّظمة اإلستجابة األّولي إعطاء التوجیھ •
 .راضراأل للحد من األھداف ووضع إستراتیجیّات تحدید وتحدیث •

 لحادثة التسّرب النفطيالقائد الوطني  •
 رؤساء أقسام الطاقم العام •
 التوثیق وحدة قائد •

القائد الوطني لحادثة  دعم فریق 
 العام والطاقم التسّرب النفطي

 دعمھ ریقفالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي بعرض أھداف واستراتیجیّات اإلستجابة على  یقوم
 .اإلستجابة ھیكلّیة ضمن اإلطالع من موحد مستوى وجود من للتأّكد العام والطاقم

 القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي •
 العملیات قائد •
 التخطیط مدیر •
 وحدة التوثیق •
 الخدمات اللوجستیة مدیر •
 المدیر المالي •
 ضابط األمن •
القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي  دعم فریقأعضاء مختارون من  •

 العام والطاقم

 التكتیكيّ  لإلجتماع التحضیر

 .قسم العملیّات التكتیكات التي وضعھا یتّم فیھا مراجعة ھي الفترة الزمنیّة التي
القائد بل من ق التكتیكات اآلیلة لتحقیق األھداف المحدّدة الموارد الالزمة لتنفیذ كما یتّم فیھا توزیع

 .الوطني لحادثة التسّرب النفطي
  .والسالمة التخطیط والعملّیات بین أقسام ھناك إتّصال وثیق الفترة سیكون ھذه خالل

ً  لیس فھذا ،احد ال  حوادثإدارة ال یجب أن یدعم فریق. تحضیریّة فترة إنّما إجتماعا
 :كّل من
 العملیّات قائد •
 مدیر التخطیط •
 وحدة التوثیق •
 الخدمات اللوجستّیة مدیر •
 المدیر المالي •
 ضابط األمن •
 التكتیكيّ  بالتحضیر لالجتماع الذین سیكونون مشغولین •

 التكتیكيّ  اإلجتماع

 :التكتیكات عرض
 عمل الحادث في خّطة فریق العملیات ةمساھم •
  العمل واإلجراءات تحلیل •
  المخاطر تحلیل •

 اقموالطالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي  دعم فریقأعضاء مختارون من 
 العام
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 الحضور األھداف التخطیط فترة/ اإلجتماع

 التخطیط إلجتماع التحضیر

 العام الطاقموالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي  دعم فریقھي الفترة الزمنیّة التي یتحّضر فیھا 
 .التخطیط إلجتماع

 .الموارد ونشر الجاریة العملیّات فعالیّة تقییم فیھا یتمّ 
 ماعإلجت ومتاحة محدّثة والوثائق اإلحاطة ومواد المعلومات جمیع أنّ  من بالتأّكد التخطیط مدیر ویقوم

 .التخطیط

ً  لیس فھذا ،احد ال  تحضیریّة فترة إنّما إجتماعا
 :بقّوة كّل من إدارة الحوادث یجب أن یدعم فریق

 العملیّات قائد •
 مدیر التخطیط •
 وحدة التوثیق •
 الخدمات اللوجستّیة مدیر •
 المدیر المالي •
 ضابط األمن •
 اإلتّصاالتوحدة  •
 األخّصائیّین التقنیّین •
 العام والطاقمالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي  دعم فریق •

 التكتیكيّ  بالتحضیر لالجتماع منھمكینونون الذین سیك

 التخطیط إجتماع

 القادمة. 24ـالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي على الخّطة التكتیكیة للساعات ال إطالع •
  تھا.من صح في االستجابة والتحقّق االستراتیجیّات المستخدمة مراجعة •
 المقبلة. التشغیلیّة للفترة والخطط الداعمة الالزمة تحدید الموارد •
 مراجعة مھام العمل. •
مشاكل عالقة قبل الموافقة على خّطة عمل الحادث والتأّكد من دعم جمیع األقسام  حّل أي •

 لھذه الخّطة.

  القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي •
 مدیر التخطیط •
 وحدة التوثیق •
 الموقع وحدة •
 قائد العملیّات •
 الخدمات اللوجستّیة مدیر •
 المدیر المالي •
 ابط األمنض •

 والموافقة الحادث عمل خّطة إعداد
 علیھا

 .علیھا الموافقة قبل الحاجة عند الخّطة تحدیث •
 .ذلك إلتمام الزمنیّة المھلة یحدّد التخطیط مدیر •
 القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي علیھا. موافقة •

ً  لیس فھذا احد ال   إجتماعا
 المتبادل الدعم العام والطاقمالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي  دعم فریق یقدّم

   للموافقة الحادث عمل خّطة إلعداد

 العملیّات عن إحاطة

 :تضّمنی، والعمل مناوبة تغییر قبل یعقد
 خّطة عمل الحادث على  طاقم العملیّات الُمستلم مھامھ حدیثاً  عرض •
 قیادة الحادث أھداف إستعراض •
 إحاطة عن الوضع الحالي •
 سواء كانت مستمّرةً أو مكتملةً  الحالّیة اإلستجابة تحدید إجراءات •
 مھام العمل - موجز قسم العملیّات •
 اإلعالمیّة والقضایا الشؤون العاّمة مناقشة •
 تحدیثات النقل واالتّصاالت واإلمداد •
 إحاطة عن السالمة العاّمة •
 المالیّة التبعات •
 مھام العمل توضیح •

 القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي •
  العام والطاقمالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي  دعم فریق •
 العملیّات قسم •
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 الحضور األھداف التخطیط فترة/ اإلجتماع

 وتقییم الحادث عمل خّطة تنفیذ
 الُمحرز التقدّم

 

 .قسم العملیّات قبلالخّطة من  تنفیذ •
 .تقدّم الفعليّ ال مقابل المخّطط لھا النتائج یتّم تقییم تشغیلیّة جدیدة، وینبغي أن فترة تبدأ •
 .و/أو المعطیات الجدیدة ضوء التطورات في الخّطة وتعدیلھا ینبغي إعادة النظر في •
اف األھد االستراتیجیّات لمراجعة وتحدیث مّرة أخرى بإجتماع تحدید تبدأ دورة التخطیط •

 .للحادث واالستراتیجیّات

 العام والطاقملحادثة التسّرب النفطي  القائد الوطني دعم فریق
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 التعافي 6

 والتسریحالعملّیات ھاء إنت 6.1
بأسرع  تجابةإنھاء االس وینبغي دراسة. الصافیة لالستجابة للحفاظ على المنافع البیئیة بالغ األھمیة أمر أنشطة االستجابة نھاءإ

. عادةً، تشمل ھذه االھداف درجة األطراف المعنیّةتحدید أھداف االستجابة بحسب الموقع باالتفاق بین من أجل وقت ممكن 
ال  ،ألھدافا تحقیق ھذه ات التنظیف األكثر فعالیة لحالتھما. وعندما یتمالتنظیف المالئمة لموقع أو منطقة محددّین واستراتیجیّ 

  .االستجابةعملیّات بد من إنھاء 
 

 وتتم عملیة اإلنھاء على النحو التالي:
عندما تحقق أنشطة التنظیف األھداف التي تحدّدھا  لقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيیقوم قسم التخطیط بإبالغ ا .1

أي تنظیف إضافي  في حال تسبب). NEBA) وتحلیل صافي المنافع البیئّیة (SCATتنظیف الشاطئ (تقنیة تقویم 
ال یعود ھناك أي احتمال إلعادة التلوث بالنفط أو عندما /، والنفط المتبقّي الناتج عن ضررالضرراً اكبر من 
 . على سبیل المثال ال الحصر ،المجّمع أو العائم

بأّن عملیّات التنظیف قد انتھت ویطلب إعطاءه صالحیّة إنھاء العملیات  العملیّات الوطنیّةغرفة لقائد الوطني یبلّغ ا .2
 المیدانیة.

