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.1

الهدف والغرض من الكراسة

يحتوي هذا الكتيب علىالمبادئ الساسية للساليب القيادة وعمل طاقم وحدة الدارة خلل العمليات .تم
تصميم هذا الدليل لقادة وطاقم وحدات الغاثة في حالت الكوارث وخدمات النقاذ( وحدات الشرطة وفرق
الطفاء والدفاع المدني وفرق  ( USARفإنه يهدف إلى تقديم المساعدة لحل المشكلت الساسية التي
تواجه رؤساء الهيئات الدارية في جميع المستويات وطواقمهم.

 2.معلومات عامة
شخصية قائد الفريق لديها تأثير حاسم على الروح المعنوية والداء وعلى الستعداد العملياتي لطاقم العمل .من
خلل القيادة الماهرة ،يمكن للقائد إنجاز مهمته حتى مع الموارد المحدودة من حيث الكمية أوالجودة .على
سبيل المثال ،الخبرة والشعور بالمسؤولية هما شيئ حاسم .والموقف الصحيح يتطلب سمات شخصية محددة،
مثل -:
•المبادرة،
• القدرة على التفكير والتصرف بمرونة،
• القدرة على الداء الجيد تحت الضغط ،
• تقبل النقد،
• السلوك والمظهر،
• التعاطف،
• الحزم،
• المثابرة.

في المستوى الدنى من القيادة ،تصدر الوامر عاد [ة شفويا .وينعكس الحس السليم لي أوامر تعطى على أفضل
وجه في بساطته تلك الوامر .بإستخدام إسلوب اليجاز سوف تجد آذان صاغية .تتواجد الرغبة في القيام
بالعمال من خلل الجرأة.
المرؤوسين يريدون أن يروا ويسمعوا ويجربوا قائدهم .ولذلك يجب أن يسعى القائد للتصال مع مرؤوسيه.
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قبل اتخاذ القرارات ،يجب أن يطلب القائد المشورة من المتخصصين أو من مساعديه  ,ينبغي إشراك
المرؤوسين في عملية صنع القرار إذا سمح الوضع بذلك  .،فهم قادرون على تقديم أدق المعلومات عن الحالة.
إشراك المرؤوسين يعزز فهمهم للعملية بشكل كلي وللواجبات المنوطة بهم ،ويعزز التزامهم في تحقيق
الهداف المشتركة .ولكن ليس فقط المرؤوسين المباشرين هم الذين يجب أن يكونو معنيين بذلك فقط  ،يجب
على القل أن تكون السلطة العليا المسؤولة عنك على علم بما تنوي فعله أيضا.
القائد _كصانع للقرار_ يجب أن يتبع نهج عقلني وبديهي لقراراته .مدركا أن الحدس يرتكز إلى حد كبير على
معرفة شاملة للموضوع  ،وسنوات عديدة من عملية صنع القرار والمعرفة والخبرة ،فيجب على القائد أن يأخذ
في عين العتبار العوامل التالية:


كلما ارتفع مستوى القيادة ،كانت المهمة أكثر تعقيدا وكذلك تزداد نسبة عدم التأكيد  ،وتبرز أهمية إكتساب
عنصر العقلنية  .وبالضافة إلى ذلك ،وإن الجانب العقلني هو حتمي لنواع جديدة من المهام أو لتخاذ
القرار بعيدا[ عن ضغط الوقت.



يكتسب التصرف البديهي مع تزايد ضغط الوقت ،في مستويات القيادة الولية ومع الخبرة المتنامية.



وكلما زاد الضغط النفسي على صانع القرار كلما زادت أهمية القرار العقلني .

 3.مراحل أنشطة القيادة والسيطرة
تعتبر عملية صنع القرار الممنهجة وذات المقاييس الموحدة على أنها الساس لي نشاط لعملية القيادة والسيطرة.
فهي تسمح بأن يتم تحقيق الهداف المرجوة بسرعة وحتى تحت ضغط الوقت وفي حالت مواقف عدم التأكد.

1
المشكلة
تحليل
بشكل أساسي ،يتم تطبيق  (2+) 5أنواع مختلفة من أنشطة القيادة والسيطرة في كل من مرحلة التخطيط للعمل
وعمليات السيطرة على العمل.

تقدير الموقف
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5

الجراءات الفورية
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تطورات الخطة
إصدار الوامر
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الخط الزمني

3

صنع القرار

إجراءات التخطيط للعمل

توضح الجراءات التالية أنشطة القيادة والسيطرة:

تحليل المشكلة
الخط الزمني

الجراءات الفورية

تقدير الموقف
التخطيط لحالت

صنع القرار

الطوارئ

B ……………………………….

قرارات حالت الطوارئ

A ……………………………….

إصدار الوامر

السيطرة على الحدث

5

مرحلة السيطرة
على الحدث

التخطيط المتسلسل

تطورات الخطة

السيطرة على الجراءات الناتجة

 3.1تحليل المشكلة

2

تقدير الموقف

3

صنع القرار

تطورات الخطة

إصدار الوامر
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الخط الزمني
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الجراءات الفورية

1

تحليل المشكلة

تنشأ المشاكل من-:
• مهمة جديدة،
• أوامر وتعليمات إضافية،
• تغيير في الوضع والذي يتطلب القيام بعمل،
• إدراك الفرص التي تم تجاهل سابقا أو المخاطر التي تواجه عند إنجاز مهمة.
تحليل المشكلة يتضمن الفحص الولي للمشكلة .الفهم الصحيح للمهمة والدراك للمشاكل المرتبطة هي
المتطلبات الساسية لتحقيق أي مهمة.

أسلوب تحليل المشكلة يتضمن ثلثة خطوات فرعية -:

 1تحديد المشكلةفي هذه المرحلة ،تطرح السئلة التالية :حول ماذا يدور الوضع الحالي ؟ ،أين ومتى يجب اتخاذ الجراءات
ومعالجتها ؟.
إذا تم قولبة المهمة بشكل واضح  ،وكانت مصحوبة بمعلومات شاملة عن حالة وأهداف السلطة العليا للقيادة ،
فإنه يمكن تحديد المشكلة بسرعة.
إذا تغير الوضع خلل مهمة قائمة ،فإن الكشف عن المشكلة يتطلب البحث عن الفرص والمخاطر .ويجب عليك
تحديد مهمتك بنفسك.

وجود مهمة
?

7

ما هو جوهر المشكلة؟

 -2توضيح المشكلة
تهدف مرحلة توضيح مشكلة ما إلى اكتساب نظرة عامة على الجوانب الرئيسية للمهمة ،وتحديد المشاكل
المحتملة والتي هي مرتبطة بها .

مشكلة
فرعية
أ

مشكلة
فرعية
ب

وجود
مهمة
8

مشكلة
فرعية
ج

 -3تقييم المشكلة
في مرحلة التقييم من المهم تحديد المسؤولية التنظيمية ،وأهمية ومدى طارئية المشكلة .ضغط الوقت يتطلب
تعيين الولويات.

