
 الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء

              األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع
  

 تفعيل خطة اإلستجابة الوطنية للكوارث واألزمات من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة                         
 .واإلجراءات المتخذة في هذا الخصوص هزة أرضية محتملة أية خطر                                    

                         
وطنية لوضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث اللجنة قامت ال 103/2010رقم  دولة رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار -1

واألزمات وذلك خطة إستجابة وطنية خالل الكوارث بصياغة  برئاسة األمين العام للمجلس األعلى للدفاع على أنواعها
خالل إشراك جميع الوزرات، األجهزة والجهات المعنية المحلية من جمعيات وهيئات مجتمع مدني والمنظمات الدولية  من

وهي تحاكي عدة سيناريوهات محتملة للكوارث منها الهزة  2012العاملة في لبنان وجرى تعميم الخطة في العام 
سيق للمهام والقدرات لإلستجابة للكارثة والتحضير المسبق للتخفيف من دقيق وتناألرضية حيث شملت الخطة توزيع 

 تبعاتها. 
 

والذي نتج كل من الدولتين التركية والسورية   ضربالزلزال الكبير الذي  وبعد 6/2/2023فجر نهار اإلثنين الواقع في  -2
عمليات  تنسيقلجنة  عقدت بالتاريخ نفسه وبقرار من دولة رئيس مجلس الوزراءاللبنانية  المناطق أرضية فيهزة  عنه

دولته وحضور كل من وزراء: الداخلية  إجتماعًا لها في السراي الكبير برئاسة مواجهة الكوارث واألزمات الوطنية
والبلديات، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، األشغال العامة والنقل، الصناعة، البيئة، العمل، األمين العام 

س األعلى للدفاع، رئيس الهيئة العليا لإلغاثة، قائد فوج إطفاء بيروت، مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث وممثلين للمجل
الوطنية من  جهودوتنسيق ال الحاصل محتملة للزلزالالناتجة والتداعيات المواجهة وذلك ل مختلف اإلدارات المعنيةعن 

 الموضوعة في هذا الخصوص وتنسيق المهام والجهود. الكوارث واألزماتوطنية خالل الستجابة اإلخطة تفعيل خالل 
 

 بنتيجة اإلجتماع جرى تكليف كل من : -3
) محافظين، قائم مقام، رؤساء بلدية(  وزارة الداخلية والبلديات تفعيل عمل غرف عمليات الطوارئ في المحافظات -أ

 البلديات بصورة فوريةأي طارئ والطلب من  والبقاء على جهوزية تامة لتنسيق عمليات اإلستجابة عند حدوث
ساعة عن عدم أهلية أي مبنى  72ضمن مهلة  وإفادة الوزارة  إجراء المسوحات للمباني ضمن نطاقها البلدي

المهندسين وشركات القطاع الخاص  تيمهندسين من نقاب للسكن ليبنى على الشيء مقتضاه وذلك بالتعاون مع
   المعنية.



إستنفار ورفع  أفواج اإلطفاء والصليب األحمر اللبناني، المدني ، األشغال العامة والنقل، الدفاعالعامةوزارة الصحة  -ب
 . ألية طارئ  لالستجابة الفورية المتخصصة لديها طواقمالجهوزية 

 

 في مواجهة العاصفة وفتح الطرقات وتقديم المساعدات إستنفار جميع فرق العمل وزارة األشغال العامة والنقل -ت
 .للمواطنين والبقاء على استعداد لالستجابة في حال حصول أضرار جانبية نتيجة ارتدادات زلزالية محتملة

 

وحدة إدارة مخاطر  الطلب إلى الوزراءلدى رئاسة مجلس  عمليات مواجهة الكوارث واألزمات الوطنية تنسيقلجنة  -ث
تعميم اإلرشادات الالزمة على المواطنين واإلجراءات لالصليب األحمر اللبناني و  الدفاع المدني مع التنسيق الكوارث

واإلدارات من أجل وضع تنفيذ حملة وطنية شاملة تستهدف المؤسسات كما و  حصول زلزالالواجب إتباعها في حال 
 .خالل الهزات األرضية والزالزل لتخفيف المخاطر واإلستجابةخطط 

 
حصول هزات  تحديد إحتمال لجيوفزيائي العلمي من خاللالوقوف على الواقع االمجلس الوطني للبحوث العلمية  -ج

عمليات مواجهة  تنسيقلجنة و وتزويد الوكالة الوطنية لإلعالم  واألخبار المغلوطةدرءًا لإلشاعات أرضية مماثلة 
 .بتلك المعطيات ليصار إلى تعميمها من قبلهم بصورة موضوعية للجمهور الكوارث واألزمات الوطنية

 
 تنسيقلجنة و  المجلس الوطني للبحوث العلميةوالمعطيات الصادرة عن  الوطني تعميم هذه اإلرشاداتوزارة اإلعالم  -ح

) محطات تلفزيونية حكومية وخاصة،  بواسطة كافة وسائل النشر المتاحة عمليات مواجهة الكوارث واألزمات الوطنية
 .منع حالة الهلع بين المواطنينبهدف التوعية و  جتماعي، مواقع إلكترونية،..... (إعالم مسموع، وسائل التواصل اإل

