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 التعریفات

 .النفطي التلوثومكافحة ا ،مراقبةاو  ،خفضاو المتبعة للوقایة من،  جراءاتاإل أي - ستجابةاال
 ي.لنفطا تسربلل لإلستجابة بھدف رفع الجھوزیّة ،خاصة شركة أو الدولة، قبل من المتبعة اإلجراءات - االستعداد

ً  میال 12 إلى الوطنيالساحلي  األساس خط من المیاه جمیع شملتو اإلقلیمیة، المیاه باسم أیضا ةالمعروف منطقةال - اإلقلیمي البحر  .بحریا
لخاصة ا التحتیة البنى من غیرھا أو خزاناو  صمام،او  أنابیب، خطاو  سفینة،ب لحقت أضرار ترولیّة نتیجةبلمواد  تصریف أي - تسرب

 .بتلك المواد
 .للحادثة اإلستجابة عملیة لبدء نشاط، حالة في معیّنة أو منظّمة وحدة جعل - تفعیل
تنظیف ال ع أسالیبومقارنتھا م النفطي التسرب تنظیفل األسالیب المتّبعة مختلف وسلبیات مزایا تقییم – ةصافیال ةیّ البیئ المنافع تقییم

 .ةالطبیعیّ 
 .بوقوع الحادثة آخر طرفإعالم  - تنبیھ
 یشكل قد أو یشكل مما ي،نفط إلى تسرب تؤدّي قد أو ذات المصدر عینھ التي أدّت الحوادث من سلسلة أو حدث - نفطي تسّرب ةحادث

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

 .حادث وقوععند  ینجدید موقعأو لغرض الموارد أو الناس ونقل جمع -وتعبئة حشد
 .التلوث النفطي تنظیف وأنشطة الشاطئ حمایة لدعم الساحلیة المحافظات وضعتھا ةخطّ  - لتلوث الشاطئ الستجابةل محافظةال خطة

الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي في و ،واألزمات لكوارثالوطنیة خالل ا اإلطار العام لخطة اإلستجابة دعمإلى  الخطط ھذهوتھدف 
ّطة ھذه الخ زتركّ  و. للتسّرب النفطي على مستوى منشأة أو مرفق الستجابة، وخطط محلیّة أخرى ل)الخطة ھذه( المیاه البحریّة اللبنانیّة

 .المخلّفات إدارةمتطلبات و ،النقلسائل وو وتوفیر الموارد البشریة، ،اللوجستيالدعم  على
أي و الغواصات،و الھوائیة،ذات الوسائد  والمركبات الھایدروفویل قوارب شملیو البحریة، البیئة في عملی نوع أي من مركب - سفینة

 مراكب عائمة، الخ.
ً  لھ واالستجابة النفطي لتلوثمكافحة ال االستعداد عن المسؤولة الوطنیة ةجھةال ھي - المختصة الوطنیة السلطة  لدولیةالإلتفاقیّة  وفقا

 .(OPRC) الزیتيوالتعاون في میدان التلوث لالستعداد والتصدي 
 ثلكوارل ستجابةبھدف إدارة عملیة اال اللبناني الوزراء مجلس رئاسة في أنشئت عملیات غرفة عن عبارة - الوطنیّة العملیات غرفة

ً  واألزمات الوطنیة  .والكوارث األزمات إلدارة الوطني لإلطار وفقا
 .يفطالن تسربحوادث ال ذلك في بما الطوارئ حاالت في استجابة أي لدعم المعنیة وزارةال أنشأتھ الستجابةل مركز - القطاعیةالغرفة 
 .النفطي تسربال لمكافحة المطلوبة حجم الموارد والقدرات إلى شیرت - اإلستجابة مستوى

 إعادة ومنع النفط في المیاه تحلّل تسھیل لغرض مصمم وھو السطحي، ھارتوتّ ل خافضةللزیوت ومواد مذیبة  موادّ  یضم منتج - تمشتّ ال
 .إلتحامھ
 أو تحمیل باإلضافة إلى الغازأو النفط وإنتاج  عن التنقیب في البحر یتم إستخدامھ في نشاطات عائم أو ثابت ھیكل أي - البحریة المنشأة

 .النفط تفریغ
 من) كم 370( بحریا میال 200تزید عن  ال لمسافة البحر اتجاه في الخالصة قتصادیةاإل المنطقة تمتد - الخالصة االقتصادیة المنطقة

 طوطخ ، أي عندما تكون المسافة بینالخالصة االقتصادیة تتداخل المناطق ماعند القاعدة لھذه ستثناءإ یكون ھناك. الساحلي األساس خط
 ةالفعلیّ  البحریة الحدود لترسیم للدول األمریُترك  التداخل، حدوث دعن). كم 740( بحري میل 400 من أقل دولبین ال الساحلیة األساس

 لمواردا وإدارة وحفظ واستغالل استكشاف لغرضوذلك  الخالصة، االقتصادیة المنطقة في سیادیة حقوق الساحلیة لدولةول. فیما بینھا
، لوالھیاك والمنشآت االصطناعیة الجزر واستخدام بإنشاءالحق  لدیھاكما و. والریاح والتیارات المیاه من الطاقة إنتاج مثل ،الطبیعیة

 یھا.عل البحریة والحفاظ البیئة حمایةو ،البحري العلمي البحثباإلضافة إلى إجراء 
 الموانئ ملوتش نفطي، تسّرب امكانیة من ناحیة خطراً  تشكل التي الساحلیة المرافقھي تلك  – النفطب المعنیّة مرافقالو البحریة الموانئ
 .وغیرھا األنابیب وخطوط النفط ومحطات البحریة

 ، الخ.المكررة والمنتجات والرواسب، الوقود وزیت الخام النفط ذلك في بما ھا،أشكال من شكل بأي یةالبترول المواد - النفط
 .شتعاللإل مصدروذلك عند وجود  النفط، أبخرة تؤدي إلى إشتعال التي الحرارة درجة - شتعالاإل نقطة

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

 لدعموذلك  االستجابة لمدیر وحدة معیّنة ضمن منظّمة المساعدة لتقدیم خطةال إطار في محددة بمھام كلفت إدارة أي - ةعمادال الجھة
 االستجابة

 
 

  



Version 1- Rev 0 (Feb 2017) C1-2 

 المقدّمة 1

مستوى ( بإدارتھا اإلقلیمي أو المحلي حادثةال قائدحیث یقوم الحادثة،  موقعاإلستجابة عادةً في  تبدأعند وقوع حادثة تسّرب نفطي، 
ً  تتصاعدأن  الحوادث لھذه یمكن غیر أنھ.  ثاني)الأو  اإلستجابة األّول  افیةإض موارد تتطلب ،متعددة جھات تشمل دثواح إلى سریعا

 ثالث.وادث المستوى الما یعرف بح الزمن، من طویلة لفترة ، وتستمرّ كبیرة

یتطّلب  ينفط تسرب مع للتعامل المطلوبة االستجابة تنظیم) للخطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي، 1 ھذا المجلّد (مجلّد ث یصف
ام نظ یّةلھیكل الرئیسیة لسماتل وصفالحادثة مع  قیادة یةلھیكل وظیفیة لمحة مع 1یستھل المجلّد ثو. ثالثإستجابة من المستوى ال

 بحسب كل إدارة أو والمسؤولیات لألدوار نھائیة وقائمة الخطة، ھذه بموجب المسندة األدوار جدول لیھای .)ICS( ادثوحقیادة ال
 لكافّة الجھات المعنیّة وذلك الرئیسیة المسؤولیاتو المھام بشأن مفصلة إرشادات عرض یتمللمجلّد، األخیر  القسم فيو. مصلحة

 .ادثوحظام قیادة اللنبحسب الوحدات المكّونة 

ع وضعلى كل إدارة معنیّة ، یجب خطةعند تنفیذ اللذلك، . اعلی ةیّ إدار وظائفتمثل  والمسؤولیات األدوار ھذهالجدیر بالذكر أّن و
ً  الخطة في دواراأل تطویرموّحدة ل تنفیذیة إجراءات  .تجابةاإلس ةعملیّ كیفیّة القیام ب توضیحزیادة الوزارات، وذلك ل ضمن وداخلیا

 

 ادثوحنظام قیادة ال یّةھیكل 2

 لمحة عاّمة 2.1

ً لیّ المتبّعة دو ادثوحال قیادة نظام یّةھیكلعلى  الخطة ھذه في ثالثمن المستوى التسّرب نفطي  ةحادثل ستجابةاإل مانظ ستندی من قبل  ا
 تعدیلھامن الممكن  ،مرنة ستجابةإ منظمة ادثوحقیادة اللج نھھذا الریوفّ و).  2.1 توضیحي رسم( الدولشركات النفط وبعض 

 :التالیة الرئیسیة العناصرتتمتع ھذه المنظمة ب. ةالحادث حجملتتناسب مع 

 یعتوس مكنویكما . تشمل جھات متنّوعةالتي تلك السیما  ادثوحال من واسعة ظام في مجموعةھذا النیمكن تطبیق  یة مرنة:ھیكل •
 .واقع الحال متطلبات تعكسفالمنظّمة . ةالحادث اتوتعقید حجم مع لتتناسبأو تقلیص الھیكلیّة 

 أن نضمتوھي  ستجابة،اإل مةمنظّ  أعضاء جمیع إلىیبلّغھا و حادثةال قائد حددھای الرئیسیة األھدافإن  :األھدافحسب ب اإلدارة •
 بكامل أعضائھا تعمل بذات التوّجھ. المنظمة

 بوضوح مةلمنظا ستراتیجیاتاو وأھدافقائد الحادثة  اتأولویّ بتحدید  حادثالب الخاصة عملال ةخطّ حیث تقوم  :الحوادثفي  تخطیطال •
 لكافّة المعنیّین.

