
مشروع بوسو )POSOW( ممول بالشراكة مع االتحاد األوروبي من خالل الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون مع معهد البحوث وحماية البيئة )ISPRA(، ومركز التوثيق 
والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه )Cedre( ، ومؤسسة اإلنذار البحري )Sea Alarm(، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا )CPMR( بالتنسيق مع المركزاإلقليمي 

لالستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط )REMPEC(، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

الطريق نحو التطوع 
 خطوة

بخطوة

   التسجيل عند سكرتارية المخيم
تاريخ الوصول	 
البيانات الشخصية وطرق االتصال	 
اإلشارة إلى الجمعية التابع لها 	 
ممثل الفريق	 
لوحة تسجيل المركبة وموديلها )في حالة استخدامها(	 
اإلشارة إلى منطقة االستقبال 	 

   اإلقامة وتقديم الطعام
مخيمات ، مرافق محلية عامة أو أماكن اإلقامة السياحية المحلية	 
توضيح االحتياجات الخاصة)دينية،ثقافية،صحية،خاصة بالطعام ...(	 

  توفر السلطات نظام نقل جماعي )خدمة نقل مكوكى ، 
شركات النقل العام(

  مركبات خاصة )متطوعين و/أو جمعيات(عندما يتم التصريح 
بها

دمج المتطوعين في سلسلة القيادة
التعريف والتدريب في الموقع)تقديم المعلومات في 

األيام التالية(
األدوار والمهام  )من المكلف بعمل ماذا وكيف؟(

ارتداء معدات الوقاية الشخصية المالئمة 
أنشطة العمل

إزالة التلوث
تلقي المعلومات والدروس المستفادة )لتحسين      

األداء اليومي(

أعرض تجربتك / مقترحاتك
قم بإرجاع أية معدات / جمع متعلقاتك الشخصية

أستلم شهادة التطوع

1

التنقل داخل الموقع2

األمور اللوجستية

مدير المخيم

التنسيق المركزي للطوارىء

مدير 
سكرتارية 

المخيم

مدير 
المقصف

مدير األمور 
الصحية

مدير المعدات 
والصيانة

مدير السالمة 
من الحرائق

ينصح بتعيين مديرًا للمخيم يعمل تحت إشراف جهاز التنسيق 
المركزي للطوارىء والمديرين الفنيين للمنطقة من أجل إدارة شئون 

المنطقة المعنية

توزيع معدات الوقاية الشخصية

بزة غير منسوجة

سترة النجاة

معطف واقي مصنوع 
من المشمع

سروال واقي مصنوع 
من المشمع

قناع تنقية 
الهواء

قناع تنفس

قبعة حماية من 
اإلرتطام

خوذة وقاية

قفازات العمل. 
قفازات مقاومة 

للكيماويات

سدادة أذن.
 واقيات لألذن

أحذية سالمة 
عادية وطويلة 

الساق
نظارات واقية
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P O S O W
Preparedness for oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

)POSOW( بوسو
اإلعداد لعملية 

تنظيف السواحل 
الملوثة بالنفط 

والتدخل للتعامل 
مع األحياء البرية 

الملوثة بالنفط

قبل 
التوجه 
للموقع

داخل
الموقع

في
 النهاية

إدارة المتطوعين في 
مكافحة التسرب النفطي


