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خطة اإلستجابة للطوارئ بميناء صحار والمنطقة الحرة 

1.  المقدمة :
 

١.١. شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة مســؤولة عــن التأكــد مــن إعــداد خطــة إســتجابة للطــوارئ 
ــر األولــي لحــدوث األزمــة،  ــاء صحــار والمنطقــة الحــرة . وتشــمل هــذه الخطــة التقري فــي منطقــة مين
التأكــد مــن أن الجهــات المســاندة قــد تــم إشــعارها، تنســيق و تقديــم الدعــم الــذي قــد يتطلــب والذي 

يتوافــق مــع دور شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة. 

٢.١. شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة مســؤولة عــن المناطــق العامــة و األراضــي غيــر المســتأجرة 
داخــل منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة. أمــا المســتأجرون فهــم مســؤولون عــن مواقعهــم 

الخاصــة. 

٣.١. تلتــزم شــركة شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة باإلســتجابة الفعالــة و الســريعة فــي حــاالت 
الطــوارئ بالتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنيــة.

ــيطرة  ــوارئ و الس ــاالت الط ــع ح ــل م ــة للتعام ــوارد متخصص ــا م ــة لديه ــراف المعني ــف األط ٤.١. مختل
علىهــا. وتشــمل هــذه الجهــات المســتثمرين وخدمــات الطــوارئ بالمينــاء، وشــرطة ُعمــان الســلطانية، 
والقــوات المســلحة وعــدد مــن الجهــات األخــرى باإلضافــة إلــى بعــض الشــركات الخاصــة بالمنطقــة. 
ــة  ــر مهم ــئ لتوفي ــن الموان ــرطة أم ــدى ش ــار ل ــة صح ــي والي ــم ف ــكل دائ ــون بش ــاك مناوب ــا أن هن كم

ــوارئ. ــتجابة للط ــي لإلس ــيق األول التنس

٥.١. فيما يلي أرقام الهواتف المركزية للتبليغ في حاالت الطوارئ:
- رقم الطوارئ بشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة على مدار 24 ساعة                   26852777

هذا هو الرقم األساسي لالستخدام في حاالت الطوارئ                
رقم الهاتف النقال البديل للطوارئ بشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة                     2699 9934                                                 

يتم تقديم اإلستجابة باللغتين العربية/ اإلنجليزية 
على كل الرقمين

- شرطة أمن الموانئ بشرطة ُعمان السلطانية 
ال يمكن ضمان توفر إستجابة باللغة اإلنجليزية 

من خالل هذا الرقم                                                                                                                                      999١
- رقم الطوارئ بسلطنة ُعمان 

اإلستجابة على الموقع من هذا الرقم قد تأخذ وقتًا أطول                                                    9999 
حيث أنه يجب أن يتم تحويل المكالمات

 إلى مراكز القيادة اإلقليمية.
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2. الهدف 
 

١.٢. تهــدف خطــة اإلســتجابة للطــوارئ بشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة إلــى توفيــر إطــار عمــل 
واإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق اإلســتجابة الســريعة و المناســبة إلدارة األزمــة أو التبنــؤ بحــدوث أزمــة 
فــي منطقــة المينــاء و المنطقــة الحــرة وذلــك لتقليــل الخطــر علــى الحيــاة و الضــرر علــى الممتلــكات 

ــن.  ــت ممك ــرب وق ــي أق ــة ف ــات االعتيادي ــى العملي ــودة إل والع

3. مفهوم خطة اإلستجابة للطوارئ بميناء صحار والمنطقة الحرة
 

١.٣. ترتكــز الوقايــة مــن األزمــات واإلســتجابة لهــا بمنطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة علــى المبــادئ 
التاليــة :

- الحماية – منع الضرر والخسارة.

- االحتواء – الحد المادي من األضرار والخسائر كلما أمكن ذلك.

- اســتعادة الوضــع – الحــد مــن األضــرار والخســائر بقــدر اإلمــكان وإعــادة الموقــع إلــى نفــس مســتوياته 
قبــل الحــادث وبأقــل تكلفــة ممكنــة مــن المــوارد بمــا فــي ذلــك الوقــت. 

٢.٣. وعليه، ترتكز خطة اإلستجابة للطوارئ بميناء صحار والمنطقة الحرة على المفاهيم التالية: 

- اإلستجابة األولية.

يعتبــر هــذا هــو اإلنــذار األول وتفعيــل المســتجيبين األوائــل للحــادث. والغــرض مــن ذلــك هــو التعامــل 
مــع األزمــة واحتوائهــا ومنــع تصاعدهــا. وتقــع مســؤولية اإلســتجابة علــى عاتــق المســتجيبين األوائــل 

عنــد نقطــة بدايــة األزمــة. 