 یرفعون تقاریرھم الى مدیر واحد. فراداأل المستجیبین أن مبدأ تعتمد وھي للقیادة المعالم واضحة سلسلة ھناك :دةوحّ المالقیادة  •
 .مةالمنظّ  ضمنبوضوح  التواصلعلى  ساعدی مما مصطلحاتلل توحید ھناك :الموحدة المصطلحات •
عن  دیزی ال ما عن مسؤوالً  مشرفكل  كونی أن ینبغي، حیث حوادثلل الفعالة دارةاإل في أساسي عامل ھذایشّكل و :السیطرة نطاق •

 .مرؤوسینخمسة إلى سبعة 
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 ادثوحنظام قیادة ال یّةھیكل 2.1 توضیحي رسم

 

بحسب ھیكلیّة اإلستجابة الكاملة المبیّنة وذلك  ،اإلستجابة ةمظّ من في معینة أدوار إلیھا تالتي أسند القیادیّة والداعمة الجھات 2.1جدول  یظھر
 .2.1 توضیحيال رسمالفي 

  

فریق دعم القائد 
الوطني لحادثة التسرب 

النفطي

الشؤون العاّمة

السالمة

األمن

المستشار القانوني

اإلختصاصیّین 
التقنیین

الوزارة المتأثرةقائد الحادثة الفریق اإلستشاري 
لقیادة الحادثة

التخطیطقسم  العملیّاتقسم  اللوجستیّةقسم الخدمات  المالیّةقسم الشؤون 

غرفة العملیّات 
الوطنیّة  
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 لكل جھة األدوار المسندة .2.1جدول 

 ةعماالدالجھة  ةالجھة المسؤول الدور
المدیریّة  -وزارة األشغال العاّمة والنقل السلطة الوطنیة المختصة

 للنقل البّري والبحريّمة االع
 

المدیریّة  -وزارة األشغال العاّمة والنقل الوصي على الخّطة
 ّمة للنقل البّري والبحرياالع

 

 )4.1مقطع  الرجوع إلىالقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي (
: للتسّربات في المجال البحري العام • القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي

المدیریّة  -العاّمة والنقلوزارة األشغال 
 ّمة للنقل البّري والبحري االع

للتسّربات الناتجة عن أعمال التنقیب عن  •
النفط واستخراجھ في المیاه البحریة 

 ھیئة إدارة قطاع البترول :اللبنانیة

 

البیئة، ت األعضاء األساسیون: وزار الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة
الطاقة والمیاه، ، األشغال العاّمة والنقل

، الصناعة، المالیّة، الداخلیّة والبلدیّات
ھیئة إدارة قطاع  ،الصّحة العاّمةالزراعة، و

 الدفاع المدنيو الجیش اللبناني، ،البترول

وزارات متأثرة، إدارات إضافیّة و/أو  •
 وزارة الثقافة على سبیل المثال،

 الجھة الملّوثة •

 )4.3مقطع  التسّرب النفطي (الرجوع إلىالقائد الوطني لحادثة  فریق دعم
  وزارة اإلعالم مسؤول الشؤون العامة

 قوى األمن الداخلي • وزارة الداخلیّة والبلدیّات ضابط األمن
  وزارة العمل ضابط السالمة

 مجلس شورى الدولة • وزارة العدل قانونيالمستشار ال
 الطاقم العام

 )4.5.1(الرجوع الى مقطع قسم العملیّات 
  • الجیش اللبناني قائد العملیّات

 متعاقد متخصص • الجیش اللبناني الطیران وحدة
وزارة ، الشواطئ رزامفالدفاع المدني،  • الجیش اللبناني البحریة وحدة

ّمة االمدیریّة الع -األشغال العاّمة والنقل
 للنقل البّري والبحري

وزارة الداخلیّة الشواطئ،  رزامف • الدفاع المدني اطئوالش وحدة
 والبلدیّات، وزارة الزراعة، وزارة البیئة

 الجیش اللبنانيوزارة الصّحة العاّمة،  • وزارة العمل الصحة والسالمة وحدة
وزارة األشغال العاّمة والنقل، وزارة  • وزارة البیئة المخلّفاتإدارة  وحدة

 الطاقة والمیاه
 )4.6.1(الرجوع الى مقطع قسم التخطیط 

  وزارة البیئة قسم التخطیطمدیر 
، ھیئة إدارة قطاع الجیش اللبناني • وزارة البیئة وحدة تقییم الوضع

للبحوث  المجلس الوطنيوالبترول، 
 العلمیّة

 وھیئة إدارة قطاع البترول الجیش اللبناني • وزارة البیئة وحدة الموارد
إدارة قطاع وھیئة ة وزارة الخارجیّ  • وزارة البیئة إلستجابةلتخطیط الوحدة 

 البترول
  وزارة البیئة وحدة التوثیق

 المجلس الوطنيووزارة الزراعة  • وزارة البیئة وحدة البیئة
 للبحوث العلمیّة

 المجلس الوطنيووزارة الزراعة  • وزارة البیئة وحدة الحیاة البریّة
 للبحوث العلمیّة
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 ةعماالدالجھة  ةالجھة المسؤول الدور
 )4.7.1(الرجوع الى مقطع قسم الخدمات اللوجستیّة 

 الجیش اللبناني •  وزارة األشغال العاّمة والنقل الخدمات اللوجستیةمدیر 
 الجیش اللبناني • وزارة األشغال العاّمة والنقل وحدة المعیشة
، وزارة الخارجیّة، الجیش اللبناني • وزارة األشغال العاّمة والنقل وحدة اإلمداد

 الجمارك
 الجیش اللبناني • وزارة اإلتصاالت وحدة االتصاالت 

 الجیش اللبناني • وزارة األشغال العاّمة والنقل وحدة المرافق
 الجیش اللبناني • وزارة األشغال العاّمة والنقل وحدة النقل

 الصلیب األحمر اللبناني، الدفاع المدني • وزارة الصّحة العاّمة لطبیةوحدة اال
 )4.8.1(الرجوع الى مقطع  الیّةملالشؤون اقسم 

  المالیّةوزارة  المدیر المالي
  وزارة المالیّة وحدة النفقات

  وزارة المالیّة ناوحدة ضبط الزم
 المتأثّرةوزارة العدل والوزارة  • الھیئة العلیا لإلغاثة وحدة التعویضات
  وزارة المالیّة وحدة الحسابات
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 ھیكلیّة منّظمة اإلستجابة .2.2 توضیحي رسم

(NOSIC)القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي 
-المدیریّة العاّمة للنقل البّري والبحري

ھیئة قطاع البترول 

العاّمة ضابط الشؤون
وزارة اإلعالم

ضابط األمن
الداخلي قوى األمن -الداخلیّة والبلدیّاتوزارة 

ضابط السالمة
العمل وزارة

المستشار القانوني
وزارة العدل

العملیّاتقسم 
الجیش اللبناني

قسم التخطیط
وزارة البیئة

ةقسم الخدمات اللوجستیّ 
لوزارة األشغال العاّمة والنق

المالیّة قسم الشؤون
وزارة المالیّة

وحدة الحیاة البریّة
وزارتا البیئة والزراعة، 

والمجلس الوطني للبحوث 
العلمیّة

تقییم الوضع وحدة 
ي، الجیش اللبنانوزارة البیئة و

ھیئة إدارة قطاع البترول،
لمیّةوالمجلس الوطني للبحوث الع

وحدة البیئة
وزارتا البیئة والزراعة 

والمجلس الوطني للبحوث 
العلمیّة

وحدة الموارد
وزارة البیئة والجیش 
اع اللبناني، ھیئة إدارة قط

البترول

وحدة التوثیق
وزارة البیئة

وحدة النفقات
وزارة المالیّة

التعویضاتوحدة 
 الھیئة العلیا لإلغاثة،

وزارة العدل، والوزارة 
المتأثّرة

وحدة ضبط الزمان
وزارة المالیّة

وحدة الحسابات
وزارة المالیّة

عم
ق د

فری
 

ئد 
لقا

ا
ي ل

طن
الو

ل
دثة

حا

وحدة اإلمداد
وزارتا األشغال العاّمة 
ش والنقل والخارجیّة، الجی
اللبناني، والجمارك

وحدة اإلتّصاالت
وزارة اإلتّصاالت 
والجیش اللبناني

وحدة المرافق
وزارة األشغال العاّمة 

نانيوالنقل والجیش اللب

وحدة النقل
وزارة األشغال العاّمة 

نانيوالنقل والجیش اللب

وحدة المعیشة
وزارة األشغال العاّمة 

نانيوالنقل والجیش اللب

التخطیط لإلستجابة
ة، وزارتا البیئة والخارجیّ
ولوھیئة إدارة قطاع البتر

الوحدة الطبیّة
، وزارة الصّحة العاّمة

ناني الصلیب األحمراللب
والدفاع المدني

الفریق اإلستشاري لقائد الحادثة
(ICAG)

مالیّة، وزارات البیئة، األشغال العاّمة والنقل، الطاقة والمیاه، ال
ناعةالداخلیّة والبلدیّات، والصّحة العاّمة، والزراعة، الص

يھیئة إدارة قطاع البترول، الجیش اللبناني، الدفاع المدن
والجھة الملّوثة

إدارة أخرى مطلوبة من قبل القائد الوطني للحادثة وأیة

وحدة الطیران
الجیش اللبناني

المشتّات الجویّة
الجیش اللبناني

إدارة النفایات
وزارات البیئة، 
ل، األشغال العاّمة والنق
والطاقة والمیاه

المراقبة الجویة
الجیش اللبناني

الوحدة البحریّة
دني، الجیش اللبناني، الدفاع الم

مفارز الشواطئ، وزارة 
األشغال العاّمة والنقل

اإلحتواء واإلسترداد
الجیش اللبناني

الصّحة والسالمة
اللبناني،الجیش 

ة العمل والصحّ وزارتا 
العاّمة

المشتّات البحریّة
الجیش اللبناني

وحدة الشواطئ
الدفاع المدني، مفارز 

الشواطئ، وزارات البیئة
راعةوالداخلیّة والبلدیّات والز

القطاع أ

عامالقطاع ب
م ال

طاق
ال
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 بحسب الجھات المعنیّة نفطيال تسربلل اللبنانیة وطنیةال ستجابةاالمنظمةفي  اتیّ مسؤولال 3

 الجھات المعنیّة. من لكل النفطيلإلستجابة للتسّرب  الرئیسیة المسؤولیات 3.1 جدول یظھر

 بحسب الجھات المعنیّة نفطيال تسربلل اللبنانیة وطنیةال ستجابةاال منظمةفي  مسؤولیاتال 3.1 جدول

 الجھة المعنیّة اإلستعداد اإلستجابة التعافي
 البحریّةلمراقبة باالقیام  •
تحقیقات ما المشاركة في  •

 بعد التسّرب

) POLREPSتقاریر التلوث النفطي ( إرسال •
ّمة االمدیریّة الع -لوزارة األشغال العاّمة والنقلتحدیثات الو

 .البیئةوزارة و للنقل البّري والبحري
 .ينفط الجھات المعنیة في حال حدوث تسرب إبالغ •
الواردة في معلومات اللتأكید  الطّوافاتدعم ب االستعانة •

 .POLREPتقاریر التلوث النفطي الـ
جابة خالل االستبین المراكب التنسیق ور االتصاالت یوفت •

 .الثالث المستوىي من تسرب نفطحادث ل

تقاریر التلوث النفطي  تصال على مدار الساعة لتلقّي وإرسالإنقطة تؤمن  •
)POLREPS.( 
 في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطي.الفاعلة  المشاركة •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 الخّطة الوطنیّة

غرفة العملیات  •
البحریّة 

 المشتركة

ترؤس التحقیقات ما بعد  •
وتدوین حادثة التسّرب 

 الدروس المستفادة.
بالتنسیق مع لجنة التخطیط  •

الوطنیّة للتسّرب النفطي، 
القیام بتعدیل الخّطة الوطنیّة 

لمكافحة التسّرب النفطي، 
تماشیاً مع نتائج التحقیقات 

وتوزیع الخّطة المحدّثة 
على كافّة الجھات التي 

 تحتفظ بالخّطة.

