


نظامًإدارةًالكوارثًفًًلبنان: ثانٌا ً

اإلطار العام
:غرفةًالعملٌاتًالوطنٌة

الهٌئة العلٌا لإلغاثة

رئٌس مجلس الوزراء : الرئٌس

نائب رئٌس مجلس الوزراء: نائب الرئٌس

الوزراء المعنٌون: األعضاء

غرفة العملٌات المركزٌة

مدٌر وفرٌق عمل إداري ولوجستً دائم

المكتب 

اإلعالمً

التنسٌق مع 

المنظمات 

الدولٌة

التخطٌط 

والدراسات 

والتدرٌب

المعلوماتٌة 

واالتصاالت

إدارة 

التجهٌزات 

واللوجستٌة

إدارة عملٌات االستجابة

الخدمات الصحٌة البحث واإلنقاذالمسح والتقٌٌم

واالجتماعٌة
إدارة اإلغاثة 

والمأوى

االنسحاب وإعادة 

التموضع

المتابعة 

والنهوض 

المبكر

:البنٌة التحتٌة

االتصاالت، الطاقة، المٌاه، 

الطرق والمبانً

إدارة 

الموارد 

البشرٌة

اإلنذار 

المبكر



إدارة التجهٌزات 

: واللوجستٌة

الصلٌبًاألحمر الدفاعًالمدنًً
المسؤولٌنًعنً

األشغالًفًًالبلدٌاتً
وزارةًاألشغالً

ٌّةًعملًإداري خل

للتنسٌقًوالمتابعةً



التنسٌق مع المنظمات الدولٌة

ُترفعًالتقارٌرًبعدًً

جمعهاًإلىًفرٌقً

التخطٌطًوالدراساتً"
" والتدرٌب

المسؤولًعنً -

إدارةًفرٌقًالتخطٌطً

والدراساتً

والتدرٌبًٌؤّمنً

التواصلًالمباشرًمعً
المنّظماتًالدولٌة

بعدًجمعًوتحلٌلًالتقارٌرًالمذكورة،ً

ُتوّحدًبتقرٌرًواحدًٌتضّمنًكافةً

المعلوماتًالمتعلّقةًبكلًفرٌقًعملً
فًًغرفةًالعملٌاتً

جمعًالتقارٌرً

منًكلًفرٌقً

ضمنًغرفةً

العملٌاتً

ٌّةًقًً الوطن
القضاء



فٌضاناتًلمجاريًاألنهر   

عرض ألبرز المشاكل والكوارث التً تتكّرر فً 
:  قضاء المتن

بداٌةًموسمًاألمطار،ًتعومًالطرقاتًوتزدادًالحوادثًًمع

:والكوارثًالناتجةًعن

عدمًوجودًمجاريًمٌاهًوتصرٌفًلمٌاهًاألنهر+   

ٌّةً+   عدمًوجودًصٌانةًدور

عدمًوجودًفرٌقًعملًمتخّصصًللمتابعة+  

ٌّة+   دورًبعضًالمواطنٌنًالسلبًًتجاهًمسؤولٌاتهمًالوطن

ٌّة+   جوانبًالطرقاتًغٌرًمحم



إنهٌاراتًمنًجّراءً

حفرٌاتًورشًالبناء

. إندالعًالحرائقًبشكلًكثٌف

ٌّةً ٌّماًبلداتًالمناطقًالجبل وضعًالقرىًالتًًالًبلدٌةًفٌهاًس

والتًًلٌستًمجّهزةًبالمعداتًوااللٌاتًالمطلوبةًللمعالجةً
ٌّة . الفور



أنواع الكوارث

اإلنهٌاراتً
ٌّة : الّتراب

بناءً
الحرائقزحلًتربة

فٌاضاناتً

لمجاريً
األنهرً

نفجاراتإ

نفاٌاتً

مؤسساتً

 مصّنفةً



لذلك

الخطةًالتًًسنعرضهاًالٌومً

لٌستًمجّردًمشروعًخاص،ً

ولٌستًفكرةًعابرة،ًً

. أرض الواقع منبل هً نتٌجة حاجة 



  

