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 ةــــــــــــــمقدم

ظهرت حاجة  ،لصعوبة التخطيط وإدارة اآلزمة عند وقوعها أو مجابهتها بإدارة تقليدية نظرا  

ملحة إلدارة التنسيق القطاعي واإلستجابة لألزمة تعتمد على علم مستقل يختص باألزمات 

 Crisisوالكوارث وكيفية إداراتها ومواجهتها أطلق عليه علم األزمات والكوارث )

Management) ،العلم مؤسس كغيره من العلوم على مجموعة األسس والمبادئ العلمية  وهذا

مما يجعله علماً مختلفاً في أساليبه عن العلوم اإلدارية األخرى والتي تختلط  والمفاهيم الخاصة به

ث مفاجئة ومتفاقمة والتعامل ابه، حيث أن إدارة األزمات والكوارث تهدف إلى التحكم في أحد

ومحاكاة التجارب  ،اجهة آثارها ونتائجها بأن تقوم بالدراسة والبحث والمعرفةمعها وتصنيفها ومو

وتعمل  ؛وإستخدام البيانات والمعلومات واإلحصاءات كأساس للقرار السليم ، المستفادة والتخطيط

على التعامل الفوري مع األحداث لوقف تصاعدها والسيطرة عليها وتحجيمها وحرمانها من 

مما أستوجب إسناد هذه المهام  ،أي روافد جديدة تكسبها القوة أثناء اندفاعها مقومات تعاظمها من

الدور وأهميته في توفير األمن واالستقرار للجميع ككل  اإلى إدارة محددة غير تقليدية، وإبراز هذ

 مع اختالف الرؤي من مجتمع آلخر ومن دولة ألخري وبحسب نظرتها لألزمة أو الكارثة.

ضاغط على صانع القرار تستلزم مواجهة الحدث، بالوسائل واألساليب العلمية تأتي كسبب  وهنا

التي تساعد على القضاء عليه قبل استفحاله، غير أن هناك منظور آخر وهو )أن سبب حدوث 

ها أو الفهم ثرغم من ظهور عالمات وإشارات لحدواألزمة هو عدم توقعها من األساس بال

فيختلف حجمها، وإضرارها المادية  - )أما الكارثة( - حداثهاالخاطئ أو التعامل الخاطئ مع أ

األمر تدخل الدولة أو المجتمع يستدعي  حوا  والتوصيف في كلتا الحالتينوالمعنوية، بحسب األ

 الدولي لتقديم المساعدة والتقليل من األضرار(.

ً بإدارة تنفيذية للخطط أللسلوب سليم إشك فيه أن التخطيط ب ال مما زمة والذي يكون متبوعا

 المرجوة إزاء التعامل مع الطوارئ ستنتج عنه اإليجابيات التالية: 

 قيام منهج واحد ومتناسق للتعامل مع الحدث. .1

 توفير مرجع مشترك لجميع المؤسسات والدوائر المعنية بمواجهة الطوارئ.  .2

 زمة(.لأل مالزمةال ستجابةإلالتنسيق القطاعي في ابتوفير أساس التعاون ) .3

 زمة(.ستجابة لألإلالتنسيق القطاعي في المسؤوليات )لتحديد واضح  .4
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ستجابة المهنية الجيدة لحاالت إلفي وقت األزمة قد ال يحقق التخطيط هدفه ويفشل بسبب عدم ا

التنسيق الطوارئ في األزمة بسبب )وجود المعوقات( التي نري أن دليل التوجيه االستثنائي بشأن 

 القطاعي ينبغي أن يتوجه حيا  التقليل من تأثيرها السلبي، وهذه المعوقات هي:

إلى سياسة وطنية  فتقارإلافتقار إلى الرؤية الواضحة حيا  األزمة، األمر الذي يؤدي إلى إلا .1

واضحة وتغيير في األهداف واألولويات )تذبذب القرارات بشأن التدابير وسحبها، وإعادة 

 إصدارها(.

 عدم كفاية التمويل والمعدات الطبية ووسائل مجابهة األزمة الصحية. .2

 .لسببنقص وضعف الخبرات التي تتعامل مع نوعية المرض أو اكتشاف ا .3

غياب التنسيق بين القطاعات المختلفة ذات العالقة بوزارة الصحة، وهي مجا  األزمة  .4

 الحالية بما يفضي إلى المزيد من التفاقم بشأنها.

اقعية والتسرع في التعامل مع حالة البلد أو خصوصية األزمة فيها )الحظر الكامل عدم الو .5

 مثاالً(.

( الذي Government Coordinatorهناك حاجة ماسة لوجود وظيفة المنسق الحكومي ) أذن

يتولى العمل على تذليل كافة المعوقات السابقة عبر تقديم النصح واالستشارة واإلرشاد لإلدارة 

( بين Sectorial Coordinatorالتنفيذية القائمة وخلق حالة من )التنسيق القطاعي  الحكومية

مكونات نظام األزمة بغية التغلب على المعوقات التي تنتجها وهو ما يؤمل أن يضطلع به مجلس 

م  بشأن 2000( لسنة 13التخطيط الوطني المؤسس بموجب تشريع وطني نافذ وهو القانون رقم )

 الذي يؤهله للعب هذا الدور على الوجه الصحيح.والالئحة التنفيذية له والته التخطيط وتعدي

واعتماد جسم قانوني يعني بالتخطيط لالزمات والكوارث يعتمد على إدارة الطوارئ تحتاج إنشاء 

زمة في مرحلة منهجية الدليل التوجيهي االستثنائي للتنسيق بين القطاعات ذات الصلة باأل

على تكييف وتطويع  ة، قادرةمبسط ةإرشادي ةتوجيهيمن إصدار أدلة يمكنه ، والكوارثزمات الأل

ً لتوصيات الخبراء واالستشاريين والمختصين لمواجهة   اتزماألإدارة االزمات والكوارث وفقا

زمات ستجابة لألاإليمكن تحديد مستويات و هللا،في ليبيا ال قدر  هاانتشارو احدوثه المحتمل

 ً ً لمعطيات محددة ويكون بقرار من أعلى مستويات و ،تصنيف الطوارئلوالكوارث وفقا وفقا

 تي يتناولها معدي الخطط ومنفذيها ، والتي منها:، وهنا وجب وضع معاِن لبعض المفاهيم الالدولة
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 والثثزالز  حيثثث يشثثار إليهثثا علثثى أنهثثا طبيعيثثة مثثثل الفيضثثانات والسثثيو  لكارثةةة:ا  -1

مفتعلثثة الغيثثر والحرائثثق  ،واألمثثراض الفتاكثثة ،والعواصثثف والريثثاح القويثثة واألوبئثثة

 تتبع الكارثة بأزمة. والقحط والمجاعة ... وغالباً ما

هي لحظة حادة مفزعة شديدة األلم محيرة في ظل دائثرة خبيثثة مثن عثدم التأكثد  األزمة: -2

وتثداعي األحثداث بشثكل متالحثق ليزيثد  ،األسثباب بالنتثائج المعرفة، واخثتالطوقصور 

 .الالزم إلدارتهاومن درجة المجهود  ،من حدتها

ونقثو  عنهثا أزمثة  ،مسثتوى الدولثة علثىمن الممكن أن تكثون األزمثة  األزمة القومية: -3

وأضثطراب فثي األمثن  ،واألزمثة السياسثية االقتصثاديةقومية كما هو الحا  في االزمثة 

 .خ.... إلوبئة في كامل البالد وأجتياح األ ،الداخلي والخارجي

هي أزمة ألتشمل كل إقلثيم الدولثة ولكثن تشثمل منطقثة معينثة أو مدينثة  الجزئية:األزمة  -4

 محددة أو وحدة إدارية محددة.

وهثو جسثر يثربط  يعمل،ومن  –متى نعمل  –قرار حو  ماذا نعمل  اتخاذهو  التخطيط: -5

 بين الحاضر والمستقبل أو بين نقطة وأخرى.

لتثزام بهثا إلهثي تحديثد دقيثق ومفصثل لألهثداف والبثرامج المطلثوب تحقيقهثا وا الخطة: -6

 خال  فترة زمنية محددة

مجموعة اإلرشثادات التوجيهيثة العامثة التثي توضثح األتجاهثات  هي اإلدارية:السياسة  -7

 .الدولةالتي يجب أن تسلكها النشاطات اإلدارية في 

ضثثمان  إلثثىتعنثثي الخطثثة الموحثثدة والشثثاملة والمترابطثثة والتثثي تهثثدف  االسةةتراتيجية: -8

 تحقيق أهداف الخطط في األجل الطويل. 

هي خطط عمل محددة تحدد بموجبها خطثوات إلنجثاز عمليثات محثددة فثي  اإلجراءات: -9

 المستقبل.

هثثي خطثثة عمثثل إلنجثثاز واجبثثات معينثثة خثثال  فتثثرة محثثددة ووفثثق ميزانيثثة  البرامةةـ : -10

 مرسومة.
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هي وحدات قيثاس تقديريثة يثتم خاللهثا مقارنثة النتثائج النهائيثة بهثذه الوحثدات  المعايير: -11

 القياسية.

هثثي تلثثك الحثثاالت التثثي تحثثددها الثثدو  فثثي دسثثاتيرها  واالسةةتثنائية:الظةةروا الطارئةةة  -12

لجهات ليست من حقها ولكثن نظثراً  واسعةألنها تعني تخويل سلطات  لخطورتها،نظراً 

 لحساسية الظروف التي تستدعى ذلك كحاالت الحروب واألوبئة.
 

لكم هذه اإلستراتيجية الوطنية إلدارة الطوارئ، وال يفوتني هنا إن لكل ما تقدم فإننا نقدم 

أشكر كل من ساهم في إعدادها وترتيبها لتظهر بهذا الشكل، والشكر موصو  لكل 

اء المجلس وإدارته وموظفيه وعامليه لمساهمتهم الجادة في هذا العمل مستشاري وخبر

هللا أن يوحد صفنا ويبعد عنا كل الكوارث  يهديه المجلس ألبناء وطنه، وندعوالوطني الذي 

 واألوبئة والبالء.

 }والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته{

 

 

 مفتاح عبد الواحد احلرير  الدكتور/
 رئيس جملس التخطيط الوطني                      

 م2020كريم الرمضان       
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 األولالباب 

  النظري اإلطارالتقديم و

 

 

 

 

 

 

 

 



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

11
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

 

 الوضع الديموغرافي والصحي في ليبيا .1

 . الموقع الجغرافي والمساحة 1-1

 شماالً وخط( 18، 25)تقع ليبيا في الوسط الشمالي من قارة أفريقيا بين خطي عرض 

كيلو  1850شرقاً وتشرف على البحر المتوسط من الشما  بساحل طوله  (25-9) طو 

ومن الجنوب جمهوريتي  والسودان،ويحدها من الشرق جمهوريتي مصر العربية  ،متراً 

في أفريقيا مسافة ليبيا  تتوغلو والجزائر،ومن الغرب جمهوريتي تونس  والنيجر،تشاد 

كيلو متر من البحر المتوسط حتى الحدود الشمالية لتشاد والنيجر  1900تقدر بحوالي 

 350ا في بعض المواقع بحوالي رب من سواحلهوبعض الدو  األوروبية تقت ،لسودانوا

والكنغو بعد الجزائر  وتحتل مساحة ليبيا المركز الرابع بين دو  أفريقيا ،لو متركي

 (1,759,540)احتها حوالي حيث تبلغ مس، ( في دو  العالم17والدولة رقم) ودانوالس

  كيلو متراً مربعاً. 
 

 المناخ .1-2

 تنقسم ليبيا من ناحية السطح والمناخ إلى ثالث مناطق رئيسية هي:  

 ــي. ــــــــــــــــالسهـــــل الســاحلــــ 

 والسهو  المرتفعـــــات الشماليــــة . 

 ةــــوالمرتفعات الجنوبي الصحاري . 
 

ة لية والمرتفعات الساحلية خاضعالسهو  الداخلية المتاخمة للبحر والسفوح الشما تعتبرو

وال توجد حدود ، للمناخ الصحراوي ليبيا فتخضعأما باقي أجزاء  المتوسط،لمناخ البحر 

يمتد في بعض المناطق حتى الذي أن مناخ الصحراء  إالفاصلة بين هذين المناخين 

وتتعرض  ،سرت واألجزاء الداخلية من سهل الجفارةكما هـو الحا  في ساحل ، البحر

 أنواع من الرياح هي:  ةى ثالثليبيا إل

 العام. االرياح الشمالية الجافة طو   

  .الرياح العكسية 

  .رياح القبلــي 

 ها.وأعاصيروتسقط األمطار على المناطق الشمالية في الشتاء بسبب الرياح العكسية 
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 . السكان 1-3

مواطن وفقاً لمعد  الزيادة  6697306حوالي  م2020العام  ليبيا خال يقدر عدد سكان 

 السنوية المتوقعة وبناًء على تقديرات مصلحة اإلحصاء والتعداد.  
 

 . المؤشرات الديموغرافية 1-4

  ( 176866منها ) ،أسرة( 189301ليبيين )ليبين وغير  ،عدد األسر في ليبيابلغ

 ( أسرة.12435أسرة ليبية واألسر غير الليبية )

 بلغت و ،%16م 2006 عام وتعداد ،م1995عام  بلغت نسبة زيادة السكان بين تعداد

 . % 16 نسبةم 2014 سنة

 ( 4.97بلغ متوسط حجم األسرة الليبية)  ًلألسرة الواحدة.  / فردا 

 من عدد السكان.  %15 نسبة سكان الريفبلغ و ،% 85سكان الحضر نسبة  يبلغ 

  من مجموع السكان  % 1.8بلغت نسبة الزيادة المطلقة في عدد السكان الليبيين

 الليبيين. 

  49.3ونسبة اإلناث  % 50.7 مجموع السكانتبلغ نسبة الذكور إلى % . 

 { فرد لكل كيلو متر مربع واحد. 3.3تبلغ الكثافة السكانية } 

  سنة للذكور.  33سنة لإلناث و 29متوسط العمر عند الزواج األو  في حدود 

  39.05 نسبة سنة من 15إنخفض معد  شريحة السكان الذين تقل أعمارهم عن% 

 .م2014سنة  % 30الى و ،م2006 عام %31.06إلى نسبة  ،م1995عام 

  أنثى  100لكل  ( ذكور106حيث انخفض من ) واإلناث،تقلص الفارق بين الذكور

 م. 2006أنثى عام  100( ذكر لكل 103إلى ) م1973في تعداد عام 

 ان الليبيين من السك فأكثر(سنـة  15ارهم )ن الليبيين الذين تصل أعمانسبة السك تبلغ

 من المجموع العام للسكان.  % 68.9أي السكان في سن العمل 

  ( سنة 85)سنة وتحديداً  (83) هو م2019متوسط العمر المتوقع عند الميالد سنة

 للذكور.   ( سنة81لإلناث )

  من م 1995 عامو م1984عام  نسبة الزيادة الطبيعية للسكان بين تعدادانخفضت

 (. %1.8م )2006عام في بلغت و ،(%2.9)إلى  (4.2%)

 تقريباً. سنة 30ن عدد سكان ليبيا يتضاعف كل إ 

  الواحدة(.اإلنجاب للمرأة  )معد  4.3معد  الخصوبة 

  من السكان. 1000( لكل 23.3)معد  المواليد الخام سنويا 

  من السكان. 1000( لكل 3.4)معد  الوفيات الخام سنويا 

 ( لكل 19.9معد  صافي الزيادة السنوية )من السكان. 1000 
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 المؤشرات الصحية .1-5

 ليبا خالية من شلل االطفا   تم، وأعلن1991سنة  ذت شلل االطفا  منلم تسجل حاال

 م. 1999عام

  م. 1993سنة  ذوليدي منلم تسجل حاالت كزاز 

  2017عام المولود حي في 100000لكل  15.4معد  وفيات األمهات. 

  العام مولود حي في 1000وفاة لكل  12معد  وفيات األطفا  دون سن الخامسة 

 م.2017

  2017مولود حي عام  1000لكل  11.8 معد  وفيات األطفا  الرضع. 

  0.13معد  انتشار مرض االيدز في ليبيا %. 

  87معد  إنتشار اإليدز بين متعاطي المخدرات%. 

  15.7معد  إنتشار اإليدز بين بائعات الهوى%. 

  3.5معد  إنتشار اإليدز بين الرجا  الذين يمارسون في اللواط%. 

  0.13في ليبيا  الكبدي الفيروسي اإللتهابمعد  إنتشار مرض %. 

  2.18( ب-نوعالكبدي الفيروسي ) اإللتهابمعد  إنتشار مرض%. 

 ( نوعمعد  إنتشار مرض اإللتهاب الكبدي الفيروسي- )0.13ج%. 

  90اإللتهاب الكبدي الفيروسي بين مدمني المخدرات معد  إنتشار %. 

  43.2نسبة اإلعاقة الحركية من نسبة اإلعاقة العامة لدى الذكور%. 

  44.7نسبة اإلعاقة الحركية من نسبة اإلعاقة العامة لدى اإلناث%. 

  37.8نسبة اإلعاقة البصرية من نسبة اإلعاقة العامة لدى الذكور%. 

  33.9نسبة اإلعاقة البصرية من نسبة اإلعاقة العامة لدى اإلناث%. 

  1.5سنة فما فوق  15نسبة األمراض النفسية في ليبيا للذين تقع أعمارهم%. 

 مواطن.10000لكل  2.8ثافة المرافق الصحية العامة والخاصة ك 

   مواطن.     10000لكل  76نسبة العامليين الصحيين 

   أمرأه حامل. 1000: 13كثافة أسرة االمهات الحوامل 

  

 ستراتيجية الوطنية إلدارة الطوارئاإلطار النظري لإل .2

قرار الموجب ب لجنة عليا بتكليف من مجلس النواب قام مجلس التخطيط الوطني بتشكيل

وخطط عمل قطاعية  ،ستراتيجية وطنية إلدارة الطوارئإإلعداد  م2020( لسنة 8رقم )

 ي تخصصات مختلفةـــن الخبراء فــفرق مـــــاللجنة العليا بالقرار والحق  ،مصاحبة لها
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تجدون صورة من القرار - كذلك فرق عمل مناطقية في كل من فزان وبرقة وطرابلس،

إدارة الدراسات والخطط بمجلس التخطيط الوطني ، وتقدمت نهاية هذا الكتاب في

بمقترح تم نقاشه في اللجنة العليا وتم تكليف فرق العمل التي تمكنت من خال  العمل 

 ساد أعمالها واجتماعاتها وبروح التعاون بين الفرق في كل المناطقالجماعي الذي 

هذه اإلستراتيجية هي نتائج عمل جماعي لمجموعة ف، وبالتالي من انجاز اعمالهاتمكنت 

 ر من فريق وساهم البعض بشكل فردي في أكثبعض األعضاء  ساهممن الفرق 

  واحيلت لمقرر اللجنة العليا، حيث تمت صياغتها النهائية وترتيبها في هذ الشكل

الجائحة من  ما تحملهونتيجة للظروف االستثنائية التي تمر بها البلد، والخوف من 

 تأثيرات كانت سرعة اإلنجاز مطلوبة األمر الذي جعلنا نضغط على كل الفرق إلنجاز

، لذا وجب االعتذار عما قد يصاحب العمل من أخطاء الطباعة والترتيب أعمالها

منهاج عمل للجهاز كمجلس النواب لها حالتبعد اهذه االستراتيجية لتكون ، ووغيرها

أيضا ولكل ع المدني والمنظمات غير الحكومية والمواطنين التنفيذي ومؤسسات المجتم

، لتكون منهاج عمل للجميع لتحويله لبرامج عمل قابلة للتنفيذ كل حسب من يهمه األمر

 موقعه ومسئوليته.

تشهد ليبيا انقسام سياسي واحتراب ودعوات  لالستقرار واعادة االعمار واخري و

ليبيا  )رؤية النظر من خال  رؤية استشرافية لالنقسام، ويحاو  مجلس التخطيط الوطني

في محاولة لرسم صورة مشرفة لمستقبل االجيا  في ليبيا، ويأتي مشروع  ،( م2040

ساس لهذه الرؤية من خال  توقع غير أاالستراتيجية الوطنية إلدارة الطوارئ،  كجزء 

بالمخاطر مه الوعي المتنامي المتوقع والتفكير خارج الصندوق الذي قد يكون حت  

كورونا لتعجل وتزيد من اهمية مثل جائحة فيروس  األوبئةر من الطبيعية وظهور الكثي

اعداد هذه االستراتيجية في محاولة إلعادة النظر في اسلوب التعامل مع هذه الطوارئ 

سلوب التخطيط والمبادرة أمن انتهاج اسلوب ردود االفعا  غير الناضجة الى انتهاج 

ع هذه المخاطر التي قد تتحو  الى كوارث تهدد حياة الناس وسبل لكيفية التعامل م

 عيشهم.
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 تصنيف الطوارئ: .3

ً لطبيعة الواقعة وسرعة حدوثها ومداها الجغرافي وقصديتها  تصنف الطوارئ طبقا

ً تم  ،بحدوثها وموضوعها وقدرة تأثيرها ؤوتكرارها وشدتها ومدى إمكانية التنب وحديثا

تصنيف الطوارئ على مستويات حسب عمدية فعلها ومحدودية موقع حدوثها وتأثيرها 

أنواع الطوارئ الشكل المرفق يوضح أهم و،  الذي قد يصل إلى االنهيار الكامل

 . هانيفوالكوارث وتص
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 :وهذا الشكل يوضح أنواع الكوارث والطوارئ من حيث سبب الحدوث
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 التخطيط للطوارئ:أهداا  .4

 منع األزمات والكوارث من الحدوث قدر المستطاع. -

 احتواء الضرر في حالة وقوع الكوارث.  -

 تقليل الفوضى التي تصاحب وقوع الكارثة. -

 تنظيم وتحديد ردود الفعل في مواجهة الكارثة. -
 

ل للوصو  لصياغة وفهم جألسلوب علمي طويل األ هذه االمور تحتم علينا انتهاج مث

وعالجية  ستراتيجية الوطنية إلدارة الطوارئ، وذلك لتوفير خطط استباقيةحقيقيين لإل

تخاذ تدابير واحتياطات بشكل أفضل وبمهنية عالية، ولنتمكن إللكوارث، مما يؤدي الى 

 من ادارة المخاطر ودرء االضرار بصورة أكثر فاعلية.