رفة عند اإلبالغ عن حادثة تسّرب نفطي من قبل غ •
الستجابة االعملیات البحریّة المشتركة، القیام بتقییم مستوى 

 بالتعاون مع وزارة البیئة. المطلوب
 القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطينقل القیادة إلى  •

 المناسب وذلك بالتشاور مع الوزارة المتأثّرة.
 التنسیق مع الغرفة القطاعیة المعنیّة في الوزارة المتأثّرة. •
 في القائد الوطني لحوادث التسّرب النفطيتولّي دور  •

المجال البحري العام، أي التسربات من سفن الشحن، من 
المرافق على طول الشاطئ، في الموانئ أو المرافئ، 

باإلضافة الى التسّربات من مصادر غیر معروفة، 
 والتسّربات الناشئة من خارج المیاه اإلقلیمیة اللبنانیّة.

 السلطة الوطنیة المختصة 
 وفق ھذه الخطةمسؤولة عن االستعداد واالستجابة للتلّوث النفطي  •
 .لإلستجابة للتسّرب النفطيبرنامج التمرین الوطني نشر، تنسیق، وضمان  •
ضمان القیام بالتدریب على اإلستجابة للتسّرب النفطي في لبنان، سواء بشكل  •

مباشر أو غیر مباشر من خالل الموافقة على الخطط المحلیّة لإلستجابة 
 للتسّرب النفطي

 ونظام التبلیغ الداخلي تصال على مدار الساعة،إنقطة غرفة قطاعیّة، وتأمین  •
 .للتسّربات النفطیة لإلستجابة

جابة ستلتولّي اإل للقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطالتعیین المسبق  •
 التي تقع ضمن نطاق صالحیّاتھا. للتسّربات النفطیة

 
 

وزارة األشغال  •
 -العاّمة والنقل

المدیریّة 
العاّمة للنقل 

البّري 
 والبحري
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 الجھة المعنیّة اإلستعداد اإلستجابة التعافي
دارة مسؤولیة إ ئد الوطني لحادثة التسّرب النفطيالقاتولّي  •

 أنشطة اإلستجابة للتسّرب النفطي من المستوى الثالث
مشاركة المدیریّة كعضو في الفریق اإلستشاري لقیادة  •

إن لم تكن ھي قائد الحادثة (تسّربات من المنشآت  الحادثة
 البحریّة).

 قسم الخدمات اللوجستیة: •
 مدیر الخدمات اللوجستیة -
 وحدة اإلمداد -
 وحدة المعیشة -
 وحدة المرافق -
 وحدة النقل -

 قسم العملیات: •
 تقدیم الدعم للوحدة البحریّة -
 تقدیم الدعم لوحدة إدارة المخلّفات -

 الوصي على الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي
 .الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطيوضع، الحفاظ على، وتحدیث  •
 مساھمات كافّة األطراف المعنیّة في الخطةتنسیق  •
 توزیع الخطة الوطنیّة •
 ترؤس لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
ستجابة للتسّربات النفطیّة من المستویین األّول الموافقة على خطط اإل •

والثاني، وتحدیداً، خطط الموانئ والمرافئ، المرافق المستوردة للنفط، 
 خطط المحافظات لإلستجابة لتلّوث الشاطئ.ومرافق تخزین النفط، و

 تقدیم المشورة حول خطط اإلستجابة المحلیّة للمنشآت البحریّة •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 الخّطة الوطنیّة
إتفاقیّة ي ما یتعلّق بوذلك ف REMPECجھة التنسیق الحكومیّة مع منظّمة  •

 OPRC الـ

وزارة األشغال  •
 -العاّمة والنقل

المدیریّة 
العاّمة للنقل 

البّري 
والبحري 

 (تابع)

 الرصدالقیام بنشاطات  •
 البیئي ما بعد حادثة التسّرب

ا متحقیقات الالمشاركة في  •
 التسّرببعد حادثة 

تقییم تكالیف خطط الترمیم  •
 البیئیة واإلنعاش

 الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثةكعضو في  المشاركة •
عند اإلبالغ من قبل غرفة العملیات البحریّة المشتركة،  •

التسّرب بالتعاون مع وزارة األشغال  مستوىتقوم بتقییم 
 والبحري المدیریّة العاّمة للنقل البّري -العاّمة والنقل

الموافقة على استخدام المواد  إجراءاتمسؤولة عن  •
 المشتّتة

 قسم التخطیط •
 مدیر التخطیط -
 وحدة تقییم الوضع -
 وحدة الموارد -
 وحدة تخطیط اإلستجابة -
 وحدة التوثیق -
 وحدة البیئة -
 البریّة وحدة الحیاة -

 قسم العملیّات •
 وحدة المخلّفات -
 الدعم لوحدة الشواطئ تقدیم -

 الوطنیّة للتسّرب النفطيعضو في لجنة التخطیط  •
تفاقیّة اإلي ما یتعلّق بوذلك ف REMPECجھة التنسیق الحكومیّة مع منظّمة  •

 (OPRC)الدولیة لالستعداد والتصدي والتعاون في میدان التلوث الزیتي 
 في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطي.الفاعلة لمشاركة ا •
اإلستجابة المحلیّة للموانئ والمرافئ، المرافق تقدیم المشورة حول خطط  •

المستوردة للنفط، مرافق تخزین النفط، والمنشآت البحریّة، وخطط 
 المحافظات لإلستجابة لتلّوث الشاطئ.

لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •
 الخّطة الوطنیّة

 وزارة البیئة •
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 الجھة المعنیّة اإلستعداد اإلستجابة التعافي
 حقوقأن أصحاب  التأّكد •

في عرض البحر  التنقیب
یطبّقون المتطلبات القانونیة 

فیما یتعلق بالعمل نحو 
 التعافي الكامل.

ناجمة عن  القائد الوطني لحادثة تسّرب نفطيدور  تولّي •
 .االنشطة البترولیة في المیاه البحریة اللبنانیة

دارة مسؤولیة إ القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيتولّي  •
 .ثالثال المستوىأنشطة اإلستجابة للتسّرب النفطي من 

ن إالفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة كعضو في  المشاركة •
 لم تكن ھي قائد الحادثة.

 قسم التخطیط •
 وحدة تقییم الوضع -
 وحدة الموارد -
 حدة تخطیط اإلستجابةو -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطي.المشاركة الفاعلة  •
جابة ستلتولّي اإل لقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطلمسبق الن تعییال •

 .نطاق صالحیّاتھاضمن  للتسّربات النفطیة
في عرض البحر یطبّقون المتطلبات  حقوق التنقیبأن أصحاب  التأّكد •

 القانونیة فیما یتعلق باالستعداد لحاالت الطوارئ.
 الموافقة على الخطط المحلیّة للمنشآت البحریّة. •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

ھیئة إدارة  •
 قطاع البترول
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 الجھة المعنیّة اإلستعداد اإلستجابة التعافي
 الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثةكعضو في  المشاركة • 

 قسم العملیّات: •
 قائد العملیّات -
بما في ذلك المراقبة الجّویة والمشتّتات  الطیران اتوحد -

 الجویّة
بما في ذلك اإلحتواء واإلسترداد  وحدة البحریة -

 والمشتتات البحریّة
 الصحة والسالمة كدعم لوزارة العمل وحدة -

 :قسم الخدمات اللوجستیّة •
 ،المرافقلوحدات اإلتصاالت، المعیشة، اإلمداد،  دعم -

 والنقل
 :قسم التخطیط •

 تقییم الوضع والموارد افي وحدت عضو -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .المؤزارةات عملیّ والقیام بعلى حالة التأّھب لحاالت الطوارئ  ةحافظالم •
 .لإلستجابة للتسّرب النفطيفي برنامج التدریب الوطني المشاركة الفاعلة  •
 لتلوثل اإلستجابةات على المخزون الوطني الحالي من معدّ  ةفظالمحا •

 النفطي.
تقدیم المشورة حول خطط اإلستجابة المحلیّة للموانئ والمرافئ، المرافق  •

المستوردة للنفط، مرافق تخزین النفط، والمنشآت البحریّة، وخطط 
 الشاطئ.المحافظات لإلستجابة لتلّوث 

لتنفیذ األدوار المناطة بھ ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •
 الخّطة الوطنیّة

الجیش  •
 اللبناني

 الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثةكعضو في  المشاركة • 
 قسم العملیّات: •

 الشواطئ وحدة -
 وحدة البحریّةالجیش في  دعم -

 قسم الخدمات اللوجستیّة •
 وحدة الطبیّةفي ال وزارة الصّحة العاّمةدعم  -

 عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطي.المشاركة الفاعلة  •
اإلستجابة للتلوث على المخزون الوطني الحالي من معدات  ةحافظالم •

 النفطي.
والمرافئ، المرافق تقدیم المشورة حول خطط اإلستجابة المحلیّة للموانئ  •

المستوردة للنفط، مرافق تخزین النفط، والمنشآت البحریّة، وخطط 
 المحافظات لإلستجابة لتلّوث الشاطئ.

ضمن  بھلتنفیذ األدوار المناطة  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •
 الخّطة الوطنیّة

 الدفاع المدني

ة م الخبرات العلمیّ دیقت •
للمساعدة في رصد آثار 

 الطویلة األمد  التسّرب

ة للمساعدة في تقییم ورصد التسرب الخبرات العلمیّ  تقدیم •
ضع، تقییم الوتقییم اآلثار البیئیة، وذلك من خالل وحدات و
 ة ضمن قسم التخطیطوالحیاة البریّ  ،البیئةو

 في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
 على دراسة وتقییم ورصد األوضاع البیئیة األساسیة في العملالمشاركة  •
ضمن  بھلتنفیذ األدوار المناطة  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 الخّطة الوطنیّة

 المجلس الوطني
 للبحوث العلمیّة

 قسم العملیّات • 
 المدني في وحدة الشواطئ لدفاعادعم  -
 الوحدة البحریّةدعم الجیش في  -

 الوطنیّة للتسّرب النفطي عضو في لجنة التخطیط •
 في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
ضمن  ابھلتنفیذ األدوار المناطة  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 الخّطة الوطنیّة

 مفارز الشواطئ
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 قسم الخدمات اللوجستیّة • 

 الوحدة الطبیةفي وزارة الصحة العامة دعم  -
 المستجیبین حیاةدعم  -
 ات میدانیةمحطّ إقامة المصابین و ونقلرعایة  -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
إجالء المصابین من مواقع  تمارینو اتالتدریبفي المشاركة الفاعلة  •

 .العملیات
لتنفیذ األدوار المناطة بھ ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

الصلیب األحمر 
 اللبناني

ما المالي تقریر الإصدار  •
قائد لل اإلستجابة بعد عملیات

حادثة التسّرب الوطني ل
 النفطي

 كعضو في الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة المشاركة •
 الرقابة المالیة •
 یّةالجمركالمسائل  •
 قسم الشؤون المالیة: •

