
 
 

 
 
 
 
 
 

إلدارة  السعودي للطوارئ الالسلكيخطة خدمة هواة  
 األزمات وتأهيل المتطوعين

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۲ ۱٫۰۱ اإلصدار

 مقدمة

 
إن حجم الكوارث وتعقيدها وتواترها وآثارها تتزايد بمعدل خطير، مما تترتب عليه نتائج حادة بصفة خاصة في المناطق 

من  االتصاالتالمرونة في مجال الخبرة وبها وتتسم ب موارد موثوق إلىوكاالت اإلغاثة والمساعدة اإلنسانية تحتاج . النامية
 .وتدفق المعلومات االتصاالتأثر الكوارث على مرافق امها الحيوية لمعرفتها بأجل إنجاز مه

 
 غياب شبكات اإلتصاالت المتداولة التصاالت في حاللدعم التقديم بهواة الالسلكي في حاالت الطوارئ تطوع وينحصر 
أو إذا تم طلبهم من قبل , طوارئفقط في حاالت الو) شبكات اإلتصال العامة , الجوال , الهاتف األرضى( مثل  والمعروفة

بعودة عمل شبكات اإلتصال العامة مرة ذلك وينتهي ,  سالمة الهاوي في المقام األولو. الجهات الرسمية لتقديم الدعم
 .أخرى

 
طريق توفير الخدمة التطوعية في في العالم بدور أساسي بدعم وكاالت اإلغاثة والمساعدة اإلنسانية عن  المتطوعونيقوم 

 .ال سمح هللا والحروب الكوارث في حاالتالالسلكي  االتصالمجال 
 

 . تأمين مخطط إرشادي مدون يحتوي على أدنى المعلومات المطلوبة في حالة الطوارئ إلىتهدف هذه الخطة 
                             .االستجابةزية والمرونة في هاحاالت الطوارئ تختلف عن بعضها البعض والمطلوب الجو
 

 :على الموجات التالية  هل تظن أن هناك حالة طوارئ؟ تأكد أوالً 
 
 

لدى  مجموعة  المعتمدة الترددات
 للطوارئودي عسال الالسلكيواة ه

10m 28.600 kHz 
15m  21.360 kHz  
17m  18.160 kHz  
20m  14.300 kHz  
40m  7.060 kHz  
80m 
2m 

3760 kHz 
146.000 MHz  

 
 المملكة العربية السعودية

 HZ1MFاألمير متعب بن فهد الفيصل آل سعود  صاحب السمو :   المنسق العام
 7Z1SJ سعد الجديعي سليمان. أ : مساعد المنسق العام

 
 

المملكة العربية في حالة الطوارئ وخاصة لخدمة  واالستخدامنأمل بأن يكون هذا المرجع عملي، يساعد على التنظيم 
 .السعودية



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۳ ۱٫۰۱ اإلصدار

 تاريخ الخطة 

 قيتعل اإلصدار التاريخ
  ۱٫۰۱ هـ ۰۱/۰۱/۱٤۳٥ 
   
 
 
 

 :للتعليق أو لمزيد من المعلومات االتصال
 

 7Z1CQ –عبدالحفيظ إبراهيم قشقري 
7z1cqam@gmail.com 

 
 

mailto:7z1cqam@gmail.com�


           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ٤ ۱٫۰۱ اإلصدار

ة   لمتطوعينخدمة هوا  جدةبمدينة  للطوارئ ا

 
داء الخدمة ألطوعوا خبراتهم وأجهزتهم  من مجاالت عملهم وهوايتهمللطوارئ من هواة  المتطوعينتتألف مجموعة 

 ألي جمعية انتمائهمعن  بغض النظرة التطوع مفتوح لكل الهوا .الكوارث ال سمح هللا تفي حاال التطوع التطوعية في مجال 
 .لخدمة المجتمع خالصةوالمطلوب رغبة  دوليهأو  إقليمية محلية،

 
هناك عدة . الطارئة التالحا تمتطلبافي تلبية  يةفعالالو يةهزاجال زادتكلما  هللاال سمح  التحضير قبل الكارثةكلما زاد 

 : يمكن القيام بها أشياء
 

  فيها من التوصياتبما  هذه الخطةل مراجعة دائمة .۱
  في شبكة الطوارئ ةشاركملا .۲
 تدريبالبعمليات  االشتراك .۳
 .وأوراق ضروريةإلى ملفات وعدة من أجهزة تحضير حاجيات الطوارئ  .٤



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ٥ ۱٫۰۱ اإلصدار

ية  ة هيكل ل الالسلكيخدمة هوا  للطوارئ سعوديا

 

 
 
 
 
 
  

 الهيئة العليا

المنسق 
  العام

 

الهيئة العليامساعد   
 

منسق منطقة 
 الشرقية

مكة منسق منطقة 
 المكرمة

 مساعد المنسق العام

منسق منطقة 
 عسير

 

 منسق منطقة حائل

 مساعد منسق مساعد منسق مساعد منسق

 مساعد منسق

منسق منطقة 
 القصيم

 قمساعد منس

منسق منطقة 
 الباحة

منسق منطقة 
 نجران

 مساعد منسق

 مساعد منسق

منسق منطقة 
 جازان

 مساعد منسق

منسق منطقة 
 الجوف

منسق منطقة 
 تبوك

 مساعد منسق

 مساعد منسق

منسق منطقة المدينة 
 المنورة

 مساعد منسق

منسق منطقة 
 الرياض

 مساعد منسق

 عضو فريق الطوارئ الطوارئعضو فريق  عضو فريق الطوارئ عضو فريق الطوارئ عضو فريق الطوارئ عضو فريق الطوارئ

