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صفحة  6من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

 .1شكر وتقدير
تعد منظمة اوبيتو مؤسسة صناعية غير ربحية وجدت حص اًر من أجل خدمة القطاع الغازي والنفطي .ان الوثيقة االرشادية هي
ملك القطاع النفطي والغازي وتصان من قبل منظمة اوبيتو العالمية التي تم ترشيحها من قبل اوبيتو اتنترناشينال FZ LLC

لحماية هذه اإلرشادات.

لقد قامت منظمة اوبيتو العالمية بتطوير هذه اإلرشادات عبر نماذج جاهزة ناشئة من اإلرشادات المستعملة من قبل منظمة
النفط والغاز البريطانية في عملها في الجروف القارية للملكة المتحدة .اننا نبعث بشكرنا وتقديرنا إلى القائد التنفيذي ومجلس
إدارة منظمة النفط والغاز البريطانية إلتحاتها الفرصة امام منظمة اوبيتو العالمية الستعمال نماذج من حقوق الطبع الخاصة

بها.

 .2مقدمة
طورت وثيقة اإلرشادات هذه من أجل توفير فهم لمدى فاعلية تحقيق إدارة الكفاءة والتدريب في أعمال االستجابة للطوارئ من
خالل استعمال معايير منظمة اوبيتو العالمية في إطار تدريب ،وتقييم ،وأعمال الحفر ،والتمارين والممارسات الجارية وأيضاً
التقييم الرسمي.

وهي ال تعدو ان تكون رسماً لألهداف كما انها ليست نهائية في مداركها .أن معايير وهيكل الكفاءة المرتبطان ببعض تستعمل

وبصورة مكثفة في مجال النفط والغاز كنموذج سواء للممارسات الصناعية الناحجة أو لألسس الذي يستند عليها تطور
المتواصل للكفاءة ونظم التدريب .وفي نهاية المطاف فإن أرباب العمل ومالكي األصول والمشغلون هم من سيقررون في
الترتيبات المالئمة لتلبية احتياجات االستجابة للطوارئ.

إطار واضحاً حول تطبيق معايير منظمة اوبيتو عبر سلسلة من التطبيقات األساسية والتطبيقات المتخصصة
إن الوثيقة تحدد
اً

الولئك الذين يديرون حاالت الطوارئ .كما انها تبين أن األجزاء أهم من المجموع ،فضالً عن مدى تقدم المعرفة والمهارات
والكفاءة في كل مرحلة من مراحل الواجبات والمسؤوليات المناطة .إضافة إلى هذا ،تظهر الوثيقة تكامل األدوار وعالقتها

المترابطة مع إطار شامل .على سبيل المثال ،أن تقييم الشخص الضابط على اإلدارة والسيطرة (قائد المنشآت البحرية) وفقاً

لمعايير منظمة اوبيتو سيكون أقل فاعلية إذا كانت متطلبات الكفاءة األساسية والمتخصصة غير محددة ومتوازنة ولم يتم التثبت

منها.

إن اعتماد المبادئ والمنهجية المشار إلىها في هذه الوثيقة إضافة إلى تبني معايير منظمة اوبيتو سيساعد في االستجابة
للتشريعات واألنظمة فيما يتعلق بالتدريب لمواجهة الطوارئ.
وبينما تتوالى اإلشارة إلى البيئات البحرية ،يجب االنتباه إلى أن هذه اإلرشادات تنطبق كذلك على اإلنشاءات الراسية في الماء
كمصانع التكرير ،ومنشئات تصنيع الغازات والمنشئات العامة التي تقوم بتحويل وخزن وحفظ الهايدروكربونات.
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

هيكلة االستجابة للطوارئ في المنشآت البحرية
إن وجود هيكل فعال إلدارة النشاطات الخاصة باالستجابة للطوارئ يقتضي وضوح أدوار وضابطيات الموظفين العاملين على
ظهر المنشآت .حيث يجب توضيح األدوار وتطوير هيكل خاص يوضح كيفية ارتباطها مع االخرين .فمثالً:
قائد المنشآت البحرية

مشغل غرفة السيطرة

إدارة الطوارئ

منسق الفرق

األدوار
الخاصة

ربان قوارب النجاة البحرية

قائد فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ

ضابط الفرق

عضو فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ

قائد المروحيات الهابطة /قائد فريق

عضو فريق منصة هبوط المروحيات عند

منصة هبوط المروحيات عند االستجابة

االستجابة للطوارئ

تنسيق االستجابة
عند الطوارئ

االستجابة لأل وامر
للسيطرة على
الطوارئ

للطوارئ
تدريبيات أساسية على استعمال كبريتيد الهيدروجين
أدوار

الموظفين
العامة

تدريبات على الحد األدنى من السالمة الصناعية

االستجابة لأل وامر

مقدمة في أسس السالمة المدارية /األساسية والتدريب على الطوارئ
نظام التنفس المداري أو عند الطوارئ واإلخالء اآلمن عبر القوارب
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

الكفاءة والتدريب على االستجابة للطوارئ – نظام متكامل
مقدمة عامة لكافة الموظفين العاملين في مجال النفط والغاز
مقدمة في أسس السالمة المدارية /األساسية والتدريب على
الطوارئ

نظام التنفس المداري أو عند الطوارئ واإلخالء اآلمن عبر
القوارب

تدريبات إضافية وتقييم مدى األهلية
للموظفين ذوي الواجبات الخاصة

تدريبات على الحد األدنى من السالمة الصناعية /تدريبيات

باالستجابة للطوارئ

أساسية على استعمال كبريتيد الهيدروجين

توظيف المنظمة

برامج تدريبية بحرية معتمدة من قبل

منظمة اوبيتو لوظائف خاصة متعلقة
باالستجابة للطوارئ

شروحات موجزة قبل السفر :عبر الفيديو في المروحيات أو
الميناء أو المنشآت (عند العودة من السفر)

منشآت المنظمة الراسية في الماء
المنشآت – مقدمة خاصة

والتطبيقات والتقييمات الخاصة
باألشغال (ان وجد)

فريق العمل ومقدمة حول العمل

تحديثات /تدريبات إضافية للحفاظ على الكفاءة .مثالً ،تدريبات بحرية كما حددتها خطة االستجابة للطوارئ الخاصة
بمالكي االصول أو تدريبات وممارسات مائية إضافية للنشاطات التي ال يمكن ممارستها على البحرلخطورتها أو
عدم إمكانية تطبيقها على األرض كاالنتشال من الماء عبر المروحيات أو عند التعامل مع الحرائق
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

 .1الخلفية والفلسفة
فيما يتعلق بالموظفين ذوي المسؤوليات الخاصة باالستجابة للطوارئ يتزايد التركيز على ما يحتاجونه في سبيل
نجاحهم في حاالت الطوارئ .فقد ازاد اد التأكيد على السبل التي تضمن نجاح تطوير هؤالء األشخاص للكفاءات
الالزمة قبل أخذهم مهام عملهم في فريق االستجابة للطوارئ وذلك من خالل برامج التدريب الشامل وتقييم الكفاءات
ٍ
بعدئذ ،سيزداد مستوى االهتمام بتدريب واختبار ودعم هذه الكفاءات على مستوى األفراد أو الفريق من
عند الضرورة.

خالل التطبيقات البحرية أو المشاركة في التمارين في المسابح المعدة لهذا الغرض حسبما تقتضي الضرورة .وبهذا
سيكون األفراد الضابطين على االستجابة أو اتخاذ الق اررات بشان كيفية إدارة الطوارئ مجهزين بالمعدات لغرض إنقاذ
األرواح أو حماية الممتلكات والبيئة.
أما الموظفين الذين ليس لديهم ضابطيات محددة خالل حاالت الطوارئ يتم تدريبهم لتحمل المسؤوليات الخاصة

بسالمتهم الشخصية واإلخالء والبقاء على قيد الحياة وفقاً للتعليمات الموجهة إلىهم .ان هذه اإلرشادات تعرض
التطبيقات األولية وفرصهم في التمارين البحرية وكذلك التمارين اإلضافية البحرية.

كما ان هذه اإلرشادات ال تتعامل مع الكفاءات المهنية في األعمال المشار إلىها ،بل تتعلق باألدوار الواجب اتخاذها
عند الطوارئ .لكنه يجب االنتباه إلى أنه في بعض األدوار تكون الكفاءة المهنية مسألة مهمة في بعض حاالت
االستجابة للطوارئ ،مثل كفاءة مشغل غرفة السيطرة والذي عليه التعامل مع المعلومات المتزايدة والمهمة خالل
الطوارئ.

لقد وضعت هذه اإلرشادات من أجل توجيه تدريبات االستجابة للطوارئ في الحاالت التي تظهر األثر األكبر ،أي
بمعنى لضمان معرفة كل شخص ما يجب فعله في حاالت الطوارئ التي يمكن التنبأ بها.
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

.1الهيكل
يعرض هذا الهيكل والمشار إلىه في جملة اإلرشادات الكيفية التي يتم من خاللها تطوير وبرهنة الكفاءة والمحافظة
عليها عند االستجابة للطوارئ.

ستسهم هذه اإلرشادات في معرفة ما يجب فعله لضمان كفاءة الموظفين في تأدية ضابطياتهم أثناء الطوارئ.
1.0

مالك /مشغل األصول

تقوم هذه اإلرشادات على ربط كفاءة األشخاص بمشغلي /مالكي األصول لتحقيق إدارة فاعلة لعمليات السالمة
واالستجابة للطوارئ .كما توضح هذه اإلرشادات كيفية اخضاع اإلدارة الفاعلة في االستجابة للطوارئ
لالختبار .إن األدوار المحددة في هذه اإلرشادات قد ال تكفي لتلبية احتياجات خطة االستجابة للطوارئ في
المنشآت .حيث تقع على عاتق مالكي /مشغلي األصول التعرف على كافة األدوار الضرورية لتنفيذ الخطة

بصورة فاعلة ،بما فيها ما يضاف من أعمال إلى األدوار المحددة هنا .كما يستوجب على مالكي /مشغلي
األصول التعرف على الواجبات المحتملة تنفيذها خالل الطوارئ ،فضالً عن تركيبة األوامر وضمان أن أدوار

وضابطيات هؤالء األشخاص المنفذين للواجبات هذه واضحة ومفهومة .ان األنظمة الوطنية قد تطالب من
مشغلي /مالكي األصول انتقاء الموظفين ومعرفة كفاءتهم لتولي زمام الواجبات أثناء الطوارئ إضافة إلى
توفير التعليمات لكافة األشخاص العاملين في المنشأة وتدريبهم على اتخاذ اإلجراءات المناسبة خالل

الطوارئ .وعلى مالكي /مشغلي األصول تقرير نوع التدريب ومتطلبات الكفاءة الواجب توفرها في األدوار غير
1.1

المعرفة في هذه اإلرشادات أو ما يتعلق بها.
ّ
األشخاص

تسعى هذه اإلرشادات إلى:


التعرف على األصناف المختلفة من الموظفين العاملين على المنشأة أو زائريها من أجل االستعداد



بيان تأسيس الوظائف المهمة وضابطيات كل صنف.



عرض كيفية تدريب كل شخص لهذه الوظائف والمسؤوليات.



تقديم أسإلىب لتقييم كفاءة األشخاص في تأدية واجبات االستجابة للطوارئ وفقاً للمعايير المعتمدة.

لالستجابة للطوارئ.



تشجيع الممارسات المنتظمة ومراجعة النشاطات الخاصة باالستجابة للطوارئ لضمان حفاظ

األشخاص لمستوى كفاءتهم.
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

 .5نطاق العمل

إن إرشادات العمل هذه تشمل الموظفين من األصناف التالية:

5.0

الموظفين الذين ليس لديهم واجبات محددة في االستجابة للطوارئ

وضعت متطلبات وارشادات التدريب لألصناف التالية الذين ليس لديهم ضابطيات محددة أثناء الطوارئ


كافة الموظفين المسافرين إلى البحرللمشاركة في نشاطات العمل على المنشآت الراسية في البحر (باستثناء
المالحين) في منطقة قطرها  522متر.



الموظفين الزائرين إلى البحرالبحري ألسباب غير المشاركة في نشاطات األعمال كالناس المشاركين في
رحلة تعارف في البيئات البحرية والذين يمثلون مصالح خارجية.

5.1

الموظفين ذوي واجبات محددة في االستجابة للطوارئ

لقد تم تطوير متطلبات التدريب أو ،حيثما وجد مناسباً ،اإلرشادات أو معايير األهلية والكفاءة لكل من األدوار اآلتية:


قائد المنشآت البحرية.



نائب قائد المنشآت البحرية



رئيس فريق االستجابة للحريق /الطوارئ



عضو في فريق االستجابة للحريق /الطوارئ



ربان قوارب السالمة البحرية



مدقق الفرق



منسق الفرق



قائد المروحيات الهابطة



عضو في فريق منصة هبوط المروحيات خالل الطوارئ



مشغل غرفة السيطرة

كما تشير هذه اإلرشادات إلى األدوار التالية أيضاً رغم عدم وجود تفاصيل حول متطلبات التدريب ومعايير الكفاءة:


طاقم قوارب اإلنقاذ والمراقبة



طاقم المالحين – قوارب الدعم



عمال اإلنتاج والحفر



السيطرة على اآلبار



التدريب والحفر في موقع اآلبار
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

مالحظات:
( )1لم يحظ المسعفون ومقدموا اإلسعافات األولية بانتباه خاص أثناء عرض هذه اإلرشادات ،والذين تخضع تدريباتهم
وكفاءتهم لسلطة األنظمة وسياسات المنظمة .وعلى مالكي ومشغلي األصول منح اعتبارات خاصة حول ضم
المسعفين ومقدمي اإلسعافات األولية في تمارين االستجابة للطوارئ التي تجري في الماء أو في الشاطئ.
( )2هناك أدوار أخرى بخصوص االستجابة للطوارئ مختصة ببعض المؤسسات ،مثل (اون سين كو اوردينيترز) .وتتم
في بعض الحاالت توضيح ذلك عبر االختالف في المصطلحات .لذلك فإن ضابطية إيجاد الضابطية ومعايير
التدريب والكفاءة لكل دور من األدوار هي من اختصاص مالكي /مشغلي األصول.

