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استراتيجية وحدة إدارة مخاطر الكوارث
في مواجهة جائحة كورونا COVID-19

الدكتور زاهي شاهني

مدير وحدة ادارة مخاطر الكوارث
لدى رئاسة مجلس الوزراء

مت تسجيل أول إصابة بالـ،COVID-19
واملــعــروف بـ»فيروس كورونا املستجد
 ،»Covid-19في الصني بتاريخ  17تشرين
الثاني/نوفمبر  2019في مقاطعة هووبي
الصينية ،وفقا ً لصحيفة South China
 ،Morning Postأي قبل شهر من مالحظة
احلاالت األخرى لإلصابة باإللتهاب الرئوي في
مدينة ووهان وعدد من املدن املالصقة لها؛ األمر الذي استدعى منظمة
الصحة العاملية إلى التحرك لتقدمي الدعم على أثر اإلزدياد السريع بعدد
اإلصابات.
أصبح مرض  )COVID-19( Coronavirus 2019في جميع أنحاء العالم،
سببا ً رئيسيا ً لالضطرابات ،وألقى بثقله على الدول واجملتمعات
والسلطات احمللية من النواحي االجتماعية واألمنية واالقتصادية
والبيئيّة.
إتخذت الدولة اللبنانية إجراءات عدة منذ أواخر كانون الثاني 2020
للوقاية واإلستعداد واإلستجابة لفيروس كورونا املستجد .COVID-19
كما واتبعت نهجا ً كامالً ،يشمل احلكومة واجملتمع ،مبنيا ً على
استراتيجية شاملة ملنع انتقال العدوى وإنقاذ األرواح وتقليص اخلطر
واإلستجابة الفعالة.
ووسط أدلّة متزايدة على انتشار «فيروس الكورونا» في حوالي 18
تفشي الفيروس يشكّ ل
الصحة العاملية أن ّ
ّ
منظمة
دولة ،وبعد إعالن ّ
اآلن حالة طوارئ صحيّة عاملية ،أقدمت عدّ ة دول على رأسها الواليات
املتّحدة األميركية والدول األوروبية على إنشاء وتفعيل الوحدات العامّ ة
تفش للفيروس على نطاق أوسع ،ووضع خطط
ٍّ
الوطنيّة ملواجهة أي

التفشي.
ّ
استجابة وطنية في حال
وبعد متابعة يومية من قبل وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة
الصحة
ّ
مجلس الوزراء مع كل من وزارة الصحة العامّ ة ومنظمة
العاملية وغرفة العمليات األوروبية املشتركة ،تقدمت باقتراح بضرورة
تفعيل خلية أزمة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء من أجل وضع
تدابير وإجراءات وقائية وإجراءات استعداد وطنية للتصدّ ي إلمكانية
اكتشاف وانتشار الفيروس في لبنان لناحية:
 تنسيق جهود اإلدارات والــوزارات املعنية في االستعداد ملواجهةإمكانية انتشار الفيروس.
 حتديد سيناريوهات انتشار الفيروس والتدابير االحترازية في املرافقالعامّ ة (املطار ،املدارس ،األماكن العامّ ة).
 تقييم القدرات الوطنية املوجودة الحتواء احلاالت في حال اكتشافهاوقدرة املستشفيات ووزارة الصحة واألجهزة املعنية على االستجابة.
 حتديد االحتياجات على الصعيد الوطني في حال تفشي الفيروسوإعداد خطة للتواصل والتنسيق مع الشركاء اإلقليميني والدوليني في
مجاالت مكافحة األوبئة العابرة للحدود وحتديد آلية طلب املساعدات
اخلارجية عند احلاجة.
 نشر املعلومات الدقيقة بني املواطنني عبر كافة وسائل التواصل املرئيواملسموع ووسائل التواصل االجتماعي وتعميم اإلرشادات الوقائية.
على أن تضم اخللية كافة اجلهات املعنية بوضع ومتابعة تداعيات تطوّر
انتشار الفيروس وهي:
 األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع (كرئاسة اللجنة الوطنيةللكوارث واألزمات)
الصحة العامة
ّ
 وزارة وزارة التربية والتعليم العالي (لضمان سالمة الطالب) وزارة الزراعة (ملتابعة احتمال تفشي الفيروس في املزروعات والثروةاحليوانية)
 وزارة األشغال العامة والنقل  -املديرية العامة للطيران املدني وزارة اخلارجية واملغتربني للتنسيق مع سفراء لبنان في الدول التي متتسجل فيها حاالت انتشار الفيروس
 وزارة الشؤون االجتماعية (دور الرعاية واملستوصفات) قوى األمن الداخلي منظمة األغذية العاملية الصليب األحمر اللبناني وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء  -منسق ومقرّركما ميكن أن تستعني الوحدة مبن تراه مناسبا ً إضافة ملن ذكر اعاله.
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االستعداد والوقاية واالستجابة والتحديات ،وذلك في ما يتعلق
بإجراءات السفر عبر املطار واملعابر البرية واملرافئ البحرية .كما رُفعت
عدة توصيات من جميع املشاركني مبا فيهم وزارات التربية والتعليم
العالي واخلارجية واملغتربني والصحة العامة ومنظمة الصحة العاملية
والصليب األحمر اللبناني للوقاية من انتقال العدوى على مختلف
االصعدة .كما مت حتديد مستشفى رفيق احلريري اجلامعي كمرجع وحيد
لكافة اإلصابات بفيروس كورونا حيث يتم نقل املصابني إليه بواسطة
الصليب األحمر اللبناني حصرا ً من جميع املناطق اللبنانية .وقد مت
حتديد القدرة االستيعابية القصوى للمستشفى ،ريثما يتم البحث عن
مستشفيات حكومية وخاصة أخرى ميكن أن ُتهّ ز الستقبال احلاالت
في املناطق اللبنانية كافة.