منسق منطقة الحدود 
 مساعد منسق الشمالية



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ٦ ۱٫۰۱ اإلصدار

  النداء رقم التليفون البريد اإللكتروني
  HZ1MF  العام المنسق 
  7Z1SJ مساعد المنسق العام 

 
 
 
 

 :المملكة العربية السعوديةللطوارئ في  السعودي الالسلكيجدول بالمنسقين العاّمين لخدمة هواة 

 
 المنطقة النداء رقم التليفون البريد اإللكتروني

 الرياضمنسق    
 مساعد المنسق   
 مكة المكرمةمنسق    
 مساعد المنسق   
 عسيرمنسق    
 مساعد المنسق   
 القصيممنسق    
 مساعد المنسق   
 الشرقيةمنسق    
 مساعد المنسق   
 تبوكمنسق    
 مساعد المنسق   
 الحدود الشماليةمنسق    
 مساعد المنسق   
 منسق الجوف   
 مساعد المنسق   
 منسق حائل   
 مساعد المنسق   
 منسق نجران   
 مساعد المنسق   
 منسق الباحة   
 المنسقمساعد    
 منسق جازان   
 مساعد المنسق   
 منسق المدينة المنورة   
 مساعد المنسق   

 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۷ ۱٫۰۱ اإلصدار

ة  مهام منسقي خدمة  للطوارئ السعوديون الالسلكيهوا

 
 للطوارئ السعودي الالسلكيالمنسق العام لخدمة هواة 

 : مهام المنسق العام الرئيسية
 . التنسيق العام للطوارئ على مستوى البلد   -
 .التعاون والتنسيق مع مختلف الشبكات المحلية واإلقليمية إلنشاء جبهة متّحدة تساعد على توفير الخدمة الالزمة   -
 .التنسيق مع مكاتب وممثلي منظمات اإلغاثة المحلية  -
لخطة الطوارئ المحلية وإقامة التجارب والتدريب للوصول الى خطة تتماشى مع متطلبات  مالتطوير الدائ  -

 .الحاالت الطارئة الممكنة
 . تطوير برامج التدريب  -
 .تعيين مساعد منسق عام حسب الحاجة   -
 .حسب الحاجة ةالمختلفتعيين منسقين ومنسقين مساعدين في المناطق   -

 
 للطوارئ الالسلكيهواة مساعد المنسق العام لخدمة 

 : مهام مساعد المنسق العام الرئيسية
 . دعم المنسق العام  -

 
 للطوارئ الالسلكيهواة  منطقةمنسق 

 
 : مهام المنسق الرئيسية

 .المنطقةالتنسيق العام للطوارئ على مستوى    -
 . للطوارئ الالسلكيالتنسيق الدائم مع المنسق العام لخدمة هواة    -
 .التنسيق الدائم بين أعضاء فريق الطوارئ لهواة الالسلكي  -
 .التنسيق مع مكاتب وممثلي منظمات اإلغاثة المحلية  -
 .لخطة الطوارئ المحلية مبالتطوير الدائالمساهمة   -
 . المساهمة بتطوير برامج التدريب  -
 .تعيين مساعد منسق حسب الحاجة   -
 .الالسلكي تعين أعضاء فريق الطوارئ لهواة   -

 
 للطوارئ الالسلكيمنسق مساعد خدمة هواة 

 : مهام مساعد المنسق الرئيسية
   .دعم المنسق -



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۸ ۱٫۰۱ اإلصدار
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ية  لتطوعى جدةمدينة مشروع هيكل ا  للطوارئ إلدارة األزمات 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العام المنسق  

 الخدمات المساندة منسق المنطقة

البرىمشرف اإلنقاذ   

 مشرف خدمات النقل

 مشرف الخدمات الطبية

 مشرف اإلنقاذ المائى

 1 مركز إسناد

 2 مركز إسناد

 3 مركز إسناد

 4 مركز إسناد

 5مركز إسناد 

 6 مركز إسناد

 7 مركز إسناد

 8 مركز إسناد

 9 مركز إسناد

 10 مركز إسناد

 11 مركز إسناد

 12 مركز إسناد

 13 مركز إسناد

 14 مركز إسناد

 15 مركز إسناد



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۹ ۱٫۰۱ اإلصدار

 :مدينة جدةللطوارئ في  المتطوعين بالهواةجدول 

 
 المنصب االسم رقم التليفون البريد اإللكتروني

  جدةمنسق    
 المساعد   
 غرفة العمليات منسق   
 منسق اإلنقاذ البرى   
 المائى منسق اإلنقاذ   
 الخدمات الطبية منسق   
 منسق النقل   

 
 
 
 
 

 للمتطوعين بمدينة جدةخدمة الطوارئ  مهام

 مقدمةال ۱

التطوعية في مجال  داء الخدمةألعوا خبراتهم وأجهزتهم للطوارئ من هواة طوّ المتطوعين تتألف مجموعة  ۱٫۱
 .ال سمح هللا لطوارئحاالت ال التطوع

 
 .طوع من اي نوع او من اي جهة كانتوبدون اي تعويض للمت للمجتمع تطوعية للطوارئالمتطوعين  اتخدم ۱٫۲

 
للمساعدة في جهد  أقصىتضمن بذل  هاولكن الجهات المختصةال تضمن حل مشاكل للطوارئ المتطوعين خدمات  ۱٫۳

 .هللا الكوارث ال سمح أوقات
 

أنظمة قوانين وحسب إلغاثة لطوارئ واا منظماتالجهات الحكومية وبمساندة  للطوارئالمتطوعين تقوم مجموعة  ۱٫٤
 .كل المساعدة الممكنة إذا طلب منهم ذلكبتوفير  للطوارئالمتطوعين مجموعة كما تقوم  .الدولة

