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 إلدارة االزمةخلية الطوارئ المحلية 

  COVID 19 –ازمة الوباء كورونا المستجد  

 

ي االيام الحالية أزمة وباء كورونا المتجدد، ال  
مع توالي االزمات اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية عىل لبنان وأشدها وطأة ف 

 كي تتعاىط مع آثار ث تضم السلطات بد من إنشاء خاليا محلية إلدارة الكوار 
اء الصحيي   والناشطي   الفاعلي   المحلية والخبر

األزمة عىل المستوى المحىلي وتعمل عىل المساعدة إلحتوائها والتخفيف من وطأتها ال سيما عىل الفئات األكبر تهميشا ً.  

 "لماذا "خلية الطوارئ المحلية

جابة الكاملة لألزمة ال سيما مع إشتداد حدتها واإلنتقال ألن موارد الدولة وإمكاناتها المركزية ال تسمح لها باإلست ●

ي المجتمعي للوباء )المرحلة الرابعة(. 
 المتوقع ال مرحلة التفش 

ي اغلب   ●
ي األطراف غب  موجود او ضعيف ف 

ألن التحضب  عىل الصعيد المحىل )بلديات واتحادات( وخاصة ف 

 األحيان. 

ي حاالت الحرب وحاالت   ألن الدولة اللبنانية لم تعمل عىل وضع الخطط ●
الوطنية والمحلية لالستجابة للكوارث ف 

ات وتدريبات ومناورات عىل   ات اللوجستية واإلدارية المطلوبة من بروتوكوالت وتحضب  السلم ولم تقم بالتحضب 

 إدارة الكوارث.   

ي تم وضعها عىل عجل( هي عىل البعد الصحي دون ال ●
ي ال  ألن تركب   خطة االستجابة الرسمية )والت 

تطرق الكاف 

 االبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية لألزمة. 

ي المناطق هي األقرب لألرض وألهل المناطق واألكبر قدرة عىل   ●
ألن السلطات المحلية والمجموعات الفاعلة ف 

 االستجابة الرسيعة والفعالة. 

 مع التجارب الناجحة إلدارة األزمات وأبرز الدروس المستفادة من ●
ً
ي تنصح بوجود   تماشيا

التجارب السابقة والت 

كة للتعامل مع االزمات.   خاليا محلية مشب 

ألن أي رد عىل وباء بهذا الحجم يتطلب تظافر جهود الجهات المحلية المختلفة وتنسيقها مع الجهات  ●

 والمؤسسات الوطنية للتأكد من االستجابة السليمة والكافية. 

نا عىل التحض  والتضامن ال حدود ابعد  ألن أزمة وباء الكورونا  ● ي ضمن اوضاع اقتصادية خانقة تجبر
المتجدد تأت 

 من احتواء األزمة الحالية فقط. 

 ما هي خلية الطوارئ المحلية:  

ي لضمان تواجد مختلف الكفاءات    والجسم الطتر
هي خلية مؤقتة مشكلة من السلطات المحلية والناشطي   المحليي  

للمساعدة عىل إحتواء األزمة وضمان التخفيف من آثارها. تضطلع هذه الخلية بمهام محددة    المطلوبة لنجاح عملها 
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وصالحيات استثنائية ألخذ القرارات الرسيعة وتنفيذها وتكون مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ إلدارة األزمة وآثارها عىل  

ي المحدد لها بالتنسيق مع الجهود الوطنية وخطة 
العمل المركزية. يمكن انشاء هذه الخاليا عىل  مستوى النطاق الجغراف 

ة.   ي المدن الكبب 
ة او مجموعة أحياء ف   او عىل نطاق بلدية كبب 

ً
ابطة جغرافيا  مستوى اتحاد بلديات، او مجموعة بلديات مب 

 تتكون هذه الخاليا من ممثلي   عن كل من:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف ومهام خلية الطوارئ:  

 

ي  الهدف االساسي لهذه الخاليا هي تحسي   جهوز 
 من أزمة تفش 

ً
ية المناطق للتعامل مع الكوارث واألزمات الوطنية بدءا

وس كورونا المتجدد وذلك من خالل تتفيذ المهام التالية:    فب 

دين،   .1 مسح حاجات سكان المنطقة المهمشي   واالكبر عرضة للتأثر خالل الكوارث واالزمات ال سيما )المرس 

، اصحاب  ، المرض  ، المسني   وري تطوير قوائم خاصة  النازحي   االحتياجات اإلضافية، الخ(. حيث من الض 

   1الرجاء مراجعة النموذج رقم  بحاجات هذه الفئات كي نضمن تلبيتها خالل األزمة.  