 المالي المدیر -
 النفقاتوحدة  -
 ناوحدة ضبط الزم -
 الحسابات وحدة -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

 وزارة المالیّة

النفطیّة المخلّفات تخزین  •
 النھائي منھا. قبل التخلص

المشاركة في تحقیقات ما  •
 بعد التسّرب

 الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثةیشارك كعضو في  •
 المخلّفاتدعم لوحدة إدارة  •
 النفطیّةالمخلّفات لتخزین  المرافقتوفیر  •

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .لإلستجابة للتسّرب النفطيفي برنامج التدریب الوطني المشاركة الفاعلة  •
لمرافق المستوردة للنفط لتقدیم المشورة حول خطط اإلستجابة المحلیّة  •

 .مرافق تخزین النفطو
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

وزارة الطاقة 
والمیاه (مع 

المدیریّة العاّمة 
للنفط ومع منشآت 

 النفط اللبنانیّة)

والمطالبات متابعة الشكاوى  •
في حال كانت بلدان أخرى 

 معنیّة بالحادثة

الشؤون الخارجیّة  فيمستشار تقني لفریق القیادة  •
 والحوادث العابرة للحدود

 دعم وحدة التخطیط لالستجابة •
 حدة اإلمدادات بشأن الھجرة والجماركودعم  •

 .الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيفي برنامج التدریب المشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

 وزارة الخارجیّة
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 كعضو في الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة المشاركة • 

 :فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب •
 من قوى األمن الداخليٍ  أمن ضابط -

 :العملیّاتقسم  •
 وحدة الشواطئ للدفاع المدني في دعم -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
وذلك المحافظات لإلستجابة لتلّوث الشاطئ تحضیر خطط  التأّكد من •

المدیریّة العاّمة للنقل البّري  -والنقلوزارة األشغال العاّمة بالتنسیق مع 
 .والبحري

حول خطط اإلستجابة المحلیّة للموانئ تقدیم المشورة، من خالل المحافظات،  •
والمرافئ، المرافق المستوردة للنفط، مرافق تخزین النفط، وخطط 

 المحافظات لإلستجابة لتلّوث الشاطئ.
األدوار المناطة بھا ضمن لتنفیذ  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

وزارة الداخلیّة 
 والبلدیّات

في تحقیقات ما  المشاركة •
 وتقدیمالتسرب حادثة بعد 

الصّحة  في مجالَيالمشورة 
 .والسالمة

حول  اتتوصیال تقدیم •
تحسینات في السالمة ال

 .المھنیة

 :فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب •
 السالمة ضابط -

 العملیّات:قسم  •
 وحدة الصّحة والسالمة -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

 وزارة العمل

المطالبات  تاإدارة عملیّ  •
ودفع التعویضات بعد 

أنشطة اإلنتھاء من 
وذلك بالتعاون  ،االستجابة

 .مع الھیئة العلیا لإلغاثة

 :فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب •
 قانوني مستشار -

 قسم الشؤون المالیّة: •
 التعویضات وحدة -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيفي المشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

 وزارة العدل

 كعضو في الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة المشاركة • مراقبة صّحة المستجیبین •
 العملیّاتقسم  •

 وزارة العمل في وحدة الصّحة والسالمة دعم -
 قسم الخدمات اللوجستیّة •

 مع الصلیب األحمر اللبناني الطبیّة الوحدة -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .الثثال من المستوىطي فنخطة طبیّة عاّمة لالستجابة لحادثة تسّرب  إصدار •
 .لإلستجابة للتسّرب النفطي في برنامج التدریب الوطنيالمشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

وزارة الصّحة 
 العاّمة

إدارة عملیة المطالبات  •
ھاء إنتودفع التعویضات بعد 

 أنشطة االستجابة

 قسم الشؤون المالیّة •
 التعویضات وحدة -

 .التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطي في برنامجالمشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

الھیئة العلیا 
 لإلغاثة
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 قسم الخدمات اللوجستیّة • 

 وحدة اإلتصاالت -
 شبكات اإلتصاالت -

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .الستجابة للتسرب النفطيعملیّات اخطة إتصاالت متكاملة ل إصدار •
 .أن معدّات وشبكات االتصاالت متاحة وقد تم اختبارھا التأّكد •
 .في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الوطنیّةالخّطة 

 وزارة اإلتصاالت

 فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي • 
 الشؤون العاّمة: مسؤول -
o شر المعلومات یشّكل نقطة االتصال الوحیدة لن

قائد الوطني یقدم المشورة لل، والمتعلّقة بالحادثة
 في قضایا الشأن العام لحادثة التسّرب النفطي

o  ب یراقو بیانات صحفیةیعدّ المعلومات لنشرھا في
 الصحافة واإلعالم

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

 وزارة اإلعالم

مراقبة في فترة ما بعد ال •
لمصائد التسّرب حادثة 
 ، الخ.السمك،

 یشارك كعضو في الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة •
 قسم التخطیط •

 البیئة والحیاة البریّة يدعم لوزارة البیئة في وحدتَ  -
 قسم العملیّات •

من خالل والشواطئ  ةفي وحددعم للدفاع المدني  -
تعبئة لوالتنسیق مع الصیادین  تسھیل تطبیق منع الصید

 اإلستجابة مراكب الصید لدعم

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 .الخّطة الوطنیّة

 الزراعة وزارة

كعضو في الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة  المشاركة • 
 في ما یخص مواقع معیّنة ذات أھمیّة ثقافیّةلتقدیم المشورة 

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 .في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
 .المحافظات لإلستجابة لتلّوث الشاطئخطط تقدیم المشورة حول  •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 الخّطة الوطنیّة

 -وزارة الثقافة
المدیریّة العاّمة 

 لآلثار

كعضو في الفریق اإلستشاري لقیادة الحادثة  ةشاركالم • 
لتقدیم المشورة في ما یخص تأثّر المصانع الساحلیّة 

 بالتسّرب النفطي

 .عضو في لجنة التخطیط الوطنیّة للتسّرب النفطي •
 في برنامج التدریب الوطني لإلستجابة للتسّرب النفطيالمشاركة الفاعلة  •
 النفط. تقدیم المشورة حول مرافق إستیراد وتخزین •
لتنفیذ األدوار المناطة بھا ضمن  (SOPs)إجراءات تنفیذیة موّحدة وضع  •

 الخّطة الوطنیّة

 وزارة الصناعة
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ً  وصفا القسم ھذا یعرض  الخّطة الوطنیّة لمكافحة التسّرب النفطي. في المعنیة لجھاتلالرئیسیة  مسؤولیاتالو لألدوار تفصیلیا

 

 حادثة التسّرب النفطيالوطني لقائد ال 4.1

 نائبھو قائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيال: ینطبق على

 ،العام يالبحر المجال في ينفط تسربفي حال وذلك  والبحري البري للنقل العامة المدیریة - والنقل العامة األشغال وزارة: القیادة
 .في المیاه البحریة اللبنانیةاالنشطة البترولیة عن  جمان تسرب حالفي  اللبنانیة البترولقطاع إدارة  ھیئة أو

 .تصةالمخ السلطة من تفویض على بناء الحادث إلدارة الشاملة المسؤولیة قائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيالیتولّى : دورال

 :األساسیة المھام

 لحادثةاقیادة تولّي  •
 في جمیع المراسالت والوثائق اإلسم استخداموذلك من أجل  ،تسمیة الحادثة •
 مركز قیادة الحوادث إنشاء •
 والطاقم العام (NOSIC)دثة اوفریق دعم قائد الح(ICAG) دثة احشد الفریق اإلستشاري لقائد الح •
 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 •
 عندما یكون ذلك مناسباً  التسریح تسھیل •
 التواصل مع غرفة العملیّات الوطنیّة •

 
 ةالحادث قیادةمھاّم  4.1 جدول

 وصف مھّمة رقم
 النظر فیما یلي: تقییم الحادثة 1

 ما ھي المشكلة؟ •
 كیف یمكن للوضع الحالي أن یتطّور؟ •
 ما ھي الموارد المطلوبة؟ •

ة المعنیّ  الجھاتجمیع  حیث تكون ،تولّي ھذا المنصب، یجب تسلّم السلطة بشكل واضحعند  تولّي القیادة 2
 . یجب تفعیل مركز قیادة الحادثة.ذلكعلم بعلى 

داریّة اإلات المتطلبفینبغي القیام بالتقدیرات حول یجب حشد الطاقم وفقا لحجم وتشعّب الحادثة.  تعیین الطاقم 3
الحرص على لكن من المھم في أقرب وقت ممكن. على ھذا األساس وإجراء التعیینات المتوقّعة 

األفضل أن یكون عدد  ذ بدایة العملیّات، منمنف .عدم التقلیل من اإلحتیاجات اإلداریّة للحادثة
 كبیر جدا على أن یكون غیر كاٍف.طاقم 

خطة عمل  وضعضمان  4
  حادثةلل

) وفرقھم، األربعة ماقس(رؤساء األ العامالطاقم ) من قبل IAP( الحادثةخطة عمل یتم إعداد 
بتنسیق من رئیس قسم التخطیط من خالل اجتماعات التخطیط. ثم یجب الموافقة علیھا من وذلك 

أن وعة الموضاألھداف واالستراتیجیات والتكتیكات یجب على . قائد الحادثةالقیادة و فریققبل 
 ستجابة.اإلسیاسة وأھداف تعكس 

عات یجب تعیین المھام مع توقّ ف. ةلحادثلالمھام الحرجة  (IAP)خطة عمل الحادثة د تحدّ  توزیع المھام 5
وتحدید تقاریر الحالة طلب یجب الموارد المالئمة. بحسب و ،القیود الزمنیةضمن  ،واضحة
 حسب االقتضاء. تھاومراجع، العملیات متقدّ  كما یجب رصد، تسلیمھا توقیت

م انسجإ یّةاإلدارات الداعمة الى توجیھات واضحة حول األدوار المخّصصة لھا، وكیفتحتاج  إحتیاجات التواصل 6
یجب التأّكد من إطالع ھذه اإلدارات باستمرار ف. (IAP)ھذه األدوار مع خطة عمل الحادثة 
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 وصف مھّمة رقم
كما ینبغي تحدید المجاالت المحتملة للنزاعات ومعالجتھا. یجوز تعیین  على آخر التطّورات.