 
الجهات الحكومية لتنسيق مع بامجلس اإلدارة بإدارة  أنظمة الدولةحسب  تعملللطوارئ المتطوعين خدمات  ۱٫٥

 .المختصة
   
 الهدف ۲

. المعلومات المطلوبة في حالة الطوارئ أدنى مدون يحتوي على إرشاديتأمين مخطط  إلى هذه الخطة تهدف  ۲٫۱
 . االستجابةفي المرونة و الجهوزية المطلوبحاالت الطوارئ تختلف عن بعضها البعض و

 
 الهيئة العليا لإلغاثة، :التالية لطوارئ واإلغاثة اللطوارئ جاهزة لمساندة منظمات المتطوعين مجموعة هواة   ۲٫۲

دعم في مجال تحتاج لل أخرى جهة وأيالمستشفيات  ،العامة اتوكاالت الخدم، الحكومة المحلية ، األحمرالهالل 
فانه من غير الممكن ان تقدم الخدمة لكل من للطوارئ ذات موارد محدودة، المتطوعين خدمة  أنوبما . التطوعى

 .في تقديم الخدمة  األولوياتعن التنسيق وترتيب  مسئول المنطقةومنسق  .واحد آن في القائمة في
 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱۰ ۱٫۰۱ اإلصدار

 تفعيل الخطة ۳

على  والترصد االستماع للطوارئالمتطوعين ي مجموعة ف، على أي عضو طوارئ قائمة عند الشك بوجود حالة  ۳٫۱
 :التالية اتلترددا

واة لدى  مجموعة ه المعتمدة الترددات
 للطوارئودي عسال الالسلكي

10m 28.600 kHz 
15m  21.360 kHz  
17m  18.160 kHz  
20m  14.300 kHz  
40m  7.060 kHz  
80m 
2m 

3760 kHz 
146.000 MHz  

 

  

  
 ) 2m  )146.000 kHzالمحلي  التردد على االستماعكما يتوجب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .شبكة الطوارئالحاجة لتفعيل الخطة وإقامة في حال  )االتصالفي حال توفر ( اً هاتفيمنسق الطوارئ  شعارإيتم  ۳٫۲
 .للطوارئالمتطوعين واة لدى مجموعة ه المعتمدة الترددات إلى االستماعيرجى  االتصالإذا تعذر 

 
 .المساعدة إلىللطوارئ في حال الحاجة المتطوعين  منسقغ تقوم المنظمات الحكومية وهيئاَت اإلغاثة بإبال  ۳٫۳

 التحركطريقة  ٤

حيث يقومون بدورهم بإبالغ  )االتصالفي حال توفر ( بواسطة الهاتف الهواةبالغ إب للطوارئ منسق المنطقةيقوم  ٤٫۱
يقوم  أو الجوال) الهاتف ( في حال عدم توفر شبكة التلفون. للطوارئ المحليينالمتطوعين أعضاء مجموعة 

 .لتوزيع المهام التواصل عبر الترددات األساسية
 

 .والحاجة حسب الطلب االتصالتم تفعيل شبكة ي  ٤٫۲
 

 .شبكة الطوارئ محطات إلدارة لطوارئل منسق المنطقة يعين  ٤٫۳
 

شبكة يتواجدوا على  أن للطوارئالمتطوعين مجموعة  أعضاءعلى  أو العلم عن حالة طوارئ، اإلبالغعند   ٤٫٤
 .إليهمالموكلة  العامة والمهمات الطوارئ لتلقي التعليمات

 عمليات الشبكة ٥

 المحلي التردد يستعمل. ةالترددات المعتمد على للطوارئ شبكة رئيسيةالمتطوعين تقيم مجموعة عند الحاجة   ٥٫۱
حسب  )  2m 146.000MHz(و فى حالة وجود خلل فى شبكة االتصال يتم استخدام هذا التردد  الداخلية لالتصاالت

 .تقام شبكات أخرى للدعم كشبكة للمواردو , الحاجة
 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱۱ ۱٫۰۱ اإلصدار

 شبكة المواردمهام   ٥٫۲
 

 .لى الشبكة الرئيسية عن إقامتهاع وأي ترددات أخرى شبكة الموارد علن تردداتت  ٥٫۲۱  
 

 :ن التالياشبكة الطوارئ على جميع الترددات أعاله البي منسق المنطقة ذيعي
 ".لشبكات الموارد )اتالتردد(الرجاء استخدام  .اآلنتعمل  بجدة ئبكة الطوارن شإ"

 
على  مع  قدرات ومهارة العاملين المتوفرة بشكل يتناسب الموارد مهام شبكةللمنسق المنطقة  يعين ٥٫۲۲

بانتظار  التجهز األعضاءعلى . معرفة المتطلبات قبلأنه من الممكن التسجيل على الشبكة كما . الشبكات
 .إليهمالموكلة  ممهاال

 
همزة وصل مع شبكات أخرى في حال تواجدها أو الحاجة ليشكلوا  عناصر شبكةللمنسق المنطقة يعين  ٥٫۲۳

 .لتيسير حركة تبادل الرسائل إليها
 للطوارئ جدةشبكة للمنسق المنطقة  ساسيةاأل مهامال  ٥٫۳

 . للطوارئ على الترددات المعتمدةشبكة وإدارة ال افتتاح ٥٫۳۱
أو  المشرفينجميع الموارد على الشبكة ومحطات الوصل وإعالم مع  االتصالمواصلة  ٥٫۳۲

 . في حال وجود أي مشكلة مهيمساعد
لتخفيف  لدعم الشبكة األساسية ولألعمال الميدانية ، إذا دعت الحاجةإقامة شبكات أخرى ٥٫۳۳