نتائج تحليل المشكلة هي:
• تعريف المهمة
* وصف واضح وموجز للمهام،
* تحدد الهداف والغرض من المهام،
*وصف المهام الفرعية والولويات.
• المبادئ التوجيهية التي وضعتها القائد
* الحلول الممكنة الولية،
* المتطلبات التي يجب مراعاتها .

1
3.2

الجراءات الفورية

تحليل المشكلة

3

صنع القرار

5

تطورات الخطة

إصدار الوامر
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الخط الزمني

4

الجراءات الفورية

2

تقدير الموقف

يتم اتخاذ الجراءات الفورية بعد تحديد المشكلة وكذلك خلل أنشطة القيادة اللحقة .وهي ل تحد من حرية اتخاذ
القرار أو تعجل في إتخاذه .

تهدف الجراءات الفورية الى:





الستخدام المثل للوقت المتاح،
الحد من الوقت اللزم للعداد لعمل ما ،
كسب الوقت لتقدير كافي للحالة،
شمول مستوى القيادة التابعة في عملية صنع القرار في أسرع وقت ممكن.

إجراءات الفورية محتملة :
 تجمع عناصر الموقف والمعلومات
 الستطلع
 التصال مع السلطات وقادة العمليات والمتخصصين
 تجهيز الطاقم والجهات الدعمة للطاقم وقوات العمل في المهمة
 تجهيز المتخصصين )الدارة والدوائر الخدماتية وطاقم الخدمات الطبية الطبيين ،والطباء،
والسعافات الولية النفسية ،وما إلى ذلك(
 تنبيه العامة والتمهيد لصدار تعليمات حول الجراءات التي يمكن اتخاذها
10

 إبراز حالة الستعداد
 إعلم السلطات العليا  ،والمكاتب المجاورة التابعة
 جدولة إدارة الحداث )الوقات ،والمشاركين ،والمكان والهداف(
 إعادة تحديد مناطق الجتماع والتجمع للوحدات
 طلب المساعدة الخارجية والموارد الخاصة
 تدابير المن
 التدابير اللوجستية

 .3.3الخط الزمني
1

تحليل المشكلة

2

تقدير الموقف
الجراءات الفورية

1

تطورات الخطة

الخط الزمني

3

صنع القرار

إصدار الوامر

5

الجدولة الزمنية تتضمن الحصول على فكرة عن متطلبات الوقت والوقت المتاح للتخطيط للعمل وعملية
السيطرة على العمل.

الخط الزمني
11

 يجب أن يتكيف باستمرار مع الوضع  ،بعد أن يتم وضعة .
 يعطي نتائج على مستوى العداد لهذا العمل،
 يحدد متى يجب أن يتم النتهاء من النشطة الفردية.

من المهم وبالتحديد معالجة:
 الوقت الذي يحتاجة القادة الفرعيين للتعامل مع الحدث ،
 متى يجب على المرؤوسين أن يحصلو على المنتجات كحد أقصى ،
 الوقت اللزم لتسليم المنتجات،
 الوقت المتاح لصنع القرار وإعداد المنتجات.
عادة يتم فقط

.3.4

ررررر

الوقت اللزم للمراحل الفردية لجراء أي عمل.

تقدير الموقف

تحليل المشكلة

1

2

تقدير الموقف

3

صنع القرار
الجراءات الفورية

إصدار الوامر

5
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الخط الزمني

4

تطورات الخطة

ويستند تقدير الموقف على تحليل الدلة )الحقائق( ،والتي طورت إلى النتائج والتي تشتق منها عواقب توجيه
الحدث.

نواتج تقييم الحدث هي -:
 العواقب،
 تطورات الوضع الكثر خطورة )موقع الكارثة ،الخطار(

" SFCتحليل "الحالة – الستنتاجات  -العواقب

' Statement – Findings – Consequences' (SFC) analysis

يتم تقدير الوضع على أساس تحليل ... SFCوهذا ينطوي على تحقيق التوازن بين خياراتك الخاصة فيما يتعلق بالتطورات
أو المخاطر في حالت الكوارث.
يجب تحديد العامل الحازم للقرار على شكل حقائق قابلة للقياس الكمي أو الوصفي .
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وتؤكد بيانات الحالة -:
• الشروط،
• المتطلبات،
• منظور الحدث
الستنتاجات تقدم لنا المؤشرات الولى لــ -:
• مكان ووقت توضيف الموارد،
• الشروط المسبقة التي يجب أن يتم إيجادها ،
السائد في المنطقة
الوضع
البيئة _
اللحقة .
التخطيط
• مراحل

العوامل الزمنية
وقت وقوع الحادث

نوع الحادث أو الوضع

وإمكانياتك
الممكنة،
)الحلول
التوجيهية التي
المبادئ
العواقب هي
الولويات للدارة أو
لتحديد
من اليوم
تشكل الساس لوضع المتغيرات المختلفة الوقت
والتصالت
والمسافات،
الراضي
للحادث
دقيقةالكارثة(.
أمورحالة
تطور
الخاصة وإمكانية
المتطلبات /
نشر الوحدات الولى
ماذا تبقى علينا فعلة لنكون فع•الين في أرض
الحادث ؟
تقدير مدة المهمة
الغاثة

)على سبيل المثال حماية البيئة(
السكان )مثل متطلبات الحماية والخطر
والفزع(
الموسم  /الطقس  /الرياح  /المطار

المهمة
أهمية المهمة بشكل عام
العوامل
مجموعاتمن وحدات
 :تحليل الداء المتوقع
العاملة
نطاق العمل
دعم السلطة العليا

تطورات الموقف في موقع الكارث والخطار

مدى إتساع وأنواع الضرار؛
مناطق العمل الممكنة والهداف؛
كيف يمكن أن يتطور موقع الكارثة؛
الحرائق ،والفيضانات ،وما إلى ذلك؛
خطر النهيار؛
احتمال لحدوث انفجار؛
حدوث التلوث والتسمم ،والمخاطر البيئية؛
حالة السكان؛
النهب؛
العوائق المرورية؛
كيف يمكن أن يتغير الوضع؟
ما هي تطورات الوضع المحتملة ؟
) تطوير أو أخطار جديدة (
ما هي التطورات التي قد تطراء على
الوضع والتي قد تعيق سير المهمة ؟

مصادرنا المتاحة
نوع المعدات  /الداء الشخصي
الستعداد العملياتي ؛
شروط الستعداد ؛
المعدات الخاصة )مثل آلت البناء ،والسيارات
الخاصة(؛
تركيز وحدات الستجابة؛
الغاثة ؛
الحتياطي
استخدام أجهزة خاصة
الموارد المخصصة الضافية
14

العواقب

الخطار أو أغلب التطورات على موقع الكارثة

مثال على تحليل "الحالة – الستنتاجات  -العواقب" SFC
تحليل المهمة :

إنتشار وحدة إغاثة في موقع ردم ما بعد كارثة
الفريق أأ أعطي مهمة في القطاع أأأأ من المدينة أأأأأأأ

أأأأ

15

الحالة

ترتك††ز أولوي††ات وأنش††طة
لمهمتنا )النقاذ( أهمية
كبيرة إن لم يكن رئيسية :وجودنا على انتش††ارنا ف††ي
يتوقع منا إنقاذ الكثير من الم†††††اكن ال†††††تي ل ي†††††زال
يمك†††††††ن العث†††††††ور عل†††††††ى
الناجين.
الناجون فيها.
ويقتصر نطاق عملنا على يجب علينا إيجاد ظروف
خطر النهيار  :غير ذلك مواتية لمهمتنا )البحث
والنقاذ( :مثال  -:يجب
من الخطار يقلل نسبة
المان في بعض مناطق علينا تخفيض الخطار
والمخاطر وزيادة المان.
الكوارث ،وبالتالي فإن
هذا يجعل عملنا أكثر
صعوبة أو حتى مستحيل.