 یعلن رئیس الوزراء إنھاء أنشطة التصدّي لالنسكابات النفطیّة. .3
 منّظم للعملیة وسحب المعدّات.النھاء لإلالنقل واإلمداد معاً وحدة العملیات و یعمل قسم .4
والمراكب التي شاركت في عملیّات التنظیف إلى میناء محدّد، حیث تكون قد استُحدثت منطقة إلزالة وّجھ السفن تت .5

 تلّوثھا.
 یخضع جمیع األفراد والمعدّات إلزالة التلّوث قبل مغادرة الموقع. .6
 أو إستبدال معدّات االستجابة حسب الضرورة. ،یتّم صیانة، إصالح .7
 مستخدمة منھا في مطالبات التعویضمخزون الوطني وتُدرج الكّمیّات الیتّم استبدال المواد المستھلكة في ال .8
 .لتعویضاتاقسم الشؤون المالیة بالتحقق من التكالیف ودمجھا في تقریر التكلفة النھائیة الذي سیقدم إلى وحدة  یقوم .9
 

 العملیّات مراجعة 6.1.1
والمواد  علوماتالم وتوفّر وحدة التوثیق. المنّظمة في لضعفوا االستجابة وتحدید نقاط القّوة لتحلیل أنشطة مراجعة العملیّات یتمّ 

إلدراج اإلجراءات و لتحسین توصیاتویتضّمن  السلطة الوطنیة المختصةویُرفع ھذا التقریر إلى . النھائي الالزمة للتقریر
عض اآلراء األخذ بب یكون من المناسبقد و. الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في المیاه البحریّة اللبنانیّةتعدیالت على 

 ، لم یكنخبراء مستقلّین أو مشورة في عملیّات االستجابة الخبراء المشاركین رأي الخارجیّة في ھذا التقریر، على سبیل المثال
 ب.التسرّ  مساھمة قي حادثةلدیھم أي 

 
 والمراقبةاإلسترجاع  6.1.2

. الكائنات الحیّةو الشاطئ تلّوث مستوى المناطق المتضّررة لتحدید مراقبة المرحلة التي تلي حادث التسّرب النفطي، ینبغي، في
  .لرصد درجة تعافي المنطقة الملّوثة من الزمن على مدى فترة من أخذ العیّنات وإجراء التحالیل حملة واسعة المراقبة تشملو

 لمتّخذةالتدابیر ا العمل. ویمكن إدراج قبل بدء التعویضات دفع الھیئة المسؤولة عن مع برامج الرصد ویجب االتّفاق علىكما 
ً المناطق الحساسة ك ال الحصر على سبیل المثال النفط، التي تضررت من الموائلإلسترجاع  غیر ویض. ، في مطالبات التعبیئیّا

من  اتتسربالدولیة لل التعویض برامج وفقاً ألحكام" معقولة" ھالضمان كونتنفیذھا قبل بدء  ھذه التدابیر یجب الموافقة علىأنّھ 
 .الطبیعي للمنطقة االنتعاش تعّززكونھا و النفط، ناقالت
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 ة بالتعویضاتالمطالبعملیّة حفظ السجالت وإدارة  6.2
 حفظ السجّالت 6.2.1

لتكالیف ا ھو عنصر حاسم في تتبّع ھذه بسبب حادث تسرب نفطي من قبل جمیع األطراف التي تتكبّد تكالیف حفظ السجالت
 خالل لیف المتكبّدةالتكا عن بسجالت دقیقة قسم الشؤون المالیّة االحتفاظ من مسؤولیّة وسیكون بالتعویض. المطالب وتقییم وتقدیم

 بعض خاذتّ المبررات ال تعلیل المستحیل إذ أنھ من تبریراً للتكالیف عبر سرد واضح السجّالت ویجب أن تتضّمن االستجابة.
 أو شھور. أسابیع ستغرقت والتي قد المطالب دراسة خالل عملیة، اإلجراءات

 

 
 المتطلّبات القانونیّة 6.2.2

ل كّل من حول األنظمة والقواعد  2013/ 10289مرسوم رقم وال) OPRL( قانون الموارد البترولیّة في المیاه البحریّة یُحّمِ
ّوث وقوع حادث تل في حال أنشطة التنظیف المسؤولیّة عن مشغّلي المنشآت النفطیّة البحریّة )PAR( باألنشطة البترولیّةالمتعلّقة 