الماليين من البشر كما  ي كان نوعها ومصدرها تسبب في وفاةأفالطوارئ والكوارث 

مر الذي ينعكس ألتؤثر في حياة ماليين آخرين تشريدا ونزوحا وخسائر في الممتلكات، ا

ً اهية وتقدم الشعوب ونموها اقتصادسلبا في حياة مئات الماليين وفي رف ً  يا  واجتماعيا

تلك الشعوب المنكوبة للخطر ويؤدي الى تصدع بنيته، كما يعرض الصحة العامة ل

 صابات مباشرة او نتيجة لدمار جزئي او كلي للبنية التحتية.إجراء 

 إلى كارثة 200 زهاء من الماضيين العقدين مدى على المسجلة الكوارث عدد تضاعف

هذه الكوارث بسبب المناخ من  %90حوالي  وكان السنة، في كارثة 400 على يربو ما

شد تقلباً أستغدو اكثر تواتراً ولقة بالطقس ن مثل هذه الظواهر الخطيرة المتعأويتوقع 

فتزداد حدة الجفاف والتصحر ويعزى ذلك للتغير المناخي، وزيادة تجمعات السكان في 

حد مستوطنات عشوائية وغير آمنة الي جانب الفقر، وانتشار األوبئة، وجعل كل ذلك ال

ً في السياسات والبرامج االنمائية على النحو المبيأمن المخاطر عنصراً  ي ن فساسيا

عد كارثة تسونامي كثر الحاحاً وضرورة خاصة بأم، 2015-م 2005اطار عمل هيوجو 

هداف االستراتيجية ألغلب حكومات العالم بتنفيذ اأ، حيث تعهدت م2005االسيوية 

 الثالثة إلطار عمل هيوجو وهي:
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 دراج الحد من خطر الكوارث في السياسات والخطط االنمائية المستدامة.إ .1

 وية المؤسسات واآلليات وتقوية بناء القدرات على مواجهة الكوارث.إنشاء وتق .2

 دراج حاالت الطوارئ وبرامج االستجابة واالنعاش.إ .3
 

 وجب العمل وفق خمس اولويات محددة للعمل وهي: ولتحقيق ذلك

  .الكوارث أخطار من للحد األولوية إيالء  .1

  .المبكر واإلنذار بالمخاطر المتعلقة المعلومات تحسين   .2

  .المخاطر مواجهة على والقدرة للسالمة ثقافة بناء   .3

  .الرئيسية القطاعات في المخاطر من الحد   .4

  .الطبيعية للكوارث واالستجابة التأهب تعزيز   .5
 

 :، وباء كورونا كمثالآثار الطوارئ على المعيشة .5

االقتصاد كورونا مثله كمثل كل الطوارئ يدفع يد المؤشرات على ان وباء فيروس تتزا

العالمي الي ركود ال يقل فداحة، ان لم يزد، على الركود الذي سببته االزمة العالمية بين 

 يتوقعويؤكد كثير من علماء االقتصاد الدوليين، ان العالم لم م، 2009و  م2007عامي 

منذ ثالثينيات القرن الماضي ان تواجه االقتصاديات المتقدمة والناشئة مزيجا من انهيار 

جارة العالمية، وانخفاض اسعار السلع العالمية وانكماش اقتصادي بشكل متزامن الت

االمر الذي حذا بالبعض بتوقع انخفاض التجارة العالمية بمقدار الثلث، والى ان اكثر من 

نصف سكان العالم سيكونون تحت خط الفقر بعد انتهاء جائحة كورونا، ويكمن جوهر 

الوقت ذات العرض في وتعطيل  لى تراجع الطلب،وباء الكورونا ا تداعيات تأثير

وهو المحرك االساسي للنمو  طلب المستهلكين للسلع والخدمات، خاصة لجهة

صحاء ألاالقتصادي في معظم انحاء العالم ففي وسط جائحة كورونا حتى االشخاص ا

وعدم ختالط االجتماعي، إلالمقتدرين قد يختاروا الحد من االنفاق بسبب المخاوف من ا

 التنبؤ بمدى استمرار الجائحة وفداحة تأثيرها.
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ويعتقد البعض بانه قد يجبر فيروس كورونا الحكومات والشركات والمجتمعات على 

ذلك تعزيز قدرتها للتعامل مع فترات غير محددة وقد تطو  من العزلة االقتصادية، و

 الذي قد يجر العالم الى رمألسسها، وعدم التراجع األلمحافظة على فكرة العولمة و

المنافسة الجيوسياسية العلنية وكلفتها العالية على الشعوب وخاصة الفقيرة منها ذات 

 االقتصاديات الحرجة وقد ينا  حتى الدو  االكثر نمواً ذات االقتصاديات العمالقة.

 في ستزداد والعجز والبطالة الديون معدالت أن من الدولي النقد صندوق ولقد حذر

 أسعار وتراجع المستجد كورونا فيروس مكافحة إجراءات خلفية على األوسط شرقال

أحد  في وقا  الحروب، بفعل عقود مدى على تضررت اقتصادات معاناة يفاقم ما النفط،

 مئات حتما ستخسر تقريبا إفريقيا وشما  األوسط الشرق دو  جميع إن ه،ريراتق

 اإلقليمية االقتصادية اآلفاق" تقرير في وأوضح اإليرادات، من الدوالرات مليارات

 اضطراب في يتسببان النفط أسعار وتراجع كورونا، جائحة أن م،2020 أبريل لشهر

 كبير قدر يوجد بينما وأضاف األمد، طويل تأثيره يكون قد المنطقة في كبير اقتصادي

 في البطالة مشكلة سيفاقم الوباء هذا فإن األزمة، ومدة عمق بشأن اليقين عدم من

قد   الصندوق وكان أصال، المرتفعة والخارجي العام الدين مستويات من ويزيد المنطقة

 هذا المئة في 3.3 بنسبة إفريقيا وشما  األوسط الشرق منطقة اقتصاد ينكمش أن توقع

، النفط أسعار وتراجع المستجد كورونا فيروس مكافحة إجراءات خلفية على العام

 جميع ذلك في بما للمنطقة، اقتصادي أداء أسوأ بمثابة هي ،م2020 لعام والتوقعات

 في المئة في4.7 بنسبة االقتصاد انكمش عندما م،1978 عام منذ وإيران، العربية الدو 

 إن، تقريره في الصندوق ورأى الدولي، البنك لبيانات وفقًا اقليمية، اضطرابات ظل

 طويلة ستخسر سنوات منذ النزاعات ببعضها تعصف التي العربية الدو  اقتصادات

 في دوالر مليار 259 بينها اقتصادها، من المئة في 12 أو دوالر مليار 323 مجتمعة

  190او   %15ة بنسب العربية الحكومات ديون وسترتفع وحدها،  النفطية الخليج دو 

 االقتراض كلفة تقفز وقت في دوالر، تريليون 1.46 إلى لتصل العام هذا دوالر مليار

 المنطقة في المالي العجز يتدهور أن المتوقع من أنه كما المالية، األوضاع ضيق بسبب
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 المحلي الناتج من %10 إلى 2019 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من %2.8 من 

 المنطقة دو  على يتعين األثر تخفيف أجل من انه الصندوق وقا  العام، هذا اإلجمالي

  وإعانات ،وموجهة مؤقتة ضريبية إعفاءات وتقديم االجتماعي، األمان شبكات تعزيز

 تأخير أو خفض طريق عن المثا  سبيل على اإلنفاق، أولويات توجيه إعادة وكذلك

 من يزيد أن يمكن المرض تفشي مع التعامل سوء أن من وحذر األساسية، غير النفقات

 االجتماعية االضطرابات من لمزيد البذور ويزرع المحلية الحكومات في الثقة عدم

 الدو  اقتصاديات بشدة تتضرر أن المتوقع من إنه وقا  اإلقليمي اليقين عدم من ويزيد

 والعراق. واليمن وليبيا سوريا وبينها بالحروب، الغارقة
 

 القاعدة المؤسسية للحد من مخاطر الكوارث: .6

هناك حاجة إلى الربط بين االستراتيجيات والسياسات الوطنية لخطط العمل ذات األطر 

الزمنية والتكاليف الواقعية، ولتحقيق هذه الغاية، هناك حاجة لتوفير المبادئ التوجيهية 

لموظفي القطاع العام على كيفية تنظيم وإدارة الطوارئ ووضع خطط عمل محددة لذلك 

 والمحلي والمجتمعي للحد من تأثير الكوارث.  بأعلى المستوى القطاعي
 

ستخدام المعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة السالمة والقدرة على المجابهة على إ .7

 " مبدأ السالمة أوال  " المخاطر كافة

تطوير مظلة شاملة تتكون من إطار اإلبالغ عن المخاطر ثنائي االتجاه، والذي يأخذ في • 

ات والمخاوف من مختلف الجهات المعنية والجمهور بوجه عام فيما االعتبار التصور

يتعلق بالقرارات والمعلومات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، والتي بموجبها يجب 

 أن يتم الحصو  على معلومات الحد من مخاطر الكوارث ونشرها.

لمياه وندرة اتطوير برامج تدريبية حو  مخاطر محددة كالزالز ، والجفاف  •

بما في ذلك الفنيين وعما  الزراعة  الطبقة الكادحةة، للعاملين من والفيضانات واالوبئ

 في البناء والتشييد.والعاملين 

تعزيز الروابط بين مخرجات برامج البحث وعملية صنع القرار المتعلقة بالحد من • 

 مخاطر الكوارث على المستوى الوطني والمحلي والقطاعي والمنزلي، تحقيقاً لتطوير 
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ً لتباد  المعلومات بشأن بناء القدرات  وإنفاذ آليات لهذه الغاية وهناك حاجة ايضا

    ات ـارث، واالهتمام بإعداد االستراتيجيات، والسياسواالمكانيات لدرء مخاطر الكو

والتدابير للحد من مخاطر الكوارث، ويجب أن ينظر إليها كجزء من إطار إدارة 

 المخاطر المشار إليها سابقا

ومشاريع للحكومات تطوير استراتيجيات تدريب وسياسات وخطط عمل وبرامج • 

ستنادا إلى نتائج قابلية التضرر واالحتياجات إالمحلية والمدن والمجتمعات المحلية 

وتقييم القدرات المصنفة حسب النوع االجتماعي، هذه التدريبات ضرورية حيث أنه 

غالبا ما يتهم مستوى القدرات على أنه السبب لعدم إحراز التقدم بشأن الحد من مخاطر 

 وآثار الكوارث.

 ستجابة الفعالة للكوارث على جميع المستويات تعزيز التأهب لإل .8

هناك حاجة لوضع خطط التأهب والطوارئ لمواجهة الكوارث ومنهجيات تقييم خسائر  

وقابلية التضرر  ،الضرر ومنهجيات تقييم ما بعد الكوارث على المشاركة المجتمعية

ة من هي مجموع الطوارئوتقييم القدرات المصنفة حسب النوع االجتماعي، فخطة 

ووضع الخطط الالزمة  ،ستعدادا لمواجهة المخاطر المحتملةإجراءات إلالتدابير وا

والعمل على تهيئة كافة االمكانيات  ،لمواجهة ما قد ينجم عنها من آثار على المواطنين

وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه الخطط  ،وتنسيق خدمات الجهات المعنية

 ا، ومما الشك فيه ان للتخطيط السليم ايجابيات كثيرة منها:متى دعت الحاجة اليه

 احادية المنهج وتناسقه للتعامل مع الطوارئ. .1

 المرجعية المشتركة لجميع المؤسسات المعنية لمواجهة الطوارئ. .2

 تحديد المسئوليات والتكليفات بوضوح. .3

 تحديد اسس وطرق التعاون بين مؤسسات الوطن والمواطنين. .4
 

ستجابة المهنية لحاالت الطوارئ إلب الفشل في التخطيط الجيد ومن ثم اسباأولعل من 

 ما يلي:

 عدم وجود رؤية واضحة. .1

 عدم وضوح السياسات الوطنية. .2

 نقص مراجعة الخطط وتحديثها. .3
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 نقص وعدم كفاية التمويل. .4

 في مكانه المناسب. عدم وضع الخبرات كل   .5

 ولويات دون دراسة.ألهداف واألتغيير ا .6

 سياسات وهياكل الحكومة دون دراسة.تغيير  .7

 
 

فراد المجتمع أى جدية ومصداقية التعاون بين كل ستراتيجية على مدإلاتنفيذ عتمد يو

نواعها ومستويات مسؤولياتها، وذلك من خال  برامج تعليمية أختالف إته على ومؤسسا

 ً ً  توعوية وتثقيفية وتدريبية دعما للمساندة والتعاون الوطني ماديا ً  ونفسيا ، وكذلك وتنظيميا

، وتوجيه المواطنين بتوجيه السلوك االنساني الواعي داخل الوطن لمجابهة الطوارئ

 مثل للموارد. ألستخدام اوالمؤسسات لإل

ساسا على التقليل والحد من حجم الخسائر البشرية والمادية أدارة الطوارئ تقوم إففلسفة 

ساس نجاح تطبيق أبين المواطن الفرد والحكومة هي  التي تسببها الكوارث، والتعاون

 ستراتيجية.إلا

 .األمر يحتاج إلى بناء قدرة الوطن على مواجهة الطوارئ

ومرفق أدناه طرق بناء القدرات الوطنية على مواجهة الطواري، حسب توصيات منظمة  

 األمم المتحدة.
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 عايير إدارة الطوارئ:م .9

 المعايير الدولية المشتركة في حاالت االستجابة:  -1.9

 ستجابة في أكثر من مجا  مشترك ومن أبرزها:إلستراتيجيات اإلوهي معايير تقييم 

حتياجات برنامج المساعدة السكان المتضررين في تقييم إمعيار المشاركة: مشاركة  -

 اإلنسانية وتصميمة ومتابعة.

ل بلظروف الكارثة وما يهدد الكرامة اإلنسانية وس معيار التقييم األولي: الفهم األولي -

 العيش. 

 ستجابة الفعلية للكارثة: التحرك لتلبية االحتياجات.إلمعيار ا -

ً لمقاييس العدالة، وعدم التحيز  - معيار تحديد الفئات المستفيدة: توفير المساعدات وفقا

 وفق حاالت الضعف والفقر.

الظروف العامة بشكل مستمر، بهدف تحسين معيار المتابعة: متابعة التغيرات في  -

 برنامج المساعدة ثم تقلبه بشكل تدريجي.

معيار تقييم النتائج: أي فحص العمل اإلنساني بشكل منهجي وغير متحيز من أجل  -

استخالص الدروس، وتحسين الممارسات، وتطوير المساءلة في برامج االستجابة 

 والمساعدات.

 ن اإلغاثة: ويشمل الخبرات، القدرات، المؤهالت. معيار قياس كفاءة المسئولين ع -

 معيار اإلشراف على الموظفين: وإدارة شؤونهم ودعمهم. -
 

 المعايير الدولية لألمن الغذائي والتغذية والمعونة الغذائية:  -2.9

 ولعل من أهم هذه المعايير المعتمدة ما يلي:

على الغذاء مع فهم معيار األمن الغذائي: وجود الفهم الواضح لطريقة حصو  الناس  -

 وقع الكارثة وتأثيراتها على طرق الحصو  على الغذاء.

معيار التقييم والتحليل الخاص بالتغذية: فهم أسباب سوء التغذية ونوعها وحدتها  -

 وأفضل استجابة ممكنة لها.
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معيار األمن الغذائي العام: أي الحصو  على المواد الغذائية الالزمة للبقاء على قيد  -

 الحياة وحفظ الكرامة اإلنسانية. 

 معيار اإلنتاج األولي: أي حماية آليات اإلنتاج األولي ودعمها. -

معيار الدخل واالستخدام: تأمين الفرص للمتضررين للحصو  على فرصة دخل  -

 مناسبة. 

ات التغذية العامة: لفئات المستضعفين أي تلبية احتياجات هذه الفئة معيار خدم -

 ومساندتها.

 معيار تصحيح سوء التغذية: مواجهة سوء التغذية المعتد . -
 

 المعايير الدولية في مجا  األيواء والتوطين: -3.9

 ما يلي: في مجا  األيواء والتوطينومن أهم هذه المعايير المعتمدة      

التخطيط االستراتيجي: أي العمل على عودة االسر المنكوبة الى منازلها أو معيار  -

 ها وتوفير االمن لها.تاستضاف

معيار التخطيط المادي: قيام تخطيط مادي محلي يضمن إمكانية وصو  المتضررين  -

 الى المأوى والمرافق األساسية.

نشطتهم بأع ضطالمتضررين للعيش: لإلمعيار مدى توفير المساحات المسقوفة لل -

 سرية والعيش بكرامة إنسانية.ألاإلنسانية ا

 معيار التصميم: تصميم المأوى لكي يحظى بقبو  السكان المنكوبين من كارثة ما.  -
 

 ضررين:في مجا  توفير األمان الصحي للمتالمعايير الدولية لالستجابة  -4.9

لكون مشكالت وكوارث الصحة تعد شائعة في كثير من بلدان العالم، فقد قدم الباحثون 

ً لألمان الصحي في  ً منهجيا المتخصصون في سياسات واستراتيجيات اإلغاثة تعريفا

اإلغاثة اإلنسانية، حيث عرف بأنه شعور المواطن أو المتضرر بأن الخدمات الصحية 

 له التخلص من أي نوع من المرض حا  وقوعه أو  متوافرة بكفاءة وفعالية بما يضمن
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ال يعلم  ،وقع الكارثة ، وأن يشعر المتضرر بأنه دائماً تحت مظلة من الرعاية الصحية

النظم الوطنية في  متي يحتاج إليها، وفي هذا السياق تمثل المعايير العالمية لتقييم أداء

ً للمبادئ والحقوق مجا  سياسات اإل ستجابة اإلنسانية لحاالت الكوارث تعبيراً عمليا

التي يجسدها الميثاق اإلنساني الدولي، فال يمكن ضمان األمن الصحي في إغاثة أي 

مجتمع متضرر أو من المحتمل أن يتضرر دون النظر إلى قضية ضمان الحق في 

الستجابة للكوارث على نظام وتدريب المسئولين المهنيين في النظام الوطني ل الصحة،

 الرعاية الصحية المناسبة بما يكفل تلبية االحتياجات الدنيا للفئات المتضررة.

ولقياس فاعلية بلوغ األهداف العامة لعمليات إدارة الطوارئ من قبل النظام الوطني 

 فإن أبرز هذه المعايير ما يلي:

متضررين على خدمات معيار ترتيب خدمات الصحة حسب األولويات: أي حصو  ال -

رتفاع إلالصحة التي يستحسن ترتيبها حسب األولويات، بما يتيح مواجهة أهم أسباب ا

 المفرط للوفيات وانتشار األمراض.

 ولهذا المعيار عدة مؤشرات أساسية للقياس لعل من أبرزها:

 .مؤشر تحديد عدد الوفيات، وتدوينها، ومتابعتها 

  والمجتمع المحلي في تقديم المعونات.مؤشر اشتراك السلطات المحلية 

 .مؤشر اإلبقاء على معد  الوفيات الخام أو تخفيضه إلى ما يقل عنه قبل وقوع الكارثة 

معيار دعم نظم الصحة المحلية والوطنية: يلتفت هذا المعيار إلى دعم نظم الصحة  -

يار هذا المحلية أو على المستوى الوطني، وتدعيم مقدمي هذه الخدمات، حيث يتم اخت

 المعيار بواسطة عدة مؤشرات أساسية للقياس ومنها:

 .مؤشر مساندة منظمات اإلغاثة لمرافق الصحة المحلية 

 .مؤشر مساندة أفراد الصحة المحليين 

  مؤشر دعم المرافق الصحية المحلية، وعدم إقامة أية مرافق أجنبية بديل دون إذن

 السلطات المختصة.
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ة األولية: وهو المعيار الذي يلفت إلى تقديم خدمات الصحة معيار تقديم الرعاية الصحي -

 وفقاً لمبادئ الرعاية الصحية األولية، أما فيما يتعلق بالمؤشرات القابلة للقياس فهي:

  مؤشر حصو  كافة الناس على المعلومات الخاصة بالصحة لرعاية صحتهم والنهوض

 بها.