- مستويات الطوارئ 

ــتويات  ــد المس ــق أح ــة وف ــف األزم ــم تصني ــك، يت ــد ذل ــت بع ــرب وق ــي أق ــة أو ف ــر األول لألزم ــع التقري م
التاليــة : المســتوى األول أو المســتوى الثانــي أو المســتوى الثالــث. والغــرض مــن ذلك توفير أســرع وأنســب 
ــتويات  ــف المس ــي تعري ــرورة. ويأت ــال ض ــع ب ــكل أوس ــة بش ــطة الصناعي ــل األنش ــة دون تعطي إدارة لألزم

وفقــًا للخطــة أدنــاه. 

- تعبئــة منظومــة اإلســتجابة للطــوارئ الشــاملة والتــي تتناســب مــع مســتوى تصنيــف الحــدث 
الطارئ.

أ( منظومــة الطــوارئ الشــاملة التــي تختــص بالتعامــل األولــي مــع الطــوارئ مــن المســتوى الثانــي 
والثالــث لغــرض تقديــم وســيلة نقــل المعلومــات وتوفيــر مــوارد اإلســناد الالزمــة باإلضافــة إلــى تنظيــم 
القيــادة والتحكــم لتخصيــص المهــام وتنســيق الجهــود للتعامــل مــع الطــوارئ. ويجــب أن يتــم ذلــك 
ــه  ــى حالت ــع إل ــادة الموق ــكات وإع ــى الممتل ــرر عل ــخاص، الض ــى األش ــل األذى عل ــة لتقلي ــاءة عالي بكف

الطبيعيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن. 
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4 .مستويات الطوارئ

ــم  ــا ت ــة، كم ــاءة وفعالي ــة بكف ــن إدارة األزم ــن م ــتجابة للتمكي ــتويات لإلس ــالث مس ــف ث ــم تصني ٢.٤. ت
ــة:  ــالث التالي ــتويات الث ــع المس ــل م ــزة للتعام ــريعة وجاه ــتجابة س ــر إس ــراءات لتوفي ــم إج تصمي

- المســتوى األول : وقــوع حــوادث فــي هــذه الفئــة مــن المرجــح أن يكــون لهــا عواقــب طفيفــة فــي 
مــكان وقوعهــا مــع إمكانيــة احتوائهــا تمامــًا داخــل المنشــأة بمــوارد المســتأجر ويمكــن أن تتطلــب 
المســاعدة مــن خدمــات الطــوارئ بالمينــاء واعتبارهــا مشــاكل موضعيــة يمكــن أن تشــكل خطــرًا 
ضئيــاًل علــى الســالمة والبيئــة، وهــذا يقلــل نســبة وقــوع احتمــاالت بعيــدة تحــد مــن تصاعــد الخطــر أو 

األزمــة .

ليــس هنــاك إجــراء مطلــوب مــن شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة غيــر التنســيق الروتينــي المتعلــق 
ــة  ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــالغ ش ــم إب ــب أن يت ــع. يج ــى الموق ــول إل ــل الدخ ــائل مث ــض المس ببع
الحــرة  بالحــادث علــى الفــور حتــي تكــون لديهــم معلومــات مباشــرة وموثقــة عــن الوضــع. فــي 
ــول  ــل وص ــا مث ــض القضاي ــالف بع ــتأجر بخ ــأة المس ــارج منش ــر خ ــر أو تأثي ــد أي أث ــتوى ال يوج ــذا المس ه
ــرة  ــة الح ــاء والمنطق ــي المين ــرى ف ــات األخ ــن الجه ــوب م ــراء مطل ــاك إج ــس هن ــعاف. لي ــيارة اإلس س
غيــر المســتأجر المعنــي. ويمكــن تحضــر أنظمــة مســبقة تحســبًا ألي تصعيــد محتمــل إلــى المســتوى 
الثانــي وفقــا لتقديــر شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة إذا ارتــأت ذلــك. تقــوم شــركة مينــاء صحــار 

ــه.  ــى نهايت ــادث إل ــد الح ــلطانية برص ــان الس ــرطة ُعم ــع ش ــيق م ــرة بالتنس ــة الح والمنطق

- المســتوى الثانــي : حــوادث هــذه الفئــة لديهــا القــدرة علــى التطــور والتســبب فــي ضــرر كبيــر 
للمنشــأة، وقــد تتســبب بخســائر كبيــرة إذا لــم يتــم التعامــل معهــا بشــكل صحيــح. ومثــل هــذه 
ــد  ــة وق ــالمة والبيئ ــرًا للس ــدًا كبي ــكل تهدي ــد تش ــات، وق ــى العملي ــر عل ــل أن تؤث ــن المحتم ــوادث م الح
تؤثــر أو مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى المســتأجرين المجاوريــن. وال يمكــن الحــد منهــا مــن قبــل المســتأجر 