2.   ، ي ليس لها وضع او إحتياجات خاصة ولكنها معرضة لذلك بحاالت الطوارئ )عمال مياومي  
مسح العائالت الت 

 1الرجاء مراجعة النموذج رقم  لخ(. عمال تم طردهم من عملهم، ا 

 السلطات المحلية  

البلدية واتحادات البلديات  

والمحافظة واألجهزة الرسمية غب   

   المركزية ... 

 

 

 الجسم الطب   

اء   ، خبر أطباء، صيادلة، ممرضي  

اء اوبئة ..   . صحة عامة، خبر

 

 

ن  ن المحليي   الناشطي 

جمعيات، مجموعات، ناشطة،  

 . متطوعي   .. 

خلية الطوارئ 

المحلية 

ةلإلدارة االزم  
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اء صحة عامة،   .3 اء اوبئة، خبر ، خبر ي )اطباء، صيادلة، ممرضي  
ية الرئيسية ضمن النطاق الجغراف  مسح الموارد البرس 

اء إغاثة، اشخاص آخرين يمكنهم المساعدة(  اء إدارة كوارث، خبر  2الرجاء مراجعة النموذج رقم  خبر

ي يمكن  .4
، صليب احمر، جمعيات محلية، كشاف مسح المؤسسات الرئيسية الت  ي

ي األزمة )دفاع مدت 
ان تساعد ف 

 2الرجاء مراجعة النموذج رقم الخ( 

ي تقدم خدمات مرتبطة باألزمة او باألمور الحياتية اليومية )مستشفيات، صيدليات، محالت   .5
مسح المؤسسات الت 

 2النموذج رقم الرجاء مراجعة ادوات طبية، سوبرماركت، افران، مالحم  الخ..( 

تحديد روابط اتصال وقنوات اتصال واضحة مع المؤسسات المعنية )مجموعات واتساب للتشاور الرسي    ع مع   .6

 الصيدليات مثال( 

 عىل فرق مع ادوار واضحة   .7
ً
وضع خطة عمل لتلبية االحتياجات )ربط الحاجات بالموارد( وتقسيم المنطقة جغرافيا

 للتنفيذ خالل األزمة. 

وط والمعايب   تحديد اماكن مج .8 ي حال عدم كفاية المستشفيات لتلك المهمة مع مراعاة الرس 
هزة للحجر الصحي ف 

  . ها بالحد األدت   الالزمة لتلك االماكن وتجهب  

تدريب فريق من المتطوعي   واصحاب الشأن عىل التعاىطي مع الوباء والمرض  واساسيات الحجر الصحي من أجل   .9

ي منازلهم ومتابعة ا
ي ف 

 وضاعهم. زيارة المرض 

 متابعة قرارات خلية االزمة المركزية ومجلس الوزراء والجهات المعنية والتنسيق الدائم معها.   .10

 

 اعضاء خلية االزمة وهيكليتها  : 

ي تمثلها وانما ينصح بأخذ هذه االعتبارات 
 تختلف هيكلية الخلية وحجمها بحسب المنطقة الت 

 رئيس االتحاد )او من يمثله(   ●

 بلديات البلدات المعنية )او من يمثلهم(  رؤساء  ●

اعضاء بلدية إضافيي   عن كل بلدة بحسب عدد البلديات ضمن الخلية )يفضل ان يكون رئيس لجنة الصحة   ●

 3ال  1ورئيس لجنة التواصل(  عدد 

ي االتحاد او البلدية   ●
طة ف   رئيس الرس 

 مجتمع (   طب –جهاز تنفشي  – )طب عائلة  امراض جرثومية  2طبيب متخصص عدد  ●

   1صيدلي عدد  ●

 (  epidimiologist, public healthخبب  صحة عامة ) ●
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   2عامل اجتماعي عدد  ●

ي المنطقة   ●
 مسؤول مركز وزارة الشؤوون اإلجتماعية ف 

 ممثل عن الجمعيات المحلية   ●

   4ممثل عن حمالت التطوع الخاصة بمواجهة وباء الكورونا عدد   ●

 إدارة كوارث او أي شخص ترى الخلية انه يشكل قيمة مضافة للفريق.   أي خبب  امدادات لوجستية او تخطيط او  ●

 

 

 

 

 

ي المنطقة:  
 توصيات اخرى للمتابعة ف 

ورات المعيشية ولذلك من المهم التأكد من تطبيق   ابق  قرار مجلس الوزراء العديد من المؤسسات عاملة لتأمي   الحد االدت  من الض 

 االجراءات التالية :  

 ات وطرق االستخدام الصحيحة( الزام العاملي   تنفيذ إجراءات الوقاية كافة )الكمامات والكفوف والمعقمات بحسب التعليم ●