( )3أن هذه اإلرشادات ال تتعامل مع االستجابة للطوارئ أثناء الحوادث الناتجة بسبب مرور القوارب.
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

.0الموظفون العاملون في منشآت النفط الغاز
0.0
كافة الموظفين

على كافة الموظفين العاملين في منشآت النفط والغاز في عرض البحر الخضوع للفحوصات الطيبة التالية للحصول

المشغل:
على شهادة طبية صالحة للعمل في عرض البحر أو شهادة صحية معتمدة من قبل
ّ

تدريبات السالمة والطوارئ في المنطقة المدارية /في عرض البحر ،والسفر بأمان عبر القوارب

إن الغرض من التطبيقات المذكورة أعاله هو التعريف المشاركين على بعض قضايا ومناهج السالمة على ظهر
المنشآت ال ارسية في عرض البحر ،وكذلك لتجهيزهم بالمعلومات األساسية الخاصة باالستجابة للطوارئ والمهارات
الضرورية باالنتقال من والى المنشآت الراسية في البحر أما عبر المروحيات أو القوارب.
ويجب على المشاركين أن يكونوا على معرفة باألخطار الناتجة عن قطاع النفط والغاز ،وشرح المجازفات المحتملة
بسبب هذه المخاطر ،وكيفية تطبيق أسس السيطرة ال زالة أو تقليل الخطر ،في بيئة مشابهة للبيئة الحقيقية ،واستعمال
أجهزة السالمة واتباع اإلجراءات الالزمة لالستعداد (بمساعدة المروحيات وقوارب اإلنقاذ خالل الطوارئ) مع تركيز

خاص على كيفية النجاة من الطائرة المروحية عقب نزولها في الماء ،إضافة إلى استعمال أجهزة إطفاء الحرائق بصورة
فاعلة والتدريب على تقنيات النجاة في المواقف التي تكون فيها مجال الرؤية ضعيفة ،كدخان الحرائق.
العناصر الرئيسية:
مقدمة عن السالمة ،إطفاء الحرائق ،اإلنقاذ والهروب من الخطر ،البقاء حياً في البحر بما فيها استعمال قوارب النجاة

وطائرات اإلنقاذ ،واإلسعافات األولية ،واإلخالء ،الهروب عن طريق الطائرات المروحية ،والتدريب على النجاة من الماء
من خالل المروحيات ،ونظام التنفس خالل الطوارئ.
الحد األدنى من معايير السالمة الصناعية

صمم البرنامج التدريبي األولي للسالمة ،والقائم على الكفاءة ،لعرض العناصر الرئيسية للسالمة المطلوب توفرها في
صناعات النفط والغاز واعطاء تصور حول األخطار المحتملة التي قد يواجهها العمال في عرض البحر .لقد صممت
ثم التأثير على سلوكهم
كل وحدة لتمكين المشاركين من التركيز على ضابطياتهم الشخصية في أمور السالمة ومن ّ
ومواقفهم تجاه زمالئهم العمال ومنشآتهم وبيئتهم.
العناصر الرئيسية:

 نموذج  1مقدمة حول مخاطر البيئة البحرية نموذج  2العمل حسب شروط السالمة (من ضمنها أنظمة مراقبة األمان) -نموذج  3تقييم المخاطر

 نموذج  4السماح بالعمل نموذج  5سالمة المنصة نموذج  6الرفع الميكانيكي -نموذج  7المعالجة إلىدوية

 نموذج  8السيطرة على المواد الخطرة على الصحة -نموذج  9العمل في المرتفعات
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تتوافر أدوات تقييم الحد األدنى من معايير السالمة الصناعية عبر اإلنترنيت للعاملين في هذا القطاع
تدريبات أساسية على ثاني كبريتيد الهيدروجين.

صمم التطبيقات األساسية على ثاني كبريتيد الهيدروجين والمعتمدة من قبل منظمة اوبيتو لعرض اإلجراءات الالزمة
للفرار من البيئة التي تنتشر فيها ثاني كبريتيد الهيدروجين والتقيد بالكفاءة المطلوبة.

العناصر الرئيسية:

تعرض مستويات التدريب هذه صفات غاز كبريتيد الهيدروجين وتأثيراتها الفسيولوجية المحتملة على البيئة الخارجية،
إضافة إلى استعمال معدات كشف ثاني كبريتيد الهيدروجين ،مع كيفية الهروب عند تسرب هذا الغاز عبر استعمال
أجهزة التنفس الخاصة كاألقنعة الواقية.
تتوافر عند منظمة اوبيتو تفاصيل البرنامج أعاله مع الجهات التي تقدمها.
مقدمة حول المنظمة الموظفة

على كافة العاملين تلقي التطبيقات بشأن المنظمة الموظفة
شروحات موجزة مرئية عبر الفيديو قبل التنقل

على كافة العاملين المسافرين من والى عرض البحر عبر المروحيات أو القوارب حضور شروحات موجزة مرئية عبر

الفيديو قبل إجراء أية رحلة ،إال إذا سافروا وشاهدوا العرض المرئي في غضون  24ساعة.
مقدمة حول تأمين السالمة في الموقع

يجب على العاملين الواصلين إلى موقع مشروع النفط والغاز المشاركة في دورة حول مقدمة حول تأمين السالمة في
الموقع الذي يعملون فيه عند إجراء الزيارة .وسيكون مالك /مشغل الموقع ضابطاً على محتويات هذه الدورة مع ضرورة

إجراءها .وعلى العمال الذين لم يعملوا أو يزوروا الموقع خالل  12شه اًر الماضية المشاركة في دورة حول تأمين السالمة

في موقع آخر.

التطبيقات التي توفرها المنظمة

يمكن إجراء التطبيقات الخاصة بالمنظمة إما في عرض البحر أو في البر لغرض التأكد من أن العمال قد تلقوا
التدريب الالزم عبر إتباع إجراءات االستجابة للطوارئ أو استعمال األجهزة.

تدريبات في عرض البحر

يجب إجراء التطبيقات البحرية في فترات منفصلة كما تتطلبه إدارة مالك /مشغل الموقع في االستجابة للطوارئ
مالحظات

إن الضابطية الرئيسية للعاملين غير المكلفين بأدوار محددة في االستجابة للطوارئ تتركز حول تأمين سالمتهم
الشخصية ،واإلخالء والبقاء على قيد الحياة .وهذه تحديداً قد تشمل تقنيات النجاة من المروحيات ،وتشغيل صافرات

اإلنذار ،جمع الفرق متى ما طولب ،االستعداد لعمليات اإلخالء من الموقع أو ،عند الضرورة ،استعمال التقنيات
والمعدات الشخصية للنجاة.
أما بخصوص األشخاص العاملين في البر بصورة غير مكررة وبالتإلى عدم مشاركتهم في بصورة منظمة في
التطبيقات ،فإن على مالك أو مشغل الموقع األخذ بعين االعتبار مدى ضرورة حضورهم لدورات السالمة في المناطق
المدارية والبرية وكذلك تدريبات الطوارئ ،من خالل المشـاورة مع األشخاص أو أرب ــاب العمل
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

أو تدريبات الطوارئ اإلضافية في فترات أكثر تقارباً أو قبيل إجراء أية رحلة برية.

وعلى المنظمة إجراء الفحوصات الطبية قبل بداية التطبيقات .وعلى المنظمة أيضاً إكمال الفحصوات قبل إجراء أية
رحلة برية وفي كافة الحاالت.

0.1

الموظفون ذوي واجبات محددة في االستجابة للطوارئ (راجع فقرة )9

على الموظفين ذوي ضابطيات محددة تتعلق باالستجابة للطوارئ أن يخضعوا ،إضافة إلى ما سبق ،إلى األمور اآلتية:


التدريب والتقييم ألدوار محددة تتعلق باالستجابة للطوارئ

خصصت دروس منظمة اوبيتو لتدريب وتقييم األشخاص ذوي ضابطيات محددة تتعلق بالطوارئ للوصول إلى
المستوى المطلوب من الكفاءة ليكون على قدر الضابطية عند الطوارئ .وقد يكون التطبيقات والتقييمات
اإلضافية أم اًر مطالباً به في موقع العمل قبل نيل المستوى الكامل من الكفاءة .وهذه الدروس توفرها جهات

معتمدة من قبل منظمة اوبيتو.


تدريبات وتمارين إضافية
تتوافر دروس التطبيقات البحرية والمعتمدة من قبل منظمة اوبيتو على فترات ومناهج هو معروض في دليل
اإلرشادات.

0.1

العمال الزائرين

الزائرون هم أشخاص ال يشاركون في العادة في أي نشاط عملي في المواقع البحرية .إن الترتيبات والتطبيقات الالزمة

تخضع لسياسات ولوائح المنظمة والبالد.
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

7
7.0

الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ

التعرف على الكفاءات لكل دور

على مالك /مشغل الموقع التعرف على الوظائف الرئيسية والمسؤوليات الملقاة على عاتق العمال عند حاالت الطوارئ.

وتعطي المعايير الصناعية في منظمة اوبيتو وصفات مكتوبة لمستوى األداء والمعرفة والفهم الضروري للقيام بالواجب
بصورة فاعلة عند االستجابة للطوارئ.

7.1

ويمكن الحصول على نسخ من معايير التدريب في االستجابة للطوارئ والمعتمدة من قبل اوبيتو من موقع المنظمة
www.opito.com
تدريب األشخاص لحين حصولهم على الكفاءة المطلوبة.

تحتوي تمارين االستجابة للطوارئ التابعة لمنظمة اوبيتو على تفاصيل كاملة لمتطلبات التدريب في البر لكل مصنف
من أصناف العاملين بمن فيهم العاملين ذوي واجبات محددة في االستجابة للطوارئ ،إضافة إلى شروط القبول ،ونتائج

المقيمين
التدريب ،وبرامج التدريب ،والتطبيقات اإلضافية .كما تتضمن الشروط كذلك المؤهالت والخبرات للمدربين و ّ

والمرشدين ،المواصفات الخاصة بأجهزة ومستلزمات التدريب إضافة إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهة المنظمة
للتدريب.
7.1

تقييم مدى تطبيق الشخص للمستوى المطلوب للكفاءة

تقوم الجهات المنظمة للتدريبات المعتمدة من قبل منظمة اوبيتو بوضع قائمة تستند إلى معايير منظمة اوبيتو لغرض
تقييم الكفاءات خالل البرامج التدريبية والتمارين البرية .إال أنه ال يمكن تقييم جميع الكفاءات في االستجابة للطوارئ
بصورة تامة خالل البرامج التدريبية البرية .لذلك على مالك /مشغل الموقع التأكد من خضوع هذه الكفاءات للتقييم.

وستحتفظ الجهات المنظمة للتدريبات بسجالت التقييم.
7.1

التدريب والمحافظة على المستوى المتوقع للكفاءة

سيتم انجاز التطبيقات في عرض الماء وفقاً لجدول التطبيقات وكما هو مدون في نظام إدارة االستجابة للطوارئ في

الموقع .أما التمارين التي ال يمكن القيام بها بح اًر فستتم من خالل تمارين إضافية في البر عبر دروس تدريبية معتمدة

من قبل منظمة اوبيتو
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1
1.0

التدريب ،والمحاكاة ،و االختبار

مقدمة

إن الممارسات الصناعية المشتركة تتطلب صياغة إلدارة فعالة في كيفية االستجابة للطوارئ كما تتطلب أيضاً من
مالك /مشغل الموقع ،بعد المشاورة مع األشخاص المحتمل عملهم في مجال الطوارئ ،أن يهيئوا أو يراجعوا ،حسبما

تقتضيه الضرورة ،نظام إدارة االستجابة للطوارئ .ويجب كذلك اخضاع هذا النظام إلى االختبار من خالل تدريبات عدة
حسب الضرورة

بعد تدريب وتقييم العمال لتسلم عملهم في مجال الطوارئ بعد حصولهم على الكفاءة المطلوبة ،على مالك /مشغل
الموقع توفير فرص منتظمة لهؤالء من أجل التدريب والحفاظ على مستوى كفائتهم في مجال عملهم .ويمكن متابعة

العملية وكما هي موضحة في شكل ( )2من خالل الدروس األولية في التدريب والبرامج المعتمدة من قبل اوبيتو في
فترات زمنية ،فضالً عن إجراء التطبيقات في عرض الماء.

إن التكامل والواقعية عنصران مهمان في التدريب وفي الحفاظ على الكفاءة .وللمشاركين الفرصة في توطيد العمل
الجماعي في حاالت الطوارئ وبإمكانهم العمل مع بعض خالل سيناريوهات مشابهة للواقع لعكس مدى واقعية األخطار
التي قد يواجهونها في الموقع .إن اختيار المسار يتطلب اختبار الناس واألجهزة واألسإلىب المتبعة ،ووجوه التشابه بين
ذلك كله ،ناهيك عن إدارة فاعلة لكيفية االستجابة للطوارئ.
تسعى هذه اإلرشادات إلى مساعدة مالك /مشغل الموقع التخاذ القرار حول ماهية الطريقة أو مجموعة الطرق المناسبة

للمنظمة وللموقع من أجل تحقيق توازن في التطبيقات البحري ة والبرية والتي تضمن خضوع مجموعة االستجابات
للطوارئ المحتملة في حيز االختبار.
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المرشحين لمهام االستجابة للطوارئ .يرجى
إكمال أية تدريبات أو خبرات اساسية

حضور التطبيقات والتقييمات األولية والمعتمدة من قبل
اوبيتو

تأكيد أو تقييم مالك /مشغل الموقع لمدى الكفاءة في أداء العمل

هل المرشح
كفوء؟

ضرورة إجراء تدريبات إضافية

يبدأ المرشح في دور االستجابة للطوارئ

الفرصة للتدريب
والمحافظة على الكفاءة

حضور تدريبات إضافية معتمدة من

في أداء العمل حسب

قبل اوبيتو

خطة االستجابة للطوارئ
في الموقع

تم تققيم المرشح مبدي ًا كفاءته من خالل التدريب /أو
التطبيق حول مدى نجاحه في العمل ووفقاً لخطة
االستجابة للطوارئ

(شكل  :)2االعتبارات الالزمة للكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ
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1.1

تدريبات وتمارين في الموقع

على مالك /مشغل الموقع رسم جدول يبين فيه إجراء تدريبات االستجابة للطوارئ في الماء بصورة منتظمة ،على أن

تكون هذه التطبيقات على عالقة بكيفية تجنب المخاطر الواردة ذكرها في "حاالت تأمين سالمة المنشأة" وعلى
عالقة بالوظائف والمسؤوليات الرئيسية للعمال ذوي واجبات محددة في كيفية االستجابة للطوارئ .وبهذا ،ستؤدي

التطبيقات في الموقع لغرضها وكما ورد في خطة االستجابة للطوارئ في داخل الموقع.

وتأخذ هذه التطبيقات صور عدة كالحفر ،حيث يتلقى العاملون التدريب الالزم حول استعمال معدات وتقنيات
واجراءات االستجابة للطوارئ ،أو قد يتلقوا تدريبات مسبقة بطريقة يبرهنون فيها على مهاراتهم وخبراتهم وفنونهم التي
تعلموها خالل تدريباتهم أو خالل الحفريات التي كانوا يجرونها في الماء.

وخالل رسم الجدول لعرض التمارين واالختبارات البحرية حول مدى فاعلية إدارة االستجابة للطوارئ ،يقتضي على
مالك /مشغل الموقع أن يدرج األمور التالية ،ولكن ليس بالضرورة أن يكون حص اًر عليها:


طرق التحشيد واإلخالء



إطفاء الحرائق



أجهزة التنفس



كافة معدات الطوارئ



التعامل عند وجود اإلصابات



عمليات الطوارئ



فقدان السيطرة على الموقع



وسائل الفرار في البحر



اإلسعافات األولية



إنقاذ األشخاص من الماء



االستجابة للطوارئ وقوارب اإلنقاذ



السيطرة على حقول النفط



الحوادث البيئية



التصادم



تهديدات أمنية – إرهابية



فقدان االستقرار



فقدان سالمة البناء



إدارة منصات الطائرات المروحية أثناء الطوارئ



فقدان العمال المهمين
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1.1

تدريبات وتقييمات منتظمة

من األفضل أن يتم اختبار ما يمكن اختباره من الكفاءات والخطط طالما كانت آمنة في البيئات البحرية .وعلى
مالك /مشغل الموقع القيام بترتيبات بديلة لتدريب واختبار هذه الكفاءات والتي ال يمكن اختبارها والتأكد من صحتها

في البحر في أوقات األمان ،حيث تمتلك البيئة البحرية ميزة واضحة تتمثل بإمكانية تدريب العاملين ذوي واجبات
االستجابة للطوارئ في مواقعهم باستعمال خططهم ومعداتهم وأجهزة اإلنذار الخاصة بهم وغيرها.

قد تتأثر التطبيقات التي تجري في البحر بالرغبة في إدارة المنشأة وطريقة عملها إضافة إلى كمية الوقت المخصصة
لمزاولة التطبيقات ولعقد االجتماعات الموجزة الستخالص المعلومات .إضافة إلى ما ذكر ،بسبب تقييدات العمل
ووجود كربونات الهيدروجين فإنه من غير المحتمل محاكاة كافة حاالت الطوارئ في الماء على أرض الواقع ،مثل

حوادث الطائرات المروحية أو الحرائق أو اطالق قوارب النجاة .ففي هذه حاالت ،يقوم مالك /مشغل الموقع بعمل
الترتيبات ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ لتلقي تدريبات إضافية من خالل حضور برامج التطبيقات اإلضافية
والمعتمدة من قبل منظمة اوبيتو.
وفي الظروف التي ال تتوافر ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ الفرصة في إبداء كفاءتهم ،كوجودهم لفترات طويلة
بعيداً عن الموقع ،سيكون قرار اتخاذ القرار المناسب عائداً إلى مالك /مشغل الموقع ،آخذا بنظر االعتبار الظروف
التي منعتهم من المشاركة في التمارين بصورة منظمة.