 األسرة، المجتمع، المستشفيات مؤشر توفير الخدمات الصحية على جميع المستويات :

 . خ.... ال

  خدمات الصحية إلى مناهج علمية: تقوم على بيانات أكيدة وذات المؤشر استناد

 مصداقية.

حصو  على خدمات سريرية موحدة تتبع الأي  معيار الخدمات السريرية: -

 بروتوكوالت ومبادئ توجيهية مقبولة، وأهم مؤشرات هذا المعيار ما يلي:

 يتناسب عدد المرافق الصحية مع احتياجات السكان. مؤشر أن 

 .مؤشر مراقبة ورصد أعداد المراجعين على المرافق الصحية 

  (50)مؤشر مستويات التوظيف المناسبة بحيث ال يضطر األطباء إلى فحص أكثر من 

 مريضاً في اليوم الواحد بصورة مستمرة. خمسون 

  بالمرافق الصحية على استعما  البروتوكوالت مؤشر مدى تدريب الموظفين العاملين

 وقائمة العقاقير األساسية مع اإلشراف عليهم.

 لتزام في العقاقير الطبية بالمبادئ التوجيهية المعترف بها دولياً.إلمؤشر ا 

معيار نظم بيانات الصحة الوطنية في داخل الدولة: وينطوي هذا المعيار على ضرورة  -

للكارثة الصحية بالبيانات المناسبة التي يجرى جمعها  استرشاد سياسات االستجابة

 وتحليلها واستعمالها بشكل منهجي منسق ومرتب. 

 ولبيانات الصحة، كذلك جملة من المؤشرات األساسية منها:

  مؤشر توحيد البيانات المتصلة بالخصائص السكانية، ونسب وانتشار األمراض

 وخدمات الصحة بشكل منهجي. 
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  ن منظمة مختصة تعني بتنسيق النظام الموحد للبيانات الصحية يعيمتصل بتمؤشر

 وتنظيمه واإلشراف عليه.

  مؤشر إصدار التقارير المنتظمة لتحليل وتفسير البيانات، وإطالع كافة المنظمات

 اإلنسانية عليه.

  مؤشر شمو  النظم الموحدة للبيانات على العنصر المتعلق باإلنذار المبكر لضمان

 الكشف عن تفشي األمراض المعدية، ومواجهتها على وجه السرعة. 

كما تتوفر معايير فنية أخرى مثل: معايير مكافحة األمراض المعدية، والتشخيص المبكر 

وبيان أسبابها ومواجهتها، مثل  للحاالت المرضية، ومعيار التأهب لحاالت األمراض

المالريا، واإليدز، ومعايير األمراض غير المعدية وحساب معدالت الوفيات، ونسب 

 انتشار الوفيات.
 

 متطلبات تنمية العالقات والتعاون اإلقليمي والدولي الالزمة إلدارة الطوارئ في ليبيا: .10

العولمة، وفي بيئة النظام  ابعة في المقام األو  من التغير الناتج عنوهي متطلبات ن

ية للنظام الدولي للمساعدات، وما أفضت إليه العولمة من وجوب بناء الرؤية االستراتيج

ً على وجود التعاون اإلقليمي ا ،الوطني إلدارة الطوارئ لدولي في مجا  تأسيسا

، المتسق مع تطور آليات النظام الدولي للمساعدة، حيث يتأسس االستجابة للكوارث

اون والتنسيق في إدارة الطوارئ على جميع المستويات اإلقليمية والدولية، من خال  التع

انخراط واشتراك الجميع في ذلك بما في ذلك: وكاالت األمم المتحدة، السلطات المركزية 

الوطنية المختصة القطاع الخاص، وقيام التنسيق الكامل بين كافة وسائل االتصا  

مالي قوى يمكن إنشاءه لصالح  سياديويل إليجاد صندوق الحديث، وتوفير مصادر التم

 البلدان المتضررة من الكوارث.
 

 التحديات  .11

 نذكر منها التالي:االت إدارة الطوارئ جليبيا في م تواجههناك العديد من التحديات التي 

تعدد وتعارض القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الجهات المعنية بالكوارث وآليات  .1

 التنسيق فيما بينها على مختلف المستويات )المحلي، والوطني(. 
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يساهم في مواجهة الكوارث على اً بما جيد المدربةنقص الكوادر البشرية المؤهلة و .2

 اختالفها.

 النقص في المعدات الالزمة لمواجهة الكوارث.  .3

ضعف الوعي على المستوى المؤسساتي والشعبي بقواعد السالمة العامة، وإجراءات  .4

 وكيفية التعامل مع الحوادث والكوارث.

نظمة الحديثة في إدارة الكوارث ونقص الكوادر المؤهلة للعمل على األستخدام عدم إ .5

 هذه األنظمة.

 قواعد السالمة العامة في تصميم المنشأة والمباني والبني التحتية. القصور في اعتماد .6

القصور في االستفادة من دراسات وبحوث المراكز المتخصصة وبيوت الخبرة،  .7

 وترجمة توصياتها إلى برامج تنفيذية. 

لدى فرة والخاصة بالتجهيزات الموجودة ضعف وعدم دقة قواعد البيانات المتو .8

والشركات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع األهلية البلديات والمؤسسات، 

 للتعامل مع الكوارث. 

 اتساع الرقعة الجغرافية لليبيا وقلة عدد السكان. .9

 االستدامة واالستقرار اإلداري والتمويل الالزم. .10

ً من الناحية التطبيقية، واعتماد أغلبها على اإلطار  .11 عدم تفعيل الخطط الموجودة حاليا

 النظري. 

 األجهزة التنفيذية التي تقوم بتدابير لمواجهة مخاطر معينة وضعف التنسيق بينها. تعدد .12

عدم تناسق الخطط القطاعية للشركات والمؤسسات مع الخطة الوطنية الشاملة   .13

 .المسئوليةللطوارئ، وعدم وضوح األدوار، ومستويات 

طاعات الكوارث بكل الق ابهةعدم وجود برامج تدريبية متخصصة على كيفية مج .14

 المكونة للخطط.

 االفتقار التام لبرامج التوعية. .15
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نسياب المعلومات وتبادلها بين مكونات هذه الخطط بسبب عدم وجود االفتقار إلى إ .16

 نظام إدارة المعلومات.

عتماد أنشطة مجابهة الكوارث على قواعد ردود األفعا ، واالفتقار إلى التخطيط في إ .17

 التعامل مع األزمات.

آلية التدخل لمختلف المستويات، وإقحام بعض الجهات والمؤسسات دون عدم وضوح  .18

 وجود آلية واضحة لتدخلهم.

 الجهود غير المنظمة للمؤسسات األهلية والتطوعية رغم توادها من الناحية النظرية. .19

 

تتمكن كل  ىحتكل ما ذكر يؤكد أهمية وجود إستراتيجية وطنية إلدارة الطوارئ 

وحتى تتمكن الجهات الرقابية من محاسبة  مسؤولياتها،الجهات من معرفة 

والحد من  منها،والوقاية  الطوارئ،المقصرين في القيام بأدوارهم في مواجهة 

ً ويهدينا سبل  وهللا ندعو ،آثاره من تأثيرها ومعالجة ما تترك أن يوفقنا جميعا

بيت، كلنا  وكربالرشاد لتحميل كل منا المسئولية المناطة به كمواطن وكمسئو  

ويكون األمر  العادية هللا، ذلك في الظروف استرعاهراعِ مسؤو  عما  اع  وكلر

اكثر في حالة الطوارئ والنكبات واألزمات، حفظ هللا ليبيا وأهلها والعالم  مشدداً 

 .اإلسالمي والبشرية جمعاء

 

 

 فرج احتيوشأ.د. احتيوش                                                         

 مقرر اللجنة العليا إلعداد اإلستراتيجية                                                        

 الطوارئالوطنية إلدارة                                                       
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 الباب الثاني

 األسس التشريعية 
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 أ. عبد السالم ميلـــود.  -1

 د. أنس أبوبكر بعيرة. -2

 ي.ــــــد. جما  الطلح -3

 أ. مريم حسين الشاعري. -4
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 تمهيد

إن اإلطار التشريعي إلدارة الطوارئ، وبناء نظام االستجابة لحاالت الكوارث والطوارئ 

بشكل أساسي إلى كل من عملية صناعة القوانين واإلجراءات التشريعية  فينصر

المحددة لمسارات، وأهداف أعما  اإلعاشة واالستجابة للطوارئ، ومن ثم النظر إلى 

التدابير التنفيذية الناجمة عن تلك القوانين التي تعبر عن انتهاج السلطات العامة في داخل 

ج عمل، وإجراءات تطبيقية إزاء تنفيذ األعما  الدولة لسياسات عامة في شكل برام

 اإلنسانية واالستجابة التي انبثقت أهدافها أساساً من القوانين والتشريعات المعلنة.

 

 إدارة الطوارئ في ليبيا:بالتشريعات األساسية المرتبطة  أوال :

 الطوارئ كاآلتي:بإدارة  يمكن إيراد جملة من التشريعات الصادرة والمتصلة 
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 المحتويات تاريخ اإلصدار جهة اإلصدار القانون / القرار رقم

 م1971لسنة  11قانون رقم  1

 شأن الدفاع المدني في

مجلس قيادة 

 الثورة
 م28/2/1971

يهدف القانون إلى وقاية المدنيين وتأمين سالمة  :(1مادة)

افق العامة، ومواجهة رالمواصالت، وضمان سير العمل في الم

 حاالت الكوارث. 

تشمل تدابير الدفاع المدني في مواجهة حاالت  :(2مادة)

الطوارئ إلى تنظيم وسائل اإلنذار، وإعداد فرق اإلنقاذ، تهيئة 

المستشفيات، تنظيم تباد  المعاونة بين المدن والمحافظات، 

 المنكوبين، إعداد وسائل ةإعداد وتنفيذ خطط اإلخالء وإغاثي

وقاية المنشأة والمرافق العامة، نشر الوعي لدي المواطنين 

 بطرق الدفاع المدني.

2 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

 م( 2000) م1430(لسنة464)

بإعادة تشكيل المجلس األعلى 

 للدفاع المدني

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م17/10/1430

مناء يعاد تشكيل المجلس األعلى للدفاع المدني من أ :(3مادة)

، االقتصاد والمالية، التصنيع، قطاعات )العد  واألمن العام

المواصالت واالتصاالت، البحث العلمي، البيئة، اللجنة العامة 

 المؤقتة للدفاع، الضمان االجتماعي.

3 

قرار المجلس األعلى للدفاع  

( لسنة 146المدني الدفاع )

بشأن م( 1990)م 1424

اإلجراءات الواجب إتباعها اتقاء 

 ألخطار الغارات الجوية 

المجلس األعلى 

 للدفاع المدني
 م26/2/1424

يهدف القرار إلى بيان اإلجراءات الواجب اتباعها اتقاء ألخطار 

 الغارات الجوية.

مراعاة اإلضاءة في الطرق العامة وداخل المباني  :(1مادة)

 والمحا  المكشوفة إلى أقصي حد ممكن.

 تتبع التعليمات التالية عند اإلنذار بوقوع غارة جوية: :(2مادة)

إطفاء األنوار، ترك نوافذ المستشفيات ومراكز اإلسعاف  -

 مفتوحة.

عدم البقاء في الشوارع أو على أسطح المناز  وقت إطالق  -

 رات اإلنذار.صفا

ال يجوز في حالة اإلنذار تسيير الحافالت والدراجات  :(3مادة )

والمركبات، وعلى سائقيها إطفاء أنوارها ومحركاتها وإيقافها 

ً تلك  على جانب الرصيف، وفي األماكن الفضاء، وخصوصا

التي تحمل مواد خطرة، ومثالها )تلك الخاصة بالقوات المساحة، 

 ع المدني(.والخاصة بأعما  الدفا

م استعما  دات إلى سكان المناطق الساحلية بعتعليم :(7مادة )

 األنوار.

تحديد اإلضاءة في السفن والمراكب التي ترسو ليالً  :(8مادة )

 في المياه اإلقليمية.

4 

قرار وزير العمل رقم 

م 1974( لسنة 42)

بإصدار الئحة إجراءات 

الوقاية الالزمة لعما  

الموانئ المشتغلين في 

 شحن وتفريغ السفن 

وزير 

 العمل
 م18/2/974

لالئحة إلى توفير سالمة العما  الذين يعملون ا تهدف :(3مادة )

 ضمن عمليات الشحن وتفريغ السفن في الموانئ البحرية. 

تي يجب التحقق السالمة ال تتناو  احتياطات :(8،10،11المواد)

 من وجودها، واالحتياطات التي يجب على العما  اتخاذها.

توفير وسائل اإلسعافات األولية ونقل المصابين إلى  :(13مادة)

 العيادات والمستشفيات.

إتخاذ االحتياطات الالزمة ضد الحريق بوسائل  :(14مادة)

  اإلطفاء في المواقع المناسبة التي تجري فيها عمليات الشحن.

5 

قرار وزير النقل البحري رقم 

م بشأن 1975( لسنة 85)

تحديد أنواع حموالت السفن 
 الخطرة   من المتفجرات والمواد

وزير النقل 

 البحري
 م14/7/1975

حموالت السفن من المتفجرات نصت على أن تحدد أنواع  :(1المادة)

ً ل للمالحة ة رما هو وارد في دليل البضائع الخطوالمواد الخطرة طبقا

الدولية الذي يصدر عن المنظمة الحكومية اإلستشارية للمالحة 

 البحرية.
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6 

أمين اللجنة الشعبية العامة  قرار 

والنقل البحري رقم  صالتاوللم

بشأن تقرير  م1981( لسنة 11)

بعض الضوابط الخاصة بدخو  

 السفن إلى الموانئ الليبية 

أمين 

المواصالت 

والنقل 

 البحري

 م5/1/1981

 لى الموانئ التجارية وفق لفئتين:إحظر دخو  السفن  :(1المادة)

 سنة. 20أ. السفن التي يزيد عمرها عن 

 ب. السفن غير المزودة بوسائل تفريغ آلية.

7 
قرار مجلس الوزراء بشأن 

تعويض المواطنين في حاالت 

 الكوارث الطبيعية والحرائق 

مجلس 

 الوزراء
 م24/5/1970

تعويض المواطنين الذين تصيبهم أضرار من  (1،2،3المواد)

 جزاء الكوارث الطبيعية أو الحرائق وشروط منح التعويض.إ

8 

قرار اللجنة الشعبية العامة   

بتعديل بعض أحكام القرار 

الصادر بشأن تعويض المواطنين 

في حاالت الكوارث والنكبات 

 الطبيعية  

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م19/10/1977

نص القرار على وجوب منح تعويضات للمواطنين في حاالت 

 الكوارث.

عدم جواز منح التعويضات عن الكارثة التي مضى  :(3المادة )

ً دون تبل يغ عنها من على تاريخ وقوعها أكثر من تسعين يوما

 عذر قاهر بحو  دون التبليغ. بجانب ذوي الشأن، إال 

تشكيل لجان في كل بلدية لبحث شؤون التعويضات  :(6المادة )

وتقديرها في حاالت الكوارث والطوارئ والنكبات الطبيعية 

 تكون تابعة للجنة الشعبية للضمان االجتماعي.

نصت المادة على صرف التعويضات المنصوص  :(8المادة )

عليها ضمن بند الطوارئ المدرج في ميزانية الخزانة العامة 

 ية.للدولة الليب

9 

م  م1982( لسنة 8قانون رقم )

في شأن تنظيم استعما  

اإلشعاعات المؤينة والوقاية من 

 أخطارها 

مؤتمر الشعب 

 العام
 م15/2/1982

يقصد باإلشعاعات المؤينة تلك المنبعثة من المواد  :(1المادة )

ذات النشاط االشعاعي أو من المعدات أو األجهزة كأشعة إكس، 

واالشعاعات المنطلقة من المفاعالت الذرية أو مولدات األشعة 

 السينية أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي أخر.

د أو نقل عدم جواز حيازة أو استعما  أو استيرا :(2المادة)

 أجهزة االشعاعات المؤينة.

تشكيل لجنة، الوقاية من أخطار اإلشعاعات المؤينة،  :(3المادة)

تشمل متخصصين في الحاالت الطبية والفزيائية والكيميائية 

وغيرها من المجاالت المتعلقة باإلشعاعات المؤينة تعمل تحت 

 إشراف أمانة الطاقة الذرية وتتكون من مندوبين عن أمانات

)الطاقة، الزراعة، الصناعات الثقيلة، النفط، الصناعات الخفيفة، 

 المرافق، الكهرباء، الجامعات الليبية(.

والتي من بين اختصاصاتها: رسم البرامج العامة لشؤون الوقاية 

من خطر التعرض لإلشعاعات المؤينة وطرق استخدامها وذلك 

 حسب النظم الدولية المعمو  بها.

10 

قرار اللجنة الشعبية العام ة رقم 

بعض  بشأن م1972( لسنة 402)

اإلجراءات الخاصة بمقاومة 

 األمراض واآلفات الزراعية 

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م14/6/1975

تشكيل لجنة " مقاومة األمراض واألوقات الزراعية  :(1لمادة )ا

 بـ باآلتي ": تختص

النباتات واإلعداد وضع الخطط والبرامج الشاملة لوقاية  -

 لحمالت المكافحة.

 ديد احتياجات المكافحة من المعدات والمواد.حت -

وضع أولويات المكافحة لألوقات واألمراض وفق درجة  -

 الخطورة.

11 
ة رقم قرار اللجنة الشعبية العام

في بشأن  م1987( لسنة 487)

 إنشاء جهاز خدمات اإلسعاف

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م1/7/1987

اختصاص الجهاز بالقيام بأعما  اإلسعاف بمكان  :(3المادة )

اإلصابة وأثناء النقل باستخدام وسائل متعددة مثل )النقل، إعداد 

الكوادر المدربة، المشاركة في عمليات اإلنقاذ وإغاثة، إعداد 

 الدراسات والبحوث، التوعية والتثقيف.
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12 

قرار اللجنة الشعبية العامة 

 م1972( لسنة 947رقم )

بتشكيل لجنة لمواجهة حالة 

الجفاف الطارئة والقيام 

 بالتدابير الالزمة لمواجهتها

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م28/12/1972

العاجلة  بالتدبيراتخاذ اإلجراءات الالزمة والقيام  :(2المادة )

لمواجهة حالة الجفاف، وما تستلزمه معالجتها من مبادرات 

سريعة وال سيما فيما يخص تحديد االحتياجات من شعير العلف، 

واألدوية، ووسائل نقل المياه لسقي الحيوانات، وتوفير األموا  

الالزمة لذلك باإلضافة إلى تقرير الكيفية التي يتم بها التصرف 

 من الحيوانات.في األعداد الزائدة 

13 

ة رقم قرار اللجنة الشعبي ة العام

في شأن  م1993( لسنة 323)

تنظيم المركز الليبي لالستشعار 

 عن بعد وعلوم الفضاء.

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م15/5/1993

 يختص المركز الليبي لالستشعار عن بعد بما يلي: :(4المادة )

المزمع إقامتها  تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي -

 على أرض الجماهيرية العظمي.

القانون الصحي رقم  14

 م1973( لسنة 106)

مجلس قيادة 

 الثورة
 م13/12/1973

 حماية المصادر العامة للمياه من أخطار التلوث. :(4المادة )

حظر األعما  التي من شأنها تلويث مصادر مياه  :(5المادة )

 الشرب. 

 حظر تناو  األغذية غير الصالحة لالستهالك. :(7المادة )

البيئة وضمان سالمة الهواء، وتشمل عدة حماية  :(21المادة )

إجراءات تخص مجاالت متعددة كتصريف المياه، ردم البرك 

 والمستنقعات، جمع القمامة، تأمين النظافة.

لوزير الصحة الحق في إصدار القرارات المتعلقة  :(33المادة )

 بالعز  أو الرقابة الصحية ضد األمراض المعدية.

في م 1982( لسنة 7القانون رقم ) 15

 شأن حماية البيئة

مؤتمر الشعب 

 العام
 م1982يوليو  6

تحدد الهدف العام للقانون وهو حماية المحيط الذي  :(2المادة )

يعيش فيه اإلنسان وجميع الكائنات الحية بما في ذلك الماء 

 والتربة والغذاء من التلوث.

دعوة جميع الجهات الوطنية لإلبالغ الفني لحماية  :(3المادة )

 البيئة بأية حوادث تؤدي إلى تلوث البيئة.

حماية البيئة يتولى تنفيذ القانون إنشاء مركز فني ل :(7المادة )

ومنها اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة بالجماهيرية 

 واإلشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها.