بنا ًء عليه ،مت تشكيل جلنة ملتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس
كورونا وفقا ً للقرار رقم  2020/9تاريخ  2020/01/31والصادر عن رئاسة
مجلس الوزراء ،حيث حددت مهمتها بالتالي:
 توحيد جهود اإلدارات والوزارات املعنية في االستعداد ملواجهة إمكانيةانتشار الفيروس.
 حتديد سيناريوهات انتشار الفيروس والتدابير االحترازية في املرافقالعامّ ة (املطار ،املدارس ،األماكن العامّ ة).
 تقييم القدرات الوطنية املوجودة الحتواء احلاالت في حال اكتشافهاوقدرة املستشفيات ووزارة الصحة واألجهزة املعنية على االستجابة.
 حتديد االحتياجات على الصعيد الوطني في حال تفشي الفيروسوإعداد خطة للتواصل والتنسيق مع الشركاء اإلقليميني والدوليني في
مجاالت مكافحة األوبئة العابرة للحدود وحتديد آلية طلب املساعدات
ومت عقد عدة اجتماعات متتالية للّجنة ملتابعة التدابير واإلجراءات
اخلارجية عند احلاجة.
 نشر املعلومات الدقيقة على املواطنني عبر كافة وسائل التواصل الوقائية لفيروس كورونا ،وقد رفعت عدة توصيات مواكبة للمستجداتاملرئي واملسموع ووسائل التواصل االجتماعي.
على مختلف األصعدة.
وفي  ،2020/02/21مت رصد أول حالة لسيدة مصابة بفيروس كورونا قادمة
كما ميكنها أن تستعني اللجنة مبن تراه مناسبا ً عند احلاجة .إضافة إلى من إيران ،حيث مت نقلها بواسطة الصليب األحمر إلى مستشفى رفيق
ّ
ذلك،
يتعي على اللجنة املذكورة أن ترفع تقريرا ً أسبوعيا ً إلى رئاسة احلريري احلكومي وتلقت العالج الالزم إلى أن تعافت .وقد اتخذت اجراءات
مجلس الوزراء.
ورفعت توصيات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس خصوصا ً بعد
تفشيه في إيران وفي دول أخرى كإيطاليا واململكة املتحدة وكوريا
عقدت اللجنة أول اجتماع لها بتاريخ  2020/02/4حيث تتضمن اجلنوبية وإسبانيا ومصر وغيرها حيث أ ُصدرت عدة تعاميم من رئاسة
التعريف عن فيروس كورونا املستجد ،وعرض وزراة الصحة إلجراءات مجلس الوزراء ومختلف الوزارات املعنية وهي على الشكل التالي:

إسم املؤسسة

رئاسة مجلس الوزراء

رقم القرار
قرار رقم2020/9
قرار إعالن التعبئة العامة
قرار رقم 2020/45
قرار رقم 2020/51
قرار رقم 2020/52
قرار رقم 2020/53
قرار رقم 2020/54
مرسوم رقم 6209
قرار متديد إعالن التعبئة
قرار رقم 2
قرار رقم 3
قرار رقم 4
آلية فتح مطار رفيق احلريري الدولي
لعودة من يرغب من اللبنانيني
قرار متديد إعالن التعبئة العامة
قرار متديد إعالن التعبئة العامة
قرار رقم 2
توصيات اللجنة رقم /452أ ع مج أ د