أهمية المهمة بشكل
عام

نطاق العمل

3.5

الستنتاجات

الماكن التي يحتمل
العثور فيها على ناجين
تحت النقاض هي
مناطق مبنية من
الخرسانة و  /أو
الخرسانة المسلحة.

والتركيز الرئيسي في
مهمتنا على المباني
المبنية من الخرسانة و /
أو الخرسانة المسلحة.

العواقب
وتركز أولويات وأنشطة
عملنا على الماكن التي
ل يزال يمكن العثور على
الناجون فيها.
ولذلك يجب أن تدرس
جميع مواقع الكوارث من
حيث وجود الخطار
المحتملة مثل النهيار
وغيرها من الخطار.
وخاصة يجب استشارة
المستشارين في الحالت
المعقدة والخطرة.
ونتيجة لذلك علينا أن
نركز معدات البحث
والنقاذ خاصتنا على ما
نسميه "مناطق العمليات
الرئيسية" )العناصر
الخرسانية المتضررة (

صنع القرار

2

تقدير الموقف

3

صنع القرار

5

تطورات الخطة
 16إصدار الوامر

الخط الزمني

4

الجراءات الفورية

1

تحليل المشكلة

معلومات عامة

.3.5.1

يتم وضع خياراتك الخاصة ) حسب متغيرات عدة( ،ويتم فحصها وتقييمها بناء على المعلومات المتوفرة
وعلى ما يعتبر على أنه التطور الكثر خطورة للموقع المتضرر )الوضع( .وأخيرا يأخذ القائد القرارات
الساسية .
القرار هو عبارة عن النتيجة المنطقية لتقييم الوضع.بالنسبة للقائد ،إنها تخدم مهمته وتع •رف كيفية إتمام
مهمته.
يجب فقط أن يكون القرار مأخوذ لسباب هامة .ل يسمح بالتغيير إل إذا :





.3.5.2

تغير الوضع بشكل كبير،
عدم إمكانية الوصول للهدف أو أو أنه يتم الوصول إلية عن بوجود خسائر عالية،
اللتزام بشكل صارم بقرار ما والذي قد يعرض إنجاز المهمة للخطر ،
وفر ذلك فرصا لنجاز المهمة بطريقة أفضل أو بجهد أقل.

تطورات الخيارات الخاصة بك
التفكير في المتغيرات هو شيئ حتمي  .حيث يجعلك تدرك قوة وضعف القرار حتى في إجراءات ملخص
صنع القرار ،ويتضمن خيارات وليدة اللحضة فيما يتعلق باستخدام القوات والوقت والمنطقة والمعلومات.
يتأثر تحديد عدد المتغيرات التي تضعها بالوقت المتاح ومعالجة الوقت وقدرة القائد على العمل ،وتعقيد
المهام ،ونطاق العمل.
فيجب أن -:
 تصف المهام الساسية،
 الكشف عن المحور الرئيسي،
 تمكين القيادة والسيطرة الفعالة
ت •
ضمين تأثير المعدات التقنية )مثل معدات النقاذ الثقيلة(،
ت •
ضمين الحتياجات اللوجستية.
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يجب أن تجيب خياراتك العديدة عن السئلة" :ماذا علي أن أفعل من أجل إنجاز مهمتي مع مراعاة البيئة المحيطة
والموارد التي أحتاجها ،وإلى مدى ل بد لي من استخدامها معطيا خيارات نظرا لتورات الحالة  /مواقع الكوارث
 /الخطار وتطوراتها؟ بحيث تتناسب خياراتك مع الخطار وتطورات موقع الكارثة ،وتقييم جدواها ،مع التركيز
على أقوى خيار عملياتي لديك .

 .3.5.3القرار
يختار القائد إحدى المتغيرات المطروحة .يصف القرار الساسي بدقة كيفية تنفيذ المهمة  .بعد ذلك ،ل بد من
صياغة القرار على شكل ما ينوى فعلة.

تحليل المشكلة

1
.3.6

تطورات الخطة

3

صنع القرار

5

تطورات الخطة
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إصدار الوامر

الخط الزمني

4

الجراءات الفورية

2

تقدير الموقف

تساعد تطورات الخطة في وضع خطة العمليات  .خطة العمليات هي عبارة عن عرض بياني أو نصية لما ينوى
فعلة .
تتضمن خطة العمليات دائما نقاط الضعف والمخاطر .في حال حدوث تطورات غير مرغوبة للوضع والتي لم
تؤخذ بعين العتبار في عملية صنع القرار ،قد يضطر القائد للتغيير أو التعديل على خطته العملياتية .قد يتم اتخاذ
قرارات طارئة ويتم تنفيذها على أساس سيناريوهات مختلفة و -اذا حصل مثل هذا الحدث فإنه ينبغي أن يتم
الستفادة من عنصر الوقت لجراء التعديلت أثناء المهمة .

التخطيط للطوارئ

أثناء العمل ،يمكن أن يتغير الوضع بشكل ايجابي أو سلبي وبالتالي فإن هذا يتطلب إجراء تغييرات وتعديلت.
وفي وقت مبكر من مرحلة التخطيط وكجزء من التخطيط للطوارئ ،فقد يكون هنالك تعديلت محتملة على
القرارات الساسية بناء على افتراض حدوث تغيرات في بعض العوامل التي قد تم تقييمها .إن مفهوم تخطيط
للطوارئ يلخص هذه القرارات الطارئة.

19

أساليب تحليل المتغيرات هي بحد ذاتها أدوات لتقييم تخطيط الطوارئ خلل مرحلة التخطيط .فينتج عنها -:

• تأخير أقل ،
• التحكم الناجح في المواقف التي قد تشكل خطرا على المهمة،
• استغلل الفرص،
• الحفاظ على حرية العمل أثناء المهمة.

تتضمن قرارات الطوارئ تحديدا-:U

• تغيير في طرق التبعية والدعم،
• خيارات لتصرف الطاقم فيما يخص المكان والزمان )تغيير المهام وأهداف العمليات ،والوقات ،وما إلى
ذلك(،
• إستخدام الطاقم الحتياطي .