ر موانئ نفطية مطالبة جهات االختصاص التي تدي :(29المادة )

زها بالتسهيالت المناسبة الستقبا  ومعالجة لشحن الزيت أن تجه

 على إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث النفايات، والعمل

األخرى الواقعة على الشاطئ  والمنشأةبالزيت في جميع الموانئ 

 التي تستخدم الزيت في تشغيلها.

16 

قرار اللجنة الشعبية العامة 

لالستصالح الزراعي وتعمير 

 م1984( لسنة 3االراضي رقم )

في شأن التدابير الالزمة لوقاية 

 المراعي والغابات من الحدائق

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م22/4/1984

 حظر إشعا  النار داخل المراعي والغابات. :(1المادة )

اتخاذ الترتيبات واالحتياطات الدورية الالزمة  :(2المادة )

لوقاية المراعي والغابات من الحرائق قبل حلو  موسم ارتفاع 

درجات الحرارة بشهر على األقل من خال  جملة من الترتيبات 

 التفصيلية.

17 

( لسنة 4القانون رقم )

بشأن األحكام  و.ر1373

الخاصة نقل المواد الخطرة 

 على الطرق العامة

مؤتمر الشعب 

 العام

ذي لحجة 2

أي النار 12

 و.ر1373

 تحدد المواد الخطرة وشروط نقلها وإداراتها. :(7-1المواد )

 .عقوبات المخالفة للشروط واألسس دتحد :(11-8المواد )
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18 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

باعتماد  م1984( لسنة 947)

النظام األساسي للجنة الوطنية 

 الدائمة لإلغاثة

اللجنة الشعبية 

 العامة

 

 م1984

 

تحدد اختصاصات اإلدارات المختلفة في إدارة األزمات 

 واإلغاثة. 

19 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

( م2006) و.ر1494( لسنة 149)

بإنشاء للهيئة الليبية لإلغاثة 

 والمساعدات اإلنسانية

اللجنة الشعبية 

 العامة
 م 2006

 

 تحديد إدارة اإلغاثة والمساعدات. 

ور 1495( لسنة 4قانون رقم ) 20

 بشأن إنشا مجلس األمن الوطني

مؤتمر الشعب 

 العام

يناير  22

 م2007

( تحدد مسئولية المجلس في إدارة 3،7في فقرة )(: 2مادة )

 الكوارث.
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 :إلدارة الطوارئبناء النظام الوطني 

الطوارئ واألزمات من خال  العرض السابق للتشريعات الليبية المتصلة بأعما  

تبين أبرز مالمح  يمكن استخالص جملة من المالحظات التياإلنسانية  والكوارث

في إدراك االتجاه العام الذي ساد  الصورة العامة لإلطار التشريعي، وبالتالي تساعد

ستراتيجيات بناء نظام االستجابة إلتجاه المستقبلي السياسات العامة، ويمكن أن يتم في اال

 :في اإلطارين التشريعي والتنظيمي الوطني وسياساته العامة

ات طار في ليبيا يمكن استخالصها من التشريعحددت التشريعيات فئات مختلفة لألختلقد 

اتصالها والتي نبه المشرعون إلى  المختلفة، الصادرة، حيث تمثلت فئات اإلختطار

 الخصوصية الليبية فيما يلي:ب

  الصحية. والفاشياتاألمراض واألوبئة 

 كانهيارات المباني والحرائق  واجهها الدفاع المدنياألخطار المختلفة التي ي(

 وغيرها(.

 .أخطار الغازات الجوية 

 .األخطار المتعلقة بأعما  الشحن والتفريغ وحموالت المواد المتفجرة في الموانئ 

 المدن. أخطار الحرائق في 

 .)الكوارث الطبيعية )الزالز ، أمواج البحر العاتية، السيو ، الرياح 

 .أخطار اإلشعاعات المؤينة 

 .األفات واألمراض الزراعية 

 .حالة الجفاف العام 

 .حرائق الغابات 

 .نقل المواد الخطرة على الطرق العامة 

  ،النفايات(.وأخطار التلوث )مثل انسكاب الزيت 

 لمتصلة باألرصاد الجوية.األخطار المناخية ا 

 .)االزمات الطارئة المختلفة )هجرة، نزوح، أمراض صحية 
 

نع سياسات العمل اإلنساني في ليبيا قد سجل انتقاالت  متعددة  ما بين القوانين صإن 

والقرارات، وهو ما ألقى بتأثيره حو  خلق حالة  عامة من عدم االستقرار التشريعي فتارة 

ً يحدد فئ       ة خطر معينة، وقراراً يليه يتناو  فئة خطر أخرى، ثم يرد قرار تجد قانونا

 الحق له يلغيه أو يعدله.



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

40
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

عدم وجود تشريع جامع يتولى التنظيم والتنسيق بين التشريعات المحددة لفئات اإلختطار 

 المختلفة إلدارة الطوارئ.

 

 اإلطار التنظيمي والمؤسساتي إلدارة الطوارئ:

التنظيمية والمؤسسية داخل النظام السياسي واإلداري في الدولة إحدى تمثل المبادئ 

العوامل األساسية الحاسمة التي تلقى بتأثيرها على فاعلية وكفاءة السياسات العامة في 

العامة  تأي قطاع مجتمعي، حيث تشمل المبادئ التنظيمية تحديد بني تنفيذ السياسا

نها وبين البني اإلدارية األخرى ذات الصلة بالنشاط وهياكلها التنفيذية والعالقات فيما بي

والمناظرة لها، في إطار السعي لبناء االستراتيجيات التنفيذية الوطنية المتكاملة 

من يحدد المسار التنفيذي  ولمجابهة الطوارئ، ولكون اإلطار التشريعي هوالمحكمة 

ي يتجه صوبها األداء التنفيذي، لهياكل السياسات العامة باعتباره يحدد األهداف العامة الت

فقد مثلت اإلجراءات التنفيذية انعكاساً للواقع التشريعي المرتبط بسياسات بناء نظام إدارة 

 الطوارئ.

 التشريعات والمؤسسات الدولية: ثانيا :

هي مجموعة القرارات التي تقنن وتحدد أساليب تنفيذ إدارة الطوارئ الصادرة عن 

الحكومية كاألمم المتحددة والجامعة العربية، والمنظمات الدولية غير المنظمات الدولية 

الحكومية كالحركة الدولية للصليب األحمر والهال  األحمر، وهذه االتفاقيات والقرارات 

 هي:

 الدولية للسكان المدنيين في حاالت الكوارثاإلنسانية بشأن اإلغاثة  مبادئإعالن  .1

 م.1969للصليب األحمر والهال  األحمر لعام  الدولي الحادي والعشرون المؤتمر

مبادئ وقواعد الصليب األحمر والهال  األحمر لإلغاثة في حاالت الكوارث لعام  .2

 م.1959م والمعدلة في عام 1969

توصية مجلس التعاون الجمركي بشأن التعجيل بإرسا  شحنات لإلغاثة في حاالت  .3

 م.1970الكوارث لعام 
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الدولي الثالث والعشرون للصليب  المؤتمر- لإلغاثة الدوليةإجراءات إرسا  شحنات  .4

 م.1970األحمر والهال  األحمر لعام 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن إجراءات إرسا  شحنات لإلغاثة الدولية  .5

 م.1977لعام ( LX111( )2102رقم )

معهد األمم القواعد النموذجية لعمليات اإلغاثة في حاالت الكوارث الصادرة عن  .6

 م.1982المتحدة للتدريب والبحث لعام 

 م.1987اتفاق التعاون العربي من أجل تنظيم وتسهيل عمليات اإلغاثة لعام  .7

حركة الدولية للصليب األحمر والهال  األحمر والمنظمات المدونة سلوك من أجل  .8

 م.1994في حاالت الكوارث لعام  الدولية غير الحكومية

حد من الكوارث توفير موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للاتفاقية تأمبير بشأن  .9

 م.1998عمليات اإلغاثة لعام للحد من الكوارث و

 م.1999اتفاقية كبوتو لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية المنقحة لعام  .10

 م.2000االتفاقية اإلطارية بشأن مساعدات الدفاع المدني لعام  .11

وجودات العسكرية والمدنية لإلغاثة في حاالت إرشادات أوسلو بشأن استعما  الم .12

 م.2006الكوارث لعام 

إرشادات تسهيل وتنظيم المساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش األولي على الصعيد  .13

المؤتمر الدولي الثالثون للصليب األحمر من  الدولي في حاالت الكوارث الصادرة

 م.1970والهال  األحمر لعام 
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 الثالثالباب 

 اجلوانب الصحية  
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 رؤية ورسالة وقيم الصحة في ليبيا .1

 . الرؤية1-1

مجتمع ليبي معافى يتمتع بأرقى مستوى صحي وخدمات صحية ذات جودة عالية تمك نه 

 .من الحياة اآلمنة والمنتجة اجتماعيا واقتصاديا

 . الرسالة 1-2

بناء نظام صحي متكامل يعتبر المواطن محوره الرئيسي، يُحس ن الحالة الصحية 

للمواطن ويلبي احتياجاته، ويحضي بثقته ورضاه من خال  تقديم خدمات صحية 

 تعزيزية ووقائية وعالجية وتأهيلية متكاملة.

 . القيم 1-3

 الكفــــــاءة.  -    الكرامـــــة.  -     عدم التمييز.  -

 الصــــدق. -  التمــــــيز.  -     الجـــــودة.  -      الشفافيــــة.  -
 

 البنية الهيكلية لقطاع الصحة في ليبيا. 2

 . تمهيد2-1

 اإلدارةمرت الصحة في ليبيا بالعديد من التغيرات في العقود الماضية في أنماط  

وبرنامج التأمين الصحي في عدد من  ،العام والخاصالقطاع  والتأرجح بين والتمويل

 العديد من المشاكل منها:  دارة الصحيةإلاكما عانت  المؤسسات

 للقطاع من الميزانية العامة للدولة.  المخصصة والمسيلةة المبالغ المالية يعدم كفا -

 “.المقنعة البطالة”  الصحةازدياد عدد العاملين التسييرين في  -

 تنسيق بين القطاعات ذات العالقة بالصحة. ال قلة -

األمر الذي جعله لم يستفد من برامج  ،لم يواكب القطاع ثورة المعلومات واإلتصاالت -

 بعد.التعليم والتطبيب عن 

 تعرضت العديد من المؤسسات الصحية للدمار والسرقة والتخريب.  -

 نقص وعجز في المعدات والتجهيزات واألدوية ومفرغات المعامل.  -

عدد كبير من المغتربين عقودهم في  اءوأنه ،العديد من العقو  الليبية الى الخارج سفر -

 ليبيا ألسباب أمنية ومادية وإدارية. 
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 ليبيا الصحي في. النظام 2-2

وتحديث في جميع جوانبه اإلدارية والمالية  ،ليبيا يحتاج الى تطوير الصحي فيالنظام 

 الحالي كالتي: والقانونية، ووضع الصحة

 م2013لسنة  11نظم قرار مجلس الوزراء رقم  في ليبيا: اإلداري للصحة الجانب أوال:

يكون بأن و ،وتنظيم جهازها اإلداري ،واختصاصات وزارة الصحة ،الهيكل التنظيمي

يمارسون المهام المقررة للوكيل بموجب التشريعات  أكثرو أ لوزارة الصحة وكيالً 

عشر جهة  ثنيأيتبع وزارة الصحة من القرار السارية ووفقا لما ورد في المادة الرابعة 

ن وزارة الصحة من واحد وعشرون االهيكل التنظيمي لديو ويتكون ،عتباريهإومؤسسة 

منهما  المركزي كلعلى المستوى  وزارتين للصحة ليبيا توجدوحاليا في  ،إدارة ومكتب

ويفرض في قرارات وتوجيهات وتعليمات خاصة على ما يسيطر  ،شرعيا نفسهيعتبر 

عليه من مؤسسات ومرافق صحية والشكلين التاليين يوضحا التقسيمات اإلدارية لوزارة 

 الصحة.

 التقسيم اإلداري لوزارة الصحة                          
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 األجهزة والمركز التخصصية التي لها عالقة بالصحة

 
 

 . الموارد البشرية في قطاع الصحة   2-3

من مختلف التخصصات  اً ( عنصر132209يبلغ عدد العاملون بقطاع الصحة في ليبيا )

ويوضح الجدولين  ،ووظائف أخرى )إدارية ومالية وغيرها( ،الطبية والطبية المساعدة

  تخصصاتهم. الصحة حسبالعاملون بقطاع  ونسب ،التاليين توزيع
 

 العاملين بقطاع الصحة  جدو  توزيع                                  

 العدد التخصص

 4391 أخصائيين

 9336 طباء عامينأ

 41934 تمريض

 1041 قابالت

 5776 اطباء اسنان

 3956 صيادلة

 29375 تقني صحي

 36400 وظائف اخرى

 132209 المجموع
  الصحة وزارةب التوثيقو المعلومات مركز المصدر:                                          
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 جدو  المؤشرات العامة للموارد البشرية الصحية بالنسبة للسكان     

 الوضع الحالي الصنف

 1000:  8.68 الموارد البشرية

 1000: 2.13 األطباء

 1000 : 0.894 األسنان

 1000:  0.612 الصيادلة

 1000:  6.65 التمريض

 10000:   5 الفنيين
 

 المرافق الصحية في ليبيا  .2-4

مستشفى بمختلف  97مرفق صحي منهم  1475يبلغ عدد المرافق الصحية في ليبيا عدد 

رعاية  وحدة 746و ،مركز صحي 516 مجمعة، وعددعيادة  55وعدد  ،مستوياتها

 104استحداث وتم  ،وحده صحية تخصصية وفق الجدو  التالي 60وعدد  أولية،صحية 

لوحدات الرعاية الصحية  اً وتحوير، اً بالمناطق تطويرمستشفى ومركز متخصص 

 األولية وأغلبها لم يدخل حيز التنفيذ. 

 جدو  توزيع المرافق الصحية على المناطق الصحية  

 

 

 

 

المنطقة 

 الصحية
 المستشفيات

العيادات 

 المجمعة

المراكز 

 الصحية

وحدات 

الرعاية 

الصحية 

 االولية

الغسيل 

 الكلوي

زراعة 

 االعضاء

مراكز 

 االورام

مصارف 

 الدم

المختبرات 

 المرجعية

المراكز 

 التشخيصية

الحجر 

 الصحي

 3 1 0 1 0 0 4 115 90 11 14 الشرقية

 5 1 1 1 0 0 3 47 70 7 19 بنغازي

 1 0 0 1 1 0 6 63 51 9 10 الوسطى

 3 0 1 1 0 1 4 168 137 19 23 طرابلس

 2 0 1 1 1 0 8 243 98 6 22 الغربية

 1 0 1 1 0 0 4 110 70 3 9 الجنوبية

 17 2 4 6 2 1 29 746 516 55 97 المجموع
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المتعلقة القوانين واللوائح المنظمة للكوارث والطواري واإلجراءات القانونية  .2-5

 .المعدية باألمراض

 . قائمة القوانين واللوائح المنظمة للكوارث والطواري  2-5-1

والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير  م1973لسنة  106القانون الصحي رقم   -

 م. 1975.09.01م بتاريخ 1976سنة ل 654الصحة رقم 

 بشأن الدفاع المدني والقرارات المنفذة له. م1971 لسنة 11القانون رقم   -

م بشأن تشكيل المجلس االعلى 2002لسنة  75رقم  العامة يةلجنة الشعبقرار أمانة ال  -

 للدفاع المدني.

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعد  واالمن العام ورئيس المجلس االعلى للدفاع   -

 بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني على مستوى الشعبيات. 1971( لسنة 1المدني رقم )

م بشأن اخضاع الشركات 1971( لسنة 2) اع المدني رقمقرار المجلس األعلى للدف  -

 والمؤسسات والمصانع للتفتيش من قبل االدارة العامة للدفاع المدني.
 

 هور األوبئةظالكوارث و عند وقوع. اإلجراءات القانونية 2-5-2

في المواد  م1973.12.13الصادر بتاريخ  م1973لسنة  106نظم القانون الصحي رقم 

 األمراض المعدية:وظهور  ،التالية كيفية التعامل عند الكوارث والطوارئ الصحية

 حماية المصادر العامة من أخطار التلوث. :(4المادة ) -

 ر االعما  التي من شأنها تلويث مصادر مياه الشرب.ظح :(5المادة) -

 ر تداو  االغذية غير الصالحة لإلستهالك.ظح :(7مادة ) -

حماية البيئة وضمان سالمة الهواء وتشمل عدة اجراءات تخص مجاالت  :(21المادة) -

 وتأمين النظافة. القمامة،جمع  والمستنقعات،وردم البرك  المياه، متعددة كتصريف

لوزير الصحة الحق في اصدار القرارات المتعلقة بالعز  أو الرقابة  :(33المادة ) -

 الصحية ضد األمراض المعدية.

الوقائية عند ظهور األمراض المعدية: الفصل الثاني  الصحية واإلجراءاتبة المراق -

 :(38( الى المادة)33من المادة )

 (.42المادة ) ى( ال39األمراض المعدية: الفصل الثالث من المادة ) -

 (. 49( الى المادة)43الحجر الصحي: الفصل الرابع من المادة ) -
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 مر بها العالم عبر العصور  والجوائح التي. األوبئة 3

ميالدياً  180و 165ضرب الطاعون األنطوني اإلمبراطورية الرومانية بين عامي  -

 ماليين شخص. (5)وانتشر في مختلف أنحاء العالم متسبباً في موت 

ً من اإلمبراطورية م542و م541بين عامي  - ، ضرب العالم طاعون جاستينيان آتيا

 مليون شخص. (30)من البيزنطية، وأودى بحياة أكثر 

م ظهر وباء الجدري الياباني بطوكيو وانتقل إلى البلدان المجاورة وأدى 735عام  -

 خال  سنتين إلى مقتل نحو مليون شخص.

ً على مر التاريخ، فهو الطاعون الدملي، والذي ُسمي أيضاً  - أما أكثر األوبئة فتكا

بب في وفاة ما يقرب ، وتسم1351و م1347، وقد انتشر بين عامي «الموت األسود»

مليون شخص حو  العالم، ويعتقد أنه نشأ في الصين أو بالقرب منها، ثم  (200)من 

 انتقل إلى إيطاليا وبعد ذلك إلى باقي أنحاء أوروبا، ثم إلى مختلف دو  العالم.

فيما  م،1520مليون شخص عند ظهوره في عام  (56)أما الجدري، فقد حصد أرواح  -

 م.1923و م1817ة مليون شخص حو  العالم بين عامي أودت الكوليرا بحيا

، في مقاطعة «الوباء الثالث»، ظهر نوع متطور من الطاعون يُعرف بـ م1855عام  -

ً إلى جميع قارات العالم المأهولة ويودي بحياة   (12)يوهان الصينية لينتشر الحقا

 مليون شخص.

، إلى وفاة مليون م1890و م1889أدى انتشار وباء إنفلوانزا روسيا، بين عامي  -

ً نفس عدد الوفيات الذي تسببت فيه اإلنفلونزا اآلسيوية التي  شخص وهو تقريبا

 م.1956 عام ظهرت في الصين في

مليون شخص  (50)في وفاة ما يقرب من  م1918عام  سبانيةإلاتسببت اإلنفلونزا  - -

 في عام واحد فقط وأصابت ربع سكان العالم.

كاً على مر التاريخ أيضاً، مرض اإليدز، الذي ما زا  منتشراً ومن أكثر األمراض فت -

 .م1981مليون شخص منذ ظهوره في عام  (35)حتى اآلن، وقد تسبب في موت 

، ظهرت إنفلونزا الخنازير في الواليات المتحدة م2010وم 2009وبين عامي  -

ألف  (200)منهما إلى جميع دو  العالم، وأودت بحياة نحو  وانتقلت والمكسيك

 شخص

الذي انتشر في عدد من البلدان األفريقية وبعض دو  العالم بين عامي « إيبوال»قتل   -

 ألف شخص. 11أكثر من  م2016وم  2014

في « ميرس»شخصاً، في حين تسبب  (774)بحياة « سارس»أودى انتشار فيروس  -

 م.2012 عام شخصاً على األقل منذ (828)تل مق
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، الذي نشأ في الصين في شهر ديسمبر )كانون «المستجدكورونا »أما فيروس  -

األو ( الماضي، وانتقل منها إلى مختلف أنحاء العالم فالزا  يحصد الكثير من 

 األرواح حتى يوم كتابة هذه اإلستراتيجية.
 