وباإلضافة إلى اختبار مدى فاعلية خطة االستجابة للطوارئ في البحر ،يتوجب على مالك /مشغل الموقع أن يجري
الترتيبات الالزمة الختبار عناصر االستجابة /التنسيق للطوارئ في البر .ويتم ذلك عبر مشاركة كافة العاملين في
البر ذي مهام االستجابة للطوارئ في واحدة من التمارين أو التطبيقات سنوياً أو كما تحددها سياسة المنظمة .ويتم

إجراء هذه التطبيقات إما بصورة مستقلة أو قد تلحق بالتمارين البحرية أو البرية للموقع .وعند ربط التمارين البحرية
والبرية مع بعض ،على مالك /مشغل الموقع إجراء تقييم للفوائد المحتملة من إجراء ورسم هذه التطبيقات.
وباإلضافة إلى اختبار فاعلية أنظمتها وعملياتها الداخلية ،على مالك /مشغل الموقع القيام بتمارين بمشاركة
الجهات الخارجية ذات العالقة ،على أن تكون هذه التطبيقات مخصصة من أجل اختبار اإلجراءات الرابطة بين

مالك /مشغل الموقع وبين المؤسسات الحكومية المهمة الهيئات الحكومية .وعلى مالك /مشغل الموقع مثل هذه

التطبيقات ما ال يقل عن مرة واحدة كل ثالث سنوات وقد يستدعي ذلك مشاركين من مؤسسات خارجية مهمة أو
تتضمن محاكاة حية.
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1.1

تمارين برية

قد يجري مالك /مشغل الموقع اختبا اًر على الجزء المهم من خطة االستجاب للطوارئ في الموقع من خالل تدريبات

برية مخصصة لهذا الغرض .وستكون هذه التطبيقات مخصصة لمعرفة مستوى الترابط بين اعضاء فريق االستجابة
للطوارئ البحرية .كما يجب تسجيل المشاركات بصورة رسمية إضافة إلى تسجيل أية تحسنات تط أر على فريق

االستجابة للطوارئ.

وسيكون مالك /مشغل األصول صاحب القرار في تحديد هوية المشتركين في مثل هذه التطبيقات البرية والتي من
المفترض أن تختبر مستوى الترابط بين أعضاء المشاركين من فريق االستجابة للطوارئ في ظروف تشابة الظروف
الحقيقية ما أمكن ذلك .وفي الوقت الذي تجري فيه التطبيقات في ظروف تحاكي الحقيقة ،فإن هذه التطبيقات تحمل

ميزة إضافية تتمثل في تمكين المشاركين في حصر تركيزهم على واجبات االستجابة للطوارئ بمعزل عن واجباتهم
اإلدارية والتشغلية الطبييعية في الموقع.
إذا تم اختيار التطبيقات البرية كأساس لتدريب واختبار العاملين ذوي ضابطيات محددة في االستجابة للطوارئ،
يستوجب عليهم المشاركة وبالوتيرة ذاتها كالموظفين في حضور البرامج التدريبية اإلضافية المعتمدة من قبل اوبيتو.
كما يجب إجراء الترتيبات الالزمة لتقييم أو اعادة تقييم كفاءتهم من خالل استعمال المعايير الصناعية ذات الصلة.

وخالل هذه التطبيقات البحرية ستساهم عملية التقييمات في التعرف على أية مجاالت محددة أخرى قد تتطلب المزيد

من التطبيقات والتمارين ،والتي عندها سيتمكن مالك /مشغل الموقع من عمل الترتيبات المناسبة لهذا الغرض.
1.5

الثقة مشاركة القوى العاملة

تعد المشاركة الفاعلة للعاملين ذوي مهام االستجابة للطوارئ والتعاون التام للعاملين اآلخرين في التجمع بصورة

منظمة والتهيئ الخالء أو ترك المنشأة عنص اًر هاماً من عناصر االستجابة الناجحة لحالة طارئة .ولتحقيق مثل هذه
المشاركة وهذا التعاون فإن على األشخاص ذات العالقة أن يكونوا واثقين من أن اإلدارة الفاعلة في االستجابة

للطوارئ تمثل الخيار األفضل في تأمين سالمتهم وحياتهم .ومن أجل نيل الثقة ،وجب إيصال المعلومات المناسبة
حول اإلدارة الفاعلة في االستجابة للطوارئ لموظفين المختصين ،على أن ال تقتصر هذه المعلومات على الواجبات
الفردية للشخص بل يجب أن تشمل كافة األشخاص واعطائهم تصو اًر واضحاً حول كيفية تنفيذ اإلدارة الفاعلة في

االستجابة للطوارئ.
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1.0

ممثلوا السالمة (حيثما ينطبق)

يعمل ممثلوا السالمة ،المنتخبون لتمثيل القوى العاملة ودوائرهم والذين قد يملكون حقوقاً خاصة وأدوا اًر قانونية ،بدور
مهم في المساهمة نحو فاعلية خطة االستجابة للطوارئ .وعلى مالك /مشغل الموقع السعي نحو المشاركة الفعالة

لممثلي السالمة سواء في التطبيقات أو في االحاطة بالمعلومات وكذلك كحلقة وصل بين المشاركين في صياغة

الخطة والسيطرة على الطوارئ إضافة إلى كافة العمال اآلخرين في المنشأة.
1.7

التنفيذ

على مالك /مشغل األصول ترشيح شخص أو أشخاصاً يكونوا ضابطين عن مراجعة هذه اإلرشادات ولتنفيذ

التوصيات المناسبة.

صفحة  23من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9
9.0

إرشادات للتدريب والكفاءة في االستجابة للطوارئ للعالمين ذوي مهام محددة في االستجابة للطوارئ

دور :قائد المنشأة الراسية في البحر

باإلضافة إلى التطبيقات والكفاءة المنصوص المخصصة للموظفين الذين ليست لديهم واجبات محددة في االستجابة
للطوارئ ،فإن اإلرشادات الخاصة باالستجابة للطوارئ يكون على النحو اآلتي:

عملية اختيار مالك /مشغل الموقع

رسم وتنفيذ برنامج التدريب الفردي .ويتضمن ذلك إتمام دروس التمرينات
الصناعية المعتمدة من قبل أوبيتو وادارة الطوارئ الملحة واالستجابة األولية

إتمام التطبيقات البحرية والبرية

التقييم الرسمي وفقاً لمعايير أوبيتو للكفاءة الصناعية – "السيطرة على
الطوارئ"

البدأ بدور قائد المنشأة الراسية في البحر والمشاركة في التطبيقات التي تجرى
في الماء كما خطة االستجابة للطوارئ
باإلضافة:

المحافظة على مستوى الكفاءة من خالل التطبيقات واالختبارات المنظمة.

شكل ( :)3الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ – قائد المنشأة الراسية في الماء
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9.0.0

مقدمة

إن تقييم كفاءة قائد المشروع البحري والمكلف بالسيطرة على الطوارئ و من مهام مالك /مشغل الموقع (بالتعاون مع
مقيمين خارجين عند الضرورة) .وهذه العملية قد تتضمن االختيار والتدريب وتقييم العمل ،والسيرة الذاتية ونبذة عن
ّ
كفاءة قائد المشروع البحري أو القائد المحتمل مع سجل لخبراته السابقة ال سيما في ما يتعلق بالحفاظ على درجة
االستعداد والسيطرة على الحوادث الخطيرة والطوارئ.

سيكون الدور الذي يحدد مستوى الكفاءة مسألة حكم وناد اًر ما يكون مسألة (نجاح أو إخفاق) .لذلك ،إضافة إلى

توفير مؤشرات حول إبداء الرأي في مستوى الكفاءة ،يجب النظر إلى مستوى األداء في حاالت الطوارئ غير
الحقيقية "المحاكاة" فرصة في التعرف على مجاالت التطور والتحسن وبالتإلى االسهام الملموس نحو تطوير الكفاءة

في حاالت الطوارئ الحقيقية.

وسيكون أداء قائد المنشأة البحرية في كيفية السيطرة على حاالت الطوارئ في الظروف غير الحقيقية "المحاكاة"
عامالً مهم ًا في إصدار الحكم وفقاً للمعايير الصناعية لمنظمة اوبيتو حول السيطرة على حاالت الطوارئ .لذلك فمن
المهم وضع تقييم األداء عند ظروف المحاكاة في سياق العملية بمجملها.

9.0.1

طرق تقييم األداء حسب معايير اوبيتو الصناعية

تعرف عملية التقييم بأنها مالحظة مباشرة ألداء قائد المنشأة البحرية في كيفية سيطرته على الطوارئ في ظروف

المحاكاة وفقاً لمعايير اوبيتو الصناعية .وسيقوم فريق يتمتع بموظفين ذو خبرة كافية بإجراء عملية التقييم على أن

مقيماً مؤهالً لذلك ،واآلخر خبي اًر .ولكي يكون أحدهم خبي اًر عليه التمتع بالمعايير اآلتية:
يكون أحدهم ّ
 عمل في موقع يتمتع بالنفوذ في داخل مجموعة عمل

 على معرفة بنماذج الحوادث الرئيسية في موقع العمل والدور يؤديه قائد المنشأة البحرية.
 على معرفة بالمنشأة وباإلدارة الفاعلة لمالك /مشغل الموقع البري عند االستجابة للطوارئ.
 على علم بدور قائد المنشأة البحرية في االستجابة للطوارئ.
 على علم بدور الخدمات أثناء الطوارئ

 على معرفة بمعايير اوبيتو أو مالك /مشغل الموقع بخصوص كفاءة قائد المنشأة البحرية.
وعلى أي شخص ،متى ما أمكن ،سبق وأن تولى درجة قائد منشأة مائية سواء في هذه المنشأة أو منشأة مشابهة
بالمشاركة في أعاله .مع مراعاة عدم تضارب المصالح.
9.0.1

االستعداد للتقييم

يجب إعداد سيناريوهات من خالل اللجوء إلى بيانات واحصاءات ذات عالقة من المنظمة الخاصة بأنظمة إدارة
األمان ،وموقع الحدث ،وقد تتضمن أيضاً نظام إدارة المنظمة في االستجابة للشركات واجراءاتها العملية .وعلى

المقيمين األخذ في نظر االعتبار قدرة قائد المنشأة البحرية في إتباع اإلجراءات المسبقة في حاالت الطوارئ أو
ّ
األحداث التي سبق التعامل معها واألخذ بعين االعتبار أيضاً قدرة القائد في تقييم الموقف الذي لم يسبق تصورها
من أجل صياغة وتنفيذ خطة في التعامل مع الطوارئ ولالستجابة للظروف المتغيرة أو التي ال يمكن التنبأ بها.

ويجب أن يتصف كل سيناريو بمتطلبات واضحة ومبررة في كيفية اتخاذ الق اررات .وقد تكون بعض االستجابات
مهمة جداً أو الزامية .وقد تكون البعض اآلخر متوقفة على إبداء الرأي.

المقيمين تعريف االستجابة المطلوبة عند كل نقطة حرجة .فبعض األحداث قد تتطلب استجابة فورية وبعضها
وعلى ّ
قد تتطلب المراقبة قبل اتخاذ أي قرار .كما يتوجب على كل سيناريو أن يتضمن توازناً بين األحداث التي قد تتطلب
استجابة محددة وبين األحداث التي قد تتطلب اللجوء إلى إبداء الرأي لتقييم الحلول البديلة القابلة للتطبيق .وعلى
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المقيمين أيضاً االستعانة بما سبق كتهيئة للسيناريو وكيفية تقييمه ،إضافة إلى مناقشة هذه النقاط مع قائد المنشأة.
ّ

كما يجب القاء شروحات موجزة على مدراء المنشآت البحرية لمعرفة مدى استجابة أدائهم للمعايير مع منحهم
المجال ليكونوا على معرفة مع عملية التقييم.

9.0.1

التقييم

يجب أن يتضمن التقييم اختبا اًر شامالً للمعارف الرئيسية ومتطلبات محددة بشأن أنواع المنشآت (مع األخذ في

االعتبار الحجم والعمر والموقع ومدى تعقيد العملية ،وحاجتها إلى العمال من عدمه) وكما موضح في المعايير

الصناعية لمنظمة اوبيتو.
كما يجب االنتباه إلى مدى معرفة قائد الموقع البحري باألخطار الرئيسية المحددة في حاالت سالمة الموقع /إدارة
األنظمة .ويالحظ أن "المحاكاة" يعد أفضل طريقة يتم من خاللها تقييم بعض جوانب المعرفة.

المقيمين أن يدركوا بأن تقييم الكفاءات هو عبارة عن إبداء للرأي وليس بالضرورة أن يكون معتمداً على معيار
وعلى ّ
االداء ألن بعض الواجبات تعد من األهمية بمكان والبعض األخر ال تعد مهمة .ويجب أن تتضمن إجراءات التقييم
إعطاء قائد الموقع البحري المجال لتقديم شروحات أو تبريرات للق اررات واإلجراءات التي اتخذها ،وذلك قبل القيام
باتخاذ القرار الرسمي للتقييم.
يتوجب تسجيل عملية التقييم وتفاصيل االختيار وتدريب األشخاص الذين سيقع على عاتقهم عملية التقييم .كما يجب
أن يأخذ مالك /مشغل الموقع في اعتباره نتيجة التقييم فيما يتعلق بق ارره في تعيين قائد الموقع البحري أو فيما يتعلق

بالسماح للشخص في استم ارره في موقعه كقائد للموقع البحري .وعند إصداره للرأي في هذا الصدد ،يكون من
المقيمون باستشارة اآلخرين الذين قد شهدوا كذلك أداء المرشح إما على أرض الواقع عند الطوارئ أو
األفضل لو قام ّ
القيمة التي قد تسهم في إبداء الرأي النهائي حول مستوى
خالل عملية المحاكاة ،أو من خالل تزويد المعلومات ّ
الكفاءة.

والسؤال األخير الذي يطرح نفسه هو "بعد اعتبار كافة المعلومات والبراهين ،هل يعتبر هذا الشخص أهل إلصدار
الق اررات الصائبة واتخاذ اإلجراءات السليمة في حاالت الطوارئ الحقيقية في المواقع الراسية في الماء"؟
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9.0.5

تدريب قائد المواقع البحرية

ينحدر مدراء المواقع البحرية أو المرشحون لهذا المنصب من خلفيات مختلفة ويمتلكون عند شغلهم لهذا المنصب
مجموعة متنوعة من المهارات والمعارف والخبرات .وقد يراعي مالك /مشغل األصول عند ترشيحه لمدراء محتملون
الدروس التدريبية المعتمدة من قبل اوبيتو – الدرس التدريبي في كيفية إدارة حاالت الطوارئ الملحة واالستجابة
األولية.

وهذه اإلرشادات تركز بالتإلى على األسإلىب العامة وتمنح النصائح في المواضيع التي يجب أخذها بنظر االعتبار
عند وضع البرامج التدريبية والتطويرية لمدراء المواقع البحرية أو المرشحين لهذا المركز من أجل تعزيز المهارات
والمعارف والخبرات الموجودة.
9.0.0

التطبيقات المنتظمة

إن التطبيقات الجارية في إدارة حاالت الطوارئ تعد ضرورية لكافة مدراء المواقع البحرية الشاغلين لمراكزهم .ويتم
ذلك عبر المشاركة في التطبيقات التي تجري في البحر وكما حددتها خطة االستجابة للطوارئ.