عمليات  تنسيقجنة ل –األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع  –أعلنت رئاسة مجلس الوزراء  6/3/2023بتاريخ  -4
وتحقيقًا لمقاصد ميثاق  ،فاجعة التي أصابت كاًل من دولتي تركيا وسوريانتيجًة لل أنه مواجهة الكوارث واألزمات الوطنية

وبناًء  ،األمم المتحدة في إطار التعاون الدولي وإلتزام لبنان الُمطلق بتقديم المساعدة اإلنسانية المتاحة للدول الصديقة
لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء ُكّلف كل من وزيري البيئة واألشغال العامة والنقل بإجراء التنسيق الالزم مع كل من 

لسفارات المعنية، حيث تولَّت األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع التابعة لرئاسة مجلس الوزراء حشد السلطات وا
وتوحيد الجهود بهدف تقديم المساعدة الالزمة والضرورية وتمَّ بذلك إرسال فريقين متخصصين في مجالي البحث 

األمانة  عنصرًا متخصصًا من كل من 70ما مجموعه  واإلنقاذ الى المناطق المنكوبة في كلتا الدولتين، وضمَّ كل فريق
، وحدة إدارة فوج إطفاء بيروت ،الدفاع المدني ،الجيش اللبناني العامة للمجلس األعلى للدفاع، وزارة الداخلية والبلديات،

 والصليب األحمر اللبناني.  مخاطر الكوارث



 سيق والتعاون مع السلطات المختصة في كال البلدينويتابع الفريقين أعمال البحث واإلنقاذ بصورة متواصلة بالتن
لقاعدة ا أنّ  مع العلم عمليات مواجهة الكوارث واألزمات الوطنية تنسيقلجنة  -من رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف 

ها ما بعدأ ظروف مناخية جيدة ساعة إلحتمال وجود أحياء في 72العالمية المعتمدة في البحث واالنقاذ هي ضمن 
درجة تحت  1٥و ٨)الحرارة بين  تركيا - يعمل فيها الفريق اللبناني  خاصة في البقعة التي ٪ 1فاالحتمال هو أقل من 

 المساهمة في ما يلي:وبالعتاد الخاص الذي تّم إسطحابه بوسائل النقل المتاحة تّم لغاية تاريخه  وقد الصفر(
عدد عناصر الفريق  الدولة المتضررة

 اللبناني
 العملموقع 

من قبل السلطات  المحّدد
 المحلية المختّصة

 09/02/2023تاريخ  لغاية النتائج المحققة

المساهمة في عمليات المسح الميداني وتحديد  مدينة البستان 71 تركيا
إمرأتين  ذبإنقاإمكانية وجود ناجين حيث قام 

 ةعلى قيد الحيا  حامل و إبنتها إحداهما
 .جثمان 11وإنتشال 

 والمسح الميدانيالمساهمة في عمليات البحث  الالذقية -جبلة  69 سوريا
إنقاذ فتاة على قيد الحياة و وإنتشال حيث تّم 

 .جثة 26

عمليات مواجهة  تنسيقلجنة عقدت بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار المتابعة المستمرة للواقع المستجد  -٥
برئاسة األمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء الركن محمد  ٨/2/2023بتاريخ إجتماعًا  الكوارث واألزمات الوطنية

السراي الكبير وذلك بحضور السيد وزير البيئة وممثلين   -المصطفى لها في غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث 
رث واألزمات المعدة والمعممة المعنية حيث جرى عرض لخطة االستجابة الوطنية للكوا  عن جميع الوزارات واألجهزة

سابقا بهذا الخصوص، كما تم تنسيق المهام وتقييم القدرات والحاجات مع التأكيد على تفعيل عمل غرف العمليات في 
 وتقييم القدرات الحالية سيما لجهة: المحافظات ورفع مستوى الجهوزية واإلستعداد

 عمل على إيجاد الحلول المتاحة.تحديد أماكن األبنية اآليلة للسقوط األشد خطورة وال -أ
 ضي اللبنانية.ميمها على الجمهور في مختلف األراتحديد أماكن اإليواء واإلخالء اآلمنة وتع -ب
، جرافات، تحديد القدرات الوطنية ضمن القطاعين العام والخاص في مجال معدات البحث واإلنقاذ من آليات هنديسة -ت

 ون من مواد طبية أولية ومواد غذائية.، كما والوقوف على واقع المخز رافعات،... 
 تحديد أطر المعالجة في حال تعرض مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأي طرابلس وبيروت ألية أضرار. -ث
تنفيذ تمرين يحاكي حدوث هزة أرضية ضمن األراضي اللبنانية وذلك لتفعيل التنسيق بين مختلف األجهزة المعنية  -ج

وكذلك الطلب من المحافظين إجراء محاكاة لحدوث  لمواجهة أي حدث محتمل ورفع مستوى جهوزيتها واإلستعداد
هزة أرضية ضمن نطاق المحافظات التابعة إلدارتهم وتحديد الجهوزية وكيفية التدخل لكافة الفرقاء المعنيين في 

  اإلستجابة للكوارث في المحافظة.



عمليات  تنسيقلجنة إبقاء المواطنين على علم بكافة اإلجراءات المتخذة والمعلومات العلمية المتوفرة من خالل  -ح
المركز الوطني للجيوفزياء حصرًا وعدم  –والمجلس الوطني للبحوث العلمية  مواجهة الكوارث واألزمات الوطنية

                                                            األخذ باألخبر المغلوطة.