ــة.  ــوارد إضافي ــيق وم ــن دون تنس م

ــالغ  ــب إب ــوى. ويج ــة القص ــا األولوي ــتأجر وله ــؤولية المس ــن مس ــوارئ م ــات الط ــي لخدم ــة األول التنبي
شــرطة ُعمــان الســلطانية وشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة عــن الحــادث علــى الفــور مــن خــالل 
رقــم طــوارئ شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة المتوافــر علــى مــدار ٢٤ ســاعة. كمــا يجــب أيضــًا 
إبــالغ المديــر المنــاوب فــي حــاالت الطــوارئ بشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة فــي أقــرب وقــت 

ممكــن. كمــا يتــم اجتمــاع فريــق إدارة األزمــة.
 

ــبب  ــدد بالتس ــبب أو ته ــد تتس ــي ق ــة والت ــار كارثي ــا آث ــي له ــرى الت ــوادث الكب ــث : الح - المســتوى الثال
بخســائر و أضــرار كبيــرة. وقــد تشــمل آثارهــا عــدة إصابــات / حرائــق كبــرى / انفجــارات / انبعاثــات ســامة 
/ أضــرار بالبيئــة / تعطيــل كبيــر لألعمــال. ومثــل هــذه الحــوادث تتطلــب اإلســتجابة مــن جهــات تتجــاوز 
المــوارد المتاحــة داخــل منطقــة المينــاء والمنطقــة الحــرة، والتــي يكــون لهــا تأثيــر أو قــد يكــون لهــا 

المينــاء والمنطقــة الحــرة .

مثــل هــذه الحــوادث ســتتطلب اإلبــالغ الســريع لتنبيــه الجهــات اإلقليميــة والجهــات العليــا المســؤولة 
وإدارة  توصيــل  فــي  المركــزي  التحكــم  ضــرورة  الحــرة.  والمنطقــة  صحــار  مينــاء  شــركة  أمامهــا 
المعلومــات بشــكل مناســب عــن اإلســتجابة للحــوادث ضمــن هــذا المســتوى. تحويــل غــرف العمليــات 
ــم  ــث يت ــف حي ــر الهوات ــات عب ــاالت وإدارة المعلوم ــوط لالتص ــيس خط ــات وتأس ــرف إلدارة األزم ــى غ إل
ــب  ــا تتطل ــرة، كم ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــارج مين ــات خ ــن الجه ــا م ــوارئ وغيره ــات الط ــراك خدم إش

ــادة. ــاون والقي ــال والتع ــة لالتص ــريعة وفعال ــدة وس ــيق جي ــود تنس جه
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٢.٤. مــن أهــم ســمات هــذا النظــام أن الحــادث يمكــن أن يرفــع/ يصنــف مــن مســتوى إلــى آخــر بســرعة 
وكفــاءة فــي حــال تصاعــد حــدة األزمــة.

5. تحديد المستوى

- فــي بدايــة الحــادث يكــون المســتأجر هــو الجهــة المســؤولة عــن تحديــد مســتوى الحــادث مــا إذا كان 
مــن المســتوى األول أو المســتوى الثاني.

- يمكــن لشــركة مينــاء صحــار  والمنطقــة الحــرة أو شــرطة أمــن الموانــئ بشــرطة ُعمــان الســلطانية 
ــتجابة  ــل اإلس ــن أج ــك م ــرورة وذل ــت الض ــي إذا دع ــتوى الثان ــى المس ــتوى األول إل ــن المس ــادة تعيي إع

ــبة. المناس

- لــدى كل مــن شــركة مينــاء صحــار  والمنطقــة الحــرة وشــرطة أمــن الموانــئ الســلطة لرفــع مســتوى 
الحــادث الــى المســتوى الثالــث. و يعــد ذلــك قــرارًا هامــًا. فقــد يكــون تحديــد المســتوى غيــر المالئــم 
مكلفــًا، وينــذر بخطــر الدعايــة الســلبية ويتســبب فــي خلــق حالــة ذعــر غيــر ضروريــة، ولكــن التأخيــر قــد 

ينتــج عنــه خــروج الحــادث عــن نطــاق الســيطرة.

6. المسؤوليات 

١.٦. شرطة ُعمان السلطانية 

- تتولى شرطة أمن المواني المسؤولية الكاملة في حاالت الطوارئ من المستوى الثاني والثالث.

أ(  تخصيص رقم للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.  )اإلستجابة باللغة اإلنجليزية غير مضمونة(.

ب( تخصيص غرفة طوارئ بالموقع على مدار ٢٤ ساعة.