 .األساسية جدةالضغط على شبكة الطوارئ 
 .النظام الرقمي عند الحاجة إقامة شبكات ٥٫۳٤

 
 حركة الشبكة ٦

تكون موقعة من الجهة الرسمية  إن الروتينيةالرسائل  على جميعفي حال األعمال الميدانية،  ٦٫۱
 .ع ذكر الوظيفة الرسمية وذلك للتوثيق الرسميم حررهاالتي ت

  .ثم الرسائل الروتينيةمن لرسائل الطوارئ  األولويةيعطى  ٦٫۲

 اما عد منسق المنطقةمن  إيعازبعد  إال الشبكةعلى  باإلرسالتقوم  أنمحطة  أليال يحق  ٦٫۳
 .محطات الطوارئ

 وحاالت التأهب ،والتجارب ،التمارين ۷

 .الرسمية ئتقام تجارب سنوية على حالة التأهب للطوارئ مع هيئات الطوار ۷٫۱

خالل مناسبات عامة  خدمات في مجال االتصاالت الالسلكية ميقدبت المتطوعينتقوم مجموعة  ۷٫۲
 . للتأكد من فاعلية خططها.... ) ماراثون (

 .األقلمرة واحدة كل عام على  لشبكة الطوارئيجري تشغيل غير معلن  ۷٫۳



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱۲ ۱٫۰۱ اإلصدار

 الشبكة عمليات

 الكوارث أثناءللعمل الرسمي في شبكات الطوارئ للتجاوب  أخرىفنية وعلى معلومات  ءاتاإجرهذا القسم يحتوي على 
 ،الطوارئ نواع شبكاتتوضيحية أل وتعليمات ،المستخدمة تالترددا ،بشبكات المناطق قوائمحتوي على يو. والحروب
 .طويرتهذه القسم لل إلىقد تضاف  أخرىمفردات  أي إلى باإلضافة

 
  

 

نة جدةشبكة  لمتطوعين بمدي  ا

 
 

لطوارئ المتطوعين لبإدارة شبكة  قومسوف ا -- 7Z1CQوالنداء   قشقرى عبدالحفيظ -- واالسم  منسق المنطقة  --هنا 
  ات اآلتية وعلى التردد على مدار الساعةوالتي تقام  بجدة

 
 .بجدة لطوارئالمتطوعين لخدمة اتصاالت  توفير الهدف من هذه الشبكة هو إن
 

وليس مباشرة بين طرفين دون  منسق المنطقة عبريكون  أناتصال يجب  أيوان  المنسق العامهذه الشبكة تعمل بإدارة  إن
 .الطوارئ التصالعلما بان األولية هي  بذلك إذن

 
 . منسق المنطقة هنا  

 
 محطات مع رسائل طارئة  

 
 

 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱۳ ۱٫۰۱ اإلصدار

تقليدي االتصالأسلوب تمهيد لشبكة  ل  على شبكة الطوارئ ا

 :ةالمقدم
 

توفر هذه الخدمة عادة . الطوارئلجهات محلية وإقليمية في أوقات  االتصاالتتقام شبكات الطوارئ لتوفير الدعم في مجال 
 . نقل رسائل خطية ورسمية

 
 :التغطية

 
شبكات الطوارئ أخرى أو إقامة شبكات  قد تدعو الحاجة للتنسيق مع . بجدةمنطقة التغطية األساسية لشبكات الطوارئ 

 .محلية أخرى
 

 :التفعيل والمدة
 

 .قهابإغال منسق المنطقةشبكة الطوارئ وتدوم حتى موافقة بتفعيل منسق المنطقة أو من ينوبه يقوم 
 

 :تعيين محطات إلدارة الشبكة
 

 .بتعيين محطات إلدارة الشبكة وإعداد برنامج عملها هواة الالسلكيبالتعاون مع منسق المنطقة  يقوم 
  

 :الخبرات
 

 باالنضباطلشبكة التمتع ا هواة الالسلكي فيكما على . بالخبرة في نظام وإدارة الشبكاتشبكة الطوارئ لمنسق المنطقة يتمتع 
 .مسؤولية صيانة التردد مالدائم وتقع عليه

 
 :الشبكة انضباط

 
الدائم وخاصة  انضباطهاالمحافظة على منسق المنطقة والهواة المتطوعين وعلى رسمية  ةللطوارئ هي شبك المتطوعين ةشبك

 .الغير رسمي مسموح فقط عند الضرورة واالتصالتداول المالحظات  . في وقت الطوارئ
 

 :تعليمات عامة
 

 .دائما إتباع التعليمات العامة المتعلقة بشبكات الطوارئالمتطوعين على 
 

الشبكة مع اإلعالم عن  وجود شبكة التعريف عن نفسه وعن سبببالمنسق المنطقة على  – شبكة الطوارئ افتتاح
الشبكة وتمرير رسائل رسمية وأمور متعلقة بمنسق المنطقة تعليمات ضرورة إتباع 

عن  باالستعالم الشبكةبالهواة المتطوعين يقوم  .بالشبكة إال إذا دعت الحاجة غير ذلك
ومحطات للتواصل مع  رئيسية كالمحطات المتواجدة في المنطقة المتضررةمحطات 

 بأسرع وقت ذلك يتم إذا لم يكن قد عين محطات وصل. الجهات والشبكات المختلفة
 .لتفادي البحث عنهم وقت الحاجة

 
 على محطات تحمل معلومات طارئة، أولية أو تباعا بالنداء الشبكةبمنسق المنطقة يقوم    – االتصالحركة 

 .التدرجيجب التعامل مع المعلومات بنفس . عامة
 

 
 
 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱٤ ۱٫۰۱ اإلصدار

 :الرسائل
 

الشبكة بتوزيع الحركة على ترددات أخرى حسب الحاجة لحسن حركة بمنسق المنطقة حال الضغط على الشبكة يقوم  في
 . الرسائل