تحليل المشكلة

1

 .3.7إصدار الوامر

تقدير الموقف

2

5

تطورات الخطة
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إصدار الوامر

الخط الزمني

4

الجراءات الفورية

3

صنع القرار

.3.7.1

مكونات الوامر ) تركيبها (

بشكل أساسي ،تتركب الوامر كما يلي -:

• المعلومات،
• النية،
• المهام،
• ترتيبات خاصة،
• موقع مرافق القيادة والسيطرة.

 1المعلومات
يكمن الجهد الرئيسي بشرح الظروف ذات الصلة بإنجاز المهمة للمستمع أيا كان )الحوادث ،وضع القوات
الصديقة والتطورات المحتملة للحالة( .
يجب أن يعكس تقييم القائد للكوارث  ،حالة التطورات وأهم الخطار المتوقعة  ،وما هي الحقائق والفتراضات
التي يستند عليها التوقع .

تضم المعلومات عادة-:O



الوضاع الراهنة ،تطورات الوضع المحتملة
المهمة التي تم تلقيها أو الهدافك الخاصة بك وهيكلية المهمة،
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 الموارد المتاحة،


الوضع ،مهام وأنشطة الوحدات المجاورة أو القوات التي تعمل في نفس منطقة العمليات،



وصف حالة المهمة النهائية كما وضعتها القيادة العليا.

 2النية
النية هي ذلك الجزء المركزي للنظام .فعلى القائد أن يتواصل مع قراره .فإنه يتيح للمرؤوسين بأن يفهموا
الهدف من المهمة والعلقات المشتركة للحداث الفردية فضل عن تنسيق الدعم العملياتي .
بشكل عام ،يوضح القائد قراره برسم تخطيطي بحيث يتواصل مع العتبارات الساسية التي تؤدي إلى
قراره .يجبأن تؤخذ الخطة العملياتية بعين العتبار بحيث تتيح لكل قائد فرعي متابعة معرفة مهمته وأن
يكون قادر على تنفيذ أوامره بكامل قدراته  .وليكون قادر على العمل وفقا لمبادئ المهمة وحسب نوايا
السلطة العليا.

 3المهام
وتعتمد صياغة المهام على المبادئ التالية:


وفقا لتكتيكات مبادئ نوع المهمة فإنه يجب أن يتم منح المرؤوسين حرية قصوى في العمل.



عادة ،تعطى الوامر في المراحل الولى من سلسلة مراحل التنفيذ.



إعطاء الوامرالفرعية من قبل القيادة يزيد المرونة ويضمن حرية العمل ،خاصة بالنسبة للمهام
طويلة المدة .

تحدد المهمة أهداف الداء العام لوحدة ما ،وتستند إلى المعايير التالية تقريبا :O
 عدم التيقن من الوضع
 تعقيد المهمة
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 مدة العمل
 نوعية وشخصية المتلقي


القدرة الفنية للقيادة والسيطرة )إبرازالقدرة على السيطرة على العمل(

 4ترتيبات خاصة
تنظم الترتيبات الخاصة الترتيبات التنظيمية والفنية والتي تعتبر مهمة لجميع الوحدات المشاركة.
وتشمل-:
• التصالت
• المواد والمعدات
• حركة المرور والنقل
• الخدمات الطبية  /حالت الطوارئ
• مخاطر خاصة
• وجبات الطعام )وربما القامة(

 5موقع مرافق القيادة والسيطرة
يبين القائد من أين ينوي القيام بعملية القيادة والسيطرة للمهمة  .وهذا يشمل-:


الشاره إلى مكان مركز القيادة  ،القائد  ،وموقع مفرزة القيادة وغيرها

 متى يمكن التصال ) التواصل ( بالقائد
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 .3.7.2اصدار اوامر الفردية
عملية إصدار أوامر الفردية للمرؤوسين يتم تطبيقها عادة خلل العمليات وتسمح بــ -:
 تكييف الشكل الذي ستصدر عليه الوامر للحالة أوالشخصية للرؤساء والمرؤوسين
 اصدار اوامر وفقا للولويات


تحديد الوامر بالتفاصيل التي يحتاجها المتلقي

 .3.7.3إصدار الوامر للقادة الفرعيين
يخاطب هذا السلوب من إصدار الوامر للجميع أو غالبية القادة الفرعيين  ،وعادة يحتوي
على نظام متكامل  .ميزة هذا السلوب هي أن التواصل مع خطة شاملة للمهمة والمهام
الخرى يوفر أفضل الظروف لفهم المهمة.

 .3.7.4إصدار الوامر الشفهية والخطية
وتتميز قضية إصدار الوامر اللفظية بالمزايا التالية -:
 نية قائد واضحه


أنها تتيح للقائد أن يشرح الوضع والقيام بتبرير القرارات

 تسمح بالتشاور المتبادل
 أنها توجد تفاهم أفضل
قضية الوامر اللفظية هي الكثر شيوعا  .وقضية الوامر الخطية تؤكد أو تكمل مسألة
الوامر اللفظية .
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عملية التحكم والسيطرة على أمور العمليات

.3.8

تبدأ المرحلة الرئيسية للمراقبة والسيطرة على أمور العمليات بإصدار الوامر .والمهام في هذا المستوى ممتده
وتشمل ما يلي -:

 التحكم
 إدراك مواقع الحتكاكات
 ضمان التخطيط لحالت الطوارئ
 التنسيق


جمع المعلومات الستخبارية )العمل المنجز ،تطور الحالة ،الخ(.

 الخدمات اللوجستية


قائمة بوحدات الغاثة

 .4عمل الفريق
 .4.1مناطق العمل المشتركة لطاقم وحدة الغاثة من الكارثة .
في طاقم وحدة الدارة )القيادة( لوحدات الغاثة في حالت الكوارث )الحماية المدنية  ،وفرق الطفاء،
وفرق  (USARنميز عادة بين المسميات الوظيفية التالية المشتركة -:
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مسمى
الشخص

مجال العمل الساسي

ضابط 1

المرتب

ضابط 2

جمع المعلومات عن الوضع

ضابط 3

العمليات والتخطيط

ضابط 4

الدعم اللوجستي

التخطيط والسيطرة على الدعم اللوجستي خلل
العمليات
التخطيط والسيطرة على أمور الحركة والنقل

ضابط 5

العلم والمعلومات

التصال مع ممثلي وسائل العلم
إعداد وإدارة المؤتمرات العلمية

ضابط 6

دعم القيادة

السيطرة التخطيطية والعملياتية على موارد تقنيات
المعلومات
السيطرة التخطيطية والعملياتية على موارد الدعم
للقيادة
تأمين الخدمة للقيادة
التخطيط والسيطرة على حركة منشآت القيادة
والسيطرة وتغيير موقع القيادة والسيطرة .