 

 . الجوائح واألوبئة التي تعرضت لها ليبيا على مر العصور 4

ضرب وباء مجهو  مدينة طرابلس وقضى على ربع سكان طرابلس  م،1785في عام  

ولم  الشوارع،وقد كانت الجثث ملقاة في  ،ألف نسمة (14)الذي بلغ عددهم حينها 

وكانت المدينة خالية من السكان  م،1786يتراجع ويختفي هذا الوباء إال في صيف عام 

مرات، أشدها كان في كما تعرضت ليبيا لمرض الطاعون عدة  معظمهم،فهاجر ورحل 

وتم تشخيص عدة حاالت في األعوام األخيرة ومن  م،1922و م1913و م1858أعوام 

بواخر الحجاج، وجنود الحبشة القادمين إلى ليبيا في بداية الغزو  انتشارهأهم أسباب 

 وعالجه. انتقالهاإليطالي والجهل بأسباب المرض وطرق 

ضربت ليبيا والعالم أجمع، أما المالريا كما يعد الجدري من أخطر األمراض التي 

ي انتشرت بين تبيا مع بداية الغزو اإليطالي والفكانت من األمراض التي وصلت إلى لي

 الرجا  واألطفا  وعدد قليل من النساء، ويقو  طبيب إيطالي إن قلة إصابة النساء

 ابتعادؤدي إلى ي الفترة الذيستخدمه النساء في تلك تبالمالريا يعود إلى العطر الذي 

السكان من  %62إلى  مدينة تاورغاءالبعوض عنهن، وقد وصلت نسبة المصابين في 

من أطفا  ليبيا في أوائل القرن  %70ضربت التراكوما أكثر من  م1932عام  يوف

وهناك أمراض وأوبئة أخرى مثل ، وكانت أهم أسباب فقدان البصر في ليبيا ،الماضي

، والزهري والحصبة والسعا  لأو السألتيفوس الدرن  والبلهارسيا،الحمى المالطية 

 الديكي أيًضا.

ومع نهاية القرن الماضي وقعت في ليبيا عدد من األمراض المعدية وهي: ضرب  

والكوليرا في إجدابيا  م،1993اإللتهاب الكبدي الفيروسي الوبائي مدينة الكفرة سنة 

وقد تمت السيطرة على هذه  ،م1998سبها سنة  السحائي بمدينة وااللتهاب ،م1995سنة

 االمراض المعدية في مكان وقوعها بالعناصر الوطنية.   

 



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

51
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

 

جائحة  1307ما يعاد   م2017حتى سنة  م2011في الفترة الممتدة من سنة  وشهد العالم

 دولة وليبيا لم تكن من ضمن هذه الدو .  172ووباء ضرب 

وأعلنت ليبيا خلوها من الجدري مع نهاية خمسينات القرن الماضي وشلل األطفا  في  

 وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية.   م،1993 سنة والكزاز الوليديم، 1999سنة 

إن الحركة المستمرة للنزوح بين المدن الليبية وأيضا تزايد الهجرة غير الشرعية من  

التطعيمات كلها عوامل تؤثر على المناعة  انتظاموعدم  ،الدو  اإلفريقية ودو  الجوار

نتيجة سوء ادارة وغياب اإلصحاح البيئي  (Herd Immunity)مناعة القطيع المجتمعية

ليا ومع الحرب الدائرة حا ،وغياب البنية التحتية لتصريف المجاري ،المخلفات الصلبة

فالوباء  ،نتدارك كل هذه المعطياتحتما  حدوث أوبئة اذا لم إكلها مؤشرات تجعلنا نتنبأ ب

وهم  (Epidemiology Triad)البد أن يحدث خلل في التوازن في الثالوث الوبائي

زدياد حاالت الليشمانيا في اآلونة األخيرة إال إب المرض، وما المضيف والبيئة ومسب

 خير دليل على ذلك.

أدى  م،2011حقة منذ سنةاألمني والحروب المتال ستقرارإلاإن ما تشهده ليبيا من عدم  

تعاطي المخدرات وتفشي الجريمة  زديادإالى ظهور الكثير من األزمات والكوارث مثل 

الضغط النفسي حوادث الطرق والموت المفاجئ خاصة لصغار السن نتيجة  زديادوإ

 العنف.حوادث  وازدياد
 

 

 الكوارث وأثرها على الصحة .5

 األزمة .5-1

نظام المجتمع، كما أنه يهدد  علىاألزمة هي عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا 

ويتطلب وجود األزمة توافر شرطين  النظام،االفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها 

 هما:أساسين 

 الحد الذي تختل معه وحدته. إلىأن يتعرض النظام كله للتأثير الشديد  -

مما  للتحديوالمسلمات التي يؤمن بها أعضاء المجتمع موضعا  االفتراضاتأن تصبح  -

 .يح لبقاء كيان المجتمع واستمرارهيعني أن األزمة في جوهرها تهديد مباشر وصر
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 . الكوارث:5-2

أي حدث يؤدي الى ضرر بيئة االنسان بقدر يفوق مقدرة المجتمع على  :الكارثةتعريف 

ويحتاج الى عون  ،أو أي حدث يفوق مقدرة المجتمع المتأثر معه،التفاعل الطبيعي 

 . لالستجابةخارجي 
 

 أنواع الكوارث: .5-3

الرياح  الفيضانات، الغزيرة،مطار ألا البراكين،انفجار  طبيعية: الزالز ،كوارث  -

التصحر  الجفاف، االرضية،الحرائق االنزالقات  تسونامي، االعاصير، العاتية،

 .، االوبئةالمجاعة

الحوادث  التقنية،الحوادث  السير،حوادث  السامة، اإلنسان: النفاياتعوامل من صنع  -

الكوارث االقتصادية  البيئي،التلوث  المسلحة،الحروب والنزاعات  الصناعية،

 واألوبئة البيولوجية. 

 مراحل الكارثة .5-4

مرحلة ما قبل الكارثة: وهي مرحلة االنذار المبكر والتي تتطلب وجود انظمة االنذار  

المبكر وفي هذه المرحلة يجب ان تكون هناك متابعة واستجابة سريعة لإلنذار المبكر 

 الكارثة.من أجل منع أو تقليل أثار 

 الكارثة.مرحلة الكارثة: مدتها تختلف حسب نوع  -

 مرحلة اإلستجابة: وهي مرحلة االغاثة والمساعدات:  -

 :فورا بعد الكارثة وتكون االستجابة من المجتمع المتأثر بالكارثة.  اإلغاثة 

  المساعدة الخارجية: وهي تأتي متأخرة وهذا يؤكد على تقوية المجتمع في االستعداد

 ومجابهة الكوارث. 

إعادة التعمير والبناء للهياكل والبنيات تكون بعد الكارثة وهي  التعمير:مرحلة إعادة  -

وهي متصلة بالتنمية وتكون مبنية على دروس  ،األساسية التي اصيبت خال  الكارثة

 السابقة.وتجارب من الكوارث 

المرحلة المتوسطة: مرحلة اإلستعداد والتي يجب أن تكون فيها كل أنشطة اإلستعداد  -

 للكوارث.
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 الطوارئ والكوارث المحتمل وقوعها في ليبيا  .6

 . تمهيد6-1

الكوارث والطوارئ عديدة منها طبيعية ومنها من صنع اإلنسان فعلي مستوي العالم 

من  والجديدة والمستجدة وسواءتحدث العديد من الكوارث والطوارئ القديمة والمبتكرة 

 عن هذه الكوارث. بمئاً الطبيعة أو من صنع اإلنسان وليبيا ليست 
 

 . أنواع الكوارث والطوارئ المتوقع حدوثها في ليبيا تنقسم الي األتي: 6-2

 الطبيعية:الكوارث  أوال:     

 الفيضانات.  -ج       البراكين.  -ب         الزالز .  -أ

 والتصحر.  الجفاف -هـ          الموجات المائية البحرية.  -د
 

 من صنع اإلنسان والكوارث البيولوجية والكوارث التقنية:ثانيا: الكوارث التي      

 انهيار السدود والخزانات والمجاري المائية. -6حوادث السير.              -1

 الحوادث الكيميائية.  -7   األوبئة.                   -2

 الحوادث اإلشعاعية.  -8الحرائق.                    -3

 الحروب. -9  الغرق.                    -4

 منظومة النهر الصناعي. وانفجارات في. نتوئات 10

 

 األثار الناجمة عن الكوارث والجوائح  .7

 . اآلثار الصحية 7-1

بعض  وانتشار واألوبئة،تتمثل اآلثار الصحية في احتما  إنتشار بعض األمراض  

كما ان هذه االثار تتوقف على القوة  العامة،ملوثات البيئة التي تؤثر في الصحة 

وما يتخلف عنها من تدمير لإلمكانات الطبية المحلية والمنشئات  للكارثة،التدميرية 

األمر الذي قد  العالجية،مثل المستشفيات ومراكز العالج وفقد عناصر الخدمة  الصحية،

توفير تلك يترتب عليه قصور في اداء الخدمة الصحية او عجز االجهزة المعنية عن 

 الخدمة لفترة ما.
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فمثال:  عنها،الصحية الناجمة  وبين المخاطرعالقة بين نوع الكارثة  وتوجد أوجه

 السيو ، بالمقارنةتختلف عن تلك الناجمة عن  الزالز ،المخاطر الصحية الناجمة عن 

 كارثة السيو  التي تكون أقل. مع عدد االصابات في 
 

  االجتماعيةاآلثار  .7-2

عليه أو فقد عائلة او فقد  وفقد عزيزاً  منها،ثار اجتماعية لمن نجا آالكوارث  تخلف

حاالت العنف  زديادوإ ،والمادي جتماعيإلاالمستوى  ختال إالمأوى والممتلكات: مثل 

 والطالق والزواج المبكر. 
 

 . اآلثار النفسية 7-3

هذه اآلثار قد تجتاح  لها،هناك آثار نفسية تعتري األفراد وقت الكارثة أو وقت ترقبهم 

وبالتالي يعرقل  ،فالقلق يؤدي الى التوتر جماعي،األفراد فرادي وقد تأخذ صورة تأثير 

التفكير السليم لمواجهة األحداث، ويتناسب الخوف مع درجة الخطر ويزداد ليال عنه في 

ب فيعني عدم القدرة على الحركة، ثم حدوث حركة غير واعية، وتكمن النهار، أما الرع

 ويمكن أن يترافق مع الحاالت التالية: المحيطين،بالعدوى الى  انتقاله خطورته في

 المصاب بالقلق شخص يمكن أن يتقبل اإليحاء بسهولة.  -

 عليه ويتوجب مساعدته.  االعتمادالمصاب بالخوف ال يمكن  -

 البد من وضعه تحت السيطرة لصالحه ولصالح باقي األفراد.المصاب بالرعب  -
 

 . اآلثار على األطفال 7-4

 اضطراباتذات  فزعة،أجيا  هم ألطفا  الذين عاصروا وقوع الكوارث والحروب ا 

ويجب نشر الوعي بين صفوف األطفا  في  ،نفسية فضال عمن تشردوا لفقد األسرة

بالتخفيف  االجتماعياتكما تقوم اإلخصائيات  ،المدارس على كيفية مواجهة الكوارث

 وذلك عن طريق:  ،من هذه اآلثار عقب الكارثة

 بث روح التفاؤ  بين االطفا  المنكوبين.  -

 بذ  الجهود إلعادة البناء.  -

 بث الثقة بين األطفا  وأجهزة الدولة وتوطيد الشعور باألمن واإلستقرار.  -
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 ودور الحضانة.  االجتماعية تكثيف الدور الذي تلعبه مؤسسات الخدمة -

 تذليل العقبات التي تواجه المنكوبين من مسكن وإعاشة وملبس.  -
 

 . رؤية ورسالة وقيم اإلستراتيجية الوطنية للطوارئ الصحية في ليبيا 8

 الرؤية .8-1

الكامل لمواجهة الطوارئ  واالستعدادمجتمع خالي من األمراض المعدية واألوبئة 

 والكوارث بجميع أنواعها. 

 الرسالة  .8-2

الليبي بناء نظام صحي متكامل مستعد لمواجهة الطوارئ والكوارث على كامل التراب 

ورضاه من  الصحية، ويحظى بثقتهالمواطن محوره الرئيسي، يُحس ن حالته  يعتبر

قبل وأثناء وبعد الكوارث  ية،وتلطيف تأهيلية، عالجه، وقائية،خال  تقديم خدمات 

 والجوائح الصحية. 

 القيم  .8-3

. الكفـــــــاءة.                         3. الكرامـــــة.               2           . عدم التمييز.      1

 . الجـــــــودة.       6ة.               ــ. المشارك5                  .ةــــ.اإلنساني4

 ـدق.ـ. الصـــ8.                   د ـــــــ. الع7   
 

 أهداا اإلستراتيجية الوطنية للطواري الصحية. 9

 أوال: اإلستعداد والتأهب واإلستجابة للطوارئ: 

تدريب العاملين بالمرافق الصحية بمختلف تخصصاتهم والعاملين ذوي العالقة  -

خطط وطرق إدارة األزمات والتصرف أثناء الطوارئ  علىبالمرافق المختلفة 

 والكوارث بما يعزز صحة الفرد ويسهم في تقديم الخدمة. 

تعزيز صحة السكان من خال  حمالت التوعية وتطبيق خطط علمية للوقاية من  -

 المعدية.األمراض 

 للطوارئتعزيز ودعم إدارة الطواري ومركز مكافحة األمراض لإلستعداد والتأهب  -

 .لكوارث واالزمات الصحيةوا
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يلزم من  تقييم الوضع الخاص بكل مراكز ومرافق الخدمات الصحية واعداد ما -

 مستلزمات واحتياجات.

تأهيل كل مكاتب الخدمة ذات الطابع الصحي في كل المؤسسات والرفع من كفاءة  -

 العاملين بها وتجهيزها ألي طوارئ مثل المنافذ والحقو  النفطية وغيرها. 

 حماية اإلنسان وإنقاذه: :ثانيا

سبل الوقاية للمواطن من الناحية الحياتية في ظل ظروف الطوارئ  أقصىتوفير  -

 .واالزمات الصحية

التنسيق مع كافة المرافق الخدمية والقطاعات بتشكيل غرفة عمليات تسمح بتيسير سبل  -

 الحياة اليومية ومراعاة اي احترازات وقائية تم اتخذها.

 الج المواطن وإعادة تأهيله:ع :ثالثا 

والفريق الطائر وفرق  ،التعامل مع االزمات والطوارئ الصحية بمفهوم ادارة االزمة -

  .ذلك علىتدريب الكوادر  علىوالعمل  ،التقصي والرصد وفرق االستجابة السريعة

 .المواطنين علىوعبء االمراض المعدية  ،التخفيف من تأثير -

 والوفاة المبكرة الناجمة عن تفشي األمراض السارية.الحد من إنتشار األمراض  -

ولية في عالج المواطن واعادة تأهيله ألهما  دور مراكز الرعاية الصحية اإعدم  -

وخاصة لذوي االمراض المزمنة بما يتطلب تطوير عمل هذه المراكز وكوادرها 

 كجزء من مكونات مرافق ومستلزمات الطوارئ واألزمات.
 

 خالل حدوث األزمات والكوارث. تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالحقوق الصحية رابعا: 

في ظل  لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصو  واإلتاحة من الناحية الحياتية أقصىتوفير  -

 .ظروف الطوارئ واالزمات الصحية

 ضمان وصو  الخدمات الصحية للمعاقين الى أماكن سكناهم. -

ذوي اإلعاقة كل حسب نوع االعاقة المصاب  للصحي لألشخاصالتوعية والتثقيف  -

 بها.

 



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

57
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

 

 . الغايات والمرامي ألهداا إستراتيجية للطوارئ الصحية 10

 اإلستعداد والتأهب واإلستجابة للطوارئ:  والمرامي لهداأوال: الغايات   

المرافق الصحية والمرافق ذات العالقة ببرامج تدريبية بد العناصر المختلفة اعدإ -

 متدرجة في التطور تختص بإدارة االزمات والعمل في ظروف الكوارث والطوارئ. 

إنقاذ المصابين ومعالجة اإلصابات التي يتعرض لها األشخاص والبحث عن  -

 المفقودين. 

المنقذين أو السيطرة على الحدث بأقل ما يمكن أن يسببه من ضرر دون تعريض  -

 للخطر.غيرهم 

 توفير الوسائل الالزمة للسيطرة على الحدث الطارئ.  -

 إيقاف أو عز  مسببات الحالة الطارئة. -

حماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على رفع الروح المعنوية من خطر الغارات  -

 الجوية في الحروب والكوارث المختلفة. 

 إعداد الخطط الطبية لمواجهة حاالت اإلصابات بالجملة.  -
 

 حماية اإلنسان وإنقاذه: والمرامي لهداثانيا: الغايات 

خفض الوفيات الناجمة عن األمراض المعدية بمقدار الثلث من خال  الوقاية والعالج  -

 م.2030وتعزيز الصحة والسالمة بحلو  عام 

مراض المدارية المهملة ومكافحة اإللتهاب وضع نهاية لألوبئة كاإليدز والسل واأل -

 م.2030الكبدي واالمراض المنقولة بالمياه واالمراض المعدية االخرى بحلو  عام 

خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور الى النصف بحلو  عام  -

 م.2030

الخطرة  الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات الناجمة عن التعرض للمواد الكيمائية -

وتلوث الهواء والماء والتربة والرفع من مستوي الوعي الصحي البيئي ومفهوم 

 م.2030السالمة والصحة المهنية بحلو  عام 

 دعم البحث والتطوير في مجا  اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية.  -
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 ثالثا: الغايات والمرامي لهدا عالج اإلنسان وإعادة تأهيله: 

عالج الحاالت المصابة وفق أحدث المعايير العالمية وخفض نسبة الوفيات واالعاقات  -

 أنواعها.بمختلف 

 التأهيل النفسي واالجتماعي لإلنسان من جراء حدوث األزمات والكوارث.   -

 التأهيل الحركي وإعادة تأهيل المصابين في الحوادث والكوارث والنزاعات المسلحة.  -

المعدة كمخابئ سواء أن كانت عادية أو خاصة الستعمالها  إعداد وتهيئة األماكن -

 الختباء المواطنين 

 تخزين السلع التموينية الضرورية.  -

-   ً  الستقبالهمتنظيم عملية اإلخالء للمواطنين من المناطق الخطرة إلى أماكن أكثر أمنا

 .ألغراض اإليواء واإلعاشة للمنكوبين والمهاجرين
 

 خالل حدوث األزمات والكوارث: تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالحقوق الصحية رابعا:  

الفئات الضعيفة في ليبيا أثناء فترة الكوارث والطوارئ  حتواءالتطوير النظام الصحي  -

 الصحية.

  الصحية والكوارث والطوارئ. أسس مواجهة الكوارث واالزمات 11

إمكانيات  ،مرافق مؤسسات،تقييم الوضع الحالي من حيث كل المقومات والتي تشمل:  -

 قدرات بشرية. مادية،

 نتائج التقييم.  علىالتخطيط العلمي والمتابعة المبني  -

 توفير اإلمكانيات العلمية لمحاولة التنبؤ بحدوث الكوارث في الوقت المناسب. -

ت بما يسمح بإعادة التنظيم اإلداري دارية والتشريعاإلمراجعة كل االجراءات ا -

 والتشريع لتوفير سرعة التعبئة والتدخل. 

 التوعية والتدريب المستمر المتواصل. -
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 الطوارئ والكوارث الصحية كاآلتي: حاالت مسئولية الصحة في  .12 

 للمواطنين.الصحة العامة  علىاألشراف  -

مواجهة أخطار الحرب الجرثومية والكيميائية وإعداد التطعيمات واللقاحات الالزمة  -

 والقيام بأعما  الحجر الصحي والتطهير والعالج. 

المصادر الغذائية والموارد المائية الالزمة للشرب والصرف  علىاإلشراف الصحي  -

 ي.الصح

التعاون مع الجهات ذات الصحة العامة لمعسكرات االستقبا  واإليواء ب علىاألشراف  -

 العالقة.

تنفيذها وفق حاالت  علىوضع الخطط الطبية في حاالت الطوارئ واإلشراف  -

 الطوارئ وإحتياجاتها. 

إعداد وتهيئة المستشفيات ومراكز اإلسعاف ووحدات اإلسعاف المتنقلة ومصارف الدم  -

 المحلية.بالتعاون والتنسيق مع الجهات 

 أماكن حفظ الجثث. علىاإلشراف الصحي  -

لتقديم المعونة  كإحتياطيتوفير العدد الالزم من األطباء والعناصر الطبية المساعدة  -

 الطبية وفق الحاجة. 

 توفير مخزون إحتياطي من األدوية للطوارئ.  -
 

 . التحديات التي تواجه اإلستراتيجية الوطنية للطوارئ الصحية 13

المخاطر في ليبيا يمكن الوصو  اليها من عدم وجود معلومات شاملة ودقيقة عن  -

 صناع القرار.

 ظهور األمراض الجديدة والمستجدة بين الحين واألخر.  -

للكوارث  والستجابة لالستعدادعدم وجود كيان مركزي مؤهل يجمع كل القطاعات  -

 والطواري.