التاريخ
2020-01-31
2020-03-15
2020-03-18
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-26
2020-03-26
2020-03-26
2020-03-26
2020-03-26
2020-03-26
2020-04-04
2020-04-24
2020-05-05
2020-05-12
2020-06-15
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وزارة الداخلية والبلديات

وزارة اخلارجية واملغتربني

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة االتصاالت
وزارة الصحة العامة

قرار رقم 2020/8
قرار رقم 5237
جدول حتديد وقت العمل
مذكرة رقم /40أ.م2020/
مذكرة رقم /42أ.م2020/
مذكرة رقم /43أ.م2020/
قرار رقم 479
تعميم رقم 5931
مذكرة رقم /45أ.م2020/
مذكرة رقم /46أ.م2020/
مذكرة رقم /48أ.م2020/
تعميم رقم 6476
تعميم رقم 6624
مذكرة رقم /50أ.م2020/
قرار رقم 582
مذكرة رقم /51أ.م2020/
تعميم رقم 7133
مذكرة رقم /54أ.م2020/
مذكرة رقم /55أ.م2020/
مذكرة رقم /57أ.م2020/
تعميم رقم 8967
تعميم رقم 9011
مذكرة رقم /58أ.م2020/
قرار رقم 963/5
قرار رقم  963/5مكرر
قرار رقم 963/5مكرر
قرار رقم 1225/5
قرار رقم  1223/5مكرر
قرار رقم 1294/5
قرار رقم 1295/5
االرقام الساخنة في خلية الكورونا
تعميم رقم /8م2020/
مذكرة رقم /52م2020/
تعميم رقم /14م2020/
تعميم رقم /15م2020/
تعميم رقم /16م2020/
تعميم رقم /17م2020/
تعميم رقم /25م2020/
تعميم رقم /26م2020/
قرار رقم 52/2020
مذكرة رقم 255/2
مذكرة رقم 48
مذكرة رقم 53
قرار رقم 359/1
مذكرة رقم 60
قرار رقم 514/1
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2020-03-19
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-26
2020-03-30
2020-04-05
2020-04-05
2020-04-15
2020-04-19
2020-04-25
2020-05-02
2020-05-04
2020-05-06
2020-05-10
2020-05-13
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-31
2020-06-07
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-20
2020-02-28
2020-03-02
2020-03-04
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-27
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-02
2020-03-10
2020-06-22
2020-04-16
2020-03-10
2020-03-17
2020-03-20
2020-03-20
2020-05-08

تعميم
تعميم رقم 1-21
تعميم رقم 1-22
تعميم رقم 1-23
وزارة العمل
تعميم رقم 1-24
تعميم رقم 1-30
تعميم رقم 8/8
قرار رقم 104/1
تعميم رقم 9/2
تعميم رقم 10/2
تعميم رقم 2020/2
تعميم رقم 11/2
تعميم رقم 13/2
وزارة االشغال العامة والنقل
تعميم رقم 14/2
تعميم رقم 15/2
تعميم رقم 24/2
تعميم رقم 25/2
تعميم رقم 26/2
تعميم رقم 3
وزارة السياحة
تعميم
تعميم رقم 12/1
قرار رقم 190/1
قرار رقم 191/1
وزارة الزراعة
تعميم رقم 13/1
قرار رقم 195/1
تعميم رقم 20/1
وزارة االقتصاد
مذكرة
تعميم رقم 2/1/2020
وزارة الشباب والرياضة
تعميم رقم 3/1/2020
تعميم رقم 1
وزارة الطاقة واملياه
تعميم رقم 2
وزارة العدل
تعميم
وزارة الصناعة
قرار رقم 850
االمن العام
قرار رقم 4352
تعميم
مفوضية االمم املتحدة لالجئني السوريني في لبنان تعميم
مفوضية االمم املتحدة لالجئني الفلسطينيني في لبنان تعميم

2020-03-18
2020-04-08
2020-04-08
2020-04-08
2020-04-08
2020-04-24
2020-01-24
2020-02-28
2020-03-12
2020-03-16
2020-03-24
2020-03-27
2020-04-13
2020-04-13
2020-04-13
2020-06-22
2020-06-22
2020-06-22
2020-03-05
2020-03-11
2020-03-13
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-26
2020-03-30
2020-06-18
2020-03-16
2020-03-05
2020-03-10
2020-02-28
2020-03-23
2020-03-03
2020-03-20
2020-02-29
2020-03-16
2020-03-22
2020-03-22