المهام
إدارة المرتب والتخطيط لهم
رعايتهم والهتمام بهم
مساعدتهم
تحليل البيئة المحيطة  -تحليل المخاطر  -تطورات
موقع الكارثة
خدمة جمع المعلومات للقيادة والعمليات
تطوير وتقييم خياراتك الخاصة )المتغيرات( ضمن
نطاق التخطيط للعمل؛
التخطيط للعمل والسيطرة عليه ؛
التخطيط والسيطرة على أمور العمليات لعمليات
البحث والنقاذ
التخطيط السيطرة على العمليات التي لها خصوصية

قائد الفريق
.4.2

تركيب وتنظيم طاقم وحدة الغاثة من الكوارث
نائب قائد الفريق

مثال لطاقم بدون رئيس للطاقم -:

ضابط 1

ضابط 2

ضابط 3

ضابط 4

ضابط 5

ضابط 6
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قا

لعمليات ا
دة منا طقا
ططططططط

لمشتركة

مثال لطاقم مع رئيس للطاقم -:

قائد الفريق

نائب قائد الفريق
رئيس الطاقم

ضابط 1

قا

ضابط 2

ضابط 4

ضابط 3

لعمليات ا
دة منا طقا
ططططططط
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ضابط 5

ضابط 6

لمشتركة

 .4.3القائد وطاقمة
قائد )قائد الفريق(
يتحمل القائد المسؤولية الكاملة لنجاح أو فشل فريقة في المهمه .ول يمكنه تفويض هذه المسؤولية لية أحد .
يشارك كل من الطاقم والقادة الفرعيين في عملية صنع القرار كلما كان ذلك مناسبا.
يفوض القائد المهام والختصاصات وفقا للحالة مع ضمان الخط الموحد للتفكير على جميع مستويات القيادة أثناء
إنجاز المهام التي تم تسلمها.

نائب قائد الفريق
يحل نائب القائد مكان القائد في جميع المهام والختصاصات إذا كان القائد غير متوفر أو مشغول .
يحدد القائد المهام الضافية والواجبات إلى نائبه  ،وخصوصا تلك التي تتعلق برئيس الطاقم ،والطاقم والقادة
الفرعيين .
يجب أن يبقى نائب القائد على الطلع بالتحديثات من الجهتين ) القائد _ والقادة الفرعيين( معا  ،حول
الجراءات الحالية  ،والتخطيط  ،والنوايا والهداف وسير عمل الطاقم والمشاكل الخاصة.

رئيس الطاقم
يتحكم رئيس الطاقم وينسق عمل الطاقم  .وهو المسؤول عن اللوائح الرسمية للطاقم ويحدد خطة عمل الطاقم .
عندما يكون الفريق بدون رئيس طاقم يحتل نائب قائد الفريق دورا مزدوجا فهو يحل مكان القائد وينسق عمل
الطاقم )كرئيس للطاقم (  .وبذلك فهو المسؤول عن النظام الساسي للطاقم وخطة عمل الطاقم .
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الطاقم
تقع على عاتق الطاقم مهمة دعم القائد في جميع النشطة القيادية  .فيؤيد الطاقم قائدهم في عملية صنع القرار من
خلل الحصول على المعلومات ذات الصلة بالقرار وتمريرها وبإيجاد حلول مقترحة .
قد يعطى الضباط من الطاقم  -عند اتخاذ القرارات  -السلطة لتخاذ قرار مستقل بشأن مسائل فرعية.
فيجب على الطاقم تنفيذ قرارات القائد ،وذلك بوضع خطط وأوامر وتوجيهات .كما يمكنهم المشاركة أيضا في
مسألة الوامر والسيطرة على الوامر التي يتم تنفيذها .
يجب على الطاقم العمل بعقلنية ،ومنهجية وتحليلية .أساسيات صنع القرار هي نتيجة التحليلت التي أجريت
بعناية وبدون عواطف  ،والمبنية على حقائق أو إفتراضات محددة بوضوح .
وبالضافة إلى ذلك ،تهدف العملية المنهجية والعقلنية عند إيجاد القرار لتقليل التأثيرات الغير عقلنية )مثل
شخصية صانع القرار ،والتأثيرات البيولوجية  ،والدوافع النسانية المعروفة والمصالح الطائشة (.

المجموعات داخل الطاقم
المجموعات داخل الطاقم هي " مجموعات العمل " والمنشأة لتنفيذ عمل الفريق .
وكقاعدة عامة ،تتكون المجموعات الداخلية من رؤساء المناطق الوظيفية المشتركة والضباط المسؤولين عن
الطاقم والذين يعملون تحت قيادة رئيس الطاقم أو نائب قائد الفريق .
عدد المجموعات الطاقم يعتمد على حجم العمل الذي يجب إنجازه وعلى عدد أفراد الطاقم المتاح  .إذا اقتضى
المر ،يمكن زيادة مجموعات العمل أو تخفيضها .هنا نحن نتكلم عن هيكل الطاقم الموجة لنجاز المهمة .
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 .4.4عملية التخطيط للعمل ضمن )صنع القرار( الخاص بالطاقم

1

الملخص الخباري

قضية العداد للتعريف بالمشكلة

تحديد المشكلة
التعريف بالمشكلة
تقييم المشكلة

" ملخص القيادة الول أو ملخص " التعريف بالمشكلة

الجراءات الفورية
الجدول الزمني

 :تطورات الموقفالتطورات الكثر خطورة
التطورات المستحسنة
)تطور المتغيرات (

)تطورات خياراتك الخاصة ) المتغيرات

القرار

)تطورات خياراتك الخاصة ) المتغيرات

" ملخص القيادة الثاني أو ملخص " صنع القرار
 :تطورات الخطةالخطة العملياتية
التخطيط لحالت الطوارئ
قرارات حالت الطوارئ

موافقة القائد

عرض تقديمي للخطط

إعداد الومر التي ستصدر
يصوغ القائد نواياه والمهام
التي سيكلف طاقمة بها

 :إعداد الومر التي ستصدرالمعلومات
ترتيبات خاصة
المواقع
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" ملخص القيادة الثالث أو ملخص " إصدار الوامر

صنع القرار تطورات الخطة إصدار الوامر

التقييم الخاص بالقائد

التعريف بتطورات الموقف الكثر خطورة

تقييم الموقف

Zeitverhältnisse

 :تطورات الموقفالتطورات الكثر خطورة
التطورات المستحسنة
)تطور المتغيرات (

3

4

ة الفرعية الثالثة

تحليل المهمة
تحليل البيئة المحيطة
تقييم مصادرك الخاصة
تقييم التوقيتات

تحليل المهمة
تحليل البيئة المحيطة
تقييم مصادرك الخاصة
تقييم التوقيتات

2

وة الفرعية الثانية

مفهوم العمليات

تحديد المشكلة
التعريف بالمشكلة
تقييم المشكلة

وة الفرعية الولى

يقوم قائد الفريق أو نائبه
أو رئيس الطاقم بتوضيح
المشكة مع الطاقم

القائد

التعريف بالمشكلة

النوايا  ،مهمة جديدة
تغيرات في الموقف

الطاقم

5

عملية التخطيط للعمل أو عملية صنع القرار تنقسم إلى ثلث خطوات .
عادة ما يعمل الطاقم حسب ملخص الدارة والذي يتم ترتيبه وفقا لموقع الكارثة والوضع .