 ضباط اتصال.
ة. على القطاعی الغرفةإلى ترفع بالمعلومات من خالل تقاریر منتظمة  القیادیّةیتم إطالع اإلدارة  تقریر 7

 حسب االقتضاء. معھا التشاورأن یتم جید و اطالععلى أن تبقى السلطات المختصة 
 بة.ارئیس الوزراء بما یتناسب مع مستوى االستج غرفة العملیّات الوطنیّة/ریر إلى اتقالرفع یتم 

اإلجتماعات المنتظمة مع فریق إدارة الحادثة على عوامل النجاح األساسیة یجب ان تركز  إجراء اإلحاطات  8
للحادثة وتقییم فعالیّة اإلستراتیجیات والتكتیكات المعتمدة. یحدد قائد الحادثة وتیرة كل اجتماع، 

 والمشورة.التخطیط المساعدة قسم وموقعھ، ومدتھ. في حال تفعیلھ، یوفّر 
 لذلك .ةالحادثخالل  أھمیة العملیّاتمن أكثر  البدیل الموّظفوإحاطة في الطاقم  بدیلتیعتبر ال قمت في الطاتبدیالالتنظیم  9

 ال ومنھجي.یجب أن تدار بشكل فعّ 
افق تتوأن عالمیّة اإلتصریحات ال كافةعلى واإلعالمیّة سلطة ال ھاحالتي تم منالجھة  علىیجب  إدارة اإلعالم 10

مشترك.  إعالمي. قد تكون ھناك حاجة إلى إنشاء مركز اإلستجابة دوجھلمع األھداف العامة 
جرى تثالث ال من المستوىكبیر نفطي تسّرب حادث ب المتعلقة التصریحات اإلعالمیةغیر إن 

 منّظمة اإلستجابة. بالتشاور معوذلك  ،ةیمن خالل غرفة العملیّات الوطنّ عادةً 
ظ على الممارسات الحفا 11

 اآلمنة
 ، وطاقم الدعم،اإلستجابةطاقم كافّة أعضاء إّن قائد الحادثة ھو المسؤول في نھایة المطاف عن 

 .ةالحادثبعالقة  لھقد تكون  ممن والعاّمة
 جمیع األنشطة والمشاكل والمقررات. حول تسجالاللحفاظ على باالتخطیط یقوم قسم  الحفاظ على سجل األنشطة 12

 

 

 (ICAG)الفریق اإلستشاري لقائد الحادثة  4.2

وذلك  ،قائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيال طلب على بناء أشتن استشاریة ھیئةھو  (ICAG)الفریق اإلستشاري لقائد الحادثة 
 اإلستراتیجیّة المقدّمة من قبل ھذا الفریق.  القیوداألولویّات، وو التوجیھات، بحسب وضع أھداف اإلستجابة على تھمساعدل

 

 تركیبة الفریق اإلستشاري لقائد الحادثة 4.2 جدول

 م األساسیةاالمھ التركیبة
 األعضاء الدائمون: 

(المدیریّة العاّمة للنقل  وزارات البیئة، األشغال العاّمة والنقل
المالیّة، الداخلیّة الزراعة، ، الطاقة والمیاه، البّري والبحري)

قطاع البترول، إدارة ھیئة والصناعة، والبلدیّات، الصّحة العاّمة، 
 الدفاع المدنيوالجیش اللبناني، 

 
 + الملّوث

 
كما . أو أیة إدارة أخرى مطلوبة من قبل القائد الوطني للحادثة

 أو ثةالحاد تقتضیھ ظروف ما حسب إضافیین أعضاء نتقاءویتّم إ
 متخصصة ستشاراتال الحاجة حیث

 ھتافي اتخاذ قرار قائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيالدعم  •
 ھمختصاصإ في مجالتقدیم المشورة المتخصصة  •
 ولح للقائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي المشورة تقدیم •

 األولیة االستجابة أھداف ریتطو عند قیودال

 

 فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي 4.3

بـ (أ)  عادةً ھذا الفریق  مھام تعنىو. )4.1 توضیحي رسمالة (لحادثا إدارة في فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطي ساعدی
 في العامة والشؤون اإلعالم وإدارة (ICAG)الفریق اإلستشاري لقائد الحادثة  أعضاء مع تالتفاعال إلدارة اتصال ضباط توفیر
 والتقنیة القانونیة المشورة تقدیم و(د) ،والموارد والمرافق الطاقم أمن ضمان(ج)  ،ةالحادث ةدارإفي سالمة ال ضمان(ب)  ،ةالحادث

 .لقیادةل
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 فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيالھیكل التنظیمي ل 4.1 توضیحي رسم
 

 القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيفریق دعم أدوار ومسؤولیّات   4.3.1

 .فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيل الرئیسیة المھام أدناه 4.3 جدول نیبیّ 

 

 فریق دعم القائد الوطني لحادثة
التسرب النفطي

مسؤول الشؤون العاّمة

ضابط السالمة

ضابط األمن

المستشار القانوني

ناألخّصائیّون التقنیّو
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 فریق دعم القائد الوطني لحادثة التسّرب النفطيأدوار ومسؤولیّات  4.3 جدول

 المالحظات/  المرجع الوزارة/ اإلدارة ماالمھ فریق الدعم رقم
 .ةالحادثبنشر المعلومات المتعلقة عن  المسؤول الوحید • مسؤول الشؤون العامة 1

إلى وسائل اإلعالم  ةالمعلومات عن الحادث وایصال اعدادعن  مسؤول •
 والجمھور.

المواد الستخدامھا في  عدّ النشر من قائد الحادثة ویحصل على معاییر ی •
 المؤتمرات الصحفیة.

على أي  قائد الحادثةیطلع و صات المعلومات الحالیةیحافظ على ملخّ  •
 الشأن العام.تھّم قضایا أو مخاوف 

 االجتماعي التواصلووسائل  اإلعالمراقب ی •
 االقتضاء حسب رفة العملیّات الوطنیّةغ مع ینسق •

كل ما یتعلّق بالعالقات العاّمة واإلعالم یجب أن یمّر من  وزارة اإلعالم
 .وزارة اإلعالمخالل 

أماكن و ،والشواطئ الساحلیة المناطقو ،ةدثاحال قیادة مركز أمنیوفّر  • ضابط األمن 2
 .الخ ،إنزال المعدّات

 .والمواقع للمستجیبین الشخصي األمن ریوفّ  •
 .التلف أو الضیاع من والمعلومات والممتلكات األفراد یحمي •
 .ةالحادث لمرافق أمنیة ةخطّ  رطوّ ی •
 .المشبوھة والحوادث الشكاوى جمیع قوثّ ی •
 .االقتضاء حسب غرفة العملیّات الوطنیّة مع قینسّ  •

 وزارة الداخلیّة والبلدیّات
قوى األمن بدعم من 

 الداخلي

 خالل الشرطة (قوى األمن الداخلي)یتم إدارة األمن من 

 یبینالمستج سالمة على للحفاظ ستراتیجیاتاال واقتراح وضع عن مسؤول • ضابط السالمة 3
 .ستجابةاإل أنشطة وجمیع

 .التخطیط واجتماعات والتكتیكات اإلحاطات حضور •
 .ةبالحادث المتعلّقة الخطرة الحاالت جمیع ورصد تحدید •
عن  مقدمةال وكتابة السالمة لجوانب) IAP( حادثةال عمل خطة استعراض •

 .في ھذه الخّطة سالمةال
 .الموقع سالمة خطة ونشر تطویر •
 .المستجیبین لجمیع السالمة مجال في المشورة تقدیم •
 .السالمة قضایاو مخاوفإحاطة قائد الحادثة بال •

في فریق دعم قائد  ضابط السالمة بین قویة صلة ھناك وزارة العمل
 اتالعملی قسمالحادثة ومستشاري السالمة العاملین ضمن 

 .الموقع مستوى على
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 المالحظات/  المرجع الوزارة/ اإلدارة ماالمھ فریق الدعم رقم
 القانونیة للتشریعات متثالاإل • قانونيالمستشار ال 4

 وحدة التعویضات •
 اإلعالمیة البیانات بشأن المشورة •
ق المرف أو ،منشأةال ،السفینة أصحاب مصدر التلوث مع اتصال سیستأ •

 .القانونیین وممثلیھم
 االقتضاء حسب غرفة العملیّات الوطنیّة مع التنسیق •

ومجلس  وزارة العدل
 شورى الدولة

 

 یمكن .محددة جھة توجد ال اإلستجابة یعتمد الدور على حاجة عملیّات • األخّصائیّون التقنیّون 5
 متخصص مقاول إعتماد

شخص أكادیمي،  أو تقني
 .الخ

 المعنیة المختلفة المنظمات من عدد ھناك یكون أن یمكن
 لالستجابة التقنیة الجوانب لتقدیم المشورة حول
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 العملیّاتقسم  4.4

 .موقع الحادثة في المستخدمة الموارد وجمیعلحادثة اإلستجابة ل أنشطةإدارة كافّة  یّةمسؤول العملیات قسمیتولّى 

ً  تقسیم. ومن الممكن لألنشطة رئیسیة مجاالتتشّكل  وحدات من عدّة العملیات قسمیتألّف   أو فروعإلى  ھذه الوحدات أیا
ات قسم وتشمل بعض وحد. الحادثة ومتطلباتلطبیعة  وفقا ، وذلكجغرافیةال ةمنطقال أو النشاط نوعبحسب  جغرافیة مواقع

 المثال ال الحصر:العملیات على سبیل 

 الطیران •
 البحریة •
 الشواطئ •
 والسالمةالصحة  •
 إدارة المخلفات •

 زاءأجس حصري إذ یمكن إضافة لی البیاني الرسم ھذا. العملیات قسمل ةالتنظیمیّ  الھیكلیّة 4.2رسم توضیحي الیعرض 
 .الوضعبحسب ما یملي علیھ  قسامأ أو ومناطق وفروع

 

 العملیات قسمل الھیكل التنظیمي 4.2رسم توضیحي 

 

 ومسؤولیّات قسم العملّیات مھام 4.4.1

 الجیش اللبناني الجھة القیادیّة:

 وزارة ،الصّحة العاّمةوزارة  ،وزارة الداخلیّة والبلدیّات، وزارة البیئة رز الشواطئ، الدفاع المدني،امف الجھات الداعمة:
 .المدیریّة العاّمة للنقل البّري والبحري، ووزارة الطاقة والمیاه -العاّمة والنقل، وزارة األشغال وزارة الزراعة العمل،

 قائد العملیّات ونائبھ :ینطبق على

 .ةللحادث االستجابة لدعم التكتیكیة األنشطة جمیع إدارة الدور:

 المسؤولیّات األساسیّة:

 التكتیكیة العملیات سالمة وضمان إدارة •
 تشغیلیة فترة لكل تكتیكیة أھداف وضع •
 (IAP) حادثالعمل  خطة من العملیات قسم تطویر •

قسم العملیّات

وحدة الطیران

ةالمشتّات الجویّ 

المراقبة الجویة

الوحدة البحریّة

اد إلحتواء واإلسترد
البحري

ةالمشتّات البحریّ 

وحدة الشواطئ

القطاع أ

فریق اإلستجابة
أ 

فریق اإلستجابة
ب 

القطاع ب

الصّحة والسالمة إدارة المخلّفات
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 .اتالعملیّ  من الوحدات في قسم كلّ  مھام 4.5 جدول یعطيو ،ھونائب العملیات قسم قائد مھام أدناه 4.4 جدول ویبین