وحدة إدارة مخاطر الكوارث
عملها ودورها في متابعة فيروس كورونا املستجد
مت إنشاء وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء من خالل في العام  ،2010وذلك بالشراكة ما بني احلكومة اللبنانية وبرنامج األمم
مشروع تعزيز قدرات احلكومة اللبنانية في احلد من مخاطر الكوارث املتحدة اإلمنائي.
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إن الوحدة هي اجلهة الوطنية الوحيدة املعنية بكافة مراحل احلد من في ما يلزم.
مخاطر الكوارث ،من وقاي ٍة واستعدادٍ وإستجاب ٍة وتعافٍ من الكوارث.
تقوم الوحدة خالل األيام العادية بإعداد استراتيجيات وطنية للحد من
مخاطر الكوارث وذلك بالتنيسق مع إطار عام سنداي .2030-2015
كما وأنها تعمل باستمرار على وضع خطط العمل التنفيذية وحتديث
وتطوير خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث وخطط االستجابة الوطنية.
إضافة إلى ذلك ،تقوم وحدة إدارة مخاطر الكوارث بإعداد املعايير الوطنية
لقياس التقدم احملرز في مجاالت احلد من مخاطر الكوارث في لبنان بناء
على التزامات لبنان باملعاهدات الدولية ،والعمل على تطوير وحتسني
أنظمة االنذار املبكر على الصعيدين الوطني واحمللي .كما وأنها جتمّ ع
املعلومات لبناء قاعدة بيانات وطنية إلدارة مخاطر الكوارث .وتقوم أيضا ً
بتنسيق الدراسات لتحديد أنواع اخملاطر ووضع خطط احترازية للحد
منها .هذا فضالً عن القيام بزيادة الوعي وبناء القدرات على الصعيد
احمللي من خالل حمالت التوعية وورش العمل في املدارس والبلديات في
مختلف احملافظات اللبنانية.
وعلى صعيد آخر ،أنشأت وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة
مجلس الوزراء غرف عمليات في كل من محافظات جبل لبنان ،بعلبك
 الهرمل ،البقاع ،اجلنوب ،النبطية ،عكار والشمال ،ووزارة التنميةللشؤون اإلدارية ،وزارة الصحة ،وزارة الزراعة ،وزارة األشغال العامة
والنقل ،وزارة التربية والتعليم العالي ،وزارة اخلارجية واملغتربني ،ووزارة
املالية .وترتبط تلك الغرف بغرفة العمليات الوطنية في مقر رئاسة
مجلس الوزراء عبر شبكة الكترونية.
أما على الصعيد الرسمي ،فقد أنشئت لدى الوحدة جلنتان وطنيتان
وجلنة ثالثة ملتابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا:
• اللجنة األولى :قرار رقــم 2010/103وتعديالته رقم  ،2018/68ورقم
« 2019/11تشكيل جلنة وطنية لوضع خطة طوارئ ملواجهة الكوارث
على أنواعها»وتضم ممثلني عن كافة اإلدارات املعنية.
• اللجنة الثانية :قرار رقم2013/41والتعديل رقم»2019/10إنشاء جلنة
لدى رئاسة مجلس الوزراء لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث واألزمات
الوطنية تضم املدراء العامّ ني لدى الوزارات املعنية» يترأسها أمني عام
اجمللس األعلى للدفاع.
• اللجنة الثالثة :قرار رقم« 2020/9تشكيل جلنة لدى رئاسة مجلس
الوزراء ملتابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا» وتضم
ممثلني عن وزارات الصحة العامة ،التربية والتعليم العالي ،وزارة الزراعة،
وزارة االشغال العامة والنقل ،وزارة الشؤون االجتماعية ،وزارة واخلارجية
واملغتربني ،وممثل عن كل من قوى االمن الداخلي والصليب االحمر
اللبناني ومدير وحدة ادارة مخاطر الكوارث مقررا ً ويترأسها أمني عام
اجمللس األعلى للدفاع.
وأتى التعميم رقم  2019/3تاريخ  2019/1/22ليطلب من جميع االدارات
العامة واملؤسسات العامة والبلديات احتاد البلديات واجملالس والهيئات
التعاون والتنسيق مع فريق عمل وحدة ادارة مخاطر الكوارث املكلف