- خدمــة ســيارات اإلســعاف والدفــاع المدنــي هــي ممتلــكات تابعــة لشــرطة ُعمــان الســلطانية. 
الدفــاع للدفــاع المدنــي واإلســعاف وغرفــة الطــوارئ الخاصــة بــه فــي الموقــع مخصصــة لمينــاء 
صحــار والمنطقــة الحــرة. كمــا أن خدمــات الدفــاع المدنــي واإلســعاف ليســت مخصصــة فقــط لمينــاء 
صحــار والمنطقــة الحــرة بــدل لديهــا مســؤولية عمليــة إقليميــة ويتــم التحكــم فيهــا مــن خــالل غرفــة 

ــلطانية. ــان الس ــرطة ُعم ــة لش ــة التابع ــم اإلقليمي التحك

ــة  ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــؤوليات ش ــي مس ــا يل ــرة: فيم ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ٢.٦. ش
ــرة: الح

- تنسيق خطط اإلستجابة للطوارئ بميناء صحار والمنطقة الحرة.

ــاالت  ــي االتص ــاعة لتلق ــدار ٢٤ س ــى م ــة الطــوارئ عل ــي حال ــال ف ــم االتص ــم ورق ــة التحك ــر غرف - توفي
ــة. ــة و اإلنجليزي ــن العربي باللغتي

- توفير مركز مناسب إلدارة األزمات مجهز يتم تفعيله في حالة حدوث أزمة.
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- إعــداد فريــق جاهــز إلدارة األزمــات يمكنــه تحديــد التصــرف المطلــوب بســرعة وتناســق وعــدم تــرك 
ــة  ــلة القيادي ــى السلس ــول إل ــة الوص ــة وإمكاني ــلطة الالزم ــق الس ــذا الفري ــك ه ــة. ويمل ــور للصدف األم

ــة. ــرارات الهام ــذ الق ــاذ وتنفي التخ

- وجــود مــدراء مناوبيــن لشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة لإلســتجابة ألي حــادث والقيــام 
بمســؤوليات الشــركة لإلســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ علــى الفــور.

- تشمل المتابعة المركزية والتنسيق خالل األزمة ما يلي:

أ( تفعيل مركز إدارة األزمات.

ب( استدعاء فريق إدارة األزمات.

ج( تنسيق وإدارة اإلستجابة لألزمة حسب الضرورة.

د( جمع وترتيب وتوزيع المعلومات المتعلقة باألزمة وتطورها.

ــتوى  ــن المس ــات م ــن األزم ــية ع ــؤولية الرئيس ــرة المس ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــل ش -   تتحم
ــة.  ــق العام ــي المناط األول ف

- تتولــى شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة مســؤولية التأكــد مــن توفــر وســائل االتصــال الضروريــة 
فــي أماكنهــا داخــل منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة لتوفيــر اإلســتجابة والتنســيق الــالزم ألي 

حــادث.

٣.٦. المستأجرون: فيما يلي مسؤوليات المستأجرين:

- ترشــيح قائــد موقــع الحــادث. ويجــب علــى القائــد أو نائبــه المرشــح التواجــد بالموقــع فــي كل 
األوقــات. 

يجــب أن يكــون القائــد مجيــدًا للتحــدث باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة أو لديــه مترجــم مناســب متوفــر 
فــي كل األوقــات.

- إعــداد خطــط اإلســتجابة للطــوارئ الخاصــه بهــم. ويجــب أن تتضمن هذه الخطــط اإلجــراءات الخاصة 
بتوفيــر قائــد لموقــع الحــادث متــى مــا تطلــب األمــر، وأن يكــون لديهــم نظــام اتصــاالت مناســب. كمــا 
يجــب تقديــم هــذه الخطــط إلــى شــرطة ُعمــان الســلطانية وشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة 

ألغــراض التنســيق. 

ــد  ــا لقواع ــا وفق ــطة داخله ــع واألنش ــبة للموق ــدات المناس ــازن والمع ــوارئ والمخ ــواد الط ــر م - توفي
ــان. ــلطنة ُعم ــي س ــا ف ــول به ــن المعم ــالمة والقواني ــة والس الصح

ــذا  ــئ. وه ــن الموان ــرطة أم ــرة وش ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــع مين ــا م ــد علىه ــاالت يعتم ــر اتص - توفي
يتطلــب توافــر مديــر يتمتــع بالســلطة المناســبة والــذي يمكــن االتصــال بــه هاتفيــًا علــى مــدار ٢٤ ســاعة.

ــا  ــام بمتطلباته ــرة واإللم ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــوارئ لش ــتجابة للط ــة اإلس ــم خط - فه
واســتيعاب مســؤولياتهم حيالهــا.
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7. إجراءات اإلستجابة األولية :

مالحظــة: التعلىمــات المفصلــة حــول عمــل مركــز إدارة األزمــات واســتدعاء/اجتماع فريــق إدارة األزمات 
والمســؤوليات المتعلقــة بهمــا. تــم تضمينــه فــي المســتندات الخاصــة بآليــات فريــق إدارة األزمات.