الخطوة الفرعية الولى

يقوم قائد الفريق أو نائبه
أو رئيس الطاقم بتوضيح
المشكة مع الطاقم

التعريف بالمشكلة

القائد

النوايا  ،مهمة جديدة
تغيرات في الموقف

الطاقم

1

الملخص الخباري

قضية العداد للتعريف بالمشكلة

ة الفرعية الولى

تحديد المشكلة
التعريف بالمشكلة
تقييم المشكلة

مفهوم العمليات

تحديد المشكلة
التعريف بالمشكلة
تقييم المشكلة

" ملخص القيادة الول أو ملخص " التعريف بالمشكلة

الجراءات الفورية
الخط الزمني

يتعامل في الخطوة الولى ،قائد الفريق وطاقمه مع-:

 تحديد المشكلة إجراءات فورية ،التي تقرربعد تحديد المشكلة والجراءات اللحقة للقيادة والسيطرة الجدول الزمني والذي  -بعد وضعه  -يجب أن يتكيف باستمرار مع الحالة.لهذا الغرض ،ينظم القائد ) أو رئيس الطاقم ( رررر ررررررر ررررر أو ما يسمى بملخص "
التعريف بالمشكلة " .
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إعداد وإجراءات رررر ررررررر ررررر
يمكن للقائد أو نائب القائد أو رئيس الطاقم  ،إشراك طاقمه في الخطوة الولى من عملية صنع القرار .إذا أراد
القيام بذلك ،فيأمر طاقمه لعداد ملخص " التعريف بالمشكلة " ولهذا الغرض يشكل فرق عمل مختلفة أو
مجموعات من الطاقم .

بشكل عام ،تحتوي ررررر رررررر رررررررر

ررررر الموجه

على -:

منالملخص
والغرضمن
الهدفوالغرض
الهدف
الملخص

الشياءالمعروفة
هيالشياء
)ماهي
المشتركة)ما
المعلوماتالمشتركة
تبادلالمعلومات
. .تبادل
المعروفة
جوهرالمشكلة؟
هوجوهر
الوقت؟ماماهو
هذاالوقت؟
حتىهذا
حتى
المشكلة؟((

2

2

الول-:-:تنظيم
القيادةالول
لمؤتمرالقيادة
للعدادلمؤتمر
المخصصهللعداد
المهامالمخصصه
33المهام
تنظيم
سيعدماذا؟(
)منسيعد
العمل)من
مجموعاتالعمل
مجموعات
ماذا؟(
.

.

أمورأخرى
أيأمور
.4.4أي
أخرى
الملخصالقادم
وعدالملخص
.5وعد
.5
القادم
م

م
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التعريف بالمشكلة
تقييم المشكلة
تركيب الطاقم للعداد لملخص القيادة ) مثال ( -:

مجموعات العمل

المهام
التعريف بالمشكلة





قائد "العمليات" – الضابط  ) – 3قائدا( U

تحديد المشكلة
التعريف بالمشكلة
تقييم المشكلة
الجراءات الفورية

قائد "الدعم اللوجستي" – الضابط – 4
ضابط الطاقم – الضابط – 3
ضابط الطاقم – الضابط – 4

قائد "جمع المعلومات" – الضابط – 2
) قائدا( U

تجهيز المعلومات عن الوضع لجتماع القيادة الول
جمع المعلومات الستخبارية في منطقة العمليات

قائد "دعم القيادة" – الضابط – 6
ضابط الطاقم – الضابط – 2

قائد "الفراد" – الضابط  ) – 2قائدا( U

التحضير العملياتي لملخص القيادة الول ) مثال-:
وضع الجندة (
وضع مسودة للجدول الزمني

ضابط الطاقم – الضابط – 4

يكون كل من القائد ونائبة ورئيس الطاقم مشغولين بتحديد المشكلة جنبا إلى جنب مع التحكم والسيطرة
والشراف على عمل الطاقم .بعد ذلك يقارنون نتائجهم مع تلك التي وضعتها الطاقم .

يتم إعداد رررر ررررررر ررررر أو ملخص " التعريف بالمشكلة " من قبل القائد أو نائبه
 ،أو رئيس الطاقم .فيقوم المعني بتحديد المشاكل  ،والتعامل مع الجراءات التي يتعين اتخاذها على الفور
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ووضع جدول زمني  .من الهن وصاعدا فإنهم يدمجون أعضاء طاقم الدارة الخرين في التخطيط للعمل
وعمليات صنع القرار ضمن نطاق رررر ررررررر ررررر .

رررر ررررررر ررررر

ويتم عمل
وفقا  Oللجنده التالية -:

أو ملخص " التعريف بالمشكلة "

منالملخص
الغرضمن
الهدفووالغرض
.1الهدف
.1
الملخص
في........
الحالةفي
بشأنالحالة
التوجيهات(بشأن
المعلومات))التوجيهات(
.2المعلومات
.2
........
تعريفبالمشكلة
.3الالتعريف
.3
بالمشكلة
بيانالمشكلة
-بيانالمشكلة
مناقشة/ /التعديلت
-الالمناقشةالتعديلت
القائدأوأونائبه
قراراتالقائد
-قراراتنائبه
الجراءاتالالفورية
.4الجراءات
.4
فورية
بيانالجراءات
-بيانالجراءات
منالطاقم
إقتراحاتمن
تعديلت/ /إقتراحات
مناقشة/ /الالتعديلت
-الالمناقشةالطاقم
القائدأوأونائبه
قراراتالقائد
-قراراتنائبه
الجدولالزمني
.5الجدول
.5
الزمني
-تقديمةتقديمة
منالطاقم
إقتراحاتمن
تعديلت/ /إقتراحات
مناقشة/ /الالتعديلت
-الالمناقشةالطاقم
القائدأوأونائبه
قراراتالقائد
-قراراتنائبه
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بعملالطاقم
تتعلقبعمل
التيتتعلق
القائدالتي
قراراتالقائد
--66قرارات
الطاقم

 -7أي أمور أخرى
الملخصالقادم
موعدالملخص
--88موعد
القادم

الخطوة الفرعية الثانية

الجراءات الفورية
الجدول الزمني

Zeitverhältnisse

 :تطورات الموقفالتطورات الكثر خطورة
التطورات المستحسنة
)تطور المتغيرات (

التقييم الخاص بالقائد

التعريف بتطورات الموقف الكثر خطورة

)تطورات خياراتك الخاصة ) المتغيرات

القرار

)تطورات خياراتك الخاصة ) المتغيرات

" ملخص القيادة الثاني أو ملخص " صنع القرار
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صنع القرار

 :تطورات الموقفالتطورات الكثر خطورة
التطورات المستحسنة
)تطور المتغيرات (

تقييم الموقف

تحليل المهمة
تحليل البيئة المحيطة
تقييم مصادرك الخاصة
تقييم التوقيتات

وة الفرعية الثانية

تحليل المهمة
تحليل البيئة المحيطة
تقييم مصادرك الخاصة
تقييم التوقيتات

2

3

في هذه الخطوة الثانية ،يتعامل القائد أو نائبة أو رئيس الطاقم وطاقمه مع-:
 تقييم الوضع صنع القرارلهذا الغرض ،ينظم القائد أو نائبة أو رئيس الطاقم رررر ررررررر رررررر أو ملخص "
صنع القرار " .