ٌّة   بهدف الحّد من الخسائر البشر

والمادٌة الناتجة من الكوارث على 

.أنواعها



تّم تأسيس غرفة عمليات في قائمقامية المتن 
أمين عام مجلس الوزراء  حيث رئيسها المباشر

لبنان المهندس فؤاد فليفل جبل محافظ 

: وذلكًبالتعاونًوالتنسٌقًالمباشرًمعً

اللجنةًالوطنٌةًإلعدادًخطةًاالستجابةًالوطنٌة

واألزماتًخاللًإدارةًالكوارثً

برئاسةًرئٌسًالحكومةًً 



مندوبًعنً

الجٌشً
اللّبنانًًً

ٌّةًالمتنًمن :تتألّفًلجنةًالّطوارئًالتابعةًلقائمقام

مندوبًعنً
األمنًعامً

مندوبًوزارةً

الشؤونً
ٌّة اإلجتماع شعبةً

المعلوماًت

مندوبًمنً

 التنظٌمًالمدنً

مندوبًعنً

سّرٌةً

 الجدٌدة

مندوبًعنً
أمنًدولةً

قسمً
الصّحة

مندوبًعنً
مندوبًكلًوزارة

وزارةًالبٌئةً

مندوبً

عنًوزارةً

الطاقةً
والمٌاهً

الّشرطةً
ًة ٌّ القضائ

أمانةًسرًّ

ة  ٌّ األجهزة األمن
ٌّة  والعسكر

اإلدارة العامة 



 مندوبًعنًالدفاعً
المدنًً

الصلٌبً

األحمرً
اللّبنانًً

مختارًفًً

القرىًالتًً

لٌسًفٌهاً
ٌّةً بلد

مندوبًمنً

إّتحادًبلدٌاتً
المتنً

مندوبًعنًكلً

بلدٌةًضمنً
القضاءً

أمانةًسرًالغرفةًً
ٌّةً األساس



إدارة الموارد البشرٌة

الجٌشً
اللبنانًً

الدفاعً
المدنًً

لجانً/ مخاتٌرً

فًًالبلداتًاتًً
الًبلدٌاتًفٌها

ٌّةً متطّوعٌنً/ الجمعٌاتًاألهل

الوحداتً

ٌّة  اإلقلٌم

رؤساءً
البلدٌاتً

قوىًاألمنً
الداخلً

الصلٌبً
األحمر



جمعًالمعلوماتًومتابعتها

توجٌهًوتحوٌلًوتفعٌلًالنتٌجةًضمنًغرفًالعملٌاتً

المفرزةًفًًالقضاءً
( جبل–وسطً–ساحلً)

 معالجةًتطابقًالمعلوماتًعلىًاألرضً



دورات تدريبية للعناصر المعنية 









لتنفٌذًهذهًالخّطةًتّمً تسهٌالً 

تجهٌزًسٌارةًتحتًإسمً

" غرفة عملٌات متنّقلة "

ٌّة خاصةًبالقائمقام

ولخدمةًكلًالقضاءًً



مشروع          
غرفة العمليات      
المتنّقلة          



تنظٌم ورشة عمل إلطالق

 :المتحّركة " خّطة الطوارئ" 





تنظيم مناورة حّية وافتتاح
«غرفة العمليات المتنّقلة» 