 واإلستجابة.نقص المهارات التقنية للتقصي والترصد  -
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 الصحية  الطوارئ والكوارثند حدوث . اإلجراءات التنفيذية ع14

 . اللجنة المركزية14-1

تشكل لجنة مركزية من مختلف قطاعات الصحة تسمى لجنة اإلستعداد والتأهب 

 واإلستجابة للطوارئ والكوارث الصحية بعضوية كل من:

 رئيسا. –ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكيل وزارة الصح .1
 ومقررا.عضوا  –عاف ـــــرئيس اللجنة اإلدارية لجهاز اإلس .2
 .عضوا – مراضألمدير المركز الوطني لمكافحة ا .3
  .عضوا –ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدير إدارة الخدمات الطبي .4
 عضوا. –ة ـــــــــــــــــــــمدير إدارة الرعاية الصحية االولي .5
 عضوا. –ة ـــــــــصيدلة التجهيزات الطبيالمدير إدارة  .6
 عضوا. –ة ــــــــــــــــــــمدير إدارة الشئون اإلدارية والمالي .7
 عضوا. –ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمندوب عن الهيئة العامة للبيئ .8
 عضوا. –رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمندوب عن الهالل األحم .9
 عضوا.  –اصــــــــــــــــــــــــــــمندوب عن القطاع الطبي الخ .10
 عضوا.  – والمرشدات لكشافةالحركة العامة لمندوب عن  .11

 

 كاالتي:مسئولية اللجنة المركزية 

االستجابة للطوارئ والكوارث الصحية واالستجابة للطوارئ والكوارث العامة لتغطية  -

 متطلبات الجوانب الصحية للطوارئ والكوارث بجميع أنواعها.

 تحديد وتوفير المبالغ المالية الالزمة وتوفير احتياجات الطوارئ الصحية المختلفة. -

 ة المختلفة. يوضع الخطط التنفيذية لحاالت الطوارئ الصح -

 الخاصة بالطوارئ. والدالئل اإلرشاديةإصدار التشريعات والكتيبات  -

إعداد الخطط التفصيلية للطوارئ بالمرافق الصحية المختلفة ومتابعة  علىاإلشراف  -

 وتنفيذها. االستعداد لها 
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 للطوارئ.اد والتأهب االستعد علىالصحة  قطاع تدريب مختلف شرائح -

 اتإعداد الخطط التنفيذية لمواجهة أخطار الحرب الجرثومية والكيمائية وإعداد التطعيم -

 واللقاحات الالزمة.

 توفير مخزون احتياطي من األدوية للطوارئ. -

 علىوالمساعدة  ،الطوارئ تمخلفات حاال علىإصحاح البيئة والتركيز  علىالعمل  -

والتذكير علي األماكن األكثر حاجة لعمل هذا  ،المدني الدفاعتنفيذ خطط ومشروعات 

 النشاط. 

 إعداد خريطة للطوارئ الصحية المتوقعة.  -

تحديد المسئوليات وإعداد الوصف والتوصيف الوظيفي لجميع المشاركين في اإلنقاذ  -

 واإلسعاف واإلغاثة.

 مي.مستوى الدولة وعلي المستوى العال علىالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  -
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الفرعية لالستعداد والتأهب واالستجابة  ))اللجنةتسمي تشكل لجنـة فرعية بكل بلدية  

 من:  تضم كالً ( والكوارث(للطوارئ 

  .رئيسا – ةـــــــــــــــــــــــــــمدير الخدمات الصحية بالبلدي -1
  .عضوا ومقررا –رئيس جهاز اإلسعاف بالبلدية  -2
  .عضوا –ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدير الرعاية الصحي -3
  .عضوا –ة ــــــــــــــمدير الصيدلة والتجهيزات الطبي -4
  .عضوا –ة ـــــــــــــــــــــــــــــمدير الشئون اإلدارية والمالي -5
  .عضوا – بالبلديــــــــةعن الهالل األحمر  عضو -6
  .عضوا –اص ــــمندوب عن القطاع الطبي الخ -7
  .عضوا –الكشاف والمرشــــــــــــــــدات مندوب عن  -8
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 :االتيكمستوى البلدية  علىوحددت مسئولية اللجنة الفرعية 

  .تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من اللجنة المركزية 

  اإلسعاف واإلنقاذ واإلغاثة. علىتدريب العاملين الصحيين 

  مستوى البلدية وتحديد نقاط الضعف  علىإعداد خريطة للطوارئ والكوارث المتوقعة

 بالبلدية.

  الدم.إعداد وتهيئة المستشفيات ومراكز اإلسعاف ووحدات اإلسعاف المتنقلة ومصارف 

  لتعاون مع المصادر الغذائية والموارد المائية الالزمة للشرب با علىاألشراف الصحي

 الجهات ذات العالقة. 

  تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من األماكن التي تصلح إلستقبا  المصابين وإنشاء

هذه  إلىمراكز لإلسعاف والتطهير وإعداد وحدات اإلسعاف والتطهير بنقل المصابين 

 المراكز والمستشفيات. 

  اإليواء بالتعاون مع الجهات ذات والصحة العامة لمعسكرات اإلستقبا   علىاإلشراف

 العالقة. 

  .توفير مخزون احتياطي من أدوية ومعدات للطوارئ 

  .تطوير برامج االستقصاء والترصد المبكر 

  .تطوير القدرات البشرية لتقديم االحتياجات الالزمة خال  وبعد الطوارئ والكوارث 

 اء والترصد الوبائي لجميع تدريب العاملين الصحيين وتكليفهم رسميا لبرنامج االستقص

أنواع الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات 

 ذات العالقة. 

   حاالت الطوارئ الصحية  علىإجراء التجارب واإلختبارات داخل المرافق الصحية

 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 
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 الطوارئ أو الكوارث أو إعالن النفير أو الحرب  في حالة صدور قرار بإعالن حالة

المرافق الصحية  والممرضين فييلتزم جميع الموظفين العموميين واألطباء والصيادلة 

بالخطة العامة للدولة في مواجهة الطوارئ والكوارث والتعاون الكامل والتنسيق مع 

  .الجهات ذات العالقة بالموضوع

 ة الحريق الواجب توافرها في المرافق الصحية.تنفيذ ومتابعة اشتراطات مكافح 

  حماية مصادر مياه الشرب من أخطار التلوث الجرثومي والكيمائي بالتعاون مع

 الجهات ذات العالقة.

تنفيذ خطة االستعداد  على: جهاز اإلسعاف وفروعه بالبلديات هو المكلف باإلشراف ثالثا

 نطالقة لمواجهة الطوارئ والكوارث. إلوالتأهب للطوارئ وهو نقطة ا
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  تعقد اللجنة المركزية لالستعداد والتأهب واالستجابة للطوارئ الصحية اجتماع كل

ثالثة أشهر لوضع برنامج تنفيذي للمسئوليات المناطة بها وتقيم الوضع القائم ومدي 

ت الطوارئ والكوارث التي حدثت خال  االستعداد والتأهب للطوارئ ودراسة حاال

المدة السابقة لالجتماع إن وجدت وتحديد نقاط الضعف والقوة في االستجابة لتلك 

 الطوارئ. 

  جميع اللجان الفرعية.  علىيعمم محضر اجتماع اللجنة المركزية 

  مستوى البلديات اجتماع كل ثالثة أشهر تدرس فيه محضر  علىتعقد اللجان الفرعية

مستوى البلدية من ناحية االستعداد  علىع اللجنة المركزية وتعميم البرنامج المعد اجتما

 بهذا الشأن.    اتخذتوالتأهب للطوارئ ومراجعة جميع اإلجراءات التي 

 م البرنامج من خال  إجراء التجارب الميدانية وحصر وتقسيم اإلمكانيات ييتم تقس

 دوريا. 

  .تحديث وتجديد األدوية والمعدات والمستلزمات الخاصة بالطوارئ دوريا 

  إيفاد فرق الطوارئ والكوارث من مختلف الشرائح للمشاركة في الطوارئ والكوارث

 العلمية من أجل المساعدة واكتساب الخبرة.  
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 . فرق التقصي والترصد واإلستجابة 15

 واإلستجابة.تشكل بكل بلدية فرق للترصد والتقصي  -

يتم تدريب فرق الترصد والتقصي واإلستجابة تدريبا عاليا على الترصد والتقصي  -

لمكافحة األمراض بطرق اإلتصا  وترتبط هذه الفرق والمركز الوطني  ،واإلستجابة

عن الكوارث والطواري  التبليغ مباشرةويتم  ،ةالمباشرو والمضمونةكافية ال

وفق القانون الصحي والئحته التنفيذية والقرارات واللوائح الالحقة  ،واألمراض المعدية

 الصادرة بالخصوص.

 برنام  العمل: 

حا  اإلشتباه في حالة مصابة بمرض معدي يقوم مسؤو  الرصد بالتبليغ الفوري الى  -

 اإلدارة المختصة بمركز مكافحة االمراض.

يه والتأكد من التشخيص وتتخذ يقوم فريق اإلستجابة الفورية بالكشف على المشتبه ف -

 . لالزمة بكل مرض معدي او حدث طارئاإلجراءات ا

 بالنتائج.  يتم تأكيد التشخيص بالكشف واالجراءات المعملية ويبلغ الجهاز المركزي -

 عمليات متابعة المخالطين وإجراءات االستقصاء والترصد واإلستجابة. تبدأ -

على الحاالت المرضية ويخصص جزء  بعد السيطرة على المرض يعد تقرير متكامل -

 من التقرير للدروس المستفادة من المرض أو الكارثة.  
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مستوى المدن  علىعند حدوت أي طارئ أو كارثة يبلغ فريق االستقصاء الوبائي  -1

 أعضاء اللجنة الفرعية بالبلدية. 

تتأكد اللجنة الفرعية من حدوث الطوارئ أو الكارثة عن طريق االستقصاء والترصد  -2

 والزيارات الميدانية لموقع الحدث وعن طريق االتصا  بباقي القطاعات. 

تعقد اللجنة الفرعية اجتماعا طارئا وتبدأ في برنامج تقييم الوضع بالكامل من ناحية  -3

 المكان وعدد المتضررين ونوعية الكارثة وتحديد االحتياجات الالزمة. 
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البدء في إجراءات اإلسعاف واإلنقاذ واإلغاثة واالتصاالت والتنسيق مع الجهات  -4

 مستوى البلدية.  علىالمحلية 

إبالغ اللجنة المركزية ووزارة الصحة عن الطوارئ أو الكارثة التي حدثت في منطقة  -5

 اللجنة الفرعية للطوارئ. 

دراسة وتحديد االحتياجات الالزمة بصورة عاجلة خال  االربعة والعشرين ساعة من   -6

مكانية تقديم الخدمات الالزمة من خال  إوتحديد  ،وقوع الكارثة وخال  األسبوع األو 

االستعانة بإمكانيات من  تستدعي ضرورةأو هل الحاجة  المحلية من عدمهإلمكانيات ا

 خارج نطاق البلدية. 

تقوم اللجنة الفرعية بإبالغ اللجنة المركزية عن االحتياجات الضرورية الالزم توفيرها  -7

أسس علمية موضحة فيها نوعية االحتياجات  علىأن يتم  علىمن خارجة البلدية 

 وكميتها.

قوم اللجنة المركزية بتوفير االحتياجات باالستعانة بأقرب بلدية من البلديات التي ت -8

 والكوارث المركزي.حدثت بها الكارثة أو من خال  المخزون االستراتيجي للطوارئ 

 عناللجنة الفرعية التنسيق الكامل وإبالغ الجهات المحلية  علىفي جميع األحوا   -9

التنسيق يتم من خال  مدير  وهذا ،البلديةطاق جميع اإلجراءات التي حدثت في ن

مستوى  علىهو عضوا في فريق عمل الطوارئ  بالبلدية الذيالخدمات الصحية 

 البلدية. 

تبليغ جميع المرافق الصحية المستهدفة باستقبا  المتضررين من الكارثة مباشرة بعد  - 10

 وقوع الكارثة لالستعداد الستقبا  المصابين. 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتكوين فرق العمل التي تعمل في موقع الكارثة.  - 11

توفير سيارات اإلسعاف الالزمة والتنسيق مع جهاز اإلسعاف بشأن إمكانيات  - 12

 استخدام اإلسعاف الطائر أو اإلسعاف البحري حسب الحاجة. 
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والكوارث للعمل  إعداد فرق طبية من مختلف التخصصات التي لها عالقة بالطوارئ - 13

في مكان الكارثة وأماكن التجمعات السكانية وأماكن المهجرين ويجب أن يتكون كل 

 كل من: منفريق 

 واري.ــــــــــــــــــــــأخصائي طب الط 

  ة. ــالعدد حسب الحاج -أخصائي باطنة 

 العدد حسب الحاجة.   -أخصائي جراحة 

  العدد حسب الحاجة. -أخصائي وبائيات 

  العدد حسب الحاجة.  -أخصائي تخدير وعناية فائقة 

  العدد حسب الحاجة.  -أخصائي أمراض سارية 

 ات. ــــــــــــــــــــــممرضين وممرض 

 برات.  ـــــــــــفني مخت 

 ي. ــــــــــــمفتش صح 

 ة. ـــــــــــــــــــصيادل 

 ن. ــــــــــــــــــــسائقي 

 ن. ــــــــــــــــــإداريي 
 

 

 : باآلتيتقوم اللجنة المركزية 

  .االستجابة الفورية لالستغاثة الصادرة من اللجان الفرعية بالبلديات 

  إعداد برنامج مناوبة بين العاملين الصحيين المدربين على الطوارئ والكوارث داخل

 (.المركزية(المركزية لإلسعاف السريع وغرفة العمليات  ))اإلدارة االنطالقةنقطة 

 تقييم نوعية المساعدة التي تطلبها اللجنة الفرعية للطوارئ بالمنطقة المنكوبة. 

  .االتصا  بجميع القطاعات ذات العالقة وطلب المساعدة حسب الحاجة 

  بالطوارئ أو الكوارث التي تحدث على مستوى البالد.  الصحة فوراً إبالغ وزير 

  الصحة.إعداد التقارير الالزمة وتقديمها للسيد وزير 

  جميع الجهات اإلعالمية المقروءة والمسموعة  إلىإعداد تقرير إعالمي يومي

 والمرئية. 
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 طوارئ والكوارث وتحديد الحاجة تصا  بالجهات الدولية وإبالغها بنوعية الإلا

 ستعانة بالجهات الخارجية من عدمها. لإل

  .إعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن الطوارئ والكوارث 

  مشاركة السلطات المحلية في الرأي والمشورة والمتابعة الدقيقة ألعما  اإلسعاف

 واإلنقاذ واإلغاثة  

  :يقوم وزير الصحة باإلجراءات التالية 

 اإلشراف والتوجيه والمتابعة للجنة المركزية للطوارئ.  -

 تقديم تقرير متكامل حو  الطوارئ أو الكارثة لمجلس الوزراء ورئيسه. -

 المدني.ير متكامل حو  الموضوع لرئيس المجلس األعلى للدفاع إرسا  تقر -

 المشاركة في نشاطات المجلس األعلى للدفاع المدني.  -

 .وزارة الماليةطلب المبالغ المالية الالزم توفيرها لمواجهة الطوارئ والكوارث من  -

تكليف الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها بتقديم العمل الطبي بحيث يشكل كل فريق   -

 باطنةأخصائي  الطواري،من كل من: أطباء في التخصصات التالية: أخصائي طب 

عناية فائقة وإخصائي أمراض  تخدير،أخصائي  وبائيات،أخصائي  جراحة،أخصائي 

 سارية. 

 سيارة إسعاف.  -   سائق.  -    مسعف.  -     ممرضة -

 األدوية والمعدات الطبية الخاصة بالطوارئ والكوارث.  -
 

 

 :الصحية األولية. دليل عمل العاملين في الرعاية 17

 .  تمهيد:17-1

يكون اإلستعداد والتأهب للطوارئ واإلنذار المبكر ومجابهة الكوارث الصحية مبرمج  

وموضوع في أولويات الخدمات الصحية وترصد له الميزانيات الالزمة قبل وقوع 

 ق نوع الكارثة ـــتتوفر المبالغ المالية بوجه السرعة وفو ،الكارثة الصحية وأثناء وقوعها

يان يكون المجتمع المحلي أو  من يستجيب ويبادر لمواجهة وفي أغلب األح وإحتياجها،

 ب تدريب ــويج ،الكارثة لذا يجب وضع برامج عالية المستوى للتوعية والتثقيف الصحي

 ،العاملين الصحيين ومنتسبي المنظمات غير الحكومية ذات العالقة )الهال  األحمر

 والكوارث الصحية.على اإلنذار المبكر ومواجهة الطوارئ  الكشاف وغيرها(
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  :والتأهب للطوارئ في الرعاية الصحية األولية . اإلستعداد17-2

المرض  المصابة بأعراضاختيار مكان محدد في كل منطقة لعز  الحاالت المرضية  .1

من حيث التجهيزات الطبية  إعداداً كامالً  المرضية،سبب في الجائحة  المعدي الذي

وإبالغ جميع  ،وتوفير إتصاالت أرضية والسلكية وربط المكان بالشبكة العنكبوتية

 الوحدات الصحية بالمنطقة بهذه األرقام وتجهيز سيارات خاصة للعز  والنقل. 

من حيث األسرة  ،كامالً  عداداً إالمخالطين مع تجهيزها وإعدادها  إختيار أماكن لعز  .2

وكافة الخدمات  ،نقي لمياه الشرب ومورد غذائي صحي توفير مصدرالكافية مع 

الالزمة مع وجود عمالة مدربة لتقديم الخدمات اليومية والمعيشية للمخالطين 

 المعزولين. 

جزء من عمل المستشفيات البديلة وفي حالة إختيار أحد كتحديد وحدات صحية لتعمل  .3

باألدوية  أن تجهزيجب  أماكن للعز لمجمعات الصحية ا المستشفيات أو

 والمستلزمات الصحية وإجراء وتقديم الخدمات العالجية وفق الحاجة. 

من الكمامات والقفازات وتزويدها بما يلزم  لمكافحة الوباء الالزمةتجهيز المخازن  .4

كياس والمالبس الوقائية واغطية المرضى مثل الشراشف ذات اإلستعما  الواحد واأل

الخاصة بالتلوث وأنابيب اإلختبار وجميع محاليل التغذية وجميع األدوية الالزمة 

 لعالج االوبئة المتوقع حدوثها.

 مستوى كلإعداد معامل تشخيصية في ذات المكان أو توفير معامل تشخصية على  .5

م العينات وترسل الى المعامل التشخيصية المركزية مع االلتزام بتنظي المنطقة وتجمع

نقل العينات اآلمن وتوفر مستلزماتها وإحتياجاتها، وتكون المعامل المركزية في 

 مركزية نموذجية مرجعية.  وسبها معاملطرابلس وبنغازي 

وسائق(  عامل، صحي،مفتش  طبيب،من ) متنقلة تتكونإجراء حمالت يومية وقائية  .6

ستقصاء الوبائي للحالة وذلك لإلنتقا  الفوري لمكان اإلشتباه فيقوم الطبيب بعملية اإل

ويقوم الممرض والعامل بتطهير المكان وعز  المخالطين وكل أعما  الوقائية 

 المطلوبة. 
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تشكيل لجنة طبية  العامة معيرأس المكافحة في المنطقة طبيب مختص في الصحة  .7

 رعاية إدارة الشئون الطبية بالمنطقة أو البلدية.  استشارية تحتعلمية 

مستوي مركزي في المركز الوطني لمكافحة األمراض  علىتشكل لجنة للمكافحة  .8

 : باآلتيولها نظائر في كل من طرابلس وبنغازي وسبها تختص 

  رسم السياسة العامة للتحرك والعمل.  -

الشؤون  االقتصاد، التعليم، العام،التعاون مع القطاعات األخرى مثل: )األمن  -

 االجتماعية والبيئة(.

 اون مع الجهات الدولية.التع -

 جميع لجان مكافحة والترصد الوبائي في المناطق اإلدارية.  علىاإلشراف  -
 

 والكوارث الصحية  اإلستجابة للطوارئ. 18

جميع األطباء في كل الوحدات الصحية مكلفون بإجراء العز  الفوري ألي حالة إشتباه 

 بالمكان المخصص للعز . واالتصا بالمرض مع إخطار لجنة المكافحة بالمنطقة 

ً وذلك بإعطائه: يسعف المريض -1  الوريديةوالتغذية  ألكسجين،ا بالعالج جزئيا

 وخافضات الحرارة وغيرها الى حين وصو  سيارة العز  الخاصة.   

 يتم إتخاد االجراءات الوقائية األولية: -2

 ".مخالطين "لحين العز حصر ال -

أستعملها المريض في المنز  تطهيراً تطهير المالبس واألدوات والمفروشات التي  -

 مبدئياً وفق قواعد التطهير العلمية.

: إخطار المركز الوطني باآلتيعند إخطار لجنة المكافحة في المنطقة تقوم اللجنة  -

 األمراض.لمكافحة 

 قوم فرق اإلستجابة السريعة بالقيام باإلجراءات األزمة.  ت -

ً فرق اإلستجابة السريعة المتدربة تدر قومت ً  يباً مسبقا عاليا  : الخارج باآلتيوفي  محليا

 إستقصاء وبائي ومعرفة المصدر وإكتشاف أي حاالت أخرى بالمنطقة.  .1

 كامالً. تطهير المكان والمفروشات تطهيراً  .2
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عز  المخالطين والكشف عليهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة أسبوعين وتقديم  .3

 .السارية الوطني لمكافحة األمراضالخدمات الالزمة لهم وفق تعليمات المركز 

حات وعينات من المخالطين وإرسالها إلى معامل المكافحة على مستوي أخد مس .4

إلى لجنة المكافحة بالمركز الوطني وتقرير  وترسل النتائجالمناطق أو المركزية 

 الحالة.