ويتوجب تسجيل وتقييم المشاركات إضافة إلى أية إجراءات تطويرية لمهارات أعضاء فريق إدارة الموقع اثناء
الطوارئ مع موظفي الموقع أو المنصة .على أن تتم مراجعة إجراءات التطوير هذه وأن تتفق مع اإلدارة العامة
للمواقع البحرية في البلد.
باإلضافة إلى ذلك ،على قائد الموقع البحري أن:
 المشاركة في ما ال يقل عن مرة واحدة سنوياً في تدريبات بحرية تجري الختبار حلقة الوصل بين كافة
أعضاء فريق االستجابة للطوارئ البحرية في كافة البلد.

 المشاركة في ما ال يقل عن مرة واحدة كل  3سنوات التواصل في تدريبات األعضاء الرئيسين في فريق
االستجابة للطوارئ البرية ومن ضمنهم الجهات الخارجية ذات العالقة .وسيقوم مالحظون مستقلون
(مقيمون) باعالم مدراء المواقع البحرية حول مدى أدائهم .وعلى هؤالء المالحظون أن يكونوا على معرفة
ّ
بمعايير كفاءة مدراء المواقع البحرية وكذلك خطة االستجابة للطوارئ في الموقع .ويتوجب أيضاً على
يقيموا مدى أهمية وضرورة
مالك /مشغل الموقع أن يراجع أداء مدراء الموقع البحري خالل السيناريو وأن ّ
إجراء تدريبات وتمارين إضافية للمحافظة على مستوى الكفاءة .وهذه التطبيقات قد تستدعي مشاركة
أعضاء إدارة المواقع البحرية والجهات الخارجية بصفة عامة.
واضافة إلى ما سبق ،يجب أن يتأكد مالك /مشغل الموقع عند تقييمه عند مدير الموقع كفايته في النشاطات
المالحية في أعمال اإلنتاج والخزن والتفريغ.
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9.0.7

التوصيات


ضرورة تهيئة برنامج تدريب األشخاص يستند على احتياجات محددة لمصلحة مدراء المواقع البحرية.

ويجب أن تكون هذه التطبيقات قائمة على األهلية مع أهمية تسجيل النتائج.


ضرورة قضاء مدراء الموقع البحري لفترة تعارف في الموقف البحري الجديد مع قائد يتمتع بالخبرة في حالة



ضرورة استالم كافة مدراء الموقع البحرية لتدريبات من أجل تمكينهم االستجابة والسيطرة لحاالت الطوارئ

عدم عملهم سابقاً في نفس الموقع.
قبيل تعيينهم.



ضرورة وعي مدراء الموقع البحرية بدور وضابطية المؤسسات الخارجية ذات العالقة.

ضرورة التدريب في كيفية السيطرة على الطوارئ وأن يتضمن ذلك خبرة مدراء المواقع البحرية في لعب

دور مهم خالل حاالت الطوارئ غير الحقيقية (المحاكاة) إما في البر أو البحر .ويتم ذلك عبر حضور
واتمام الدروس التدريبية المعتمدة من قبل اوبيتو :كإدارة حاالت الطوارئ الملحة واالستجابة األولية.


يجب أن يكون محتوى الدروس التدريبية مخصصة لتوفير المعلومات والمعارف الوافية والمالئمة لمدراء
الموقع البحري لتمكينهم من السيطرة على حاالت الطوارئ في البحر .ويتم ذلك عن طريق االجتماعات
وتدعيم المعرفة والفهم كما حددتها معايير الكفاءة.



ضرورة إجراء تدريبات االستجابة عند تسرب النفط في نموذج خاص يساعد قائد الموقع البحري على تقييم
المواقف وحساب التبعات ،ويساعده أيضاً تفعيل خطط الطارئ واعداد تقرير بهذا الصدد في حدود األنظمة

القانونية.


ضرورة اتصاف الجهات المنظمة للدورات التدربيبة بالمعرفة الالزمة حول الصناعات النفطية البحرية

وكيفية السيطرة على الطوارئ في البحر.


ضرورة تأكد مالك /مشغل الموقع من مدى تدريب وكفاءة قائد الموقع البحري المرتقب في تطبيق
اإلجراءات الالزمة واجراءات االستجابة للطوارئ في الموقع البحري الذي سيعمل فيه.



ضرورة أن يتضمن التدريب السيطرة على حاالت الطوارئ لتدريبات خاصة بقائد الموقع البحري مع فريق

إدارة الطوارئ البحرية واألعضاء المهمين اآلخرين ذوي مهام محددة في االستجابة للطوارئ.


إن على مدراء الموقع البحري الحإلىين المشاركة في التطبيقات البحرية مرة واحدة على األقل كل عام
مخصصة لتدريب واختبار الوظائف والمسؤوليات الرئيسية المقترنة باالستجابة لحاالت الطوارئ،
ومخصصة لمعرفة مدى االرتباط مع أعضاء فريق االستجابة للطوارئ ،كاالتصال مع األعضاء الرئيسيين

لفريق اإلدارة البرية العامة.


ضرورة مشاركة قائد الموقع البحري مرة على األقل كل  3سنوات في السنة في تدريبات لم يتم تعريفهم بها
مسبقاً فيما يتعلق بالمضمون ونتائج أدائهم وذلك من قبل مالحظ مستقل.

يجب األخذ في الحسبان متطلبات التطبيقات والتقييمات اإلضافية لمنصب قائد الموقع البحري عند حدوث أية

تغييرات رئيسية من شأنها طلب المزيد من المهارات والمعارف في الجانب الذي سيتواله قائد الموقع البحري وذلك

في حالة شغل القائد لمنصبه في موقع آخر.

صفحة  28من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.0.1

نائب قائد الموقع البحري
على مالك /مشغل الموقع التأكد أن النائب المعين في الموقع موجوداً في حالة عجز القائد المرشح للموقع البحري.

كما يجب أيضاً تعيين الشخص الكفوء كقائد للموقع البحري للعمل في حالة الساعات اإلضافية أو عند غياب القائد
الحقيقي.

على األشخاص المرشحين نيابة قائد الموقع البحري الخضوع للتدريب والتقييم وأن يتمرنوا وفقاً لهذة الفقرة من

اإلرشادات ووفقاً للمستوى ذاته في إدارة االستجابة للطوارئ كالقائد الحقيقي.

9.0.9

قائد الموقع البحري في المواقع غير المراقبة

على مالك /مشغل الموقع تقييم قدرات مدراء الموقع البحري في اإلدارة وتطبيق ممارسات العمل اآلمن في المواقع

غير المراقبة فضالً عن التأكد من امتالكهم للخبرات الفنية الكافية لتلبية متطلبات هذا الدور .كما يتوجب على

يقيم إمكانيات مدراء الموقع البحري في إدارة الطوارئ آخذاً بنظر االعتبار األمور التالية:
مالك /مشغل الموقع أن ّ
 متطلبات السالمة
 حجم ومدى تعقيد الموقع

 عدد الموظفين على سطح الموقع البحري في وقت واحد.اإلجراءات الواجب إتباعها من قبل الموظفين في
حاالت الطوارئ.
يمكن الرجوع إلى فقرة ( )1.99للمزيد من اإلسهاب حول موضوع المواقع غير الخاضعة للرقابة.

صفحة  29من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.1

دور :دور نائب قائد الموقع البحري

المعدة للموظفين الذين ليست لديهم واجبات محددة في االستجابة للطوارئ ،يمكن
إضافة إلى عملية التدريب والكفاءة
ّ
عرض اإلرشادات الخاصة باألدوار المحددة في االستجابة للطوارئ كاآلتي:

عملية االختيار التي يقوم بها مالك /مشغل الموقع

التدريب والتقييم فيما يتعلق بالسيطرة على الطوارئ ب اًر أو بح اًر

المشاركة في التطبيقات البحرية وكما هو محدد في خطة االستجابة
للطوارئ واالنتداب في حاالت الطوارئ

إبداء الرأي في األداء

شكل ( :)4األهلية والتدريب في حاالت االستجابة للطوارئ – نائب قائد الموقع البحري

صفحة  32من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

 9.1.0التدريب والتقييم

يمكن تعريف نائب قائد الموقع البحري بأنه الشخص الذي يعتقد بأنه ذو كفاءة في البدأ بمهام االستجابة للطوارئ في
حالة غياب أو عجز القائد البحري أو نائبه المؤهل لهذا العمل .وهو في العادة ال يتصرف كمدير للموقع البحري على

أسس مخطط لها مسبقاً أو في الظروف التي يمكن التنبأ بها .وفي هذه اإلرشادات يستعمل مصطلح نائب قائد الموقع
البحري للداللة على هذا الشخص من باب الداللة ليس اال.

وهذه الفقرة من اإلرشادات ال تنطبق على الموظفين الذين يوصفون بانهم مدراء أو نواب مدراء احتياطيين المندرجة
اسمائهم لمساعدة المدراء الحاليين .راجع بند .9.1.8
وعلى مالك /مشغل الموقع التأكد من تلقي نائب القائد لتدريبات أو دروساً كافية في البحر لتفويضهم خالل حاالت
الطوارئ.

كما عليه أيضاً التأكد من ان يكون تدريب وتقييم نائب القائد قائم على دالئل كافية تثبت كفاءته في شغل موقع نائب
القائد في الظروف المذكورة أعاله .ويجب األخذ بعين االعتبار األمور التالية بصورة خاصة:


يجب ان يتسلم نائب قائد الموقع اثناء الطوارئ التطبيقات والتقييمات إما ب اًر أو بح اًر لتمكينه من السيطرة على



يجب أن تتضمن عملية تدريب تقييم السيطرة على الطوارئ لعب دور القائد خالل حاالت الطوارئ غير

حاالت الطوارئ

الحقيقية (المحاكاة) إما ب اًر أو بح اًر ،مع ضرورة إبداء الرأي الشخصي.


على نائب قائد الموقع المشاركة في ما اليقل عن سيناريو عملي في البحر خالل السنة والتي لم يتلق فيها
أية شروحات بخصوصها .ويتوجب على قائد الموقع أو أي مالحظ مستقل إعطاء نتيجته بخصوص أداءه.

صفحة  31من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.1

دور :رئيس فريق االستجابة للحريق /الطوارئ

إضافة إلى التدريب والكفاءة للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة في االستجابة للطوارئ تتلخص اإلرشادات
للمهام أعاله وكما يلي:

معرفة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول ومن ضمنها درس مكافحة الحرائق
ألعضاء الفريق ومنها التقييم الطبي وتقييم اللياقة وحسب االرشادات الطبية
المحددة ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ – راجع فقرة 12.2

ايجاد الشخص الالئق ذو كفاءة لتولي هذا الدور وفقاً للمعايير الصناعية
لمنظمة اوبيتو

إكمال الدورة الخاصة باستجابة رئيس الفريق في االستجابة للطوارئ البحرية
والمعتمدة من قبل اوبيتو

القيام بهمام الطوارئ في البحر كايجاد نظام مكافحة الحرائق في الموقع يليه
تقييم مالك /مشغل الموقع

المشاركة في تمارين بحرية كما هو مذكور في خطة االستجابة للطوارئز
اضافة الى:


مشاركة سنوية في تدريبات بحرية مخصصة الختبار الوظائف
والمسؤوليات الرئيسية المتعلقة بهذا الدور ومعرفة العالقة مع
األعضاء اآلخرين ذات الصلة في االستجابة للطوارئ.



حضور برنامج تدريبي اضافي مرة كل عامين ومعتمد من قبل
اوبيتو

شكل ( :)5الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ

صفحة  32من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.1.0

معايير القبول

يجب على رئيس فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ أن:
( )1يلبي المتطلبات الخاصة بعرض مقدمة عامة لكافة الموظفين وكما هو مفصل في فقرة .2
( )2يمتلك شهادات نافذة ومحدثة لتدريب أعضاء فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ البحرية وحسب
معايير اوبيتو المتفق عليها.

كما يجب على مالك /مشغل الموقع التأكد من أن رؤساء فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ اليزالون متبعين
للتقييم الطبي وتقييم اللياقة حسب إرشادات المنظمة ألعضاء فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ .راجع بند
11.2
9.1.1

تاسيس وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ
إن الوظائف الرئيسية لقائد فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ مبينة في المعايير الصناعية لمنظمة اوبيتو
والتي تصف كفاءة الدور الذي يقوم به رئيس الفريق.

9.1.1

تدريب األشخاص لهذه الوظائف والمسؤوليات

يتم التدريب عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل منظمة اوبيتو لرؤساء فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ.

وتتوفر لدى اوبيتو التفاصيل الكاملة للبرنامج مع قائمة بالجهات المنظمة لهذه البرامج
9.1.1

تقييم قدرة الشخص على إبداء كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم الكفاءة في هذه الوظائف والمسؤوليات خالل برامج التدريب البرية وعند العودة إلى الموقع البحري.

وعلى مالك /مشغل الموقع التأكد من تقييم الكفاءات والتي تكتسب حص اًر عن طريق الخبرة البحرية ،كتحديد

المقيم بكتابة
أنظمة إطفاء الحرائق .كما سيقرر مالك /مشغل الموقع أسلوب التقييم رغم أنه من النافع أن يقوم ّ
قائمة خاصة حول التقييم.

9.1.5

التدريب والمحافظة على الكفاءة عند االستجابة للطوارئ

يتم المحافظة على مستوى الكفاءة من خالل التطبيقات البحرية وفقاً للجدول المبين في نظام إدارة االستجابة
للطوارئ .كما أن على قادة فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ المشاركة فيما اليقل عن تمرين بحري واحد في

السنة ،حيث يهدف هذا التمرين إلى اختبار الوظائف والمسؤوليات األساسية المتعلقة بمهام االستجابة للطوارئ
وكذلك الختبار الروابط مع أعضاء فريق االستجابة للطوارئ البحرية ذوي العالقة .وعليهم أيضاً حضور برامج

تدريب إضافية معتمدة من قبل اوبيتو مرة في كل سنتين للتدريب على هذه النشاطات التي ال يمكن إجراءاها
في البحر.

صفحة  33من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.1

دور عضو فريق الستجابة للحرائق  /الطوارئ

إضافة إلى التدريب والتقييم المحددين للموظفين الذين ال يمتلكون واجبات محددة في االستجابة للطوارئ ،يمكن ادراج
اإلرشادات حول الواجبات الخاصة في االستجابة للطوارئ كما يلي:
معرفة مدى تلبية الشخص لشروط القبول ( من ضمنها التقييم الطبي وتقييم اللياقة وفقاً
االرشادات الطبية للمنظمة ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ – راجع بند )11.2

االلتزام بمعايير اوبيتو الصناعية للتدريب لمعرفة الشخصيات األكثر كفاءة لهذا الموقع

إتمام الدورات الخاصة المعتمدة من قبل اوبيتو ألعضاء فريق مكافحة الحرائق تليها عملية
التقييم

التمرينات البحرية لتطوير الكفاءة كتحديد األجهزة يليها التقييم الصادر من قبل مالك /مشغل
الموقع

المشاركة في تمارين بحرية وكما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ.

اضافة الى:



المشاركة السنوية في تمرين بحري مخصصة الختبار الوظائف



حضور برامج تدريبية إضافية مرة كل سنتين ومعتمدة من قبل اوبيتو.

والمسؤوليات الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.

شكل ( :)6الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ

صفحة  34من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.1.0

معايير القبول

يتوجب على أعضاء فريق االستجابة للطوارئ تلبية متطلبات تنظيم مقدمة لكافة الموظفين كما في فقرة (.)2
وعلى مالك /مشغل الموقع التأكد من إتباع أعضاء فريق االستجابة للحرائق /الطوارئ التقييم الصحي كما في

اإلرشادات الصحية للمنظمة .راجع بند 12.2
9.1.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

إن الوظائف والمسؤوليات الرئيسية في االستجابة للطوارئ موضحة في معايير اوبيتو الصناعية والتي تصف
طبيعة الكفاءة الالزمة لالنضمام لعضوية فريق االستجابة للحرائق والطوارئ.