ث"ومبدأ أنّھ على 4بموجب المادّة رقم  ،)444 القانون( كما أّن قانون حمایة البیئة. نفطي  یفرض على جمیع ،"أن یدفع الملِوّ
 الموانئ والمرافئ. بیئي یمكن ان تتسبّب بھ وھذا یشمل ضرر تدفع تعویضات عن أي أن البّریّة العملیّات والمنشآت

 
 طالنف النفطي الناجم عن أضرار التلّوث عن التعویض تُرفع مطالب ، ,CLC)92( 1992المدنیّة لعام  بموجب اتفاقیّة المسؤولیّة

بموجب  تھطیة مسؤولیّ لتغ التأمین بالحفاظ على مالك السفینة زمتلوی. التلّوث سبّبت التي للسفینة المحدود التطایر للمالك المسّجل
بصرف النظر عن  ،)P&I( للحمایة والتعویض عن طریق نادي التأمین التعویضات، یدفع مالك السفینة ،االتفاقیّة. وبالتالي

طن من  2000 تھا عنلوحمقل السفن التي باستثناء  المعنیّة السفینة حمولة حجم یحدّده بمبلغ عادةً  مسؤولیّةوتحدّد ال. خطئھ
 .النفط

 
 المشمولة األضرار أنواع 6.2.3

التسّرب النفطي  النظر في مطالب سیتم، (CLC, 92) المدنیّة اتفاقیّة المسؤولیّة بالتعویض بموجب المطالب متطلّبات وتماشیاً مع
 :كالتالي

التدابیر  المعقولة وغیرھا من تدابیر التنظیف تكالیف التعویض عن سیتّم دفع :والتدابیر الوقائیة التنظیف •
 .الضرر الناجم عن التلّوث النفطي لمنع أو تقلیل المتّخذة

لكات الممت أو إستبدال وإصالح التكالیف المعقولة لتنظیف عن ویُدفع التعویض :األضرار في الممتلكات •
 .الملّوثة

دّات التي المع تلّوثت سواء التسّرب النفطي، اءجرّ  عن فقدان الدخل تُدفع التعویضات اإلقتصادیّة: الخسائر •
 یستخدمھا الشخص المتضّرر أم ال.

 من بیعيالط التعافي دعم الھادفةو المنفّذة جراءات المنطقیةاإل عن تكالیف ویُدفع التعویض البیئي: الضرر •
یل للمنطقة على سبالبیئي  التعافي لرصد موافق علیھا عن إجراء دراسات علمیّة األضرار البیئیّة، وكذلك

 .ال الحصر المثال
•  

 إدارة المطالبات 6.2.4
 :التالیة في جمیع المطالب المعاییر العاّمة یجب أن تُطبَّق

 .أو الخسائر أو األضرار فعلیّة وصحیحة النفقاتأن تكون یجب  .1
 .معقولة ومبّررة لنفقات لمعاییراأن تخضع  یجب .2
 التسّرب النفطي. التلّوث الناتج عنعن الخسائر واألضرار الناجمة عن فقط التعویض  یجب .3
 عن الناجم والتلّوث ئر واألضرار الواردة في المطالببین التكالیف والخسا إرتباط معقول یجب أن یكون ھناك .4

 التسّرب.

 التلوث النفطي الناجمة عن إعداد وتقدیم المطالبات: ITOPF TIP  15المرجع: 
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 .قابلة للقیاس الكّمي تعّرض لخسارة اقتصادیّة كان قد إذا فقطالحصول على التعویضات، یحّق ألي متضّرر  .5
 .أو غیرھا من األدلة الوثائق المناسبة عبر إبراز أو خسارتھ أو ضرره نفقتھ مقدار یثبتأن  على المتضّرر .6

16.  
 كناإلثبات بعین اإلعتبار، ول عناصر وتؤخذ جمیع. الحصول على التعویض رھن بإثبات قیمة الضرر أو الخسارة ولذلك فإن