 قائد العملیّات ونائبھمھاّم  4.4 جدول

 وصف مھامّ  رقم
ل على إحاطة وحصال 1

من القائد الوطني لحادثة 
 النفطيالتسّرب 

 .قائد العملیّات تعّرف جیّداًعلى الحادثة بشكل عام وعلى دورال •
 تقریر الوضع، والسجّالت، وملّخص عن الموارد المتاحة. عنعلى نسخة  الحصول •
 خاذھا.تّ إن لیة التي یتعیّ على توجیھات واضحة حول اإلجراءات األوّ  الحصول •

ر التكتیكات لدعم تطوی 2
 خّطة عمل الحادثة

 ین:الوضع مع المرؤوسین المباشر ةناقشم •
 المقبلة التشغیلیّةفترة لالحصول على خطط ل -

 :اإلعتبار لـ مع األخذ بعینعملیات ال ةراجعم •
 ر المواردتوفّ  -
 وضع الحالة -
 ة المحتملسلوك الحادثحول التنبؤ  -
 البیئة -
 طقسال -
 المد والجزر -
 القدرة على االتصاالت -

 أو قطاع/و وحدةكل لضع خطط و •
 أو قطاعوحدة و/ص الموارد لكل یخصت •

ألفراد اإحاطة  3
 ً  وتخصیص المھام وفقا

 لخطة عمل الحادثة

 :في عملیّات اإلستجابة ھمنیعیلتالرئیسیین  األشخاصتحدید  •
 یستخدم خّطة عمل الحادثةسوف طاقم الذي للجتماع إحاطة إعقد  -
 خطةالضمن مسؤولیاتھم نسخ عن لدى كافة أفراد الطاقم  ھد من أنّ تأكّ ال -

 تقدیم التقاریر المتعلقة بتنفیذ الخطةلوضع ترتیبات  •
 عند الطلبتقدیم معلومات إضافیة  •

إنشاء وصیانة مناطق  4
 التجمع

لة المحتمة مدّ وال، موقعتجمیعھا في كل  المتوقع، الموارد ةالمطلوبأو المواقع تحدید الموقع  •
 .ھاستخدامال

كل بش دعمھاوضمان  المواقع، لتطویر تعبئتھالخدمات اللوجستیة، في حال قسم العمل مع  •
 صحیح.

العملیات  إدارة  5
في  واالشراف علیھا

 الحادثة

 الحصول على معلومات عن أنشطة العملیات •
سم إلى قو يالنفط التسّربحادثة الوطني لقائد ال إلىتغییرات أیّة حول معلومات التقدیم  •

 التخطیط
 العملیات.تنفیذ أي تغییرات تشغیلیة الزمة في  •

لى فریق إتقاریر تحدّد التقدّم في العملیّات تقییم التقدم المحرز في أنشطة العملیّات ورفع  تقییم العملیّات 6
من  غیرھاو ةستجابة للحادثلإلع ر المتوقّ ◌ّ التطوبما فیھا  قیادة الحادثة وقسم التخطیط

 المعلومات ذات الصلة.
تحدید الحاجة لموارد  7

 إضافیة وطلبھا
 إذا كانت ھناك حاجة إلى موارد إضافیة، تقدیم تفاصیل عن: •

 مشكلةالوصف  -
 درجة األولویة -
 المطلوبة كمیةالنوع وال -
 ینالزمان والمكان الالزم -

الشروع في التوصیات  8
من أجل اإلفراج عن 

 مواردال

 العملیات مسؤول عن:قسم  •
 تقییم مدى كفایة الموارد القائمة للعملیات -
 الحالیّة والمستقبلیة من المواردتقدیر االحتیاجات  -
 التوصیات من أجل اإلفراج عن موارد إضافیّة اعداد -

اإلبالغ عن الحوادث  9
 الخاصة والتبدیالت

تقریر وصف الوضع، وتحدید المساعدة  یشبھتقریر  عبراإلشارة إلى طبیعة الحدث  •
 .اإلضافیة الالزمة

الحفاظ على سجل  10
 النشاطات

 قضایا والقراراتوالالحفاظ على سجل جمیع النشاطات،  •
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 العملیّات قسم مھاّم ومسؤولیّات وحدات 4.5 جدول

 مرجع/ مالحظات إدارةوزارة/  مھامال طاقم الدعم رقم
مسار  مراقبةل التحلیق قینست ،الطیران أصولإدارة  وحدة الطیران 1

 الجومن  تةمشتّ المواد ال رشو ،التسرب
الجیش اللبناني یدیر ھذه الوحدة. 

متعاقدین ضّم  إلى حتاجی قد
 قوثی ارتباط ھناك. مختّصین إلیھا

بین ھذه الوحدة ووحدة تقییم 
، حیث التخطیطالوضع في قسم 

 من اتصال ضابطأنّھ یمكن ضّم 
 وحدة الى الوضعتقییم  وحدة

 .الطیران

 Oil Spill شركة إذا كان الملّوث متعاقد مع
Response Ltd. (OSRL)  ،یمكن تأمین أصول ف

 .ھاالطیران من خالل

البحریّة في ما یخّص عملیّات اإلحتواء  إدارة األصول وحدة البحریّة 2
 من البحر تةمشتّ المواد ال رشوواإلسترداد في البحر، 

الجیش اللبناني یدیر ھذه الوحدة. 
قد یحتاج الى ضّم أصول مختلفة 

 الصید سفنمن إدارات أخرى ك
 والمتعاقدین

وزارة األشغال العاّمة الدفاع المدني، دعم من قبل 
ز ومفارّمة للنقل البّري والبحري، االمدیریّة الع -والنقل

 الشواطئ

ّ إدارة  وحدة الشواطئ 3  نم والتخلص وتخزین جمع تنظیف الشاطئ، تعملیا
 ستجابةاإل ومعدات العاملین عن التلوث إزالة، والمخلفات

 ،وزارة الداخلیّة والبلدیّاتالمحافظات، دعم من قبل  یدیر ھذه الوحدة الدفاع المدني
وزارة الزراعة،  ،وزارة البیئة، رز الشواطئامف

 اتأولویّ  بشأن قراراتالمتطّوعین، الصیّادین، الخ. ال
 قسمتصدر من  تنظیفھا المراد والمناطق االستجابة
 ).البیئة وحدة( التخطیط

 تدیر ھذه الوحدة وزارة العمل االستجابة أنشطة وجمیع المستجیبین سالمة عن مسؤولة الصحة والسالمة وحدة 4
وزارة الصّحة العاّمة، بدعم من 

 الجیش اللبنانيولواء السالمة في 

 دعم من وزارة الصّحة العاّمة والجیش اللبناني.
 ما في والسالمة الصحةفي  متخصص تدریب بتطلّ تس

 .النفطیة للتسّربات اإلستجابة بأنشطة یتعلق
 المخلّفات من والتخلص ،نقل ،معالجة ،تخزین ،جمع المخلّفاتإدارة  وحدة 5

 .بالنفطثة الملوّ 
وزارة األشغال العاّمة والنقل، وزارة الطاقة دعم من  تدیر ھذه الوحدة وزارة البیئة

 ، ومنشآت النفط.المدیریّة العاّمة للنفط، والمیاه
 الخطرة النفایات متعاقديمع دور إستشاري ل

 REMPECو
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 عاّمة عن قسم التخطیط لمحة 4.5

 مسؤول عن: )4.3توضیحي الرسم (القسم التخطیط إّن 

 .النفطي لحادثة التسّرب الوطني القائد یھا من قبلعل للموافقة ،(IAP)ة الحادث عمل خطة ووضع المعلومات إدارة •
 .الوثائق على والحفاظ ،المعلومات وتحلیل جمع الموارد، تتبع •
 .العملیّات قسم یقدّمھا التي اإلستخباراتیة المعلوماتبما في ذلك   المعلومات توزیع •

 

 

 التخطیط قسمل الھیكل التنظیمي 4.3رسم توضیحي 
 

 مھاّم ومسؤولیّات قسم التخطیط 4.5.1

 وزارة البیئة الجھة القیادیّة:

 والمجلس الوطني للبحوث العلمیّة ،ة، وزارة الخارجیّ لھیئة إدارة قطاع البترووزارة الزراعة، الجیش اللبناني،  الجھة الداعمة:

 ونائبھ التخطیطقسم مدیر  :تنطبق على

المعلومات  جمیع وتسجیل ونشر وتحلیل جمع باإلضافة إلى (IAP) الحادثة عمل خطة وضع عن مسؤولالتخطیط  قسممدیر  الدور:
 المتعلّقة بالحادثة.

 المسؤولیّات األساسیّة:

 بالحادثة المتعلقة والبیانات المعلومات جمیع وإدارة جمع •
 التخطیط إجتماعات وتسھیل إجراء •
 الحادثة عمل خطة وضع على اإلشراف •
 ةالحادثالمتعلّقة ب الوثائق جمیع تسجیل •
 

 أدوار كل من وحدات التخطیط. 4.7جدول  یعرضمدیر ونائب مدیر قسم التخطیط ومھاّم  4.6جدول  یصف

قسم التخطیط

تقییم الوضعوحدة 

وحدة الموارد

وحدة البیئة

التوثیقوحدة لإلستجابةوحدة التخطیط 

وحدة الحیاة البریّة
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 مھاّم مدیر ونائب مدیر قسم التخطیط 4.6جدول 

 وصف مھامّ  رقم

الحصول على إحاطة من القائد الوطني  1
 لحادثة التسّرب النفطي

 .ةالحادث هیجري استخدامھا في إدارة ھذالتي خطة الو ةلحادثلنة من الوضع الحالي یكون على بیّ أن تخطیط المدیر یحتاج  •
ً مدیر یجب أن یفھم  •  ممكناً تطویر ، یصبحمن أجل مواصلة عملیة التخطیط. وبالتاليالقائد الوطني ھتمامات وأولویات إ التخطیط أیضا

 المتوقعة. ةالحادث اتنشاط لتتناسب مع ألھداف واالستراتیجیات البدیلةا
وضع تحلیل المعلومات المتعلقة بال 2

 حادثةالمتوقّع للالوضع الحالي و
 ،بما في ذلك النشرات الجویة، تقاریر الحالة ة،وتحدیث كافة المعلومات المتعلقة بالحادث على المحافظةالتخطیط ھو المسؤول عن  مدیر •

 الخسائر. اتوتقدیر ،الخرائط
 ستجابة.اإلتوّجھات ومتطلبات و ةالحادثبمسار  لتنبؤ من أجل االوضع الحالي  المكّونة حولینبغي استخدام المعرفة  •

تواجد موقع  حولاالحتفاظ بالسجالت  3
 األفراد والمعدّات انتشارو

قت قع الحادثة وماذا یفعلون في أي واما تم نشره من األفراد والمعدات في موالمعلومات حول نظام فعّال لتسجیل بتطویر التخطیط یقوم قسم  •
 معین