9.1.1

كيفية تدريب األشخاص لهذه الوظائف والمسؤوليات

ستكون التطبيقات األولية عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل اوبيتو ألعضاء فريق االستجابة للحرائق

والطوارئ البحرية .يتوفر لدى اوبيتو التفاصيل الكاملة لهذاا البرنامج مع قائمة باسم الجهات التي تنظمها

9.1.1

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

ســيتم تقيــيم الكفــاءات الخاصــة بتــولّي هــذا الــدور خــالل التطبيقــات البريــة وخــالل العــودة إلــى الموقــع فــي البحــر.

وعلى مالك /مشغل الموقع التأكد بعدها من تقييم الكفاءات التي يمكن اكتسابها حص اًر في البحر.

ولمالــك /مشــغل الموقــع الحريــة فــي اختبــار أســلوب التقيــيم المناســب لهــذا الغــرض رغــم أنــه مــن المفيــد أن يطــور

9.1.5

المقيم بنفسه قائمة خاصة بالتقييم بخصوص الكفاءات التي بحاجة إلى تقييم في األداء.
ّ
التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

ت ــتم المحافظ ــة عل ــى مس ــتوى الكف ــاءة خ ــالل التطبيق ــات البحري ــة المبين ــة ف ــي ج ــدول خط ــة االس ــتجابة للطـ ـوارئ.
ويتوجـب علــى أعضــاء فريــق االســتجابة للطـوارئ والح ارئــق حضــور مـاال يقــل عــن تــدريب فــي البحــر واحــد خــالل

الســنة الختبــار الوظــائف والمســؤوليات المتعلقــة باالســتجابة للط ـوارئ .كمــا يتوجــب علــيهم أيض ـاً حضــور برنــامج
اضــافي للتــدريب معتمــد مــن قبــل اوبيتــو م ـرة واحــدة خــالل ســنتين لتطبيــق مــا لــم يقــدروا علــى تطبيقــة فــي الموقــع

البحري.
مالحظة :نظ اًر لالختالفات الموجودة بين أصناف المنشآت /يكون ضرورياً لو قام مالك /مشغل الموقـع باالتفـاق

مع الجهات المنظمة للدورات التدريبيـة بإعـداد تـدريب خـاص لفريـق مكافحـة الح ارئـق والطـوارئ لرؤسـاء وأعضـاء
الفريق لكي يناسب احتياجاتهم .وستكون هذه التطبيقات أم اًر مقبوالً شريطة أن تجري في إحدى المواقـع المعتمـدة

لدى اوبيتو حيث يمكن إصدار شهادات اوبيتو لإلقرار بذلك .وقد تطلب اوبيتو نسحة من االتفاقات الموقعة بـين
مالك /مشغل األصول وبين الجهات المنظمة للبرامج التدريبية.

صفحة  35من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

دور ربان قوارب النجاة

9.5

إضافة إلى التدريب وعملية الكفاءة الخاص بالموظفين الـذين ليسـت لـديهم مهـام محـددة فـي االسـتجابة للطـوارئ،

هناك إرشادات لمهام االستجابة للطوارئ وكما يلي:

مالحظة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول

االلتزام باللياقة وفقاً للمعايير الصناعية الوبيتو لمعرفة الكفاءات الالزمة لشغل
هذا الدور

إكمال الكورس الخاص بربان قوارب االنقاذ والمعتمد من قبل اوبيتو يليه إجراء
عملية التقييم

تقييم الكفاءات البحرية من قبل مالك /مشغل الموقع وفقاً لمعايير اوبيتو
الصناعية

سقوط التدريب اإلضافي لكفاءة أكثر
تدريبات بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ:

إضافة إلى:



المشاركة السنوية في تمرين بحري مخصصة الختبار



حضور برامج تدريبية إضافية مرة كل سنتين ومعتمدة

من نظام واحد لسقوط التدريب

الوظائف والمسؤوليات الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.
من قبل اوبيتو.

شكل ( :)7الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ

صفحة  36من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.5.0

معايير القبول

يتوجب على ربان قارب النجاة (أعضاء فريق االستجابة للطوارئ) تلبية متطلبات تنظيم مقدمة لكافة الموظفين
كما في فقرة (.)2
9.5.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

إن الوظائف الرئيسية لربان في االستجابة للطوارئ موضحة في معايير اوبيتو الصناعية والتي تصف طبيعة
الكفاءة الالزمة لربان قوارب النجاة البحرية.

9.5.1

كيفية تدريب األشخاص لهذه الوظائف والمسؤوليات

ستكون التطبيقات األولية عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل اوبيتو لربان قوارب النجاة .يتوفر لدى اوبيتو
التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج مع قائمة باسم الجهات التي تنظمها.
9.5.1

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم الكفاءات الخاصة بتـولّي هـذا الـدور خـالل البـرامج التدريبيـة البريـة لربـان قـوارب النجـاة وخـالل العـودة

إلى الموقع في البحر .وستشـير التقييمـات الخاصـة وفقـاً لمعـايير تقييمـات ربـان قـارب النجـاة إلـى الكفـاءات التـي

بحاجــة إلــى تقيــيم فــي نهايــة كــل برنـامج تــدريبي بــري .ولمالــك /مشــغل الموقــع الحريــة فــي اختبــار أســلوب التقيــيم
المناسب لهذا الغرض .وقبل البدأ بتولي ضابطياته بصورة كاملة ،على مالك /مشغل التأكد مـن إجـراء الترتيبـات
الالزمة للتدريب وللحفـاظ علـى الكفـاءة المطلوبـة لربـان قـوارب النجـاة الـذي حضـر بـرامج تدريبيـة فـي المؤسسـات

التي تلجأ إلى استعمال نوع مختلف من قوارب النجاة.
9.5.5

التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

تــتم المحافظــة علــى الكفــاءة عبــر إج ـراء التطبيقــات البحريــة حســب الجــدول المخصــص لنظــام إدارة االســتجابة
للطوارئ .ويتوجب على ربان قوارب النجـاة المشـاركة فـي مـا ال يقـل عـن تـدريب مـائي واحـد فـي العـام مخصـص
لمعرفة واختبار الوظائف والمسؤوليات الرئيسية لمهام االستجابة للطوارئ .كما يتوجب عليه أيضاً حضور بـرامج

تدريب إضافية معتمدة من قبل اوبيتو كل سنتين من أجل اختبار هذه النشاطات التي ال يمكن اختبارها بح اًر.

وكما يتطلب من ربان قوارب النجاة أن يثبتوا جدارتهم في اكثر من نظام والخضوع لنظام تدريبي تكميلـي تنظمـه
جهات معتمدة من قبل اوبيتو.

صفحة  37من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.0

دور مدقق الحشود  /الفرق

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام
محددة في االستجابة للطوارئ وكما يلي:

معرفة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول

االلتزام باللياقة حسب معايير الكفاءة الصناعية المعتمدة من قبل اوبيتو لتحدد الكفاءة المناسبة لتولي
المهمة

تمارين بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ

شكل ( :)1الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ
9.0.0

معايير القبول

9.0.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

على مدقق الفرق تلبية متطلبات تنظيم مقدمة لكافة الموظفين كما في فقرة (.)2

إن الوظائف الرئيسية لمدقق الفرق في االستجابة للطوارئ موضحة في معايير اوبيتو الصناعية والتي تصف
طبيعة الكفاءة الالزمة لمدقق الفرق.

9.0.1

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم الكفاءات الخاصة بتولّي دور مدقق الفرق خالل التطبيقات البحرية وخالل العودة إلى الموقع فـي البحـر.

وعلى مالك /مشغل الموقع التأكد بعدها من تقييم الكفاءات التي يمكن اكتسابها حص اًر في البحر.

المقيم
ولمالك /مشغل الموقع الحرية في اختبار أسلوب التقييم المناسب لهذا الغرض رغم أنه من المفيد أن يطور
ّ
بنفسه قائمة خاصة بالتقييم بخصوص الكفاءات التي بحاجة إلى تقييم في األداء.

9.0.1

التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

تتم المحافظة على الكفاءة عبر إجراء التطبيقات البحرية حسب الجدول المخصص لنظام إدارة االستجابة للطوارئ

صفحة  38من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.7

دور منسق مدقق الفرق

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام محددة
في االستجابة للطوارئ وكما يلي:

معرفة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول

االلتزام باللياقة حسب معايير الكفاءة الصناعية المعتمدة من قبل اوبيتو لتحدد الكفاءة
المناسبة لتولي الموقع

تمارين بحرية لتقييم الكفاءة تليها تقييم مالك /مشغل الموقع

تمارين بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ

شكل ( :)9الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ -منسق مدقق الفرق
9.7.0

معايير القبول

9.7.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

على منسق مدقق الفرق تلبية متطلبات تنظيم مقدمة لكافة الموظفين كما في فقرة (.)2

إن الوظائف الرئيسية لمنسق مدقق الفرق في االستجابة للطوارئ موضحة في معايير اوبيتو الصناعية والتي تصف
طبيعة الكفاءة الالزمة لمدقق الفرق.

9.7.1

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم الكفاءات الخاصـة بتـولّي دور منسـق مـدقق الفـرق خـالل التطبيقـات البريـة وخـالل العـودة إلـى الموقـع فـي
البحر .وعلى مالك /مشغل الموقع التأكد بعدها من تقييم الكفاءات التي يمكن اكتسابها حص اًر في البحر.

المقيم
ولمالك /مشغل الموقع الحرية في اختبار أسلوب التقييم المناسب لهذا الغرض رغم أنه من المفيد أن يطور
ّ
بنفسه قائمة خاصة بالتقييم بخصوص الكفاءات التي بحاجة إلى تقييم في األداء.

9.7.1

التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

تتم المحافظة على الكفاءة عبر إجراء التطبيقات البحرية حسب الجدول المخصص لنظام إدارة االستجابة للطوارئ

صفحة  39من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.1

دور القائد الضابط عن هبوط الطائرات المروحية

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام
محددة في االستجابة للطوارئ وكما يلي:

معرفة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول ( من ضمنها التقييم الطبي وتقييم اللياقة وفقاً االرشادات
الطبية للمنظمة ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ – راجع بند )11.2

االلتزام باللياقة حسب معايير الكفاءة الصناعية المعتمدة من قبل اوبيتو لتحدد الكفاءة المناسبة لتولي
الدور

إكمال الكورس الخاص بضابط هبوط المروحيات يليه تقييم

التدريب على الكفاءة في البحر ،كتشغيل صمامات السيطرة على نظام الوقود الخاص بالطائرات
المروحية أثناء الطوارئ ،يليها عملية التقييم.

شكل (:)9

تدريبات بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ:

اضافة الى:



المشاركة السنوية في تمرين بحري مخصصة الختبار الوظائف والمسؤوليات



حضور برامج تدريبية إضافية مرة كل سنتين ومعتمدة من قبل اوبيتو.

الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.

شكل ( :)01الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ – القائد الضابط عن هبوط المروحيات

صفحة  42من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.1.0

معايير القبول

يتوجب على ضابط عن هبوط المروحيات تلبية متطلبات تنظيم مقدمة لكافة الموظفين كما في فقرة ( .)2كما
يتوجب عليهم أن يكونوا ممن خدموا في السابق في مجال المساعد ضابط المسؤول عن منصة هبوط الطائرات
المروحية في المواقع البحرية أو ممن لديهم خبرات سابقة في التعامل مع الطائرات المروحية إما بح اًر أو ب اًر.

9.1.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

إن الوظائف الرئيسية لضابط هبوط المروحيات موضحة في معايير اوبيتو الصناعية والتي تصف طبيعة
الكفاءة الالزمة

9.1.1

كيفية تدريب األشخاص لهذه الوظائف والمسؤوليات

ستكون التطبيقات األولية عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل اوبيتو لضابط هبوط المروحيات .يتوفر لدى
اوبيتو التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج مع قائمة باسم الجهات التي تنظمها
9.1.1

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم الكفاءات الخاصة بتولّي هذا الدور خالل البرامج التدريبيـة البريـة .ولمالـك /مشـغل الموقـع الحريـة فـي

اختبار أسلوب التقييم المناسب لهذا الغرض كتشـغيل نظـام صـمامات الوقـود فـي الطـائرات المروحيـة .وقبـل البـدأ

بتولي ضابطياته بصورة كاملة.
9.1.5

التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

تــتم المحافظــة علــى الكفــاءة عبــر إج ـراء التطبيقــات البحريــة حســب الجــدول المخصــص لنظــام إدارة االســتجابة
للط ـوارئ .ويتوجــب علــى ضــابط هبــوط المروحيــات المشــاركة فــي مــا ال يقــل عــن تــدريب مــائي واحــد فــي العــام
مخصــص لمعرفــة واختبــار الوظــائف والمســؤوليات الرئيســية لمهــام االســتجابة للط ـوارئ .كمــا يتوجــب عليــه أيض ـاً
حضور برامج تدريب إضافية معتمـدة مـن قبـل اوبيتـو كـل سـنتين مـن أجـل اختبـار هـذه النشـاطات التـي ال يمكـن

اختبارها بح اًر.

على ضابط هبوط المروحيات أن:


يعاين طائرة مروحيـة صـالحة لالسـتعمال بانتظـام (مـرة كـل سـنة علـى األقـل) مشـاهدة شـروحات مـوجزة
من قبل طاقم الطائرة المروحية أو عبارة عن شريط فيديو.



المشـاركة فــي مــا ال يقـل عــن تمـرين بحــري واحـد خــالل العــام الختبـار المســؤوليات والوظــائف الرئيســية

المتعلقة بهذا الدور.


حضور برنامج تـدريبي اضـافي مـرة كـل سـنتين مـع كافـة أعضـاء فريـق االسـتجابة للطـوارئ فـي منصـة
هبوط الطائرات لتطبيق مدى االستجابة للوظائف التي لم يتمكن تطبيقها في الموقع البحري.

9.1.0

منشآت غير خاضعة للرقابة

إجراء ترتيبات خاصة لضابط هبوط المروحيات العاملين في المنشآت غير الخاضعة للرقابة .يمكن الرجـوع إلـى

اإلرشادات الموجودة بهذا الصدد في فقرة 9.11

صفحة  41من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.9

دور القائد فريق الطوارئ لمنصة هبوط المروحيات

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام

محددة في االستجابة للطوارئ وكما يلي:
معرفة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول ( من ضمنها التقييم الطبي وتقييم اللياقة وفقاً االرشادات
الطبية للمنظمة ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ – راجع بند )11.2

االلتزام باللياقة حسب معايير الكفاءة الصناعية المعتمدة من قبل اوبيتو لتحدد الكفاءة المناسبة لتولي
الدور

إكمال الكورس الخاص بعضو فريق الطوارئ منصة هبوط المروحيات يليه التقييم

التدريب على الكفاءة في البحر ،كتشغيل صمامات السيطرة على نظام الوقود الخاص بالطائرات
المروحية أثناء الطوارئ ،يليها عملية التقييم.

شكل (:)9

تدريبات بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ:

اضافة الى:



المشاركة السنوية في تمرين بحري مخصصة الختبار الوظائف والمسؤوليات



حضور برامج تدريبية إضافية مرة كل سنتين ومعتمدة من قبل اوبيتو.

الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.

شكل ( :)00الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ – عضو في الفريق الضابط عن هبوط المروحيات

صفحة  42من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9....