 اسعلى أس كل مطالبة من الضروري النظر في فإنھوبالتالي  خصائصھا، لكّل مطالبة. ما یكفي من األدلّة ال بد من توفیر
 .حیثیّاتھا

 
ث،   یّاتعمل مسؤوالً عن تمویل في نھایة المطاف التشریعات الدولیة والوطنیة، یكون بحسبوعلى الرغم من أّن الطرف الملِوّ

ضررین عویض المتتیمكن  ،ذلكومع . أو سنوات یستغرق شھوراً  وتأمین التمویل الالزم لھا قد التنظیف، إال أن تقییم المطالب
ریق ھذا الف ھدفوی .المطالبعملیة متابعة ب یُعنى عمل فریق إنشاء لوزارة المالیة سیكون من الضروري . ولذلك،بشكل مؤقّة
ذا ویكون ھ. وقت ممكن أسرعفي وذلك  ،التسّرب جّراءتضّرراً  األكثر التعویض المالي لألطراف الحد األدنى من إلى تأمین

 لتقییم في ھذا المجال واإلستعانة بخبراء على المستوى المحلي تمثیالً  ب. وھذا یتطلّ جمیع المطالب تقییم مسؤوالً عنالفریق 
في خبراء بإرسال ) ITOPFالتلوث (حول حاد الدولي لمالكي الناقالت تّ اإلالنفط، یقوم  ناقالتمن تسرب ال تفي حاال .المطالب

بالنسبة . بالتسرّ حادثة للمساعدة في إنتاج وتقییم مطالب  وذلكالتسرب النفطي، في  ھمالثروة السمكیة باإلضافة إلى خبراء
 مكیة.الثروة الس یتّم ذلك من خالل مراقبي وزارة الزراعة المسؤولین عن یمكن أن ،تؤثر على مصائد األسماك التي الحوادثإلى

 للتسربصدّي التالبیئة و خبراء دولیین في مجال باإلضافة إلى وزارة البیئة مراقبيیقوم  ،البیئیة األخرى أّما في حالة األضرار
 المستخدمة. اإلستجابة تقنیّات تقییم صّحةبالنفطّي 

 
 تقدیم المطالبات

 یجب أن تحتوي كل مطالبة على المعلومات األساسیة التالیة:
 ،إسم وعنوان المطالب وأي ممثل عنھ •
 ،المتوّرطة في الحادثأو المنشأة ھویة السفینة  •
 ،نوع الضرر الناجم عن التلوث •
 .مبلغ التعویض المطلوب •
•  
 وتشمل عرضاً واضحاً لألضرار مع كّم واٍف من المعلومات والوثائق لتسھیل عملیّة تقییم المطالب. ،مكتوبةً  وتكون المطالب

الحظات التوضیحیّة ویجب إثبات كّل عنصر من المطالبة عبر إرفاق الفاتورة أو أي وثائق أخرى داعمة كأوراق العمل والم
 والحسابات والصور.

 
بشكل عام، تقدّم المطالب، سواء أتت من األفراد أو الشركات أو الحكومة، إلى الجھة المسبّبة للتسّرب، ألنّھا مسؤولة بموجب 

األكبر حجماً، قد تكون ھناك حاجة لتشكیل فریق مطالبات متخصص  التسربوفي حالة  القانون اللبناني عن دفع التعویضات.
رة طویلة والتي قد تھدّد سبل العیش على مدى فت المستوى الثالث،في حالة التسّربات الكبیرة من  من قبل الجھة المسبّبة للتسّرب.

بالسرعة  لتعویض للتعامل مع المطالببا ةمطالبمحلیة للمكاتب  لقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيا ینشئمن الزمن، قد 
وبالتالي فإّن الحكومة تتحّمل مسؤولیّة دفع التعویضات الفردیّة على المدى القصیر، ثّم تقوم بتمریر ھذه التكالیف في  المناسبة.

 نھایة المطاف للجھة المسبّبة للتسّرب أو شركة التأمین الخاّصة بھا.
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