المستوى األول 

شركة ميناء صحار  والمنطقة الحرة/ شرطة ُعمان السلطانية

١. يتــم إبــالغ مركــز التحكــم بالمينــاء. وإبــالغ خدمــات الطــوارئ عنــد الضــرورة وتســجيل الحــادث، كمــا 
يتــم إبــالغ منســق األمــن والصحــة والســالمة والبيئــة المنــاوب. يتــم إبــالغ شــرطة أمــن الموانــئ بشــرطة 
ُعمــان الســلطانية ولكــن ال يوجــد أي إجــراء مطلــوب مــن قبلهــم حيــال ذلــك. إضافــة إلــى ذلــك يتــم 

رصــد ومتابعــة الحــادث حتــى نهايتــه ومــن ثــم تقديــم التقريــر.

٢. الغــرض مــن هــذا اإلجــراء هــو أن يكــون لــدى شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة معرفــة كاملــة 
حــول األزمــة القائمــة، وأنــه يمكنهــا الحكــم مــا إذا كان مــن المرجــح أن تتصاعــد األزمــة إلــى المســتوى 
ــة. و  ــد الحاج ــم عن ــم الدع ــرورة، وتقدي ــد الض ــيق عن ــات، والتنس ــع المعلوم ــا جم ــه يمكنه ــي، و أن الثان
تتحمــل شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة المســؤولية الرئيســية عــن األزمــات مــن المســتوى األول 

فــي المناطــق العامــة.

٣. يجب كتابة التقرير وتسجيل الحادث وفقًا إلجراءات مركز إدارة األزمات.

المستأجرون

١. اإلبــالغ عــن الحــادث عنــد بدايتــه عــن طريــق رقــم الطــوارئ، وتحديــد مســتوى الحــادث بصــورة واضحــة 
بأنــه مــن المســتوى األول مــن هــذه المرحلــة.

٢. اإلبالغ بمجرد إنتهاء الحادث. 

٣. تقديم تقرير عن الحادث .

٤.إرشادات التقرير بالمرفق )أ( و )ب(.

المستوى الثاني والثالث

شركة ميناء صحار  والمنطقة الحرة/ شرطة ُعمان السلطانية :

ــى  ــة عل ــيطرة التام ــئ بالس ــن الموان ــرطة أم ــوم ش ــتوى األول تق ــوق المس ــة ف ــد األزم ــة تصاع ١. لحظ
الوضــع، وبمســاعدة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة، التــي تتولــى مســؤولية التنســيق الرئيســي داخــل 
مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة. وتبقــى مســؤولية اإلبــالغ األولــى لخدمــات الطــوارئ علــى عاتــق 

ــه. ــي موقع ــى ف ــة األول ــت األزم ــذي حدث ــتأجر ال المس
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٢. لألزمــة مــن المســتوى الثالــث، ســتتصاعد المعالجــة العامــة للحــادث إلــى مســتوى أعلــى. وفــي كل 
حالــة التحكــم فــي الحــادث علــى مســتوى موقــع المســتأجر، يبقــى علــى مــا هــو علــىه مــع قيــام 
شــرطة ُعمــان الســلطانية / شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة  بمهــام اإلبــالغ والتنســيق. وتبقــى 
شــرطة ُعمــان الســلطانية بمســاعدة شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة مســؤولة عــن التعامــل مع 
األنشــطة داخــل منطقــة المينــاء، وكذلــك التنســيق مــع الجهــات المخولــة للتعامــل مــع الحــادث خــارج 
حــدود المينــاء. وقــد تتحمــل الجهــات الحكوميــة مســؤولية القيــادة فــي أي مســتوى وفقــًا لطبيعــة 

وامتداد/تطــور األزمــة .

ــار  ــاء صح ــة مين ــتخدام خط ــيتم اس ــي، س ــتوى الثان ــن المس ــه م ــى أن ــادث عل ــف الح ــرد تصني ٣. وبمج
والمنطقــة الحــرة إلدارة األزمــات، كمــا ســيتم تفعيــل مركــز إدارة األزمــات وجمــع فريــق مينــاء صحــار 

ــات. ــرة إلدارة األزم ــة الح والمنطق

المستأجرون

١. يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة في الحاالت التالية:

-  طلــب خطــة المســتأجر لالســتجابة للطــوارئ وإبــالغ خدمــات الطــوارئ وتحديــد حــاالت اإلصابــة 
واإلبــالغ عنهــا والتحضيــر إلجــالء المصابيــن.

-   إبالغ شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عن الحادث من خالل رقم الطوارئ المركزي.