إعداد وإجراءات رررر ررررررر رررررر
مجموعات الطاقم المعينين في ملخص القيادة الول يقوموا بوضع الحلول )المتغيرات( للمشاكل المختلفة
)المشاكل الجزئية( .عادة ما يفتقر الطاقم للوقت لجراء تقييم شامل وواسع للوضع  .صانع القرار يرغب في
الحصول على اقتراحات حلول للمشاكل المختلفة في أسرع وقت ممكن.

على الرغم من ضغط الوقت فمن المهم-:

المهمة

• العثور على العوامل الهامة التي هي ذات صلة بالقرار والخروج بالستنتاجات اللزمة
• بيان التطورات المحتملة التي تخص موقع الكارثة )الخطار والمخاطر(

البيئة المحيطة

التوقيتات

المهمة  -التوقيتات – البيئة المحيطة  -مواردك الخاصة  -موقع الكارثة

موقع الكارثة

مواردك الخاصة

" الحالة – الستنتاجات – العواقب "
) للتفاصيل أنظر ( 3.4
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التطورات الكثر إحتمالية والكثر خطورة على وضع الكارثة

الملخص
منالملخص
والغرضمن
الهدفوالغرض
--11الهدف
 .2معلومات عن حالة الكارثة

المحتمل حالة
معلومات عن
2
الكارثةفي الكارثة لقائد أو نائبه أو رئيس الطاقم  ،ويجب أن تتم الموافقة
والكثر خطورة
ويقدم.هذا التطور
عليه من قبل القائد أو نائبه أو رئيس الطاقم .وهذا التطور المحتمل والكثر خطورة في الكارثة هو الساس
الكارثة((
أخطر التطورات
ذلك
في
موقعالكارثة
فيموقع
وأهمها.في
وأهمها
أخطر
يمكنكذلك
)بمافي
التطوراتمن خيارات
فعل بما يتاح لك
القيام به
)بماما
لتحديد
الن
حتىالن
إنجازهاحتى
التيتمتمإنجازها
الفوريةالتي
الجراءاتالفورية
 . 3الجراءات
.3

في ما يلي بيان للجهود الرئيسية وهي -:

المعلقة
القضاياالمعلقة
.4القضايا
.4

• وضع نهج لتقديم الحلول ووضع خيارات للقرار )القتراحات  ،والمتغيرات( للمشاكل الفردية والجزئية.
)المتغيرات(
الحلول--
الخاصةالقرار.
خياراتكعلى صانع
والعيوب وآثارها
. 5المزايا
تقديم
)المتغيرات(
الخاصة
خياراتك
الحلول
• .5

التعديلت
مناقشة--التعديلت
عرض--مناقشة
عرض
ملخص " صنع القرار "
رررررر أو
عمل
الطاقم((
رئيس
القرار
ويتم. .66
الطاقم
نائبهأوأورئيس
رررررررأونائبه
قائد)و)و/ /أو
قبلقائد
منقبل
ررررمن
إتخاذالقرار
إتخاذ
وفقا  Oللجنده التالية -:

إتخاذها
يجبإتخاذها
التييجب
الفوريةالتي
الجراءاتالفورية
.7الجراءات
.7
الطاقم
منالطاقم
المقدمةمن
القتراحاتالمقدمة
--القتراحات

الطاقم((
رئيسالطاقم
نائبهأوأورئيس
قائد)و)و/ /أوأونائبه
قبلقائد
منقبل
القرارمن
إتخاذالقرار
-إتخاذالزمني
الجدولالزمني
تحديثالجدول
--88تحديث
الطاقم
منالطاقم
المقدمةمن
القتراحاتالمقدمة
--القتراحات
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 إتخاذ القرار من قبل قائد )و  /أو نائبه أو رئيس الطاقم (الطاقم
بعملالطاقم
تتعلقبعمل
التيتتعلق
القائدالتي
قراراتالقائد
--99قرارات
القادم
الملخصالقادم
موعدالملخص
--10موعد
10

الخطوة الفرعية الثالثة

الجراءات الفورية
الجدول الزمني

إعداد الومر التي ستصدر
يصوغ القائد نواياه والمهام
التي سيكلف طاقمة بها

 :إعداد الومر التي ستصدرالمعلومات
ترتيبات خاصة
المواقع
38

" ملخص القيادة الثالث أو ملخص " إصدار الوامر

تطورات الخطة إصدار الوامر

موافقة القائد

عرض تقديمي للخطط

ة الفرعية الثالثة

 :تطورات الخطةالخطة العملياتية
التخطيط لحالت الطوارئ
قرارات حالت الطوارئ

4

5

في هذه الخطوة الثالثة ،يتعامل القائد وطاقمة مع-:
• تطورات الخطة  :خطة العمليات  ،والتخطيط للطوارئ وقرارات الطوارئ
• إعداد الوامر لصدارها .

لهذا الغرض يعقد القائد و /أو مساعدة أو رئيس الطاقم رررر ررررررر رررررر
رر رررر" ررررر ررررررر" .

الملخص
منالملخص
والغرضمن
الهدفوالغرض
الهدف
إعداد وتجهيز رررر ررررررر رررررر

المعلومات
المعلومات

قد تقوم مجموعات الطاقم أيضا بإعداد رررر ررررررر رررررر رر رررر"
في
التطورات
الكارثةيصوغ القائد ما ينوي فعلة والواجبات  ..جميع النقاط
موقعبشكل عام،
ررررررر" .
الكارثة
موقع
المحتملةفي
رررررالمحتملة
لحالة،التطورات
حالة،

الخرى ،مثل الترتيبات والترتيبات الخاصة والمواقع تصاغ من فبل الطاقم .
الخاصة
أهدافك
تلقيهاأوأو
الخاصة
أهدافك
تلقيها
التيتم
لمهمةالتي
مهمة
وصياغة العديد من الخطط المختلفة  :الخطة العملياتية )العروض
يجري تطوير
الوامر،
إعداد
بالتزامنتممع
التوضيحية بالرسم والنصية للنوايا ( ،والتخطيط للطوارئ وقرارات الطوارئ  ...وتعرض أيضا الخطط
المتاحة
لموارد
المتاحةعلى صانع القرار وتتطلب موافقته.
موارد المختلفة

نفسه
العملنفسه
منطقةالعمل
فيمنطقة
المجاورةفي
للفرقالمجاورة
والنشطةللفرق
المهاموالنشطة
لوضع،المهام
وضع،

القائد
نية
القائد
نية
ويتم عمل بإعداد

رررر ررررررر رررررر رر رررر" ررررر
القائد وفقا O
برسمالتالية -:
قرارهللجنده
ررررررر"
إلى
أدتإلى
التيأدت
الساسيةالتي
العتباراتالساسية
معالعتبارات
يتواصلمع
بحيثيتواصل
تخطيطيبحيث
تخطيطي
برسم
قراره
يوضحالقائد
عام،يوضح
شكلعام،
كل

اره.
ره.