معايير القبول

يتوجب على األعضاء فريق الطوارئ لمنصة هبوط المروحيات تلبية متطلبات تنظيم مقدمة لكافة الموظفين كما
في فقرة ( .) 2كما يتوجب على مالك /مشغل الموقع التأكد من تلبية أعضاء فريق االستجابة للطوارئ في

منصات هبوط الطائرات لإلرشادات الطبية للمنظمة .راجع فقرة 11.2
9.9.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

إن الوظائف الرئيسية لعضو الفريق الضابط عن هبوط المروحيات موضحة في معايير اوبيتو الصناعية والتي

تصف طبيعة الكفاءة الالزمة ألعضاء الضابطين عن هبوط المروحيات.
9.9.1

كيفية تدريب األشخاص لهذه الوظائف والمسؤوليات

ستكون التطبيقات األولية عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل لألعضاء الضابطين عن هبوط المروحيات.
يتوفر لدى اوبيتو التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج مع قائمة باسم الجهات التي تنظمها
9.9.1

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم الكفاءات الخاصة بتولّي هذا الدور خالل البرامج التدريبيـة البريـة .ولمالـك /مشـغل الموقـع الحريـة فـي

اختبار أسلوب التقييم المناسب لهذا الغرض.
9.9.5

التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

تــتم المحافظــة علــى الكفــاءة عبــر إج ـراء التطبيقــات البحريــة حســب الجــدول المخصــص لنظــام إدارة االســتجابة
للطوارئ .ويتوجب على العضو الضابط عن هبـوط المروحيـات المشـاركة فـي مـا ال يقـل عـن تـدريب مـائي واحـد
في العام مخصص لمعرفة واختبار الوظائف والمسؤوليات الرئيسية لمهام االستجابة للطوارئ.
على العضو الضابط على هبوط المروحيات أن:


يعاين طائرة مروحيـة صـالحة لالسـتعمال بانتظـام (مـرة كـل سـنة علـى األقـل) مشـاهدة شـروحات مـوجزة



المشـاركة فــي مــا ال يقـل عــن تمـرين بحــري واحـد خــالل العــام الختبـار المســؤوليات والوظــائف الرئيســية

من قبل طاقم الطائرة المروحية أو شريط فيديو.
المتعلقة بهذا الدور.


حضــور برنــامج تــدريبي اضــافي معتمــد مــن أوبيتــو م ـرة كــل ســنتين مــع كافــة أعضــاء فريــق االســتجابة

للطوارئ في منصة هبوط الطائرات.
9.9..

منشآت غير خاضعة للرقابة

إجراء ترتيبات خاصة لألعضاء الضابطين عن هبوط المروحيات العاملين في المنشآت غير الخاضـعة للرقابـة.
يمكن الرجوع إلى اإلرشادات الموجودة بهذا الصدد في فقرة 9.11

صفحة  43من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.01

دور مشغل غرفة السيطرة  /المراقبة

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام
محددة في االستجابة للطوارئ وكما يلي:

عملية االختيار التي يقوم بها مالك /مشغل الموقع

رسم وتنفيذ برنامج تدريب األشخاص

إكمال التطبيقات البرية والبحرية

تقييم رسمي وفقاً للمعايير الصناعية للكفاءة لدى اوبيتو في السيطرة على الطوارئ والحاالت الحرجة

شكل (:)9

مشغل غرفة السيطرة والمشاركة في التطبيقات البحرية كما مبين في خطة االستجابة
البدأ بمهام ّ

للطوارئ

اضافة الى:


المشاركة السنوية في ما اليقل عن تمرين بحري واحد مخصص الختبار
الوظائف والمسؤوليات الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.

شكل ( :)01الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ – مشغل غرفة السيطرة  /المراقبة

صفحة  44من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.01.0

مقدمة

يجب أن يستند أهم عنصر من عناصر قرار مالك /مشغل الموقع بشأن مدى مالئمة المرشح لشغل موقع
مشغل غرفة السيطرة ،على مستوى أدائهم في السيطرة في حاالت الطوارئ واألوقات الحرجة .وعلى مالك/

مشغل األصول تقييم إمكانية مشغل غرفة السيطرة في تلبيته لمعايير الكفاءة الصناعية الوبيتو.
وهذه التوصيات أدناه تركز على الطريقة العامة وتعطي نصائح على المجاالت الواجب أخذها بنظر االعتبار
عند رسم وتطوير البرامج التدريبية.
9.01.1

التوصيات


ضرورة تهيئة برنامج تدريب األشخاص يستند على احتياجات محددة لمصلحة مشغل غرفة



ضرورة قضاء مشغل غرفة السيطرة الجدد لفترة تعارف في الموقف البحري مع قائد يتمتع بالخبرة



في حالة عدم عملهم سابقاً في مواقع ُعينوا فيها.
ضرورة استالم كافة مشغلي غرفة السيطرة لتدريبات من أجل تمكينهم االستجابة والسيطرة لحاالت

السيطرة .ويجب أن تكون هذه التطبيقات قائمة على األهلية مع أهمية تسجيل النتائج.

الطوارئ قبيل تعيينهم ومعتمدة من أوبيتو.


ضرورة وعي مشغل غرفة السيطرة بدور وضابطية المؤسسات الخارجية ذات العالقة.



يجب ان تحتوي التطبيقات والتقييمات الخاصة باالستجابة للحاالت الحرجة والطوارئ للخبرة الالزمة
في لعب دور مشغل غرفة السيطرة ب اًر أو بح اًر مع المحاكاة والتطبيق.



ضرورة اتصاف الجهات المنظمة للدورات التدربيبة بالمعرفة الالزمة حول الصناعات النفطية



ضرورة التدريب في كيفية السيطرة على الطوارئ وان يتضمن ذلك خبرة مشغل غرفة السيطرة في

وكيفية السيطرة على الطوارئ في البحر.

لعب دور مهم خالل حاالت الطوارئ غير الحقيقية (المحاكاة) إما في البر أو البحر.


إضافة إلى المشاركة في التطبيقات المبينة في خطة االستجابة للطوارئ ،يتوجب على مشغل غرفة
السيطرة المشاركة في تمرين واضح في السنة مخصص الختبار الوظائف والمسؤوليات الرئيسية

المتعلقة بهذا الدور.


يتوجب على مشغل غرفة السيطرة المشاركة في ما ال يقل في تدريبات الحفريات في عمق الماء في
ظروف مشابهة للظروف الحقيقية.



ضرورة أن يتضمن التدريب السيطرة على حاالت الطوارئ لتدريبات خاصة بقائد الموقع البحري مع



يجب األخذ في الحسبان متطلبات التطبيقات والتقييمات اإلضافية لمنصب مشغل غرفة السيطرة

فريق إدارة الطوارئ البحرية واألعضاء المهمين اآلخرين ذوي مهام محددة في االستجابة للطوارئ.

عند حدوث أية تغييرات رئيسية من شأنها طلب المزيد من المهارات والمعارف في الجانب الذي
سيتواله مشغل غرفة السيطرة وذلك في حالة شغل القائد لمنصبه في موقع آخر.

صفحة  45من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.00

الرشادات الخاصة بالمواقع غير الخاضعة للرقابة

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام
محددة في االستجابة للطوارئ وكما يلي:

تقييم المخاطر المصاحبة لالستجابة لحاالت الطوارئ في موقع العمل

اختيار الكفاءات المناسبة التي من شأنها التخفيف من حدة المخاطر

التعرف على األشخاص في البدأ بالمهام

توفير التطبيقات المعتمدة من قبل اوبيتو تليه التقييم

شكل (:)9

تدريبات بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ:

إضافة إلى:



المشاركة السنوية في ما ال يقل عن تمرين بحري واحد مخصص الختبار



حضور برامج تدريبية إضافية مرة كل سنتين ومعتمدة من قبل اوبيتو.

الوظائف والمسؤوليات الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.

شكل ( :)01الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ

صفحة  46من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

 9.00.0كفاءة الموظفين

من الضروري أن يأخذ مالك /مشغل الموقع فـي االعتبـار كفـاءة المـوظفين ذوي مهـام محـددة فـي االسـتجابة للطـوارئ

عند عملهم في المنشآت غيـر الخاضـعة للرقابـة .وهـذه المنشـآت قـد تتـرواح مـن أتظمـة رسـو القـوارب فـي المينـاء الـى
المنشآت األكثر تعقيداً ذات التجهيزات الكاملة .وتبعاً لذلك ،سيختلف أعداد الموظفين العاملين في هذه المنشـآت فـي

أي وقــت وفقـاً لنــوع العمــل الجــاري .وفــي هــذه الظــروف ،علــى مالــك /مشــغل الموقــع انتقــاء الكفــاءات المناســبة حســب

معايير اوبيتو مع التدريب والتقيـيم تباعـاً فـي أيـة مـن الجهـات التـي تـوفر التـدريب المناسـب والمعتمـد مـن قبـل اوبيتـو.

ومن المحتمل أن يخصص لألشخاص أدوا اًر متعددة.

مالحظة :لدى اوبيتو حالياً معيارين صناعيين اثنين مخصصين للمواقع غير الخاضعة للرقابة .وهما:


ضابط هبوط المروحيات في المواقع غير الخاضعة للرقابة



عضو فريق المختص بمنصبة الهبوط في المواقع غير الخاضعة للرقابة

 9.00.1االتصال مع الموظفين

على مالك /مشغل الموقع األخذ في الحسبان ،السيما مع الطبيعة المرنة لهذا الصنف ،آراء أفكـار القـوة العاملـة عنـد

اجراء عملية االنتقاء المذكورة في .9.11.1

ويجــب علــى مالــك /مشــغل الموقــع التأكــد مــن تقــديم شــرح مــوجز وواضــح للمــوظفين قبــل الوصــول الــى المنشــأة حــول
تخصيص واجبات االستجابة للطوارئ مع ضرورة التأكد من تدريب الموظفين المكلفين بمهام االسـتجابة للطـوارئ مـع

ضرورة كفائتهم.
 9.00.1انشاء وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

عل ــى مال ــك /مش ــغل الموق ــع أن يح ــدد الوظ ــائف والمس ــؤوليات الرئيس ــية ف ــي االس ــتجابة للطـ ـوارئ ض ــمن مه ــام فري ــق
االستجابة للطوارئ في المواقع غير الخاضعة للرقابة لتمكين تطبيق معايير أوبيتو الصناعية على المهام المحددة.

 9.00.1معايير القبول

على فريق االستجابة للطـوارئ فـي المنـاطق غيـر الخاضـعة للرقابـة تلبيـة متطلبـات القواسـم المشـتركة لكافـة المـوظفين

وما هو محدد في فقرة  .2وعلى مالك /مشغل الموقع ايضاً التأكد من خضوع مستوى لياقة الفريق لالرشادات الطبية
المحددة للمنظمة.

 9.00.5تدريب األشخاص في هذه الوظائف والمسؤوليات

يــتم تــدريب األشــخاص عل ــى برنــامج ت ــدريبي معتمــد مــن قبــل اوبيت ــو لفري ــق االس ــتجابة للط ـوارئ فــي المنــاطق غي ــر
الخاضــعة للرقابــة .ويمكــن الحصــول علــى تفاصــيل البرنــامج مــع قائمــة باســماء الجهــات التــي تــوفره ،مــن قبــل منظمــة

اوبيتو.
 9.00.0تقييم مدى امكانية الشخص على اثبات كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم الكفاءة الالزمة لتولي هذه المهام خالل برنامج التدريب البحري .وبعده يجب على مالك /مشغل االصـول

التأكد من تقييم هذه الكفاءات المكتسبة خالل التطبيقات في عرض الماء.وسيقرر مالك /مشغل الموقع الطريقـة التـي

المقيم لمعرفة الكفاءات الالزم تقييمها.
يستم من خاللها التقييم والتي يفضل أن يستعمل قائمة ّ

صفحة  47من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

 9.00.7الممارسة والمحافظة على الكفاءة في كيفية االستجابة للطوارئ

يتم المحافظة علـى مسـتوى الكفـاءة خـالل التطبيقـات البحريـة المنفـذة وفقـاً للجـدول المرسـوم بخصـوص االدارة الفاعلـة

في االستجابة للطوارئ .هناك تدريبات بحرية اخرى ترمي الى المحافظة على الكفاءة عبر حضور البرنـامج التـدريبي

المعتمد من قبل اوبيتو لكل سنتين والمخصص لفريق االستجابة للطوارئ في المواقع غير الخاضعة للرقابة.
 9.00.1معايير مماثلة

اضافة الى األدوار المحددة لضابط المسؤول عن هبوط المروحيـات فـي المواقـع غيـر الخاضـعة للرقابـة (فقـرة )9.12

ولعضــو الفري ــق الض ــابط ع ــن منص ــة هب ــوط المروحي ــات (فقــرة  ،)9.13ق ــد يك ــون هن ــاك أعض ــاءاً لفري ــق االس ــتجابة

للطوارئ في المواقع غير الخاضعة للرقابـة يمتلكـون كفـاءات لـألدوار المحـددة فـي فقـرة ( 9ارشـادات للتـدريب والكفـاءة

ف ــي مج ــال االس ــتجابة للطـ ـوارئ للم ــوظفين ذوي ض ــابطيات مح ــددة) .وبموج ــب ه ــذه الظ ــروف ،ل ــيس م ــن الض ــروري
ألعضــاء فريــق االســتجابة للط ـوارئ فــي المواقــع غيــر الخاضــعة للرقابــة أن يكــرروا هــذه الفق ـرة .وعلــى مالــك /مشــغل

الموقع التأكد من أن يكون الموقع وعمل أجهزة االستجابة للطوارئ مألوفاً لدى أعضاء الفريق.

صفحة  48من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.01

دور ضابط عن هبوط الطائرات المروحية في المواقع غير الخاضعة للرقابة

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام
محددة في االستجابة للطوارئ وكما يلي:
معرفة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول (من ضمنها التقييم الطبي وتقييم اللياقة وفقاً االرشادات
الطبية للمنظمة ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ – راجع بند )11.2

االلتزام باللياقة حسب معايير الكفاءة الصناعية المعتمدة من قبل اوبيتو لتحدد الكفاءة المناسبة لتولي
الدور

إكمال الكورس الخاص لضابط بهبوط الطائرات المروحية في المواقع غير الخاضعة للرقابة يليه التقييم

التدريب على الكفاءة في البحر ،كالتأكد من وجود أجهزة مكافحة الحرائق واإلنقاذ ،يليها عملية التقييم.

شكل (:)9

تدريبات بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ:

اضافة الى:



المشاركة السنوية في تمرين بحري مخصصة الختبار الوظائف والمسؤوليات



حضور برامج تدريبية إضافية مرة كل سنتين ومعتمدة من قبل اوبيتو.

الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.

شكل ( :)05الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ – ضابط هبوط الطائرات المروحية في المواقع غير الخاضعة للرقابة

صفحة  49من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.01.0

معايير الدخول

يتوجب على ضابط المسؤول عن هبوط المروحيات في المواقع غير الخاضـعة للرقابـة تلبيـة متطلبـات "مقدمـة
تعريفية لكافة الموظفين" كما في فقرة .2

كم ــا يتوج ــب عل ــيهم إتب ــاع م ــا ه ــو م ــذكور ف ــي فقـ ـرة  .2لك ــن إذا ت ــوفرت ل ــدى ض ــابط المس ــؤول ع ــن هب ــوط
المروحيــات شــهادة صــادرة عــن منظمــة اوبيتــو مــع خب ـرة فــي مجــال المواقــع غيــر الخاضــعة للرقابــة ،فبامكانــه،
وبموافقــة خطيــة مــن مالــك /مشــغل الموقــع ،أن يأخــذ يوم ـاً اضــافياً للتــدريب مــن أجــل الحصــول علــى شــهادة "

ضـابط المسـؤول عـن هبــوط المروحيـات فـي المواقـع غيــر الخاضـعة للرقابـة" صـادرة مــن اوبيتـو .أمـا فـي حالــة
ع ــدم اعتب ــارهم كف ــوئين بم ــا في ــه الكفاي ــة ،عل ــيهم عندئ ــذ أخ ــذ الك ــورس الكام ــل " ض ــابط المس ــؤول ع ــن هب ــوط
المروحيات في المواقع غير الخاضعة للرقابة".