-   إقامــة نقطــة للتحكــم بالحــادث والتأكــد مــن تجهيزهــا وتزويدهــا بمــا يلــزم مــن معــدات وأفــراد 
وأجهــزة اتصــاالت. التأكــد أيضــًا مــن ترشــيح قائــد واحــد لموقــع الحــادث وأن يكــون هــذا القائــد معروفًا 

للموظفيــن وشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة.

- االستعداد التخاذ مزيد من اإلجراءات لتشمل: 

·  استقبال خدمات الطوارئ .

·  االحتفاظ بسجل لتقارير االتصاالت .

·  توفير مرافقين للمساعدة في تنسيق استقبال الموارد والجهات الالزمة للتعامل مع الحادث.

ــادث  ــع الح ــد موق ــوم قائ ــادث، يق ــريعة للح ــتجابة الس ــوارئ واإلس ــات الط ــالغ خدم ــم إب ــا يت ٢. عندم
ــن.  ــت ممك ــرع وق ــادث بأس ــاء بالح ــيق بالمين ــز التنس ــالغ مرك ــم إب ــد ت ــه ق ــد أن ــتأجر بتأكي ــع للمس التاب
وذلــك ســيأخذ شــكل اإلبــالغ الســريع عــن الحــادث، مــع ذكــر التفاصيــل الضروريــة وتصنيفــه مــن 
المســتوى الثانــي ويتــم تســجيل ذلــك فــي غرفــة التحكــم بالطــوارئ بشــركة مينــاء صحــار  والمنطقــة 
الحــرة. وســيتم إخطــار المديــر المنــاوب بشــركة مينــاء صحــار  والمنطقــة الحــرة وتفعيــل مركــز إدارة 
ــرة  ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــتقوم ش ــرة. وس ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــات بش األزم
ــة  ــم أي ــتعداد لتقدي ــة االس ــى أهب ــون عل ــف وتك ــة الموق ــلطانية بمراقب ــان الس ــرطة ُعم ــاندة ش بمس

ــرورة. ــت الض ــادث إذا دع ــم الح ــة تفاق ــي حال ــاعدة ف مس
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عنــد إنتهــاء الحــادث ســيتم إرســال تقريــر نهائــي إلــى شــركة مينــاء صحــار  والمنطقــة الحــرة بواســطة 
البريــد اإللكترونــي.

المرفقات:

 أ( المخطط التنظيمي للقيادة والتحكم عند الطوارئ.

ب( المخطط البياني اإلنسيابي للقيادة والتحكم عند الطوارئ.
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المرفق )أ(

خطة اإلستجابة للطوارئ بشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة

القيادة والتحكم
مخطط الرسم البياني لتنظيم القيادة والتحكم

 

مالحظات : 

تشير الخطوط المتواصلة إلى أوامر القيادة. وتشير الخطوط المنقطة إلى االتصال.. ١

سلسلة واضحة ومباشرة لألوامر من اللجنة الوطنية للطوارئ إلى مستوى الحادث.. ٢

شرطة أمن الموانئ لديها السلطة القيادية في حالة الطوارئ.. ٣

ــي أن . ٤ ــرة. وينبغ ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــدة لمين ــة واح ــادة مركزي ــة قي ــق نقط ــو تحقي ــدف ه اله
ــرة  ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــئ/ وش ــن الموان ــرطة أم ــن ش ــتركة بي ــادة مش ــة قي ــون نقط تك

ــا. ــك ممكن ــا كان ذل حيثم

هذا التنظيم مرن ويمكن أن يتكيف مع مستوى الحادث.. ٥

شرطة ُعمان 
السلطانية – 

صحار 
شرطة  أمن 
الموانئ - 

مسقط

شرطة  أمن الموانئ - 
ميناء صحار

موارد  أخرى

 الهيئة
العامة للدفاع 

المدني 
واإلسعاف

اللجنة الوطنية 
للطوارئ

المستأجرون منطقة ميناء 
صحار والمنطقة الحرة 

الحادث

شركة ميناء صحار 
والمنطقة الحرة 
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2. مستويات القيادة 

أ( شرطة ُعمان السلطانية – أمن الموانئ - ميناء صحار

 -  غرفة التحكم األولية تقع في مركز أمن المواني - صحار.

- القيــادة العامــة لإلســتجابة لحــاالت الطــوارئ فــي مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة فــي أي مســتوى 
تقــع علــى عاتــق شــرطة ُعمــان الســلطانية 

ب( شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة

- تتولــى شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة مســؤولية التنســيق واالتصــاالت بيــن مســتخدمي مينــاء 
صحــار والمنطقــة الحرة.

-  مركــز التنســيق بالمينــاء هــو غرفــة التحكــم األوليــة لشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة وتكــون 
مجهــزة علــى مــدار ٢٤ ســاعة وتشــمل المهــام التنفيذيــة كاإلجابــة علــى هاتــف الطــوارئ بالشــركة.

ت( المستأجرون.