المهام
المهام

وأين؟
ومتىوأين؟
ماذاومتى
يفعلماذا
نيفعل

خاصة
ترتيباتخاصة
ترتيبات

لتصالت
لتصالت

والمعدات
لموادوالمعدات
مواد

والنقل
لمروروالنقل
مرور

الطوارئ
حالتالطوارئ
الطبية/ /حالت
لخدماتالطبية
خدمات

الخاصة
لخطارالخاصة
لخطار
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جبات الطعام

والسيطرة
القيادةوالسيطرة
مرافقالقيادة
مواقعمرافق
مواقع

الفور
علىالفور
اتخاذهاعلى
يجباتخاذها
التييجب
الجراءاتالتي
الجراءات

الطاقم
قبلالطاقم
منقبل
لقتراحاتمن
لقتراحات

نائبه((
القائد))أوأونائبه
اتخذهالقائد
الذياتخذه
لقرارالذي
قرار

الزمني
الجدولالزمني
إدامةالجدول
إدامة

الموظفين
منالموظفين
قتراحمن
تراح

نائبه((
القائد))أوأونائبه
قبلالقائد
منقبل
إتخاذهمن
الذيتمتمإتخاذه
لقرارالذي
قرار

الطاقم
بعملالطاقم
تتعلقبعمل
التيتتعلق
القائدالتي
قراراتالقائد
قرارات

القادم
الملخصالقادم
عدالملخص
عد

 .4.5تقنيات العمل
 .4.5.1طريقة الملخصات )المبادئ الساسية(
• يجب أن يتم أجندة كل ملخص من ملخصات القيادة بشكل واضح وقبل بداية الملخص بوقت مناسب ) كأن تعلق
على اللوح البيض  .....الخ(؛
• ويعين من يدير الجتماع قبل بدء الملخص ويكون على علم بالزمن الفتراضي لتقديم الملخص ؛
• يجب أن يتم تعليق الوثائق للعرض )الخرائط والمخططات الساسية  ....الخ( قبل بدء الملخص ؛
• يتم إيقاف العمل بالنسبة لطاقم القيادة خلل جلسات الملخصات؛ وفقط يكون قطاع الدعم للقيادة جاهزا للرد
على المكالمات الهاتفية واستقبال رسائل الفاكس ،والبلغ عن الرسائل الواردة والخبار؛
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• من حيث المبدأ ،تقع مسؤولية الحاطة بما يلي على عاتق نائب القائد أو رئيس الطاقم  - :التواصل وشرح
الهدف من ملخصات القيادة  ،وتوزيع الدوار للمتكلمين ؛
• وبعد كل تقديم ،يكون لدى القائد وباقي الطاقم الفرصة لطرح السئلة وتقديم معلومات إضافية .بعد ذلك ،القائد
)صانع القرار( يخبر بقراراته  ،والتي هي مكتوبة على لوح الدارة ؛
• في الساس ،يقدم أعضاء طاقم الدارة المعلومات الحصرية عن الحقائق أو القضايا التي هي غير معروفة
حتى الن للقائد ؛
• يجب أن تكون المشاركات )البيانات( دقيقة وواضحة وموجزة دون أي تفسيرات أو أسباب زائدة ؛
• إذا أمكن فإنه ينبغي دعم واستكمال البيانات بالمخططات والرسوم التوضيحية الساسية ) تقديم صوري ( -
الصورة تساوي ألف كلمة ؛
• وفي نهاية الملخص الداري يجب أن تكون المور التالية في المتناول  -:وثائق للعمليات الجارية ) الفرق
العاملة أو أعضاء الفريق والمهام المخصصة لهم والمكتوبة على لوح الدارة ( وكذلك يجب تحديد وقت ملخص
القيادة التالي ؛
• يتم تسجيل أي تدابير )إجراءات فورية ،والقضايا المعلقة والقرارات وما إلى ذلك( على لوح العمليات.

 .4.5.2لوح المعلومات والدارة والموجود في خيمة القيادة
الحداث الهامة

" لوح أبيض "

خارطة الوضع

خطة العمليات
نوايا القائد

متى – ماذا ؟

المهام

الدعم اللوجستي

قائمة عناوين
المشاركين

الوحدات المشاركة
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تخطيط الطوارئ

ألواح متحركة وأقلم

القضايا المعلقة

الجراءات الفورية

الجدول الزمني

 .4.5.3تقديم نتائج التعريف بالمشكلة
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أجندة الملخصات

تقييم المشكلة
حالة نقص في
المعلومات
والخبار عن
الوضع
جمع المعلومات

الستفادة من أي
معلومة ممكنة أو
من الشخاص أو
من المعلومات
الستخبارية

أولوية

II

التعريف بالمشكلة

الخطار
والتهديدات
الثانوية :خطر أرواح بشرية
بخطر
النهيار ,خطر
النفجارات ,
خطر النيران
تقييم موقع الكارثة وتقييم
الردم

مهمة النقاذ

إيجاد ظروف جيدة
تركيز عمليات
لتسهيل عمل الوحدات
النقاذ في
بالوصول لعلى
المناطق التي
مستويات المان
يكون فيها الحياء
بخطر كبير
أولوية I

أولوية I

مسودة مقترحة
للمعلومات في
موقع الكارثة "
جمع المعلومات
الستخبارية "

تقرير التقييم مع خطة
مواجهة الخطار
)مفصلة (

خياراتك الخاصة
)المتغيرات(
لمهمة النقاذ

التعاون مع قائد
القطاع الضابط 3

التعاون ما بين قائد
القطاع الضابط 2
والضابط  3من أجل
تطوير الخيارات
الخاصة

تأمين سلمة
إنتشار الفريق

43

المشاكل
الفرعية

وصف المهمة

الهدف أو
الغرض من
المهمة

الكارثة
أرواح
بشرية بخطر

الولوية
المفهوم
 :العملياتي
الخطوة الولى
للحل

حالة نقص
في المعلومات

الحتياجات التي
يمكن مواجهتها

الخطار
والتهديدات
الثانوية

 .4.5.4عرض خياراتك الخاصة )المتغيرات(
• على اللوح البيض
• توضيح الحلول المقترحة التي تظهرها جميعا في وقت واحد
• استخدام الكلمات الرئيسية لدراج المزايا والعيوب  ،والثار المحتملة
• إعطاء أسماء للحلول المحتملة  ،على سبيل المثال الخيار  ، MINIأو الخيار MAXI
• العمل مع الرسومات التوضيحية )خرائط ،رسومات عادية ،رموز  ...الخ(.

الخيار‘‘MAXI

الخيار‘‘MINI

المزايا:

المزايا :

المساوئ:

المساوئ :

الخيار‘‘MIDI

المزايا:
المساوئ:
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