 
 

 :وترددات بديلة محطات وسيطة  استعمال
 

 منسق المنطقةفي هذه الحالة على . بعض األحيانفي  االتصالتجعل من الصعب  دق والضغط عليهابال شك حالة الترددات 
ترددات  إلىثانيا نقل المحطات حاملة رسائل  (Relay Stations)محطات لنقل الرسائل  استعمالأوال  أآلتيالشبكة عمل ب

 .آخرتردد  إلىأخرى ثالثا نقل الشبكة 
 

 :الشبكة إغالق
 

 . المنطقةمنسق تعليمات بذلك من  استالمتغلق الشبكة عند 
 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱٥ ۱٫۰۱ اإلصدار

لعمل على  لا  الموجهةشبكة ا

هة اتشبكنظام ال وإتباع في الشبكات والعمل القسم كيفية المشاركةيناقش هذا  لضمان أداء سليم وتسهيل حركة  الُمَوجَّ
 .الشبكة

 
الشبكة، بحيث يَتطلُّب على  استخدامالشبكة ممارسة سيطرة ورقابةَ صارمةَ في ب هواة الالسلكيوكذلك منسق المنطقة على 

هة؛ وتسمى هذه الشبكة، ب الشبكة استعمالالمشاركين الُحُصول على إذن منه قبل     . (Directed Net)  الشبكة الُمَوجَّ
 

 منسق المنطقةعلى . لضمان أداء سليم وتسهيل حركة الشبكة إن التحكم في الشبكةَ ضروري وخاصة في أوقات ازدحام القناة
المستمر لحركة  االستماعبعض المحطات وعدم  انشغالالشبكة أخذ زمام السيطرة الكاملة على الشبكة إذ أنه من الممكن ب

  .التحكم على الشبكة بذلك رسال فوق بعضهم البعض في نفس اللحظة وينعدمإلبا ببعض المحطاتالشبكة مما يؤدي 
 

 . النداء التكتيكي وإشارة النداء استخدام
 استخدامعليك . كمتطوعتوجيه النداء إليك باستخدام ندائك التكتيكي وليس بندائك  عادة يتم، العمليات الميدانيةخالل 

 أن أيضاوبطبيعة الحال يجب . أيضابالنداء التكتيكي  األخرىالنداء التكتيكي للتعريف بمحطتك، وتنادي المحطات 
 :كما يلي كمتطوعتعرف عن نفسك بندائك 

 
  . ندائك التكتيكي الستقبالأنصت جيدا 

وبطبيعة الحال فإنه  . ينفي المكان المع ألمعينهبهذه الطريقة ستدار الشبكة بغض النظر عمن هو العامل على المحطة 
كل عشر دقائق  أوفي نهاية كل رسالة  كمتطوععن ندائه الرسمي  بإعالنه أن يعرف عن نفسه متطوع مطلوب من كل

 :مثال. شارة النداء في نهاية كل رسالةإعطي تأن  يكعل ،ق ذلكيطبتل ،بكل بساطة. االتصال أثناءقل أ أو
 

 .               هيئة العليا لإلغاثةالملجأ  إلى  الشبكةبمنسق المنطقة نداء من  :  الشبكةبمنسق المنطقة 
 .                                               هيئة العليا لإلغاثةهنا ملجأ ال :  هيئة العليا لإلغاثةال ملجأ

 .                                                                         بلغ مدير الملجأ بأن سائقه قد عاد :  الشبكةبمنسق المنطقة 
 استلمت الرسالة  :  لإلغاثةهيئة العليا الملجأ 

       المتطوع اسم :  الشبكةبمنسق المنطقة 
 

 . يكون الرد فوري أن، يجب إليكعند توجيه أي نداء 
متفق عليها مسبقا، فانه من المترتب عليك أن تنصت بدقة وباستمرار واإلجابة  أخرىما لم يكن هناك أي التزامات 

منسق المنطقة تبلغ  أنوفي حالة عدم القدرة على المشاركة لفترة وجيزة، فعليك . فورا عند سماع ندائك دون تأخير
 . إليكيساهم ذلك بعدم إضاعة الوقت في محاولة الوصول . الشبكة قبل المغادرة وعليك إبالغه عند العودةب

 
  .بدون خبر مسبق الشبكةال تغادر 

قمت به من  بمافكرة موجزة  وإعطائهفيجب أن ال تترك الموقع قبل حضوره  موقعك، الستالمبديل  وجودفي حالة 
يقوم به  أنعليه  تقترحرسائل وتنتظر الرد عليها وما  بأيفيما لو بعثت  أويحدث بعد مغادرتك  أنما تتوقعه  أوعمل 

 .نوبته أثناءفي 
 

 مراعاةولكن يجب علينا  المغادرة، هماحد أراد إذاعلى البقاء  المشاركين الشبكة لن يجبر أحدا منبمنسق المنطقة ن إ
. للطوارئالمتطوعين وسمعة خدمة  والوكاالت التي نخدمها اختيارياالتي نقوم بها والخدمة اإلنسانية المهمة التطوعية 

فيجب علينا أن نبذل جهدنا لنكون عند حسن ظن من  ،نسانيةإ اتمنظم أوأي فعاليات  ةساندم وأ ةساعدبم االلتزامعند 
 .األكملداء الخدمة التطوعية على الوجه ألوثقوا بناء 

 
 
 
 
 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱٦ ۱٫۰۱ اإلصدار

 . جز عن سير العمل لمن يستلم المهمة من بعدكوشرح م
 : مثل  كل ما يجب أن يعرفه ألداء مهمتهاشرح لمن يقوم بمهمتك من بعدك  