 -  يبقــى المســتأجرون مســؤولون عــن التحكــم الفعلــي فــي أي حــادث يقــع بمواقعهــم متــى مــا 
أمكنهــم ذلــك.

-  يتولى المستأجرون مسؤولية إنشاء غرف ونقاط للتحكم بالحادث خاصة بهم.

3. النتائج العملية 

ــاج  ــاء صحــار والمنطقــة الحــرة يوجــد عــدد مــن المواقــع تحتــوي علــى مــواد خطــرة تحت ث( فــي مين
إلــى تعامــل خــاص. فمــن الضــروري أن يبقــى التحكــم فيهــا مــع الجهــات الخبيــرة والمجهــزة بطريقــة 
ــادة  ــؤولية القي ــتأجرون مس ــى المس ــه، يتول ــات. وعلي ــذه األزم ــل ه ــع مث ــل م ــة للتعام ــل والمدرب أفض

للحــوادث التــي تقــع بمواقعهــم.

ج( فيما يلي مستويات التحكم:

- القيــادة الكاملــة: شــرطة أمــن الموانــي بشــرطة عمــان الســلطانية مخولــة بالقيــادة األوليــة للحوادث 
والطــوارئ فــي منطقــة المينــاء. وفــي هــذه الحالــة تقــع علــى عاتــق شــرطة أمــن الموانــي مســؤولية 

القيــادة للجهــات التابعــة لهــا.

- الجهات التالية تعمل تحت مظلة قيادة العمليات لشرطة أمن المواني:

ــوم  ــة تق ــذه المهم ــتراتيجي. ه ــيق اإلس ــاالت و التنس ــرة – االتص ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــة مين ١. سياس
بهــا لجنــة إدارة الكــوارث بمينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة التــي تضمــن ممثليــن مــن كافــة الصناعــات 

والجهــات التــي تأثــرت بالحــادث بشــكل مباشــر.
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ــل  ــطة داخ ــيق األنش ــي وتنس ــم الفعل ــن التحك ــؤولة ع ــرة مس ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ٢. ش
بمينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة. وهــذا يشــمل األنشــطة البحريــة وعلــى اليابســة. ويقــوم فريــق إدارة 

األزمــات بمينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة بإجــراء هــذه المهمــة.

٣. يتولــى المســتأجرون مســؤولية التحكــم الفعلــي فــي التعامــل مــع الحــوادث التــي تقــع فــي 
مواقعهــم. علــى أن يتــم تعييــن قائــد الموقــع بواســطة المســتأجر مــا لــم يكــن هنــاك اســتثناء 
بتحويــل قيــادة الموقــع إلــى شــرطة عمــان الســلطانية. وعلــى أن يســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه 
ــع. ــالء الموق ــم إخ ــى يت ــؤولية، أو حت ــذه المس ــل ه ــتعدًا لتحم ــى ومس ــادرًا عل ــتأجر ق ــح المس ــى يصب حت

٤. فــي حالــة توســع الحــادث وتأثيــره علــى مواقــع أو مناطــق أخــرى ســيكون التنســيق الكامــل للوضــع 
ــت  ــل تح ــع والعم ــاون م ــرة بالتع ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــؤولية ش ــن مس ــئ م ــن الموان أم

قيــادة شــرطة أمــن الموانــئ.

4. فريق إدارة الكوارث بشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة

أ( الرئيس: الرئيس التنفيذي/ نائب الرئيس التنفيذي.

ب( رئيس فريق إدارة الكوارث للعمليات: المدير التنفيذي لشؤون الشركة. 

ث( القسم البحري: مدير المرفأ.
 

ج( القسم الفني: البنية األساسية، الطرق، المدير التنفيذي للقسم الفني.

مــع  االتصــاالت  العامــة،  العالقــات  الحــرة:  والمنطقــة  صحــار  مينــاء  بشــركة  االتصــاالت  مديــر  ح( 
المعلومــات. خليــة  المســتأجرين، 

خ( السكرتيرة.

د( القسم اإلداري، السائقين ... إلخ.

ذ( أعضاء متعاونين حسبما يتطلبه األمر.

5. لجنة إدارة الكوارث بميناء صحار والمنطقة الحرة

أ( الرئيس: الرئيس التنفيذي بشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة.

ب( المنسق: مدير االتصاالت بشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة.

ت( المدير التنفيذي لشؤون الشركة.

ث( شرطة امن الموانئ بشرطة عمان السلطانية.

ج( خفــر الســواحل، الدفــاع المدنــي واإلســعاف بشــرطة ُعمــان الســلطانية ، الصحــة )متعاونيــن حســبما 
يتطلبــه األمــر( .
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ح( ممثلين عن المستأجرين )حسبما يتطلبه األمر( .

خ( قد يشمل األعضاء المتعاونين اآلخرين ممثلين عن الجهات التالية :

- شرطة أمن أمن الموانئ بشرطة ُعمان السلطانية.