ة إدارة الكارثة  ٌّ كٌف تتم عمل

: إبالغًغرفةًالعملٌاتًبشكلًفوريًعندًحصولًأيًحادثً

وهًًُمزّودة

1- 

الئحةًبأسماءًوأرقامًالمسؤولٌنًفًًاإلداراتًالعامة

ٌّةًوالمؤّسساتً واألجهزةًاألمن

الئحةًبأسماءًوأرقامًالمسؤولٌنًعنًاألشغال

فًًبلدٌاتًقضاءًالمتنً

الئحةًبأسماءًوأرقامًمتعّهدٌنًضمنًنطاقًالبلدٌات



2- 

3- 

غرفةًالعملٌاتًتؤّمنًاإلتصالًبالّتسلسلًحسبًنوعًالكارثةً

4- 

5- 

إستمرارًالّتواصلًبٌنًكافةًاألجهزةًمنًخاللًالقائمقامًلحٌنًإٌجادًً

الحلًالمناسبًوالنهائًًللحادثًأوًللطارئًالمشكوًمنهً

ٌّةًولوازمًومعّدات  ٌّةًالّتاّمةًمنًعناصرًبشر تأمٌنًالجهوز

التعاونًوالمساهمةًمنًقبلًالبلدٌاتًالموجودةًعلىًحدودًالطرقاتً
أوًاألماكنًالقرٌبةًمنًمكانًوقوعًالحادثً



7- 

ٌّةًوالطارئةًعلىًالموقع،ًٌتّمًإستكمالًحّلًالعواقبًعلىً  -6 بعدًالمعالجةًالفور
ٌّةًوغٌرها)أنواعً ٌّة،ًإجتماع ٌّة،ًأمن ٌّة،ًبٌئ ... (صّح

ٌّة ٌّةًوالبلدٌاتًوللمراجعًالمعن رفعًالتقارٌرًلوزارةًالداخل

بهدفًالمتابعةًوالّتقٌٌمً

المرحلةًاألهمًهًًالمتابعةً

ٌّةًبعدًإنتهاءً ٌّةًوالفعل الشخص
...كلًشًءً



ة  ٌّ برنامج الدورة التدرٌب

الحلقةًاألولىً

الحلقةًالثانٌة

الحلقةًالثالثة

الٌومًأطلقناًالمشروعً 

نّقاشً+ حوارً+ عرضًالفٌلمً" + إدارةًمسرحًالكارثة" 
معًالدفاعًالمدنً

تّمًتحضٌرًخرٌطةًخاّصةًبموقعًالمدرسةًً

 سٌتمًشرحًتفاصٌلًهذهًالخرٌطةًمنًقبلًالمهندسًكرٌمًموسى

شرحًخّطةًالّتدّخلًمنًقبلًمندوبًمنًالصلٌبًاألحمرًاللّبنانًً



الحلقةًالرابعةً

الحلقةًالسادسةً

الحلقةًالخامسةً

هوًعملًتطبٌقًًعلىًاألرض،ًكٌفًٌمكننا

تنفٌذًخّطةًاإلخالءًعلىًاألرضً

ٌّةًً بالتنسٌقًمعًالدفاعًالمدنًًواألجهزةًالمعن

 ً ٌّةًاإلخالءًجمٌعا هًًحلقةًتجّمعًكلًالصفوفًلتنفٌذًعمل

لقاءًمعًمندوبًمنًالجٌشًاللّبنانًًومندوبًمنًقوىًاألمنً
الداخلًًبهدفًشرحًدورهمًاألساسًًخاللًوقوعًالكارثةً



الخّطةً
ٌّةً المستقبل



غرفة عمليات في مختلف المناطق
( والساحل –الوسط –الجبل   )



ة تقسٌم  ٌّ كٌف

القضاء 



كل غرفة عمليات مناطقّية هي على تواصل وتنسيق 
مباشر مع غرفة عمليات قائمقامّية المتن األساسّية  



تجهيز
كل غرفة إدارة   

الكوارث في كل 
zone  





أهداف خطط اإلستجابة المحّلّية والمناطقّية
 لمواجهة الكوارث واألزمات 

ٌّة  تحدٌد مكان غرفة العملٌات فً البلدة المعن

طلب خّط ساخن لغرفة العملٌات 

من جانب كل بلدٌة  24/24تسمٌة مندوب على السمع 

توحٌد المصطلحات والتعرٌفات المستخدمة فً إدارة الكوارث واإلستجابة 

لها على مختلف المستوٌات

ٌّة) ٌّة والوطن ٌّة ، المناطق ( القطاع



نحنأنا

المسؤولٌة مشتركة



كّلنا للوطن 
كّلنا للعمل 

شكراًًًً