9.01.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

إن الوظائف الرئيسية ضابط المسؤول عن هبوط المروحيات في المواقع غير الخاضعة للرقابة موضحة في

معايير اوبيتو الصناعية والتي تصف طبيعة الكفاءة الالزمة للضباط المسؤولين عن هبوط المروحيات.
9.01.1

كيفية تدريب األشخاص لهذه الوظائف والمسؤوليات

ستكون التطبيقات األولية عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل اوبيتو للضباط المسؤولين عن هبوط
المروحيات في المواقع غير الخاضعة للرقابة .يتوفر لدى اوبيتو التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج مع قائمة

باسم الجهات التي تنظمها.
9.01.1

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم مستوى الكفاءة الالزمة ألخذ هذا الدور خالل البرامج التدريبية في البر ،مع ضرورة تأكد مالك/
مشغل الموقع على تقييم مستويات اكفاءة التي ال يمكن اكتسابها اال من خالل التطبيقات البحرية .أما
موضوع أسلوب التقييم المتبع فاألمر عائد إلى مالك /مشغل الموقع.
9.01.5

التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

تــتم المحافظــة علــى الكفــاءة عبــر إج ـراء التطبيقــات البحريــة حســب الجــدول المخصــص لنظــام إدارة االســتجابة
للطوارئ .ويتوجب علـى ضـابط المسـؤول عـن هبـوط المروحيـات فـي المواقـع غيـر الخاضـعة للرقابـة المشـاركة

فــي مــا ال يقــل عــن تــدريب بحــري واحــد فــي العــام مخصـص لمعرفــة واختبــار الوظــائف والمســؤوليات الرئيســية
لمهــام االســتجابة للط ـوارئ كمــا يجــب حضــور تــدريب معتمــد مــن أوبيتــو مــع جميــع أعضــاء فريــق االســتجابة
للطوارئ علـى منصـات هبـوط المروحـات لتطبيـق االسـتجابة للطـوارئ التـي لـم يتمكنـوا مـن تطبيقهـا فـي الموقـع
البحري.

صفحة  52من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.01

دور العضو الفريق منصة هبوط الطائرات المروحية في المواقع غير الخاضعة للرقابة

إضافة إلى التقييم والتدريب المخصصين للموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة ،تشير اإلرشادات إلى مهام
محددة في االستجابة للطوارئ وكما يلي:
معرفة مدى تلبية الشخص لمعايير القبول ( من ضمنها التقييم الطبي وتقييم اللياقة وفقاً االرشادات
الطبية للمنظمة ألعضاء فريق االستجابة للطوارئ – راجع بند )11.2

االلتزام باللياقة حسب معايير الكفاءة الصناعية المعتمدة من قبل اوبيتو لتحدد الكفاءة المناسبة لتولي
الدور

إكمال الكورس الخاص بأعضاء الفريق منصة هبوط الطائرات المروحية في المواقع غير الخاضعة
للرقابة يليه التقييم

التدريب على الكفاءة في البحر يليها عملية التقييم.

شكل (:)9

تدريبات بحرية منظمة كما هي مبينة في خطة االستجابة للطوارئ:

اضافة الى:



المشاركة السنوية في تمرين بحري مخصصة الختبار الوظائف والمسؤوليات



حضور برامج تدريبية إضافية مرة كل سنتين ومعتمدة من قبل اوبيتو.

الرئيسية المتعلقة بهذا الدور.

شكل ( :)00الكفاءة والتدريب في االستجابة للطوارئ – الفريق الضابط عن هبوط الطائرات المروحية في المواقع غير
الخاضعة للرقابة

صفحة  51من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.01..

معايير الدخول

يتوجب على عضو الفريق منصة هبوط المروحيات في المواقع غير الخاضـعة للرقابـة تلبيـة متطلبـات "مقدمـة
تعريفية لكافة الموظفين" كما في فقرة .2

ويتوجــب علــى مالــك /مشــغل الموقــع التأكــد مــن اســتجابة عضــو الفريــق منصــة هبــوط المروحيــات فــي المواقــع
غير الخاضعة للرقابة لإلرشادات الطبية للمنظمة .راجع فقرة 11.2
9.01.1

خلق وظائف وضابطيات رئيسية في االستجابة للطوارئ

إن الوظائف الرئيسية عضو الفريق منصة هبوط المروحيات في المواقع غير الخاضعة للرقابة موضحة في

معايير اوبيتو الصناعية والتي تصف طبيعة الكفاءة الالزمة ألعضاء منصة هبوط المروحيات.
9.01..

كيفية تدريب األشخاص لهذه الوظائف والمسؤوليات

ستكون التطبيقات األولية عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل اوبيتو للضابطين عن أعضاء الفريق منصة

هبوط المروحيات في المواقع غير الخاضعة للرقابة .يتوفر لدى اوبيتو التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج مع

قائمة باسم الجهات التي تنظمها.
9.01..

تقييم مدى قدرة الشخص على اظهار كفاءته في هذه الوظائف والمسؤوليات

سيتم تقييم مستوى الكفـاءة الالزمـة ألخـذ هـذا الـدور خـالل البـرامج التدريبيـة فـي البـر ،مـع ضـرورة تأكـد مالـك/

مشــغل الموقــع علــى تقيــيم مســتويات الكفــاءة التــي ال يمكــن اكتســابها اال مــن خــالل التطبيقــات البحريــة .أمــا
موضوع أسلوب التقييم المتبع فاألمر عائد إلى مالك /مشغل الموقع.
9.01..

التدريب والمحافظة على الكفاءة في االستجابة للطوارئ

تــتم المحافظــة علــى الكفــاءة عبــر إج ـراء التطبيقــات البحريــة حســب الجــدول المخصــص لنظــام إدارة االســتجابة
للطوارئ .ويتوجب على عضو فريق منصة هبوط المروحيات في المواقع غير الخاضعة للرقابة المشاركة فـي
مـا ال يقـل عـن تـدريب مـائي واحـد فـي العـام مخصـص لمعرفـة واختبـار الوظـائف والمسـؤوليات الرئيسـية لمهــام

االستجابة للطوارئ .كما يتوجب عليه حضور برامج تدريبية إضافية معترفة من قبل اوبيتو مرة كل سنتين.

صفحة  52من 63

اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز

9.01

مهام أخرى تاخذ بنظر االعتبار

9.01.0

االستجابة للطوارئ وطاقم قوارب االتقاذ

يمكــن الرجــوع إلــى معــايير التــدريب الصــناعية الوبيتــو مــن أجــل االطــالع علــى الوظــائف الرئيســية لطــاقم قـوارب
اإلنقاذ واالستجابة للطوارئ والتي تصف فيها مستوى الكفاءة الواجب توفرها لدى الطاقم.

ستكون التطبيقات األولية عبر برامج التدريب المعتمدة من قبل اوبيتو لطاقم قوارب اإلنقـاذ واالسـتجابة للطـوارئ.
وتتوفر لدى اوبيتو قائمة بأسماء الجهات المنظمة لهذه التطبيقات مع تفاصيل هذه البرامج.
مالحظة :تتوفر لدى اوبيتو حالياً معايير تدريب صناعية خاصة بطاقم قوارب اإلنقاذ واالستجابة للطوارئ.


العمليات األولية على ظهر القوارب



إسعافات طبية متقدمة



بحار طاقم االنتشال السريع




9.01.1

ربان طاقم االنتشال السريع
ربان القوارب الصغيرة



األوامر والسيطرة للعمليات األولية على ظهر القوارب



برامج تدريبية لطاقم وربان العمليات األولية على ظهر القوارب

الطاقم المالحي – قوارب داعمة

يتوجب على طاقم قوارب الدعم تلقي التطبيقات التي توفرها الدولة التي تحمل السفينة علمها أو مشـغل السـفينة.
وفي حالة انتقال هؤالء الطاقم للعمل في البحر إما بـالقوارب أو بالطـائرات المروحيـة فعلـيهم تلقـي أيضـاً تـدريبات

بخصوص االنتشال عبر المروحيات ومعتمدة من قبل اوبيتو كالهروب من الهيلكوبتر تحت الماء.
9.01.1

الموظفون الضابطون عن النتاج والحفر

يتطلبه موظفي اإلنتاج والحفر ذو مهام االستجابة للطوارئ.
على مالك /مشغل الموقع األخذ في الحسبان ما
ّ
أما الموظفون العاملين في مالجئ مؤقتة فيجـب تلقـي تـدريبات خاصـة إلعطـاء أفضـل األداء فـي الظـروف التـي

سيعايشونها.
فعلــى ســبيل المثــال ،إذا تطلــب األمــر االســتعانة بهـؤالء المــوظفين فــي مكافحــة الح ارئــق ،أو عــزل البنايــات تحــت

الحمايــة كاســتعمال الم ــاء مــثالً ،أو فــي الح ــاالت التــي تتطلــب اللج ــوء إل ــى أجهـ ـزة الت ــنفس ،يجــب عنــدها تلق ــي
التطبيقات المالئمة وأن يمنحوا الفرصة في التدريب على التقنيات الموجودة

وفــي ضــوء المتغيـرات الواســعة لإلجـراءات والتطبيقــات فــي هــذا المجــال ،مــن غيــر الممكــن تحديــد برنــامج تــدريبي
مناســب ومشــترك .لــذا يتوجــب علــى مالــك /مشــغل الموقــع أن يستشــير بعــض الجهــات المناســبة المنظمــة للبـرامج
التدريبية في إيجاد البرامج التدريبية المالئمة.
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9.01.1

السيطرة على آبار النفط

يعـد تــدريب وتقيـيم كفــاءات المــوظفين عنصـ اًر رئيســياً فـي الســيطرة الجيــدة علـى اآلبــار .وسـيكون وجــود المــوظفين
الذين تلقوا تدريبات نظرية وعملية في فهم والتعامل مع مشاكل اآلبار ،عامالً مهمـاً فـي تخفـيض احتمـال حـدوث

المشاكل في هـذه اآلبـار .حيـث يجـب تـوفير البـرامج التدريبيـة للمـوظفين ذوي األهليـة علـى مبـادئ السـيطرة علـى
اآلبار من خالل توظيف تقنيات السيطرة .كما يفضـل اللجـوء إلـى تطبيـق الظـروف المشـابهة للحقيقـة (المحاكـاة)

اللجوء إلى التطبيقات الواقعية من أجل التطيبق العملي لتقنيات النظرية.

وبعد الفراغ من التدريب على كيفيـة السـيطرة علـى اآلبـار ،يجـب تقيـيم مـوظفين محـددين وفقـاً لمعـايير الصـناعية

كالمعيــار المعتمــد مــن قبــل اللجنــة العالميــة للســيطرة علــى اآلبــار أو برن ــامج االعتمــاد الخــاص بالســيطرة علــى
اآلبار.

يجب أخذ مستويات االختبارات التالية في االعتبار تبعاً لمتطلبات العمل:
الوظيفة

متطلبات الشهادة

مشرف على الحفريات

اختبار نموذجي – مستوى المشرفين

أداة الدفع

اختبار نموذجي – مستوى المشرفين

إقرار العمل في البحر  -مستوى المشرفين
إقرار العمل في البحر  -مستوى المشرفين

الحفار

اختبار نموذجي – مستوى الحفارين

مساعد الحفار

اختبار نموذجي – مستوى الحفارين

إقرار العمل في البحر  -مستوى الحفارين
إقرار العمل في البحر  -مستوى الحفارين

9.01.5

التطبيقات والحفريات في موقع اآلبار

التــدريب والتمـرين علــى المنصــة البحريــة ســيهيئ المــوظفين العــاملين فــي التعامــل مــع المشــاكل الحقيقيــة فــي آبــار

النفط .ستكون هذه التطبيقات امتداد للخبرات التي اكتسوبها في الحصص على أن تجري بطريقة تسهم في بنـاء
الثقة وتقلل من الوقت الالزم لردة الفعل.
وعند إعداد خطـة االسـتجابة للطـوارئ للمـوظفين الضـابطين عـن الحفـر ،يتوجـب علـى مالـك /مشـغل الموقـع أخـذ
األمور التالية في الحسبان:


مقدمة آلة الحفر /مناورة



صمامات الحفر /مناورة



تشغيل آلة الحفر /مناورة



مانع االنفجار /مناورة



مخنقة آلة الحفر /مناورة
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01

مصفوفات
الفئة

معايير الدخول

الكفاءات

التدريب والتقييم
األولي

التدريب على اظهار
الكفاءة في البحر

تدريبات وتمارين إضافية
في البر

يجب أن يخضع الموظفين الذين ليست لديهم مهام محددة في االستجابة للطوارئ للتدريبات المشار إلىها أدناه
كما مبين في
المعايير الطبية للمنظمة

المعايير الصناعية
الوبيتو

الموظفين العاملين

مقدمة حول أسس

كما مبين في هذه

السالمة الساسية

اإلرشادات وخطة

تدريبات إضافية على

المدارية /البحرية

مشغل /مالك الموقع

الطوارئ كل  4سنوات

والتدريب على الطوارئ

في االستجابة للطوارئ

عندما سيتدعي االنتقال إلى الموقع البحري استعمال القارب ،يتوجب على الموظفين إكمال برنامج سالمة خاص حول االنتقال
بالقارب ومعتمد من قبل اوبيتو

في البحر

عند وجود احتمال لتسرب كبريتيد الهايدروجين ،يتوجب على الموظفين إكمال تدريبات أساسية حول غاز كبريتيد الهايدروجين معتمد
من قبل اوبيتو
تلقي الحد األدنى من تدريبات السالمة الصناعية .حيث يقدم هذا البرنامج العناصر الرئيسية في السالمة التي يطالب بها كافة العمال
أثناء العمل في البحر.
إضافة إلى ما ذكر ،يجب أن يخضع الموظفين ذوي مهام محددة في االستجابة للطوارئ للتدريبات الضافية المشار إليها أدناه.