 الترددات المستخدمة -
 أخرىجهزة أو أي معلومات األ تفاصيل عن أي -
 موأمكنة تواجده متطوعين المشاركينال تنداءاجميع  -
 مهرقو هموقع عن ، اإلعالمهاتف بحال تواجد -
  إليهاالوصول  يةخرى وكيفأ تفاصيل أي أورقام هواتفهم أو المسئولين أسماء -
 مهمة  المحطة  -
 أي تغييرات متوقع حدوثهاوبصفة عامة  الوضع الحالي شرح -
 ردود متوقعة والى من يعطى الرد في حالة استالمهورسلت أمثل رسائل ) لم تكتمل(معلقة  أعمالأي  -
  العامة مواقع الخدمات -

 
 . الموقع مبكرا إلىاحضر 

 .الموقع قبل الوقت المحدد إلعطاء وقت كافي ألخذ كل خصوصيات المهمة والموقع إلىيجب عليك الحضور  
 

 . تكون شاغرة أنحافظ على القناة 
خدمات  إلىالقناة باتصاالت ال تمت  إشغالالطوارئ وعدم  تنداءاالتردد الستقبال  توجد عدة طرق للمحافظة على

 :صلة ثم نفوت الفرصة على اتصاالت الطوارئ التي وجدت الخدمة من اجلها، منها بأيالطوارئ 
 

 . قصر مدة اإلرسال حافظ على -۱
 .رسائل الطوارئ المستعجلة إلبالغاستخدام التردد  إمكانية اآلخرينتعطي فرصة للمستخدمين  بذلك 

 
 . د الكالماإلرسال عند التوقف عن توقف عن -۲

عا ما كمثل وا تتأخر في الكالم لتذكر موضأخرى أثناء اإلرسال أو عندم إلىمن فترة زر الميكروفون  أطلقدائما 
 .بالغ عن خبر طارئ جديدإليقوم با أن ألحدهموذلك مما يساعد على فسح المجال  آخر شيءأي  أواسم الشارع 

 
 . و نداء غير ضروريأاتصال  بأيتجنب القيام  -۳
 .الكالم أتبد أنر قبل فكّ  

 
 . ال تستمر في النداء عندما ال يرد عليك احد -٤

ال . على فترات متقطعة كل عدة دقائق وقم بنداء جديد ، تمهل قليالينندائبعد  على ندائك عدم الجوابفي حالة 
 .طارئةال تحاالال ينطبق ذلك في

 
 . تضغط على الميكروفون بعد المتحدث السابق أنأنتظر ثواني قبل  -٥
 .التداخل السريع إلىخرى للنداء فقد يكون حالة طارئة في حاجة ألفرصة للمحطات ا أعط 

 
 . كيف تتداخل مع الشبكة

الفترات القصيرة بين  أثناءالشبكة وذلك في ب مشرف العملياتتتداخل مع الشبكة دون دعوة مسبقة من  أنباإلمكان 
" اتصال هاتفي عبر المحطة" "حالة طارئة"ثم تقول  ندائكويكون تداخلك مختصر وإعطاء  واالتصال االتصال

الشبكة بإعطاء الفرصة للكالم حسب األولوية ودرجة ب مشرف العملياتبعد إجابة النداء يقوم . الخ" معلومات عاجلة"
 .الحالة الطارئة

 
 . عبارات مبسطة وقصيرة أستعمل

ذلك يساعد على  نإ. تيار ما قل ودل من الكالم المفيدتوجد عدة طرق لتختصر ما تريد قوله في كلمات قليلة، فعليك باخ
 .على فهم الرسالة اآلخرينويساعد , جعل وقت اإلرسال أقصر 

 
 
 

 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱۷ ۱٫۰۱ اإلصدار

 . ثالث كلمات إلىمن كلمتين  أطولرسالة   إرسالقبل  االتصالتأكد من إمكانية 
ترد  األخرىتسمع المحطة  أوبالسماح لك باالستمرار،  اإلجابةالمقصود بذلك، أن تنادي المحطة األخرى وتنتظر 

، ولكن ال تضيع وقت الشبكة على الهواء بإعطاء رسالة طويلة اإلجراءقد يختلف . الشبكةب مشرف العملياتعلى نداء 
 .إليكتنصت  األخرىكان لديك سبب وجيه لذلك وان المحطات  إذا إال

 
  .االستماعتأكيد 

حسب  إليكالرسالة تتوقع منك الشبكة القيام بالمهمة الموكلة  استالمعند  .الرسالة لعدم تكرار كفور ندائقم بذلك 
 .أخرى التصاالتالقناة من بعد ذلك  وتستعمل االتصال

 . أجب على األسئلة مباشرة قدر اإلمكان دون شرح مطول
 إضافيةفلكن الجواب على قدر السؤال وال تدخل في تفاصيل  ،سؤاال سئلتوإذا . يرتجنب كثرة اإلرسال الغير ضرو

 .زيادة في الشرح الغير الزم أوأو في تفاصيل مطولة 
 

 .لمن الرسالة  إذا كنت ال تعرف أستفسر
 

  .محطتك عبريتكلم  طرف ثالثدع 
 طرفال إلى إرشادات إعطاء إلىقد تحتاج . تمرر رسالة بواسطة طرف ثالث أنفانه يمكن  ،عند الضرورة القصوى

 .باالتصالقبل القيام  الثالث
 

  .تذكر مهامك األساسية
 أخرىوتبليغ الرسائل وال تجعل من التخاطب والحديث في مواضيع  استالمعلى  األولىمهمتك تتركز بالدرجة 

 إلى أحلهمال تتعامل مع الصحافة بطريقة مباشرة، بل . ذلك شاعات وغيرإلمثل ا المهمة تأخذ من وقتكخارجة عن 
 .المسئولين