ي تصل ال المحالت من الخارج وال البيوت من المحالت   ●
 تعقيم المواد الت 

 وضع مماسح مبللة بالمطهرات امام ابواب المحالت   ●

ي نفس الوقت   ●
 من شخصي   داخل المحل ف 

 عدم السماح بوجود اكبر

 

 

 تتألف من ثالثة اعضاء يمثلون أذرع الخلية االساسيي  ن )ممثل عن السلطة المحلية – وممثل عن الجسم الط – وممثل
   (عن الناشطي  ن المحليي  ن

ن وليس سلطوي حيث تتخذ القرارات باالجماع  
  مهامها، تنسيق العمل بي  ن مختلف لجان الخلية، لها دور تنسيق 

التنسيق لجنة   

 

 تتألف من ثالثة اىل خمسة اعضاء
ن الحجر  

ن ف  اف عىل المرض  ن مكان الحجر، وضع وتنفيذ خطوات التعقيم لألماكن العامة، واالشر  تتوىل إنتقاء وتحضي 
ن ىل 
 المي  

الصحية اللجنة   

 

 تتألف من ثالثة اىل خمسة اعضاء
  تتوىل تنظيم المساعدات االقتصادية للفئات المهمشة وتأمي  ن الحاجات االساسية لهم

االقتصادية اللجنة  
 اإلجتماعية

 

 تتالف من ارب  ع اعضاء
 -   مسؤول التواصل مع المجتمع \ مسؤول التواصل مع المتطوعي  ن \ مسؤول التواصل مع اللجنة المركزية لالستجابة

  الصحة\ مسؤؤل التواصل مع المنظمات والجهات الناشطة وزارة
التواصل لجنة   

  المتطوعي  ن 
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 تعقيم االماكن العامة المفتوحة بعد كل استعمال  ●

 اخرى: توصيات 

 تخصيص خط ساخن للتواصل واالسئلة وللتبليغ عن حاالت محتاجة   ●

 التواصل مع الجهات المهتمة بتقديم مساعدات عينية ومادية  ●

ي )منتجعات، نوادي،   ●
ي حالة الطوارئ والتفش 

 
ي حال تم االحتياج لها ف

 
( واماكن للعزل ف ي

تحديد أماكن للتخزين )لوجست 

 مدارس، هنغارات فارغة،...(.   
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 : مسح الفئات المهمشة  1وذج رقم نم

 

ي مضاعف عن عامة الناس. يجب   تشمل الفئات المهمشة كل من له حاجات إضافية وهو غب  قادر عىل تخطي األزمة دون أثر سلتر

، اصحاب االحتياجات اإلضافية، مرض  رسطان يعتم ، المرض  ، المسني   دين، النازحي   دون  التفكب  بالتالي )الئحة غب  مكتملة(:المرس 

ل، عائالت محتاجة، عائالت توقف رب عملها عن العمل،   عىل دواء من الكرنتينا، مرض  يستخدمون اجهزة تنفس او انعاش داخل المب  

 الخ( 

 لألفراد 

وسيلة االتصال   العنوان  االسم 
ة   المبارس 

وسيلة االتصال  
ة   غب  المبارس 

الحاجات 
 الخاصة

)دواء محدد،  
غذاء خاص، 

 الخ(

 مالحظات  

      

      

      

      

      

      

      

 للعائالت 

الحاجات  عدد االفراد  وسيلة االتصال  العنوان العائلة
 الرئيسية 

 مالحظات  
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 : مسح الموارد الرئيسية 2نموذج رقم 

 قادرة عىل المساعدة التقنية او المادية او العينية. وتشمل عىل سبيل المثال ال الحض:  تشمل الموارد اي فرد او جهة  

  ، ي جمعيات، عمال اجتماعيي  
 
اء إغاثة، متطوعي   ف اء إدارة كوارث، خبر اء صحة عامة، خبر اء اوبئة، خبر ، خبر اطباء، صيادلة، ممرضي  

ة.   ، اشخاص اصحاب شبكة عالقات كبب   متمولي  

، صليب احمر، جمعيات محلية، كشاف ، مستشفيات، صيدليات، محالت ادوات طبية، سوبرماركت، افران،  المؤسسات:  دف ي
اع مدت 

ين الخ.    مالحم، محطات بب  

 لألفراد 

وسيلة االتصال   العنوان  االسم 
ة   المبارس 

اوقات التطوع  الكفاءات  
 الممكنة 

 مالحظات  

      

      

      

      

      

      

      

 للمؤسسات 

الموارد  وسيلة االتصال  القطاع  المؤسسة 
الموجودة )دواء، 
اكل، معقمات،  

ين(  ، بب    خبر 

وط التعاون   رس 
ع، خصم،  )تبر
 دفع عادي( 

مالحظا  الدوام 
الشخ ت 

 ص
 الرقم

        

        

        

        

        

        

        

        

 