-  خفر السواحل بشرطة ُعمان السلطانية.

- الدفاع المدني بشرطة ُعمان السلطانية.

- الجمارك بشرطة ُعمان السلطانية.

-  المستأجرون
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المرفق )هـ(
المخطط البياني اإلنسيابي للقيادة والتحكم عند الطوارئ.

الموقع                                             شركة ميناء صحار  والمنطقة الحرة                      اللجنة الوطنية اإلقليمية

بداية الحادث 

                        

مالحظات : 

١( يوضــح هــذا المخطــط نظــم القيــادة والتحكــم حســبما يتطلــب فــي مســتويات الطــوارئ المختلفــة. 
ولكنــه ال يعــرض تسلســل األحــداث. والغــرض منــه تقديــم التنظيــم الــالزم إلدارة وتطبيــق وتنســيق 

ــة. ــاءة والفعالي ــى الكف ــة بمنته ــة الطارئ ــدة الحال ــبة لش ــة والمناس ــات الالزم ــي اإلمكان ــم ف والتحك

٢( يوضــح المخطــط الســلطة الممنوحــة للمديــر المنــاوب بشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة لرفــع 
مســتوى الحــادث مــن المســتوى األول المحــدد بواســطة قائــد الموقــع إلــى المســتوى الثانــي.

ــالن  ــلطة إلع ــرة الس ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــاوب لش ــر المن ــك المدي ــادث يمتل ــة الح ــد بداي ٣( عن
ــث. ــتوى الثال ــن المس ــة م ــة الطارئ الحال

ــن  ــادث م ــا إذا كان الح ــه م ــتالمه لمهام ــرد اس ــادث بمج ــة الح ــوارث فئ ــق إدارة الك ــس فري ــد رئي ٤( يؤك
ــة. ــة/ الثالث ــة الثاني الدرج

٥( يوضح المخطط إمكانية مراجعة فئة المستوى حسبما يتطلب في حالة تصاعد الحالة الطارئة.

تم  اإلبالغ  عن  الحادث  على  رقم  الطوارئ
تم  تعيين قائد  الموقع

 تم  إنشاء  نقطة  التحكم  في الحادث
 تم  إرسال  المستجيبين  األوائل 

تم  إبالغ  المدير المناوب  
تم  إرسال  المنسق  المناوب  حسبما  

يتطلب، تم  فتح  سجل  مركز التحكم 
 بالميناء،  مراقبة  الهاتف

إعالن مستوى  
الحادث  بواسطة   قائد  موقع  

الشركة  المستأجرة

الوضع  يمكن  إدارته  والتحكم  فيه
  باإلمكانات المتوفرة  فورا

الوضع  يمكن  إدارته  والتحكم   فيه 
 باإلمكانات المتوفرة  فورًا.

 تم  تفعيل  مركز  إدارة  الكوارث  وجمع   فريق
  إدارة   الكوارث  بشركة  ميناء صحار 

والمنطقة الحرة

تعمل  منظومات القيادة  والتحكم  الوطنية  
واألقليمية  ميناء صحار والمنطقة الحرة

بإنسجام  إلدارة األزمة حتي نهايتها 

تسليم  التقارير الكتابية   والمتابعة 
 الخاصة   بالحادث

الوضع  ال  يمكن  إدارته   والتحكم  فيه
  بإمكانات  متوفرة  في  الميناء.تم  تفعيل 

 مركز  إدارة   الكوارث  وجمع  لجنة  إدارة  
الكوارث  مع  تمثيل   للمستأجرين.  تفعيل  

التعاون  واالتصال  مع   الجهات الوطنية 
  واإلقليمية  إلدارة الكوارث

يقوم  فريق  إدارة  الكوارث  بالمحافظة  على
  مهمة  اإلدارة   والتنسيق  حتى  نهاية  الكارثة

تسليم  التقارير الكتابية   والمتابعة
  الخاصة  بالحادث

تم  تأكيد مستوى  الحادث
  بواسطة   رئيس  فريق  إدارة  

الكوارث

تسليم  التقارير الكتابية   والمتابعة
 الخاصة  بالحادث

المستوى الثاني

المستوى الثالث

تم  تأكيد مستوى  الحادث 
 بواسطة المدير  المناوب  بشركة

 ميناء صحار والمنطقة الحرة

المستوى األول

المستوى الثاني / الثالث

المستوى  الثالثالمستوى الثاني / الثالث

المستوى  الثالث المستوى  الثاني المستوى  األول

تم  تأكيد مستوى  
الحادث  بواسطة  المدير  المناوب  

بشركة ميناء صحار 
والمنطقة الحرة
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خطة اإلستجابة للطوارئ بميناء صحار والمنطقة الحرة 

www.soharportandfreezone.com