قائد الموقع البحري

عملية اختيار مالك
الموقع

كما مبين في
المعايير الصناعية
الوبيتو

كما مبين في هذه
ارجع فقرة  9.1حول

اإلرشادات وخطة

هذه اإلرشادات

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

المشاركة في تدريبات حول
التقييم كل  3سنوات إضافة
إلى تدريبات إضافية

نائب قائد الموقع
راجع بند  9.2حول هذه اإلرشادات

البحري في

االستجابة للطوارئ
عملية اختيار مالك/
مشغل الموقع ،عضو
قائد فريق

االستجابة للطوارئ/
الحرائق

فريق االستجابة
للطوارئ /الحرائق أو أية
مؤهالت ذات صلة مع
التقييم الصحي واللياقة

كما مبين في
المعايير الصناعية
الوبيتو

كما مبين في هذه
الدورات المعتمدة من

اإلرشادات وخطة

قبل اوبيتو

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

المشاركة في برامج تدريبية
إضافية معتمدة من قبل
اوبيتو كل سنتين

وفقاً إلرشادات الطبية
للمنظمة

عملية اختيار مالك/
مشغل الموقع ،عضو
فريق االستجابة

كما مبين في

عضو فريق

االستجابة للطوارئ/

للطوارئ /الحرائق صلة

المعايير الصناعية

الحرائق

مع التقييم الصحي

الوبيتو

كما مبين في هذه
الدورات المعتمدة من

اإلرشادات وخطة

قبل اوبيتو

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

واللياقة وفق ًا إلرشادات

المشاركة في برامج تدريبية
إضافية معتمدة من قبل
اوبيتو كل سنتين

الطبية للمنظمة

ربان قوارب النجاة

عملية اختيار مالك/
مشغل الموقع

كما مبين في
المعايير الصناعية
الوبيتو

كما مبين في هذه
الدورات المعتمدة من

اإلرشادات وخطة

قبل اوبيتو

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

المشاركة في برامج تدريبية
إضافية معتمدة من قبل
اوبيتو كل سنتين
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مدقق الفرق

منسق الفرق

عملية اختيار مالك/
مشغل الموقع

عملية اختيار مالك/
مشغل الموقع

كما مبين في هذه

كما مبين في
المعايير الصناعية

تدريبات بحرية

الوبيتو

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ
كما مبين في هذه

كما مبين في
المعايير الصناعية

اإلرشادات وخطة

تدريبات بحرية

الوبيتو

اإلرشادات وخطة
مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

عملية اختيار مالك/
ضابط المسؤول
على هبوط
المروحيات

مشغل الموقع ،مع
التقييم الصحي واللياقة
وفقاً إلرشادات الطبية

كما مبين في

الدورات التدريبية

المعايير الصناعية

المعتمدة من قبل

الوبيتو

اوبيتو

للمنظمة ألعضاء فريق

كما مبين في هذه

المشاركة في برامج تدريبية

اإلرشادات وخطة

إضافية معتمدة من قبل

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

اوبيتو كل سنتين

االستجابة للطوارئ
عملية اختيار مالك/

عضو الفريق

مشغل الموقع ،مع

المسؤول على

التقييم الصحي واللياقة

منصة هبوط
المروحيات

وفقاً إلرشادات الطبية

كما مبين في

الدورات التدريبية

المعايير الصناعية

المعتمدة من قبل

الوبيتو

اوبيتو

للمنظمة ألعضاء فريق

كما مبين في هذه

المشاركة في برامج تدريبية

اإلرشادات وخطة

إضافية معتمدة من قبل

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

اوبيتو كل سنتين

االستجابة للطوارئ
مشغل غرفة
السيطرة

عملية اختيار مالك/
مشغل الموقع

كما مبين في
المعايير الصناعية
الوبيتو

كما مبين في هذه
راجع فقرة  9.12من

اإلرشادات وخطة

هذه اإلرشادات

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

عملية اختيار مالك/
مواقع غير خاضعة
للرقابة

مشغل الموقع ،مع

كما مبين في

الدورات التدريبية

التقييم الصحي واللياقة

المعايير الصناعية

المعتمدة من قبل

وفقاً إلرشادات الطبية

الوبيتو

اوبيتو

للمنظمة

كما مبين في هذه

المشاركة في برامج تدريبية

اإلرشادات وخطة

إضافية معتمدة من قبل

مشغل /مالك الموقع
في االستجابة للطوارئ

اوبيتو كل سنتين

الزوار – يرجى الرجوع إلى بند  6.3من هذه اإلرشادات
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00

مالحظات حول الرشادات

00.0

أمثلة

األمثلة متوفرة في ثنايا هذه اإلرشـادات للمسـاعدة فـي فهـم ومسـاعدة القـارئ فـي شـرح هـذه اإلرشـادات بالطريقـة إلـى

يريدها المؤلف .لكن يجب عدم أخذ هذه األمثلة بصورتها النهائية والشاملة ،وأن ال تاخذ وكأنها دالـة علـى ضـرورة
التعامل مع موقف ما بطريقة معينة.

00.1

اللياقة الطبية

علــى مالــك /مشــغل الموقــع ان يــدرك بــان تمــارين االســتجابة للطـوارئ تتضــمن عوامــل مضــنية ومجهــدة بــدنياً .لــذلك

فإن على الموظفين المشاركين في هذه التطبيقات أن يكونوا الئقين طبياً وقادرين على تلقي هذه التطبيقات.

إن مستويات اللياقة البدنية اإلضافية ينطبق على أعضاء فريق مكافحة الح ارئـق والطـوارئ ،ورؤسـاء فريـق الح ارئـق

والط ـوارئ ،والضــابط المخــتص بهبــوط المروحيــات وك ــذلك اعض ــاء الفري ــق المخــتص بمنصــة هب ــوط المروحي ــات.

وس ــيقوم مال ــك /مش ــغل الموق ــع بتط ــوير ه ــذه المس ــتويات اإلض ــافية م ــن اللياق ــة البدني ــة ب ــاللجوء إل ــى الممارس ــات

الصناعية.
ويتوج ــب عل ــى مال ــك /مش ــغل الموق ــع وأرب ــاب العم ــل وك ــذلك الجه ــات المنظم ــة للبـ ـرامج التدريبي ــة التأك ــد م ــن أن
التطبيقات البحرية والبرية متناسب مع مسـتويات اللياقـة التـي تـم تقييمهـا .ويجـت االنتبـاه بصـورة خاصـة إلـى بعـض
واجبات االستجابة للطوارئ التي تتطلب مكافحة الحرائق واإلنقاذ واستعمال أجهزة التنفس.
00.1

تغيرات في أدوار الطوارئ

لقد تم التعرف على األدوار التي تضطلع في االستجابة للطوارئ من قبل المجاميع الصناعية .اال أن هناك ظروفاً

تكــون فيــه األدوار غيــر متناســبة مباش ـرة مــع الوظــائف المحــددة فــي نظــام إدارة االســتجابة للط ـوارئ .فمــثالً ،يكــون
شــخص الــذي يقــود فريــق االســتجابة للطـوارئ /الح ارئــق فــي المنشــآت الصــغيرة الحجــم قائـ ًـد لفريــق الطـوارئ البحريــة
الــذي يبعــث بتقــارير إلــى شــخص أو أشــخاص ضــابطين علــى الســيطرة علــى حــاالت الطـوارئ ،بينمــا فــي المنشــآت
الكبيرة يبعث بتقارير إلى شخص ذو مركز متوسـط كالمسـيطر علـى فريـق الطـوارئ /المنسـق /المسـيطر فـي موقـع

العمل أو من شابههم .ففي هذه الظـروف ،يتوجـب علـى مالـك /مشـغل الموقـع األخـذ فـي الحسـبان ماهيـة الوظـائف
والمســؤوليات الرئيســية الداخلــة فــي التطبيــق مــع ضــرورة معرفــة الحجــم والعمــر والموقــع ومــدى تعقيــد المنشــأة .أمــا
الغرض من المعايير الرئيسية الواجب تبنيها فهو للتأكد من مـن تـدريب المـوظفين ذوي واجبـات االسـتجابة للطـوارئ
لشغل المهام المكلفين بها خالل الطوارئ.
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00.1

حفظ التسجيالت

يتوجــب علــى مشــغل /مالــك الموقــع أن يكــون قــاد اًر علــى برهنــة وجــود أنظمــة كافيــة تضــمن وجــود كفــاءات الزمــة فــي
حاالت الطوارئ .وبامكانه ايضاً تطوير نظامه الخاص بتسجيل الكفاءات هذه التـي يمكـن مالحظتهـا أثنـاء االسـتجابة

للطوارئ في البحر .ولـيس الغـرض مـن هـذه االرشـادات هـو احتفـاظ مالـك /مشـغل الموقـع لتسـجيالت كثيـرة للتـدريبات

والكفاءات.
وسـتكون وجــود شــهادة صـادرة مــن اوبيتــو دلـيالً كافيـاً علــى تـوفر الكفــاءة فــي مهـام حــاالت الطـوارئ والتـي تــم التــدريب

عليهــا وتقييمهــا خــالل احــدى الــدورات المعتمــدة مــن قبــل اوبيتــو .وتفاصــيلها موجــودة فــي المســجلة الرئيســية الوبيتــو

والمسماة .Vantage
00.5

ان الفاصــلة بــين التطبيقــات والتمــارين االضــافية للمــوظفين ذوي مهــام محــددة والــذين ليســت لــديهم مهــام محــددة فــي
االســتجابة للط ـوارئ مبينــة ض ــمن المعــايير الصــناعية الوبيت ــو .اال أن هن ــاك ح ــاالت يــتم فيه ــا تمديــد هــذه الفواص ــل

الزمنية .وسيكون لمالك /مشغل الموقع حرية االختيار في اتخاذ االجراء المناسب.

ولكي يتم تالفي حصول أية تعسفات فـي االسـتفادة مـن هـذه الفواصـل ،يتوجـب علـى مالـك /مشـغل الموقـع التأكـد مـن
صدور طلبات التمديد من قائد المنشأة البحرية أو أي عضو أقدم في فريق ادارة العمليات .أما الطلبات الصـادرة مـن
بقيــة المــوظفين االداريــن فســيتم اهماله ــا .ويجــب اكم ــال االســتمارة الموج ــودة فــي ملح ــق ( )1وتق ــديمها ال ــى الجه ــات
المنظمة للبرامج التدريبية.

وعلى أرباب بذل كافة الجهود للتأكد مـن اكمـال كافـة االسـتجابات الخاصـة للطـوارئ قبـل انتهـاء صـالحية الشـهادات.

أمــا فــي الظــروف االســتثنائية التـي ال يــتمكن فيهــا الشــخص مــن الــدورة قبــل انتهــاء صــالحية الشــهادة ،يســتطيع حينهــا
مالك /مشغل الموقع تمديد صالحية الشهادة لثالثة اشهر اخرى.


تمــنح هــذه التمديــدات للتغطيــة علــى الظــروف التــي ال يمكــن التنبــأ بهــا كــالمرض وطلبــات العمــل غيــر



يتم التقديم على التمديد للموظفين الذين أكملوا التطبيقات الرئيسية وما ال يقل عن كورس اضـافي واحـد

العادية.

في موضوع االستجابة للطوارئ.


ال يمكن التمديد للزوار أو الموظفين العاملين في البحر بين الحين واآلخر.
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اوبيتو العالمية دليل لإلدارة الفاعلة في الكفاء والتدريب خالل عمليات االستجابة للطوارئ في حقول النفط والغاز



علــى مالــك /مشــغل الموقــع أن يكــون علــى بينــة مــن األخطــار الناجمــة ،وعلــى تــاريخ الشــخص وخبرتــه

ومدى مشاركته في مجال التدريب البحري والتمارين قبل االقرار في الموافقة علـى تأجيـل الحضـور فـي

الدورات االضافية.


يجــب توثيــق األســباب التــي تــم بموجبهــا الموافقــة علــى التمديــد ،مــع الموافقــة عليهــا بالنيابــة عــن مشــغل/
مالك الموقع من قبل شخص مخول ،وتقديمها الى الجهات التي توفر الدورات التدريبية مـن خـالل مـأل

االستمارة المرفقة بملحق .1

وعنــد مــنح التمديــد ،ســيبدأ التــاريخ الفعلــي لشــهادة التــدريب فــي دورة اضــافية معتمــدة مــن قبــل اوبيتــو هــو تــاريخ انقضــاء الشــهادة
الحالية للشخص ،اي الشهادة الحالية الوبيتو.
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ملحق ()0
01

تعريفات

01.0

الكفاءة

المصطلحات اآلتية استعملت في هذه اإلرشادات:
يمكـن تعريفهـا بأنهـا امـتالك المهـارات والخبـرة والمعرفـة الالزمـة والقـدرة علـى تطبيقهـا فـي بيئـة عمـل مـا لتنفيـذ واجبــات

محددة وفقاً لمعايير معروفة.
01.1

التقييم

01.1

مشغل /مالك الموقع

وهو الحكم بكفاءة الشخص أو عدم كفاءته في تنفيذ مهام االستجابة للطوارئ.
في المنشآت الثابتة ،يعد المشغل هو مالك الموقع .أما في وحدات الحفر المتنقلة ،يعد المالك هو مالك الموقع .وهما

ضــابطان عــن حــاالت الســالمة واتخــاذ اإلج ـراءات الضــرورية للحيلولــة دون وقــوع االنفجــارات ،واالســتجابة للط ـوارئ
وتعيين قائد الموقع البحري.
01.1

رب العمل

01.5

المشغل

01.0

المقاول

هي المنظمة أو الشخص الذي يوظف مجموعة األشخاص ولها واجب العناية بهؤالء العمال.
رب العمل هي المنظمة أو مجموعة الشركات المعينة من قبل مالك االمتياز للعمل في الموقع أو مجموعة المواقع

وهــي المنظمــة أو الشــخص الــذي وقــع عقــد يلتــزم بعقــد تقــديم الخــدمات مــع المشــغل أو مــع المالــك (فــي حالــة الموقــع
البحري المتنقل)
01.7

اوبيتو العالمية

وهــي منظمــة طــورت وحافظــت علــى المعــايير الصــناعية وتوثيــق اإلرشــادات وتعمــل علــى ضــمان تحقيــق المعــايير
الخاصة بها من قبل شبكة الجهات المنظمة للبرامج التدريبية والمعتمدة من قبل اوبيتو.
01.1

الدورات المعتمدة من قبل اوبيتو

وتشير إلى أية دورة تدريبية معتمدة من قبل اوبيتو
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01.9

الزوار

وهو الشخص الذي يتنقل بح اًر لسبب غير المشاركة في العمل .كثمل شخص في رحلة التعرف على البيئة البحرية أو
أي شخص يمثل مصالح خارجية مثل وزير في الحكومة.
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)1( ملحق
أسماء وعناوين االتصال
OPITO International FZ LLC
PO Box 500726
Block 11 Room F11
Knowledge Village
Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 445 8482
OPITO Asia Pacific Sdn Bhd
10th Floor, UBN Tower
10 Jalan P. Ramlee
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 207 27350
Website: www.opito.com
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طلب بإعفاء

طلب تمديد شهادة منهية الصالحية حول االستجابة للطوارئ
مالحظات:
يجب بذل كافة المساعي لضمان إكمال التطبيقات الخاصة في االستجابة للطوارئ قبل انتهاء صالحية الشهادة الحإلىة
أما في الظروف االستثنائية التي ال يتمكن فيها الشخص مـن الـدورة قبـل انتهـاء صـالحية الشـهادة ،يسـتطيع حينهـا مالـك /مشـغل
الموقع تمديد صالحية الشهادة لثالثة أشهر أخرى.


تمنح هذه التمديدات للتغطية على الظروف التي ال يمكن التنبأ بها كالمرض وطلبات العمل غير العادية.



يــتم التقــديم علــى التمديــد للمــوظفين الــذين أكمل ـوا التطبيقــات الرئيســية ومــا ال يقــل عــن كــورس اضــافي واحــد فــي
موضوع االستجابة للطوارئ.



إن الشخص الضابط المذكور في أدناه يجب أن يكون مرشحاً من قبل مالك /مشـغل الموقـع ومـن العـادة أن يكـون



عند منح التمديد ،سيكون التاريخ الفعلي الجديد للشهادة سيكون تاريخ نفاذ صالحية الشهادة الحإلىة.

قائداً لمنشأة مائية أو عضو أقدم لمجموعة الموظفين العاملين في البر .وعلـى الشـخص الضـابط مراجعـة تفاصـيل
تدريب الشخص وخبرته ومدى مشاركته في التطبيقات والحفريات قبل اإلق ارر بأن مستوى حضوره ٍ
كاف.

اسم الشخص الطالب لإلعفاء
تاريخ الميالد

رقم الـ Vintage

اسم الدورة التدريبية
تاريخ انتهاء صالحية الشهادة الحإلىة
اسم المؤسسة الطالبة لإلعفاء
الشخص الضابط
عنوان الوظيفة
رقم الهاتف
عنوان البريد األلكتروني
أسباب منح االعفاء

توقيع الشخص الضابط

التاريخ

لمعلوماتكم يرجى مالحظة أنه يمكن تجديد شهادة نافذة في التطبيقات الخاصة باالستجابة للطوارئ لمدة  3اشهر وذلك قبل نفاذ
صالحية الشهادة الحالية (دون أن تنتهي الصالحية)
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