 
  :أو الطوارئ والكوارث هام جدا في حاالت الحرب

أو  الكوارث والحربتجنب إذاعة أي أخبار تفصيلية عن . ليست محطة إعالم الالسلكيالمتطوعين إن محطة هواة 
 .الخطر إلىفي الميدان ن المتطوعيإذ قد يعرض ذلك الهواة الطوارئ 

 



           لطوارئوا األزمات إلدارة للطوارئ السعودي الالسلكي هواة خدمة خطة

 
  ۱۸ ۱٫۰۱ اإلصدار

 وتنظيمها تصنيفها –الرسائل 

عن كيفية تجهيز وإرسال الرسائل وعن اي  تعليمات، وإلعطاء ألصناف الرسائل توضيحية تعليماتهذا القسم يحتوي على 
 .هذه القسم للتطوير إلىقد تضاف  أخرىمفردات  أي إلى باإلضافة أخريخدمات مساعدة 

 
 الرسائل أصناف

 
 :أصنافثالث  إلىم الرسائل تقسّ 

 طارئة .۱
 أولوية .۲
 واطمئنانأمان  .۳
 روتينية .٤

 
 رسالة طارئة 

 المتطوعينمجموعة، مرسلة عن طريق مجموعة هواة لية حياة أو موت لفرد أو وأي رسالة تحمل أول
في والهيئات الحكومية تشمل رسائل رسمية لهيئات اإلغاثة و لالتصالللطوارئ بغياب الطرق العادية  

. مواد أو تعليمات ضرورية إلغاثة السكان المتضررين في المناطق المنكوبةأوقات الكوارث لطلب مؤن، 
 .قّل ما تستعمل هذه األنواع من الرسائل في األوقات العادية

 
 رسالة ذات أولوية

 .الغير مصنفة طارئة المهمةرسالة ال أي رسالة ضرورية تحمل وقت محدد للتسليم 
 

 نانئواطمأمان  رسالة
تسلم . عن صحة شخص في المنطقة المنكوبة أو رسالة عن حالة المنطقة المنكوبة لالطمئنانأي رسالة 
 .ذات أولويةالرسائل من تسليم الرسائل الطارئة و االنتهاءبعد  واالطمئنانمان رسائل األ

 
 روتينية رسالة

، أو أخراتسلم الرسائل الروتينية في أوقات الكوارث . معظم الرسائل في األوقات العادية مصنفة روتينية
 .القنوات برسائل ذات أهمية أعلى انشغالال تسلّم في حال 

 
 الحصول على المعلومات وتنظيمها –تجهيز الرسائل 

 
 . على اسم الضحية دون إذاعتها على الهواء حصلأ

ترى ذلك كنت  إذا االسمتحصل على  أنحاول  ،مارسالة عن شخص  أي إرسالعندما يطلب منك 
 إلىانظر (طلب منك وسمح لك بعمل ذلك  إذاال إعلى الهواء مباشرة  األسماء إرسالتجنب . ضروريا

ضافية إمواد غذائية  إلىبحاجة  آخروشخص  ،وليةأسعافات إ إلىبحاجة ما  مثال شخص). النقاش التالي
 .قد فقد أو شخص

 
قد يساعد كثيرا في ازدواجية التقارير الشخص، ولكن ذلك يساعد  اسمالضرورة معرفة  قد ال يكون من

 .و المواصالتألطالبي المواد الغذائية  أو، المفقودين أوالمصابين  األشخاصوالمعلومات عن نفس 
 

  .الضحايا عبر الراديو أسماءال تمرر 
الرسمية فقط إذا اختاروا وضع أسمائهم كجزء من  ماتظالتابعين للمن يمكن تبادل أسماء األشخاص بصفة عامة

طابق كحاجة ت وذلك في بعض الحاالت الخاصة استثناءقد يكون هناك   .ترددات الهواء مفتوحة ألي مستمع .الرسالة
 الشبكة مشرف العمليات بموافقة  إلىبحاجة  استثناءكل  طفال المفقودينأسماء أ
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    . حاول الحصول على رسائل مكتوبة وموقعة وال تعيد صياغتها

مع ذلك الشخص على المفردات التي تشكل الرسالة،  اتفقرسالة بأي حجم كانت،  إرسالعندما يطلب منك احدهم 
ذا قمت بصياغة إ. عند صياغتها قد تغير معنى الرسالة.... " خبره  بأنأو  باللواء عبدهللا اتصل" : فمثال لو طلب منك

تتغير  أوصلية وتفاصلها ألويتغير معنى الرسالة ا أو تحذف تفاصيل، أخطاءقد ترتكب ) طلب منكيت كما(الرسالة 
 .أهميتها

 
خذ موافقته عليها قراءتها على المرسل أل ةداإعبكاتبة الرسالة ثم  هي أن تقوم،رسالة شفوية استالمالطريقة العملية عند 

 على  .تجهيزهاالرسالة فور  رسالإوقم ب .أفضلعلى هذه الرسالة فذلك  توقيعهتحصل على  أن باإلمكانولو كان 
 .من المرسل باالسم ومسمى الوظيفة موقعةتكون  أن الهامة الرسائل

 
 .ال تحتاج لها في حالة تمرير الرسائل التكتيكية أم ياتاالحتياطكان ذلك ضروريا اخذ هذه  إذاما  أنتتقرر  أنعليك 

 أنفس المعنى دون نفانك في هذه الحالة ستبلغ نبيل الرسالة ب "قل لنبيل بأن سائقه قد عاد" إذا طلب منك رئيسك وقال 
 .إليكتعيدها بنصها المبلغ 

 
  .محطة معنية إلىوجه النداء 

ومن ثم قم  إليهتحول  أنتفهم الجهة والشخص الذي يجب  أنطلب منك المساعدة في مشكلة ما؟ حاول  إذاماذا ستفعل 
 :نمط الرسالة .المساعدة بإرسال الرسالة طالباً 
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 جهزتكأواستعمال  حضيرت