وحدة إدارة مخاطر الكوارث في ظل فيروس كورونا املستجد

أما بالنسبة لعمل ودور وحدة إدارة مخاطر الكوارث في ظل انتشار
فيروس كورونا ،فقد بدأت منذ اليوم األول لألزمة بوضع خطط للعمل
والتنسيق مع جميع الشركاء خصوصا جلنة متابعة اجراءات الوقاية
من فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عنها ،إضافة
إلى حتضير العديد من التقارير واملراجع وتوزيعها ،والقيام بحمالت
التوعية والتدريب وغير ذلك كما هو مبني أدناه:
 .1تقدمت باقتراح لضرورة تفعيل خلية أزمة على مستوى رئاسة
مجلس الوزراء من أجل وضع تدابير وإجراءات وقائية وإجراءات استعداد
وطنية للتصدّ ي للفيروس.
 .2حضور كافة اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات
التي تصدر عنها.
 .3وضع اخلطة الوطنية ملواجهة فيروس كورونا املستجد.
 .4املشاركة في إعداد خطط اإلجالء للمواطنني اللبنانيني من اخلارج
مع وزارة اخلارجية.
 .5وضع خطط إستعداد زإستجابة مع احملافظات:
• إعداد خطط إستعداد وإستجابة
• تفعيل غرف العمليات وجلان إدارة الكوارث في احملافظات
• إستحداث نقاط إتصال لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في احملافظات
• املساعدة في جمع املعلومات
• التنسيق اليومي مع احملافظات والبلديات
 .6العمل على حفظ املعلومات
• سجل القرارات
• مراكز احلجر
• جلان إدارة الكوارث في البلديات
• تتبع احلاالت
• تتبع التقيد بالتعاميم
• اجلهات الرسمية واألهلية والشبابية التي تقدم املساعدات في
الفترة األولى
 .7اعتماد وحدة إدارة مخاطر الكوارث منصة وطنية لتوحيد عمل
املنظمات الدولية في االستجابة.
 .8وضع مسودة حول التعافي في لبنان ما بعد مرحلة الـ 19-COVID
 .9إصدار التقرير اليومي.
 .10وضع الدليل اإلرشادي للمؤسسات العامة واخلاصة لوضع خطة
استمرارية العمل في ظل فيروس كورونا املستجد.
 .11وضع دليل السالمة العامة لكل من وزارة الزراعة ووزارة األشغال
العامة والنقل ومؤسسة كهرباء لبنان.
 .12وضع اخلطوط األساسية آللية إعادة املغتربني إلى لبنان.
 .13وضع الدليل املرجعي حول اختيار وإدارة مراكز احلجر الصحي (دور
احملافظات واألقضية واحتادات البلديات والبلديات واخملاتير) .ويعد هذا
الدليل األول من نوعه في العالم من حيث املضمون.
 .14وضع خطة استمرارية العمل للبلديات.
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 .15وضع الدليل اخلاص بكيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة في
ظل فيروس كورونا.
 .16إقتراح القرارات املناسبة إلدارة األزمة ومعاجلتها بالتنسيق مع
اإلدارات والهيئات املعنية.
 .17تفعيل التواصل والتنسيق مع وبني أجهزة التدخل كافة إضافة إلى
املنظمات اإلنسانية ال سيما منظمات األمم ملتحدة ،والصليب األحمر
اللبناني وغيرها.
 .18القيام بدورات تدريبية ملديري مراكز احلجر الصحي الذين مت تعيينهم.
 .19القيام بحمالت توعية للمدارس واملؤسسات والنقابات اخملتلفة حول
سبل الوقاية من فيروس كورونا املستجد وهي على الشكل التالي:
  10و 11آذار/مارس  :2020دورة تدريبية ملدربني حول السالمة والوقاية منفيروس كورونا املستجد ،والتي كانت موجهة ألكثر من  60مستفيدا ً

ممن ميثلون نقابات ،مؤسسات خاصة وعامة ،ومنظمات غير حكومية.
  17آذار/مارس  :2020دورة تدريبية ملنسقي إدارة اخملاطر واألزمات حولإقامة حمالت التوعية وإجراءات السالمة والوقاية من فيروس كورونا
املستجد.
  23آذار/مــارس  :2020دورة تدريبية ملنسقي إدارة مخاطر الكوارثواألزمات على مستوى احملافظات حول إدارة وتشغيل غرف عمليات
احملافظات.
  26أيار/مايو  :2020دورة تدريبية ملدربي الصليب األحمر اللبناني حولإدارة وتشغيل مراكز احلجر الصحي.
  23و 30حزيران/يونيو  ،2020دورة تدريبية ملديري مراكز احلجر الصحياملعينني حول إدارة وتشغيل تلك املراكز .وتتابعت الدورات التدريبية مع
كل تعيني ملديري املراكز الذين مت تعيينهم تباعا ً.
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