، الحالي ھا، وضعھاجمح، ةأسباب الحادثبالتخطیط ھو المسؤول عن الحفاظ على خدمة المعلومات لتوفیر أحدث المعلومات المتعلقة  مدیر • صیانة خدمة المعلومات 4
 عامة.الھمیة األوغیرھا من المسائل ذات المستخدمة، الموارد 

 ات.آخر المستجدّ  حول إطالععلى  والعاّمة، ،خرى، وسائل اإلعالماأل اإلداراتالحادثة، في العاملین كافة بقاء  تتیحھذه الخدمة  •
حول تنبؤ ال وفيخطط لمكافحة الحادثة الفي وضع  ونساعدی فھمالمتخصصین التقنیین في الحوادث الكبرى والمعقدة. ب االستعانةیمكن  • التواصل مع متخّصصین تقنیّین 5

 .ھاسلوك
 وضع الخطط وتحدید االستراتیجیات. المتخصصین التقنیین حولوثیق مع بالتنسیق الالتخطیط قسم  یقوم •

 تشكل اجتماعات التخطیط جزءاً ال یتجزأ من عملیة إدارة الحوادث. • إجراء إجتماعات التخطیط 6
جدولة وعقد اجتماعات التخطیط. تعتمد درجة المشاركة في اإلجتماعات على مستوى الحادثة. ففي على یعمل مدیر التخطیط مع قائد الحادثة  •

لموافقة علیھا. لقائد الحادثة خیارات إلى ویرفع التوصیات باللیة بالنیابة عن قائد الحادثة، الكبرى، یعقد مدیرالتخطیط اجتماعاتھ األوّ الحوادث 
 .ةلحادثاعمل خّطة  وضعفي عملیة  ھكاملبإشراك فریق إدارة الحوادث  ، یتمالحوادث الصغیرةفي 

 يات فلتغیرلستجابة لالعن وضع استراتیجیات بدیلة  مسؤول، اآلخرینة أعضاء فریق إدارة الحادث معالتخطیط، بالتشاور إن مدیر • تطویر األھداف واالستراتیجیات البدیلة 7
 المعلومات أو الظروف.

تحضیر ونشر خّطة عمل الحادثة  8
(IAP) 

. ثم التسّرب النفطي التي یجب أن یوافق علیھا القائد الوطني لحادثة (IAP)یتم إعداد خّطة عمل الحادثة  ،عقب إجتماع التخطیط النھائي •
 لتنفیذ العملیات. أعضاء طاقم اإلستجابةجمیع وتوزیعھا على لخطة اینبغي تجمیع 

 خطط التسریح وعودة جمیع الموارد الى مواطنھا. ،بالتعاون مع قسم الخدمات اللوجستیّة ،یعدّ مدیر التخطیط • تنظیم التسریح 9

 والقرارات ،الحفاظ على سجل جمیع النشاطات، القضایا • الحفاظ على سجل النشاطات 10
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 أدوار ومسؤولیّات وحدات قسم التخطیط 4.7جدول 

 مرجع/ مالحظات وزارة/ إدارة مھامّ  طاقم الدعم رقم
وحدة تقییم  1

 الوضع
في  ةالحادث عن وعرض المعلوماتجمع وتصنیف وتحلیل  •

 أقرب فرصة ممكنة.
الخرائط وتوفیر ونشر المعلومات االستخباریة، والصور،  •

 الوضع.توصیف و ،النمذجةوإحاطات وتقاریر المراقبة، 
 لحادثة.الرئیسي لالرسم البیاني  اعداد وتحدیث •

 دعم من المتخصصینوببقیادة وزارة البیئة، 
ع ھیئة إدارة قطا ، الجیش اللبناني،التقنیین

 للبحوث العلمیّة المجلس الوطنيوالبترول، 

بقیادة وزارة البیئة، ولكن بدعم من المتخصصین التقنیین، 
للبحوث العلمیّة الذي یتضّمن  المجلس الوطنيمن خالل 

خبراء في مجال نمذجة التسرب النفطي، نظم المعلومات 
 الجغرافیة، ورسم الخرائط. یجب أن یكون أیضا ضابط
إتصال من الجیش اللبناني في قسم العملیات ضمن ھذه 

الوحدة، لكي یتم جمع المعلومات عن الوضع/ االستخبارات 
 بشكل فعال وإبالغھا لوحدة تقییم الوضع.من قسم العملیّات 

 مسؤولة عن جمیع المسائل البیئیة المرتبطة باالستجابة. • وحدة البیئة 2
واقتراح  للخطر ضةالمعرّ اسة تحدید المناطق الحسّ  •

 استراتیجیات االستجابة المناسبة.
مع وج ،، وتقاریر المراقبةالبیئي التقییم والرصد والنمذجة •

 تقییم الوضعالبیانات لوحدة 
 الشاطئ.تلّوث تقییم وتطویر خطط تنظیف  •
 تقدیم المشورة البیئیة إلعداد خّطة عمل الحادثة. •
 تحدید مدى وآثار التلوث. •
 العینات.جمع ونقل وتحلیل  •

وزارة بقیادة وزارة البیئة، وبدعم من 
 ،للبحوث العلمیّة المجلس الوطنيالزراعة، 
 واألكادیمیا

 

 تسجیل وتتبع جمیع األفراد والمعدات والموارد. • وحدة الموارد 3
 جمیع المواقع. إلىإنشاء نظام تسجیل الوصول  •
 رئیسیة للمنظمة.الموارد بالإعداد قائمة  •
 واإلحاطات التي یطلبھا مدیر التخطیط.حضور االجتماعات  •

بقیادة وزارة البیئة، وبدعم من الجیش 
 وھیئة إدارة قطاع البترول اللبناني

في مجال صناعة النفط والغاز  عاملینللیمكن تبعا للظروف، 
 ولغیرھم من أصحاب المعدات أن ینضّموا الى ھذه الوحدة.

تخطیط الوحدة  4
 إلستجابةل

استخدامھا حادثة معیّنة وذلك بھدف محددة لإعداد ونشر خطط  •
في اإلستجابة للحادثة. قد تنّسق ھذه الوحدة اجتماعات 

 التخطیط.

وزارة بقیادة وزارة البیئة، وبدعم من 
حسب  ھیئة إدارة قطاع البترولوالخارجیّة، 

 االقتضاء

 المسائلزارة الخارجیة لدعم لوقد تكون ھناك حاجة 
 الدولیّةبالمساعدات المتعلّقة 

التصّرف كوصي على جمیع ملفات الحادثة والتأّكد من أن  • وحدة التوثیق 5
 ودقیقة. حدیثةالمعلومات 

 توفیر خدمات النسخ للمستجیبین. •
 حادثة المفتوح.ال نظام تتبّع عمل الحفاظ على •
 .في ملفّات كل االستمارات الرسمیة والتقاریروضع  •

  وزارة البیئة

وحدة الحیاة  6
 البریّة

 تااستراتیجیّ  البریة، حیاةلل المسح عملیات إدارة عن مسؤولة •
 ادةوإع تنظیف. والثدییات النافقة الطیور وإزالة جمع حمایة،ال

 .الحیاة البریّة المتضّررة. تأھیل

بقیادة وزارة البیئة، وبدعم من وزارة 
للبحوث العلمیّة،  المجلس الوطنيالزراعة، 

 حكومیّةالاألكادیمیا، والمنظّمات غیر 

 الطیور. مجال متخصصین فيمع تتعامل وزارة البیئة 
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 قسم الخدمات اللوجستیّة 4.6

 والخدمات. الموارد جمیع وصیانة توفیر خالل من العملیات تدعم التي االستجابة وظیفة ھي ھذه

 

 

 الخدمات اللوجستیّة قسمل الھیكل التنظیمي 4.4 توضیحي رسم
 

 أدوار ومسؤولیّات قسم الخدمات اللوجستیّة 4.6.1

 المدیریّة العاّمة للنقل البّري والبحري -األشغال العاّمة والنقلوزارة  الجھة القیادیّة:

الجمارك اللبنانیّة، الدفاع المدني، ، وزارة اإلتصاالت ، وزارة الخارجیّة،وزارة الصّحة العاّمة، اللبنانيالجیش  الجھة الداعمة:
 الصلیب األحمر اللبناني

 ونائبھ قسم الخدمات اللوجستیّةمدیر  :تنطبق على

 والخدمات الموارد كافة وصیانة توفیرمن خالل  العملیات قسمقسم ھذا الیدعم  الدور:

 والنقل والمرافق والمعیشیة والخدمات الطبیة واإلمداد خدمات االتصاالت توفیر المسؤولیّات األساسیّة:

 .اللوجستیة الخدماتأدوار كل من وحدات  4.9جدول  یعرضو اللوجستیة الخدماتمدیر ونائب مدیر قسم مھاّم  4.8جدول  یصف

 

 

قسم الخدمات اللوجستیّة

وحدة اإلمداد

وحدة اإلتّصاالت

وحدة النقل

وحدة المعیشة

وحدة المرافق الوحدة الطبیّة
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 مدیر قسم الخدمات اللوجستیّةمھاّم مدیر ونائب  4.8جدول 

 وصف مامھ رقم
الحصول على إحاطة من القائد  1

 الوطني لحادثة التسّرب النفطي
ھذا الحادثة. فمن الضروري تحدید لد المطلوبة رمعلومات عن المرافق والخدمات والمواإلى لعمل بنجاح، تحتاج الخدمات اللوجستیة من أجل ا •

 ما یلي:
 ةالوضع الحالي للحادث -
 في طریقھا الى الموقعالتي متاحة والو المخصصةالموارد  -
 صالحة لالستخدامالموارد غیر ال -
 ةمنطقة الحادث فيالجغرافیا والتضاریس  -

والموارد الطاقم حجم الخدمات اللوجستیة وفقا ألعداد ختلف ی. ف(IAP)تستجیب الخدمات اللوجستیة لالحتیاجات المحددة في خطة عمل الحادثة  • تخطیط تنظیم الخدمات اللوجستیّة 2
 :یليما  ، یمكن أن تشمل الخدمات اللوجستیةالقصوىالحاالت . في ةفي الحادث المستخدمة

 :وحدة اإلمداد • الخدمات اللوجستیّة 3
 المستوردة إلى لبنان لالستجابةتنظیم العاملین اإلضافیین والمعدات والمواد االستھالكیة بما في ذلك المعدات المتخصصة  -

 وحدة المرافق: •
 إعداد وإدارة مواقع العمل، والنوم، واألكل والصیانة -

 وحدة النقل: •
 وأمن المعدات، وتنظیم المرور ،والصیانة المیكانیكیة ،د بالوقودتوفیر وسائل النقل للعاملین، وترتیب التزوّ  -

 االتصاالت:وحدة  •
 ةوتقدیم المشورة الفنیّ ات تركیب وصیانة المعدّ و ترتیب  -

 ة:الوحدة الطبیّ  •
 العالج الطبي الفوري ىجرحالأو  ىمرضال العاملونى ضمان أن یتلقّ  -