ال يخرج المريض أو المخالط من العز  إال إذا حصل على نسخة سلبية مؤكدة  .5

 بعد أسبوعين من تاريخ ظهور أعراض المريض األساسية. تأكيدية( أو أخرىو)

 متابعة الحاالت اإليجابية بعد الشفاء وحجرها لمدة أسبوعين والتأكد من سلبية النتيجة. .6

 اآلمن من المخلفات الطبية بطريقة أمنه.  يقوم بالتخلصتكليف من  .7

 تكليف فريق مدرب لدفن الموتى. .8
 

 اإلرشادية وفق معايير منظمة الصحة العالميةقائمة األدلة  .19

تدابير األمان في  يجب توفيرها في جميع المرافق الصحية وهيجميع األدلة التالية 

  العالمية:تفشي األمراض السارية والمعدية الصادرة عن منظمة الصحة 

 اإلجراءات التي تتخذ في حالة الطوارئ.  .1

 ى.ــــــــــــــعز  المرض .2
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 رعاية المريض المعزو . .4
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 المراجع  .20

 مجلس التخطيط الوطني. ،م2012مالمح اإلستراتيجية الوطنية للصحة في ليبيا، -

 .م2006التعداد العام للسكان مصلحة اإلحصاء والتعداد،  -

 .م2012مصلحة اإلحصاء والتعداد، للسكان،المسح الوطني  -

 التنفيذية.والئحته  م1973لسنة  106القانون الصحي رقم  -

 الصادرة عن مركز المعلومات والتوثيق. الصحة،التقارير السنوية لوزارة  -

مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الصحة ومنظمة  ليبيا،دراسة أسباب الوفاة في  -

 م.2019 الصحة العالمية،

مركز مكافحة االمراض للمناطق  إختطارا،المسح السلوكي الحيوي لدى الفئات األكثر  -

 .م2009ليفربو ، الحارة،

 . م2014المسح الليبي لصحة االسرة  -

مركز المعلومات والتوثيق بوزارة  – م2017تقييم توفر وجاهزية الخدمات الصحية   -

 .SARAالصحة ومنظمة الصحة العالمية.

شقيقة القنصل اإلنجليزي في طرابلس في كتابها )عشر سنوات في بالط  توليألمس  -

 طرابلس(.

شأن ب م2013.01.16الصادر بتاريخ  م2013لسنة  11رقم قرار مجلس الوزراء  -

 .وزارة الصحة واختصاصاتاعتماد الهيكل التنظيمي 

اللجنة  رالكوارث، إصدامشروع ))اسفير(( الميثاق االنساني والمعايير الدنيا لمواجهة  -

الدائمة لالستجابة االنسانية بالتعاون مع المجلس األمريكي للعمل الدولي التطوعي 

 م.2000 والمجلس الدولي للوكاالت التطوعيةاألحمر جنة الدولية للصليب والل

 خطة الصحة في ليبيا لإلستعداد والتأهب واإلستجابة للطواري والكوارث. -

 اإلقليمي لشرق المتوسط المكتب-منظمة الصحة العالمية  جبيل،ا.د. ابراهيم علي   -

 م.2009

د. هاشم  الطيب،محجوب  قد. الصاد ومجابهتها،اإلعداد المبكر للطوارئ الصحية  -

 . م1993 بالسودان االتحاديةوزارة الصحة  المساعد،علي الزين 

المكتب  العالمية،منظمة الصحة  الطبيعية،تدبير الطوارئ الصحية في أعقاب الكوارث  -

 المتوسط.اإلقليمي لشرق 

اللجنة الشعبية العامة  الصحية،اإلدارة العامة للشؤون  األوبئة،خطة عمل مواجهة  -

 م.  1995للصحة والضمان االجتماعي،
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 المالحق:  .21

 لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية  للطوارئجدو  اإلستعداد والتأهب  (1الملحق )

 (.2030 – 2020) الصحية طوارئلل                
.2025-2020جدول برام  تحقيق األهداا   

.2025تقييم المحقق من األهداا سنة    

2030-2026وضع برنام  تنفيذي جديد بعد التقييم للسنوات   

 

 الهدا األول: اإلستعداد والتأهب واإلستجابة للطوارئ
 

 

 

 

 جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية الغاية
بداية 

يذالتنف  

نهاية 

يذالتنف  
 مؤشرات القياس

خفض الوفيات الناجمة عن 

ن المعدية بمقدار الثلث ماألمراض 

خال  الوقاية والعالج وتعزيز 

الصحة والسالمة بحلو  عام 

م.2030  

أعداد خطة عمل مكتوبة لمواجهة 

إعداد  الكوارث،أي وباء ومواجهة 

 تدريب االطباء اإلرشادية،األدلة 

 ،اإلرشاديةوالتمريض على االدلة 

وضع خطة للطوارئ بكل مرفق 

 صحي. 

تنمية  زالصحة، مركوزارة 

مة القوى العاملة الطبية ، ومنظ

الصحة العالمية، الطوارئ 

 والكليات الطبية.

2020 2022 
 الخطط،وجود  األدلة،إصدار 

 عدد المتدربين

سل وضع نهاية لألوبئة كاإليدز وال

واألمراض المدارية المهملة 

ومكافحة اإللتهاب الكبدي 

واالمراض المنقولة بالمياه 

 خرى بحلو واالمراض المعدية اال

.2030عام   

 في برنامج التطعيم االستمرار

صحي، الالتوعية والتثقيف  الموسع،

 تمر،المسوالتدريب الطبي  التعليم

 توفير الماء الصالح للشرب.

وزارة  الصحة،وزارة 

مركز مكافحة  المرافق،

 مركز تنمية القوى األمراض،

حة ومنظمة الص الطبية،العاملة 

.والكليات الطبية العالمية،  

2020 2025 

ف نسبة التطعيمات في مختل

 يم،بالتطعاالمراض المستهدفة 

عدد الخاضعين للتعليم 

نسبة  المستمر،والتدريب 

م ماء المواطنين الذين تتوفر له

 صالح للشرب.

خفض عدد الوفيات واإلصابات 

الناجمة عن حوادث المرور الى 

م.2030النصف بحلو  عام   

ة من الوطنية للوقاي تشكيل اللجنة

لة التعرف على حجم مشك الحوادث،

امج الحوادث في ليبيا ووضع البر

 من حوادث والعلمية للحدالعملية 

وى رفع المست ومضاعفاتها،الطرق 

التوعوي لدى الجمهور بمختلف 

. التقليل شرائحه ومستوياته التعليمية

من المدة الزمنية التي يحتاجها 

 لوصو عناصر االمن واالسعاف ل

 الى أماكن الحوادث. التدريب على

 االسعافات االولية.

وزارة الصحة  الوزراء،مجلس 

 ، وزارة الداخلية، مركز تنمية

مة القوى العاملة الطبية ، ومنظ

الصحة العالمية، والكليات 

 الطبية.

2020 2025 

وقاية تشكيل اللجنة الوطنية لل

استكما   الحوادث،من 

 المتدربين على الدراسة، عدد

عدد  األولية،االسعافات 

 االسعاف،سيارات  طائرات،

 وزارق اإلنقاذ البحرية

ات الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفي

الناجمة عن التعرض للمواد 

الكيمائية الخطرة وتلوث الهواء 

ي والماء والتربة والرفع من مستو

الوعي الصحي البيئي ومفهوم 

بحلو  السالمة والصحة المهنية 

2025عام   

إقامة  النوع،فرز القمامة حسب 

أسس  مكبات للفضالت الصلبة على

محطات معالجة المياه  علمية، اقامة

 التوعية الصحي،مياه الصرف و

 والتثقيف الصحي للمواطنين

وزارة الصحة ، وزارة 

المرافق، مركز مكافحة 

األمراض، ومنظمة الصحة 

 العالمية، والكليات الطبية.

2020 5202  

ين نسبة الملتزمين من المواطن

 بفرز القمامة الصلبة حسب

عدد محطات معالجة  النوع،

عدد  الصحي،مياه الصرف 

ات البرامج والمطويات والكتيب

 التثقيفية.

دعم البحث والتطوير في مجا  

اللقاحات واألدوية لألمراض 

 المعدية

تخصيص ميزانيات خاصة 

توريد  والدراسات،بالبحوث 

ث لمفاعالت الالزمة للبحالمعدات وا

دعم الجامعات والمراكز  العلمي،

 البحثية

وزارة  الوزراء،مجلس 

مركز  الخزانة،وزارة  الصحة،

 ة،الطبيتنمية القوى العاملة 

 العالمية،ومنظمة الصحة 

يةوالكليات الطب اليونيسف،  

2020 2025 

عدد شهادات  البحوث،عدد 

 عدد المجالت براءة االختراع،

 العلمية
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 الهدا الثاني: حماية اإلنسان وإنقاذه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيذبداية التن جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية الغاية يذنهاية التنف   مؤشرات القياس 

إعداد العناصر المختلفة في المرافق 

الصحية والمرافق ذات العالقة 

ببرامج تدريبية متدرجة في التطور 

تختص بإدارة األزمات والعمل في 

ظروف الكوارث والطوارئ وإنقاذ 

اإلصابات التي المصابين ومعالجة 

يتعرض لها األشخاص والبحث عن 

 المفقودين.

تدريب العاملين الصحيين 

بمختلف تخصصاتهم 

ومواقعهم اإلدارية على 

ادارة االزمات وانقاذ 

 6000المصابين بواقع 

 عنصر سنويا. 

 –وزارة الصحة 

مركز تنمية القوى 

العاملة الطبية، 

ومنظمة الصحة 

 العالمية.
 دربين سنوياعدد المت 2025 2020

السيطرة على الحدث بأقل ما يمكن 

أن يسببه من ضرر دون تعريض 

 المنقذين أو غيرهم للخطر. 

تدريب العاملين على 

االستقصاء والترصد 

الوبائي، وتكوين فرق 

 اإلستجابة السريعة.

وزارة الصحة، 

مركز تنمية القوى 

العاملة الطبية ، 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

 المتدربين سنوياعدد  2025 2020

توفير الوسائل الالزمة للسيطرة 

 على الحدث الطارئ

توفير مخزون إستراتيجي 

 يجدد دوريا.

وزارة الصحة، 

لمركز الوطني 

 األمراض. 

2020 2025 
وجود المخازن اإلستراتيجية 

 وبها المخزون االستراتيجي.

إيقاف أو عز  مسببات الحالة 

 الطارئة.

تأسيس نظام فعا  

اء والترصد لالستقص

 الوبائي.

وزارة الصحة، 

المركز الوطني 

 لمكافحة األمراض.

2020 2025 
وجود فرق اإلستقصاء 

 والترصد الوبائي.

حماية المواطنين وممتلكاتهم 

ة والعمل على رفع الروح المعنوي

من خطر الغارات الجوية في 

 الحروب والكوارث المختلفة.

ن توفير مالجئ للمواطني

امج وتنفيذ العديد من البر

التوعوية حو  مواجهة 

الكوارث والجوائح 

ها الصحية بمختلف انواع  

وزارة الصحة، 

الدفاع، ووزارة 

 الداخلية. 

2020 2025 

عدد المالجئ، وعدد 

ج الدورات التوعوية والبرام

 التثقيفية



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

74
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

 

 

 

 

 الهدا الثالث: عالج اإلنسان وإعادة تأهيله:

 

 

 

 

يذبداية التنف جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية الغاية يذنهاية التنف   مؤشرات القياس 

عالج الحاالت 

المصابة وفق أحدث 

المعايير العالمية 

وخفض نسبة 

 الوفيات واإلعاقات. 

العالجية، إعداد األدلة 

األدوية  توفير

واألمصا  

المعدات  والتجهيزات،

 والمستلزمات الطبية.

مركز  الصحة،وزارة 

 األمراض،مكافحة 

 العالمية،ومنظمة الصحة 

 والكليات الطبية.

2020 2025 

مدى توفر  االدلة،عدد 

األدوية واألمصا  

المعدات  والتجهيزات،

 والمستلزمات الطبية

التأهيل النفسي 

 واالجتماعي

لإلنسان من جراء 

حدوث األزمات 

 والكوارث

التوعية والتثقيف 

الكتب  الصحي، اصدار

 والمجالت، عالج

المصابين بأمراض 

توفير الدعم  نفسية،

 واالجتماعي.النفسي 

وزارة  الصحة،وزارة 

 االجتماعية،الشؤون 

 األمراض،مركز مكافحة 

 العالمية،ومنظمة الصحة 

 منظمات المجتمع المدني.

2020 2025 

عدد الدورات واألشرطة 

والمطويات والكتيبات 

عدد االشخاص  التثقيفية،

الذين تم عالجهم وتأهيلهم 

عدد الكتب  واجتماعيا،نفسيا 

 الصادرة.

التأهيل الحركي 

وإعادة تأهيل 

المصابين في 

الحوادث والكوارث 

 والنزاعات المسلحة

توفير العالج الطبيعي 

والتأهيل وإعادة التأهيل 

توفير  بين،للمصا

السيارات والعربات 

 بالمعاقين،الخاصة 

تأهيل المباني بجميع 

انواعها لتالئم حركة 

 المعاقين.

وزارة  الصحة،وزارة 

 االجتماعية،الشؤون 

مركز التضامن 

ومنظمة  االجتماعي،

منظمات  العالمية،الصحة 

 المجتمع المدني.

2020 2025 

عدد  تأهيلهم،عدد الذين تم 

ات الخاصة العربات والسيار

عدد المباني في  بالمعاقين،

كل منطقة التي بها أماكن 

خاصة بالمعاقين ومداخل 

 ومنافذ خاصة. 

إعداد وتهيئة 

األماكن المعدة 

كمخابئ سواء 

 الختباء الستعمالها

 المواطنين

تنفيذ المخابئ والمالجئ 

 المناطق،في جميع 

اعداد مخابئي في جميع 

 السكنية.العمارات 

وزارة  الدفاع،وزارة 

 ةالمرافق، ووزار

 عدد المخابئ والمالجئ. 2025 2020 الداخلية.

تخزين السلع 

 التموينية الضرورية 

تنفيذ مخازن للسلع 

وتعبئتها  التموينية،

بالمواد الغذائية 

 الضرورية

وزارة  االقتصاد،وزارة 

 المرافق
 عدد مخازن السلع التموينية 2025 2020

تنظيم عملية اإلخالء 

للمواطنين من 

المناطق الخطرة 

إلى أماكن أكثر أمناً 

ألغراض  الستقبالهم

اإليواء واإلعاشة 

للمنكوبين 

 والمهاجرين

تدريب العاملين 

الصحيين والعاملين في 

وزارة الداخلية 

 والعاملين في الهيئة

العامة للسالمة 

الهيئة  والعاملين في

العامة للبيئة على أعما  

اإلخالء والتعامل مع 

 المنكوبين والمهجرين.

وزارة  الصحة،وزارة 

 االجتماعية،الشؤون 

 العالمية،منظمة الصحة 

وزارة  المرافق،وزارة 

الهيئة العامة  ،الداخلية

الهيئة العامة  للسالمة،

منظمات المجتمع  للبيئة،

 المدني.

2020 2025 

اإلخالء، عدد عدد أماكن 

المتدربين من مختلف 

 القطاعات.
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 مؤشرات القياس نهاية التنفيذ بداية التنفيذ جهة التنفيذ اإلجراء

 الخدمات الصحيةإنشاء وحدات الحتواء 

لألشخاص ذوي اإلعاقة مزودة بمركز 

  إعالمي متخصص للتوعية.

 

وزارة التخطيط، وزارة 

الصحة، مركز مكافحة 

 األمراض. 

 

2020 2025 

عدد الوحدات التي تم 

إنشائها، عدد )اإلصابات، 

حاالت الوفاة، حاالت 

الشفاء( من األشخاص ذوي 

 اإلعاقة. 

تزويد المصابين باألمراض المزمنة 

باألدوية والمستلزمات الخاصة بهم دوريا 

 في بيوتهم ولمدد طويلة.

 

وزارة الصحة،  

الصيدليات، فرق المجتمع 

المدني، المحالت، وزارة 

 الداخلية. 

2020 2025 

عدد متلقي الخدمة من 

االشخاص ذوي االعاقة 

بالنسبة للعدد الكلي في 

 المحالت والبلديات.

تزويد المكاتب الصحية في البلديات 

وي اإلعاقة بمنظومة بيانات األشخاص ذ

  في نطاق كل البلدية.

كتب الصحي، مكتب الم

صندوق التضامن، فرع 

 الهال  األحمر بالبلدية 

2020 2025 

عدد المنظومات، عدد 

 المسجلين

تفعيل خطوط اإلتصا  بالوحدات المركزية 

والمحلية في حا  االشتباه في حدوث 

األمراض المعدية مع توفر التقنيات الحديثة 

لمعرفة مكان االشخاص المصابين، مزود 

في آليات التواصل مع بالمتخصصين 

  األشخاص ذوي اإلعاقة.

وزارة الصحة، مركز  

مكافحة االمراض، البلديات، 

 شركات االتصاالت.
2020 2025 

عدد االتصاالت مقارنة بعدد 

 اإلصابات من ذات الفئة.

تفعيل الخدمة لباب بيتك )الطبيب 

مقدمي  االجتماعي، النفسانيين،واألخصائي 

ويدهم بأليات خدمات الدعم األخرى( وتز

  التواصل المناسبة.

مكتب الصحة في البلديات،  

البلديات، وزارة الحكم 

المحلي، ووزارة الشؤون 

 االجتماعية، وزارة الداخلية. 

2020 2025 

عدد الزيارات والكشوفات 

يوميا مقارنة بعدد 

االشخاص ذوي االعاقة 

 المحتاجين للخدمة.

العناصر الطيبة المدربة عن آليات توفير 

  العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

وزارة الصحة، شركات 

التدريب المتخصصة، 

 المجتمع المدني.

2020 2025 

 عدد العناصر المدربة.

توفير الخدمات التوعوية الخاصة 

 من القطاعباألمراض المعدية الُمقَدمة 

الصحي ابتداء بكيفية اإلصابة والتركيز 

المواد اإلعالمية المختصة باألشخاص على 

ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية والذهنية، 

  واآلليات االرشادية للوقاية من الفيروس.

مركز مكافحة االمراض، 

صندوق التضامن  االعالم،

منظمات  االجتماعي،

 المجتمع المدني.
2020 2025 

عدد المشاهدات على مواقع 

للمواد  االجتماعيالتواصل 

 التوعوية.
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 (2المحلق )

أزمة جائحة كورونا " والتي تتوالها جهات االختصاص التنفيذية وفق  جراءات إدارة "ا 

 المراحل األربعة األساسية  

مراحل أزمة 

 كورونا األربعة

 األساسية

تنسيق تدابير التشريع 

 والرقابة
 تنسيق االستجابة في التدابير بين القطاعات ذات العالقة  تنسيق التدابير التنفيذية

-المرحلة األولى 

االستجابة  تنسيق

مرحلة  القطاعية في

 منع دخو  الجائحة

تنسيق أية تدابير بين 

مجلس النواب أو 

الرقابة اإلدارية أو 

 المحاسبةديوان 

 تدابير الحجر الصحي الحقيقي -1

 التوعية والتثقيف الصحي تدابير -2

 منع التجمعات تدابير -3

 ترتيب االمور الحياتية للناس تدابير -4

 

( قيادة التنفيذ )فيعليا ال واللجنةوزارة الصحة  – 1التدابير رقم 

 بمعاونة الداخلية والجيش والجمارك واجهزة االمن والمنافذ.

( + قيادة التنفيذ )فيالعليا  واللجنةالصحة  وزارة-2لتدابير رقم -

 هيئات اإلعالم والثقافة والمجتمع المدني الداعمة.

)قيادة القيادة العامة للجيش ووزارة الداخلية  – 3التدابير رقم 

 الصحة.( + قطاعات االقتصاد والمالية والكهرباء وقطاع التنفيذ

يذ بتوجيه من مجلس العليا تتولى التنف اللجنة-4التدابير رقم 

تنظيم  االقتصاد عبرقطاع  في:التخطيط التنسيق بين قطاعات 

قطاع الكهرباء عبر ما  المرتبات،قطاع المالية عبر  االنشطة،

 خدمات،القطاع الخاص بما يقدمه من  للخدمة،يقدمه من تزويد 

االحتياجات  المحتاجين، ذووقطاع الشؤون االجتماعية بتحديد 

 الخاصة(.

 

المرحلة الثانية: 

الترقب والمتابعة 

 واالستعداد

 

تنسيق أية تدابير بين 

مجلس النواب أو 

الرقابة اإلدارية أو 

 ديوان المحاسبة

 تدابير منع حدوث المرض -1

العائدين من  نالليبييتدابير متابعة  -2

 السفر

موحد جهاز مركزي إداري  تصميم -3

 لالزمة

 .انسياب المعلومات توحيد -4

تجهيز أماكن العز  وعيادات  تدابير -5

 الكشف المتخصصة بالوباء.

توفير خدمات الرعاية الصحية  تدابير -6

 واالجتماعية للمواطنين.