 .ومشحونة جاهزة للعمل عند اللزوم إضافيةحضر بطارية أجهاز يدوي،  استخدامفي حال 

  .الكالم تبدءا أنانتظر بعد الضغط على زر الميكروفون قبل 
 األولى األحرف أوانتظر لمفترة جزء من الثانية بعد الضغط على زر الميكروفون قبل البدء في الحديث لتتأكد بأن ال تفقد العبارة 

قد ) الربيتر(البث  إعادةمحطة  استعمالفي حال رسال وإلفي ا أيبد أنآلن جهازك قد يتأخر جزء من الثانية قبل  .من الرسالة
بقيت فترة  إذا المنخفض اإلرسال إلىقد تتحول  اإلرسال أجهزةوان بعض  .يؤخذ في االعتبار أنيجب  آخريكون له زمن تأخير 

يجب عمل حساب لذلك وتعطي الجهاز الوقت الكافي  اإلرساللذلك عندما تضغط زر  اإلرسالمتوقفة عن ) عدة دقائق(طويلة 
 أوفإذا كانت العبارة قصيرة كمثل اسم قصير . ثانيتين  فقط أوالكالم وذلك  لثانية  تبدأ أنالكاملة فبل  هوجاهز يتالستعادة حالته 

 .اآلخرللطرف  المعلومات كاملةلن ترسل كاملة ولذلك لن تكون  أوفإنه قد تفقد  ،كلمة واحدة  قصيرة
 

 .عندما تكون في محيط به ضوضاء كثيرة اآلخرالطرف  إلىال ترفع صوتك عندما تتكلم 
الضوضاء في محيطك، ولكن عندما تتكلم في الميكروفون  ارتفاعتتكلم بصوت عالي كردة فعل عند  أنمن الطبيعي 

من ذلك  أكثروال تزيد  اآلخرالطرف  إلىيصل في حالة طبيعية  اإلرسالتجعل  أندرجة  إلىترفع صوتك  أنيجب 
قد تكون هناك بعض الضوضاء العابرة في . نقاوة الصوتو إرسالكفي رفع صوتك الن ذلك يؤثر بطريقة سلبية على 

خالفه  أوطائرات  أولحين مرور ما يسبب الضوضاء مثل سيارات  االنتظار، فعليك إرسالكالموقع التي قد تؤثر على 
 .قبل اإلرسال

 
  .لمباشرأبعد الميكروفون عن مجرى الرياح ا

 .نفخ الرياح المباشر في الميكروفون قد يجعل من الصعب فهم الرسالة 
 

 . أو إقفال زر اإلرسال ياألوتوماتيكرسال إلال تستخدم نظام ا
يستحسن استعمال طريقة و )رسال بالصوت دون ضغط الميكروفونإلا( يوتوماتيكاألنظام اإلرسال تستخدم  ال
 .)رسالإللالضغط على زر الميكروفون (سال اليدوي رإلا

 
 . عندما يكون معلق بالحزام جيدا الجهاز اليدوي يعملقد ال 

 ،األحوالوفي بعض . حتى عندما ترغب في االستماع بطريقة جيدة أو اإلرسالن تمسكه بيدك عندما تريد أقد تحتاج 
قد تستطيع االستماع بشكل أفضل عندما تمسكه بيدك وليس عندما يكون في الحزام حيث تفقد االستماع بشكل واضح 

 . إليكموجهه نداءات وقد تفقد 
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يتوجب اإلخالء وإقامة محطة مؤقتة را فردلذلك على كل . في كثير من األحيان  ا ي تناسب مع  خت ي ما 
لة لحا يةتحضير بعض أجزاء . الوضع وا ال ت ل ا ئمة  لقا ية  ا ئ لغذا ا د  لموا من األغراض الشخصية وا

لتحرك ا  .يؤمن سرعة 

 

PERSONAL ITEMS أغراض شخصية 
Tooth Brush and Tooth paste  أسنانمعجون وفرشاة 
heartburn tablets ةضة مضادة للحموأدوي 
Comb مشط 
Shaving Blades أمواس حالقة 
Shaving Cream كريم حالقة 
Soap صابون 
Drinking Water  مياه شرب 
Washing Detergent  صابون غسيل 
Towel منشفة 
Toilet Paper ورق مرحاض 
Strong Shoes أحذية متينة 
Jacket سترة للبرد 
Shirt قميص 
Underwear مالبس داخلية 
Socks جوارب 
Cap or protecting helmet  خوذة أوقبعة 
Extra Long Sleeves shirt  طويلة إضافي أذرعقميص ذو 
Raincoat مضادة للمطر سترة 
Trousers and Towels بنطلونات ومناديل 

FOOD ITEMS AND SHELTER المواد الغذائية والمأوى 
Canned Food معلبات 
Washing Detergent  صابون مسحوق 
Coffee/Tea/Cacao  وكاكا/شاي/قهوة 
Water Gallon جالون مياه 
Salt/Pepper فلفل/ملح 
Sugar سكر 
Instant Soup شوربة سريعة التجهيز 
Knives, forks and spoons and cups السكاكين والشوك والمالعق واألكواب 
Sleeping Bags (Personal) لحاف نوم شخصي 
Camping grill موقد رحالت 

 
 )قمشة الصوفيةألا أستخدم. (سمح هللا الحريق اللون قرب النار لتفادي يقمشة الناأعدم استعمال : تنبيه
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 : المصادر

IARU Region 1 
Radio Amateurs of Lebanon )(RAL  

 منتدى هواة الالسلكي العرب
Amateur Radio Emergency Service  (ARRL) 
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