 :المعیشةوحدة  •
 للمستجیبینوالماء توفیر الطعام والغذاء  -

قدرات بینبغي إیالء الطاقم الذي یتمتّع بخبرة أو فالمھام على العاملین المناسبین.  توزیعبعد تحدید وظیفة وھیكلیّة الخدمات اللوجستیة، یجب  • تخصیص المھامّ  4
فمن المھم تعیین  .أثناء الحوادث الكبرى ولفترة طویلة األشخاصعدد كبیر من م استخدھ یتم اوذلك ألنّ  ،خاصة بالمھام المناسبة لقدراتھم

 بسرعة.المناسبة مواقعھم  فيالموظفین الرئیسیین 

المشاركة في تحضیر خّطة عمل  5
 (IAP)الحادثة 

المتوقّعة حتیاجات االالخدمات اللوجستیة إلى استباق  تسعىتشارك الخدمات اللوجستیة في إعداد خّطة عمل الحادثة. على وجھ الخصوص،  •
 .، الخستھالكیةإمواد ولوازم وخدمات من لعملیات ل
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 وصف مامھ رقم
 لالتصاالت: ةتحدد خطة الحادث • خّطة إتّصاالت وضعضمان  6

 احتیاجات االتصاالت -
 أنواع المعدات المطلوبة -
 وتشغیل المعدات لتركیب الموارد البشریة الالزمة -

تقدیر اإلحتیاجات المستقبلیّة  7
 للخدمات والدعم

یصبح من الممكن ، خدمات والدعم الموجودة في الموقعمرافق العلى علم بالحادث و على بیّنة من اللوجستیة قسم الخدمات یصبح بمجرد أن •
 التخطیط لالحتیاجات اللوجستیة المستقبلیّة. قد تكون ھذه:

 عناصر لوجستیة إضافیة تعیین: بنیویّة -
 مناسبة بین الموظفینالتحّكم الفترة  ة: تنظیمإداریّ  -
 ة: طلب مواد ومعدات إضافیة.مادیّ  -

واالتصاالت الالزمة للمساعدة على إدارة الحوادث الكبیرة والمعقدة. یتولّى مدیر الخدمات ویشمل الدعم اإلداري توفیر الخدمات اإلداریة  • تقدیم الدعم اإلداري 8
اللوجستیة مسؤولیة التصویر، الطباعة، وحفظ السجالت، فضال عن تشغیل أجھزة الرادیو والھواتف وأجھزة الفاكس وأجھزة الكمبیوتر ومعدات 

 مماثلة.

 والقرارات ،سجل جمیع النشاطات، القضایاالحفاظ على  • الحفاظ على سجل النشاطات 9
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 مات اللوجستیّةأدوار ومسؤولیّات وحدات قسم الخد 4.9جدول 

 مرجع/ مالحظات وزارة/ إدارة مھامّ  طاقم الدعم رقم
 ةالستجاباطلب، استقبال، تخزین، وتوزیع كل إمدادات  • وحدة اإلمداد 1

 للحادثة.
 المعدّات والموارد جرد •
 استقبال وتوزیع المعدات الدولیة •

 -وزارة األشغال العاّمة والنقل
المدیریّة العاّمة للنقل البّري 

 والبحري بدعم من الجیش اللبناني 

اتصال وثیق مع قسم الشؤون المالیة لتوفیر األموال 
 الالزمة لشراء المعدات.

الخارجیة للدعم فیما یتعلق قد تكون ھناك حاجة لوزارة 
بقضایا تأشیرات العّمال األجانب ووزارة المالیة بشأن 

 الجمارك /اإلعفاءات
إنشاء، صیانة، وتسریح جمیع المرافق المستخدمة في  • قفوحدة المرا 2

 .ةدعم عملیات اإلستجابة للحادث
 -وزارة األشغال العاّمة والنقل
المدیریّة العاّمة للنقل البّري 

 والبحري بدعم من الجیش اللبناني

اتصال وثیق مع قسم الشؤون المالیة لتوفیر األموال 
 الالزمة إلعداد المرافق.

توفیر جمیع االحتیاجات الغذائیة والمیاه للقواعد  • وحدة المعیشة 3
 والمناطق النائیة.

قوائم الطعام  اعدادصیانة وتشغیل جمیع مرافق الطھي.  •
 من وحدة اإلمداد.وطلب المواد الغذائیة 

 -وزارة األشغال العاّمة والنقل
المدیریّة العاّمة للنقل البّري 

 بدعم من الجیش اللبنانيوالبحري 

اتصال وثیق مع قسم الشؤون المالیة لتوفیر األموال 
 شراء المواد المعیشیّة الالزمة للمستجیبین.الالزمة ل

 إمدادصیانة والبّري وجمیع وسائل النقل  تأمین • وحدة النقل 4
 المركبات

 ةحادثللتطویر خطة المرور  •
 مرافق التزود بالوقودتأمین وصیانة  •

 -وزارة األشغال العاّمة والنقل
المدیریّة العاّمة للنقل البّري 

 والبحري بدعم من الجیش اللبناني

 مدعومة من الجیش اللبناني في مجال النقل المتخّصص

الطبیة واإلشراف على الجوانب توفیر الرعایة •  • الوحدة الطبیّة 5
 الصحیّة للمستجیبین.

 تنظیم نقل الحاالت الطبیة.•  •

الصلیب وزارة الصّحة العاّمة و
 األحمر اللبناني والدفاع المدني

 خطط إخالء المواقع

 ،حیازةالة لالتصاالت باإلضافة الى تطویر خطة فعّ  • وحدة اإلتصاالت 6
 تصاالت.اإلات وصیانة معدّ  ،تركیب

 بدعم من الجیش اللبناني في ما یتعلّق بمعدّات اإلتصاالت اإلتصاالت وزارة
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 قسم الشؤون المالیّة 4.7

 بما للحادثة، بةخالل اإلستجا تكبّدھاتم  التي التكالیف حول بالسجالت ویحتفظ یراقب الذي االستجابة قسم یشكل قسم الشؤون المالیّة
التي تعنى  فاقیاتاالت بموجب التكالیف السترداد جدّاً  ةمھمّ وتعتبر ھذه المھام . وتقییم التكلفة الوقت وتسجیل الحاسبات توفیر ذلك في

 .والخسائر األضرار عن بالتعویض المطالبات لمعالجة استخدام ھذه السجّالت یمكن ، حیثبالتعویضات

 

 الشؤون المالیّة قسمل الھیكل التنظیمي 4.5رسم توضیحي 

 

 
 أدوار ومسؤولیّات قسم الشؤون المالیّة 4.7.1

 وزارة المالیّة الجھة القیادیّة:

  المتأثّرةوالوزارة المدّعي العام البیئي، مكتب مع وزارة العدل الھیئة العلیا لإلغاثة،  الجھات الداعمة:

 ونائبھ مدیر قسم الشؤون المالیّة :ینطبق على

توفّر  ضمان. اللوجستیة والخدمات التخطیط وظائف مع وثیق اتصال على ةحفاظموال الحادثة مدار على النفقات جمیع رصد الدور:
 .األّولیّة مرحلتھا أثناء االستجابة لتمویل الحكومیة التمویل إجراءات خالل من الكافي التمویل

 المسؤولیّات األساسیّة:

 لحادثةل المالیة الجوانب جمیع إدارة •
 التكالیف تحلیل بیانات توفیر •
 الحالیة للتشریعات وفقاً و األصول حسب التعویض مطالبات معالجة ضمان •

 

 .الشؤون المالیّة قسممن الوحدات في  كلّ  مھام 4.11جدول  یعرضو ،ھونائب الشؤون المالیّة قسم مدیر مھام دناهأ 4.10جدول  ویبین
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 مھام مدیر ونائب مدیر قسم الشؤون المالیّة 4.10جدول 

 وصف مامھ رقم
الحصول على إحاطة من القائد الوطني لحادثة التسّرب  1

 النفطي
إلى معلومات حول القرارات التي اتخذت، وتوّجھات االستجابة، ونفقات كل  الشؤون المالیّةلضمان نجاح مھّمتھ، یحتاج قسم  •

 وظیفة استجابة. فمن الضروري تحدید ما یلي:
 الوضع الحالي للحادث -
 الموارد التي تم تخصیصھا -
 األولي مع شركات التأمین الخ. االتصال -

اإلمدادات، واستئجار المعدات، والتعویض، والتأمین، وجمع بیانات  تنظیم سجّالت أوقات عمل الطاقم، وحسابات شراء • تخطیط تنظیم التمویل 2
 التكلفة.

 التنسیق مع غرفة العملیّات الوطنیّة حسب االقتضاء •
 ةالمحتملتقدیر النفقات إلى  الشؤون المالیّةقسم . على وجھ الخصوص، یسعى (IAP)المشاركة في وضع خّطة عمل الحادثة  • المشاركة في وضع خّطة عمل الحادثة 3

 قبول طلبات التعویض. إجراءاتحادث وتنفیذ لل
وتبادل المعلومات حول  (P&I Clubs)یجب اجراء اتصاالت مبكرة مع ھیئات التعویض، مثل نوادي الحمایة والتعویض  • المبادرة باالتّصال بھیئات التعویض ذات الصلة 4

 .ةالحادث
 والقرارات ،النشاطات، القضایاالحفاظ على سجل جمیع  • الحفاظ على سجل النشاطات 5
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 أدوار ومسؤولیّات وحدات قسم الشؤون المالیّة 4.11جدول 

 مرجع/ مالحظات وزارة/ إدارة مھامّ  طاقم الدعم رقم
 في أضرارعن  الناجمة المالیة المسائل عن مسؤولة • وحدة التعویضات 1

ات یوفالو، ةشخصیّ ال صاباتواإل ،خسائروال، الممتلكات
 .التأمین باإلضافة الى مسائل

 الھیئة العلیا لإلغاثة
 وزارة المالیّة

 المتأثّرةالوزارة 

 المدّعي العام البیئيمكتب الى وزارة العدل/ العودة مع 

 وضع. ھابیانات وتحلیل التكالیف تتبع عن مسؤولة • وحدة النفقات 2
تقلیص ل تدابیر باتخاذ التوصیة. ةالحادث تكلفة صاتملخّ 

 .النفقات

  وزارة المالیّة

 بعقود المتعلقة المالیة األمور جمیع إدارة عن ةمسؤول • وحدة الحسابات 3
 .الموردین

 .ةلحادثل مشتریات خطة وضع •
 التعویضات وحدة مع التنسیق. عقودال وتفویض إعداد •

 .المطالبات لمعالجة
 المشاكل بشأن المالیة الشؤون مدیرل المشورة تقدیم •

 .والتوصیاتالحالیة 

  وزارة المالیّة

 .والمعدات األفراد الستخدامالمستغرق  الوقت لیسجت • وحدة ضبط الزمان 4
 اللوجستیة والخدمات العملیاتأقسام  مع التنسیق

المستغرق  الوقت تقاریر لجمع التخطیط حداتوو
 .الموارد الستخدام

  وزارة المالیّة
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