 تحديد السعة السريرية لإليواء. تدابير -7

 أماكن الحجر الصحي. زتدابير تجهي -8

معدات الوقاية والسالمة  رتدابير توفي -9

 والصحة المهنية.

بمعاونة  التنفيذ(قيادة  )فيالعليا  واللجنة الصحة- 1التدابير رقم 

 الداخلية والجيش

قيادة التنفيذ + قطاع  الداخلية )في وزارة-2التدابير رقم 

الخارجية الداعم عبر سفاراته في كل دولة ذات صلة بأزمة 

 الجائحة.

ولى مجلس التخطيط الوطني مؤقتاً بحكم يت – 3التدابير رقم 

م هذه المهمة 2000لسنة  13اختصاصه حسب القانون رقم 

األجهزة العامــــة يمثلون باعتبار أن كافة الوزارات والمصالح و

 قواعد للمجلس حسب القانون

مركز معلومات قطاع الصحة ذلك  يتولى-4التدابير رقم 

بالتنسيق مع مجلس التخطيط الوطني والهيئة العامة للمعلومات 

 قائمة(.كانت  )إن

أصيل لوزارة الصحة بمعاونة من  اختصاص-5التدابير رقم 

 ات.والبلديالحكومة ووزارة الداخلية 
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التفصيلية عن تدابير إعداد البيانات  -10

 القوى العاملة الطبية.

 

 

 

تدابير تشكيل الفرق الطائرة القادرة  -11

 التعامل مع الحاالت المنزلية. على

تهيئة عدد من المتطوعين لسد  -12

 العجز في األطقم الطبية المساعدة.

 

 التنفيذ(قيادة  )فيالعليا  واللجنةالصحة  وزارة-6التدابير رقم 

بمعاونة اإلعالم وتنظيمات المجتمع المدني والجمعيات 

 التطوعية 

 التنفيذ(قيادة  )فيالعليا  واللجنةالصحة  وزارة-7التدابير رقم 

بمعاونة اإلعالم وتنظيمات المجتمع المدني والجمعيات 

 التطوعية

التنفيذ( قيادة  )فيالعليا  واللجنةالصحة  وزارة-8التدابير رقم 

 الداخلية.وزارة  بمساندة من

التنفيذ( قيادة  )فيالعليا  واللجنةالصحة  وزارة-9التدابير رقم 

 الوطنية.من هيئة السالمة  بمساندة

مجلس التخطيط الوطني مهمة التنسيق  يتولى-10التدابير رقم 

رة العمل ووزا الصحة،القطاعي مع مركز معلومات قطاع 

 والتوثيق.والهيئة العامة للمعلومات  ة،االجتماعيوالشؤون 

التنفيذ( قيادة  )فيالعليا  ةأو اللجنالصحة  وزارة-11التدابير رقم 

 السالمة.هيئة  بمساندة من

المجتمع المدني تحت إشراف مفوضية  تتولى-12التدابير رقم 

ومن الممكن ان يشكل  المطلوبة،المعايير  الصحة تحديدوزارة 

 والتنسيق.مجلس التخطيط الوطني مركز اإلشراف 

تدعمها القوات المسلحة  الصحة + وزارة-8التدابير رقم 

 )الجيش( + وزارة الداخلية.

تدعمها القوات المسلحة  الصحة + وزارة-9التدابير رقم 

 )الجيش( + وزارة الداخلية.

 طرابلس،معلومات قطاع الصحة في  مركز-10التدابير رقم 

والهيئة العامة للمعلومات  ة،االجتماعيشؤون ووزارة العمل وال

 والتوثيق.

تدعمها هيئة السالمة  الصحة + وزارة-11التدابير رقم 

 الوطنية.

المجتمع المدني تحت إشراف مفوضية  تتولى-12لتدابير رقم ا

ومن الممكن ان يشكل  المطلوبة،المعايير  الصحة تحديدوزارة 

 والتنسيق.مجلس التخطيط الوطني مركز اإلشراف 
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مراحل أزمة 

كورونا األربعة 

 األساسية

تنسيق تدابير التشريع 

 والرقابة
 تنسيق االستجابة بين القطاعات تنسيق التدابير التنفيذية

-الثالثةالمرحلة 

االستجابة  تنسيق

 القطاعية في

مرحلة منع دخو  

 الوباء

تنسيق أية تدابير بين 

مجلس النواب أو 

الرقابة أو ديوان 

 المحاسبة

 تدابير العز  الصحي والحظر الكامل-1

تقديم الخدمات العالجية  تدابير-2

 للمرضى

تدابير الحفاظ علي سالمة العاملين -3

 بالقطاع الصحي.

هتمام ببرامج االصحاح اال تدابير-4

 البيئي والصحة والسالمة المهنية. .

 

قيادة  )فيالعليا  ةأو اللجن الصحة – 1تنسيق التدابير التنفيذية رقم 

التدابير بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة مع  التنفيذ( هذه

 الداخلية.وزارة 

تتولى المجلس التنسيق بأن  يتابع -2تنسيق التدابير التنفيذية رقم 

 هذا الشق الفني المتخصص. قيادة تنفيذالصحة  وزارة

تتولى يتابع المجلس التنسيق بأن  – 3تنسيق التدابير التنفيذية رقم 

 هذا الشق الفني المتخصص. قيادة تنفيذالصحة  وزارة

تتولى المجلس التنسيق بأن  يتابع-4 التنفيذية رقمتنسيق التدابير 

تنفيذ هذا الشق الفني المتخصص بدعم من  للبيئة قيادةلعامة ا الهيئة

الصحة العامة بالجامعات الليبية والدور  الصحة وكلياتوزارة 

 الداعم لهيئة السالمة الوطنية.

الرابعة: المرحلة 

ما بعد  مرحلة

 الجائحة

تنسيق أية تدابير بين 

مجلس النواب أو 

الرقابة أو ديوان 

 المحاسبة

العالقة بين القطاعات ذات  التنسيق-1

إدارة واحدة لالزمات والطوارئ  عبر

والكوارث وفق تصنيف جميع عوامل 

 الخطر.

التعامل مع أزمة وباء  نتائجضوء  في-2

 مستفادة؛ هنالككورونا وكدروس 

ضرورة لدعوة المختصين بعلوم طب 

األسرة والمجتمع والوبائيات واالمراض 

من لهم السارية وعلم الجراثيم وخاصة م

تجارب سابقة مع ازمات مماثلة 

 واالستعانة بخبراتهم وآرائهم.

مستقبالً وفق مبدأ ان النظام  العمل-3

الصحي يحتاج للتطوير وتفشي الوباء 

عقباه.  دماال تحمهللا حدوث  رال قديعني 

ضرورة مراجعة وإعادة تقييم اآلثار  مع

 التنفيذية للقانون الصحي.

 التخطيط الوطنيمجلس  يقوده- 1لية رقم تنسيق التدابير المستقب-

 الطوارئ.عبر البرنامج الوطني الدائم إلدارة 

تتولى المجلس التنسيق بأن  يتابع-2تنسيق التدابير المستقبلية رقم  -

 هذا الشق الفني المتخصص. قيادة تنفيذالصحة  وزارة

تتولى يتابع المجلس التنسيق بأن – 3تنسيق التدابير المستقبلية -

 هذا الشق الفني المتخصص. قيادة تنفيذالصحة  ارةوز

مجلس التخطيط الوطني  يتولى-4رقم  ةالمستقبليتنسيق التدابير 

اقتراح ترتيبات اإلصالح المؤسسي والتنظيمي لقطاع الصحة في 

ليبيا ورسم سياساته العامة بالتعاون مع خبراء قطاع الصحة 

ضوء الدروس المستفادة من  العالقة فيوالقطاعات األخرى ذات 

 كورونا.أزمة جائحة فيروس 
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  ساحة معركة فيروس كورونا المستجد. (3ملحق )ال
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 الباب الرابع

 اجلوانب األمنية  
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 تمهيد

 الحتواءها والتي تعد عوامل مساعدة ذالخطوات التي يجب أتخاب تعني اإلستراتيجية

من  انطالقا والمتاحة،والتي تقتضي توظيف كل اإلمكانيات الموجودة  والكوارث،األزمات 

التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات وما يلزم  تنفيذمهام وزارة الداخلية المتمثلة في 

واألعراض والممتلكات  ،وحماية األرواح ،واإلجراءات التي تكفل أمن البالد ،من التدابير

مجا  األمن ذات العالقة بلتنفيذ التشريعات  الالزمةالسياسات والخطط والبرامج  واقتراح

 والشرطة.

 ةصفات وسلوكيات عضو هيئة الشرط

ومن أهم هذه الصفات  غيره،عضو هيئة الشرطة صفات وسلوكيات متميزة ينفرد بها عن ل

  -يلي: والسلوكيات المطلوب توفرها لدى عضو هيئة الشرطة ما 

لبناء شخصية عضو  الالزمةتتضمن بعض السمات والسلوكيات  الشخصية:الصفات  :أوال  

 -الشرطة: هيئة 

 .والحوية( النشاط-القدرة على العمل  -البدنية  )القوة الجسدية:الصفات  -1

الفكرية والعادات الذهنية  تاالستعدادابها مجموعة  يقصد العقلية:القدرات  -2

 العلمية. واالتجاهات

 التوقع. علىوهي سرعة التصرف والقدرة  المبادأة: -3

 والقابلية لالنفعا .  االنفعالي االتزانوهو  النفس:ضبط  -4
 

 

وهي الصفات المكتسبة من التعليم والتدريب  (:الصفات المكتسبة )المهارات الفنية: ثانيا  

 -مثل: والخبرة 

أنجاز  فيتتجسد هذه الصفة في عدم الرضى بالفشل  المسؤولية:القدرة على تحمل  -1

 العمل.

تتمثل هذه الصفة باأللمام الواسع بالمعارف  لألمور:القدرة على الفهم الشامل  -2

 يكون لديه معرفة عميقة شاملة. حتىالثقافي الواسع  واالطالع ،اإلنسانية
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ً فيما يتعلق بشؤون عمله وقادراً على ا الحزم: -3 لتوفيق بين الحكم هو أن يكون حازما

 األخرين. الصائب على األمور ومراعاة شعور

وهو صياغة األهداف صياغة واضحة محددة  تحقيقه:األيمان بالهدا وإمكانية  -4

 يسهل على المرؤوسين فهمها وتحقيقها.

 وهو األنصاف وأحقاق الحق وعدم التحيز. العدل: -5

 نتيجة ما. إلىبظواهر األمور للوصو   االستدال وتعني  الفراسة: -6
 

وهو القدرة على التعامل مع الرؤساء والزمالء والمواطنين من  اإلنسانية:الصفات  :ثالثا  

 أجل تنسيق الجهود وتكوين فرق عمل وتشجيع العمل الجماعي التعاوني.
 

 -االتي: وتتمثل هذه الصفات في  اإلدارية:الصفات  :رابعا  

 رارات.ـــــــــــــــــإتخاذ الق -1

 ت.ـــــــــــــــــــــالوقإدارة  -2

 واللجان. االجتماعاتإدارة  -3

 ر.ـــــإدارة التغيير والتطوي -4
 

 

وتعد أمرا ضرورياً  ،يقصد بها تلك الصفات التي تطلبها المهنة المهنية:الصفات  :خامسا  

ً يجب توفرها وهي )الطاعة والتقيد   الخبرة-التصرف  حسن-باألوامرواساسيا

 والقدرة-األمني والشجاعة واألقدام  الحس-والمهارات ومعرفة لغة العدو ولهجته 

 المالحظة(. ودقة-وسرعة البديهة 
 

 بها االلتزامواجبات عامة ينبغي على عضو هيئة الشرطـة 

جاء في قانون الشرطة الليبي )تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ كل ما يصدر عن السلطة 

 التنفيذية من قوانين وأحكام ولوائح وقرارات وتعليمات(.التشريعية والقضائية و

ع علــى أعضائه من من واجبات وما يق أن طبيعة العمل الشرطي وما يفرضه القانون

ً ـأنيطت به مهمة معينة وفق مسؤوليات،  مبدتنطلق من  العمل،لمبدأ التخصص وتقسيم  ا

أساسي مفاده أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها خدمة للمواطنين وحماية أرواحهم 

 -اآلتي: عليــــه فأن واجبات عضو هيئة الشرطة تتمثل في  وأعراضهم،
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على  )يجب القانون:واجب النهوض بمسؤوليات العمل الشرطي وهذا ما أوجبه  :أوال  

ً للقانون  عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقا

 واللوائح والقرارات واألوامر المعمو  بها(.

والذي يفرض عليه واجب األحترام  رؤوسائه،وهو أن يطيع أوامر  الطاعة:واجب  :ثانيا  

 إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة.

أن يتجنب القيام  وهو الشبهات:واجب المحافظة على كرامة الوظيفة والترفع على ثالثا : 

بشرف الوظيفة الشرطية أو يتعارض مع  قال يليبعمل أو الظهور بمظهر 

 مقتضياتها.

وهو أن يحو  أثناء قيامه بواجبه دون مخالفة القوانين  المشروعية:مبدأ  احترام :رابعا  

 والنظم السارية أو اإلهما  في تطبيقها. 

وهو أن يتكتم على  أمورها:واجب عدم أفشاء أسرار الوظيفة والتكتم على  :خامسا  

األمور التي يطلع عليها بحكم عمله أو بمقتضى قانون يلزم ذلك ويظل هذا الواجب 

 بعد ترك الخدمة. حتىقائماً 

 واجب المحافظة على أمن الدولة.  :سادسا  

يحضر عليه القيام أو  الدولة:ا واجب عدم األشتغال بالسياسة المناوئة ألهدا :سابعا  

إعداد أو نشر أو توزيع مقاالت أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة ألهداف 

 الدولة.

 ،وهو أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله العمل:واجب اإلقامة بالقرب من مكان  :ثامنا  

مع  وأن يتحاشى أستعما  العنف ،وان يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته

 المواطنين. 

وأن يتحلى بضبط  ،وأن يكون هادئ الطبع :النفسواجب التحلي بالهدوء وضبط  :تاسعا  

 النفس في كل األوقات.
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 واجبات عضو هيئة الشرطـة في األزمات والكوارث والظروا األستثنائية

خاصة  المسؤولياتأن دور عضو هيئة الشرطة عند حدوث األزمات يكبر ويزداد بثقل 

 والمسؤوليات،عندما تعلن حالة الطواري والظروف األستثنائية وتتعاظم السلطات 

 -األتي: وبالتالي فأن مؤشر الواجبات يتسع لدى كافة مستويات أعضاء الشرطة وفق 

 -الشرطة: واجبات القيادات العليا في  :أوال  

تعتبر القيادات العليا بالشرطة المعو  الرئيسي لنجاح العمل الشرطي داخل الدولة وهم 

وتتمثل القيادات العليا بالشرطة في  لهم،الذين يرأسون جميع الوحـدات الشرطية التابعة 

مدراء  -ورؤساء األجهزة والمصالح  -وكالء وزارة الداخلية  -)وزير الداخلية 

وجميع هؤالء لديهم واجبات عامة وواجبات عند  ،(ومساعديهماإلدارات ومدراء األمن 

  الواجبات .حدوث األزمات وفق 

 -التالي:في ظل كل الظروف وهي على النحو  تؤدىوهي الواجبات التي  العامة:الواجبات 

 وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بوزارة الداخلية.  (أ

الجهات التشريعية فيما يخص وزارة تنفيذ القوانين والقرارات التي تصدر من  (ب

 الداخلية.

يرونه من  وأقتراح ما ،وضع الخطط لتنفيذ ما ترسمه وزارة الداخلية ومتابعة تنفيذها ج(

 تعديالت.

 التفتيش على كافة األجهزة التابعة لهم كل في حدود أختصاصه.د( 

و غير مباشرة الحرص ومراقبة قيام أجهزة الشرطة بواجباتها سواء بصورة مباشرة أه( 

 عن طريق أجهزة الرقابة التابعة لهم.

 األنتقا  الفوري وبصورة شخصية عند وقوع الحوادث ذات األهمية الخاصة.و( 

 نجدة المواطنين عند وقوع الكوارث الطبيعية فور علمهم بها.ز( 

مداومة المرور بدائرة أختصاصه لتفقد سير العمل الشرطي والوقوف  علىالحرص ح( 

 أحوا  مرؤوسيهم. على

 رفع مستوى الكفاءة الشرطية للعاملين كل حسب تخصصه.ط( 
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 مراجعة التقارير التي تقدمها الوحدات التابعة لهم.ي( 

 األهتمام بواجباتهم الشرطية في حدود أختصاصهم.ق( 

  العمل على فتح قنوات التواصل بين وحداتهم ومنظمات المجتمع المدني.  (

كفاءة الشرطة للعاملين فيما يخص الطوارئ لحماية إقامة دورات لرفع مستوى  (م

 .أنفسهم
 

 -الشرطة: واجبات القيادات الدنيا من أعضاء : ثانيا  

أنجاز األعما  الشرطية سواء في الظروف العادية أو عند حدوث  ىهؤالء يتوقف عل

األزمات وهؤالء هم )رؤوساء المكاتب واألقسام ومراكز ونقاط ووحدات الشرطة 

وأعضاء غرف الطوارئ في وقت  ،والوحدات المتحركة ورؤوساء الفرق والدوريات

لطاتهم وفق قانون األزمات وضباط الخفر ورؤوساء الدوريات العاملة( وهؤالء تتسع س

 الطوارئ والظروف األستثنائية.

 وارثوالكاإلجراءات العملية لموجهة األزمات 

( 10للواجبات اليومية لعمل أعضاء الشرطة والتي نص عليها القانون رقم ) باإلضافة

م والئحته التنفيذية واألوامر المستديمة المنظمة لعمل الشرطة هناك جملة 1992لسنة 

 -في: من اإلجراءات العملية لمواجهة األزمات والكوارث تتمثل 

ً وذلك بعد علىوضع قيود  -1 ً وخارجيا صدور التعليمات من  السفر والحركة داخليا

 الجهات المختصة.

التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة األزمات والكوارث كالتنسيق مع وزارة الصحة  -2

 ...إلخ.ووزارة الحكم المحلي  االقتصادووزارة 

تأمين أماكن العز  والحجر الصحي للحاالت المشتبه بها والمصابين بالتنسيق مع  -3

 وزارة الصحة.

والمخارج المخصصة للمدن بعد أعالن الحظر التام ووضع نقاط أغالق المداخل  -4

تفتيش على أماكن العبور مزودة بأجهزة الكشف الطبي المبدئي بالتنسيق مع وزارة 

 الصحة.
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تنفيذاً لتعليمات  االحتفاالتوأغالق صاالت  االجتماعيةمنع إقامة المآتم والمناسبات  -5

 الجهات المختصة.

 .االقتصاديةلعالقة فيما يتعلق بمتابعة األنشطة التنسيق مع الجهات ذات ا -6

جاهزية  علىإعداد قوائم خاصة بأعضاء الشرطة الذين تشملهم الخطة وأن يكونوا  -7

 تامة.  

 أثناء تنفيذ الخطة األمنية. اإلنسانيةمراعاة الجوانب  -8

الرئيسية وتزويدها بالمعلومات األولية أو   االتصاالتالتواصل المستمر مع غرفة  -9

 بأو  حو  األزمة.

التأكد من تصريحات التجو  الصادرة من لجان األزمة مع مراعاة األستناءات  -10

 الواردة في قرار حظر التجو  حا  صدوره من السلطات المختصة.

 عند التعامل مع المصابين والمشتبه بهم. ةوالمسؤوليالتحلي بروح الصبر  -11

ً للمجرمين أو حصر  -12  اإلرهابيينوتأمين األماكن الحيوية والتي قد تشكل أهدافا

 األمني. االرتخاءخصوصاً في فترات 

فتح قنوات التواصل بين الجهات األمنية وبعض المنظمات غير الرسمية مثل الهال   -13

األحمر ومفوضية الكشاف والمرشدات خصوصاً في تنظيم الحركة وتخفيف األعباء 

 األمنية للقيام بالواجبات األكثر صعوبة. األجهزة على

بعض أفراد  علىتقليص عدد العاملين المتواجدين بالمقرات األمنية وحصر التواجد  -14

بينهم في أضيق نطاق وأن أمكن  االحتكاكالحراسة واألعما  الضرورية وجعل 

 ومغادرتهم العمل. التحاقهمإجراء فحص دوري لهم عند 

أن ليبيا أقل الدو  من حيث  باعتبارالهجرة العكسية  متابعة السواحل لتفادي خطر -15

 للخائفين من األصابة.  أربما تكون ملجو اإلصابات

وأعالن الحجر الصحي فيها  ،وضع خطة أمنية والتأهب إلغالق أي مدينة أغالق تام -16

 والحظر التام في حالة ظهور أي أصابات وعزلها نهائياً عن باقي المدن.
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رفع الوعي المجتمعي من خال  التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق خطاب  -17

 االجتماعيالشارع مباشرةً من خال  مكبرات الصوت أو عن طريق مواقع التواصل 

 وتكليف المختصين بالقيام بذلك.

العمل على الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للمرور على كافة الموقوفين داخل أماكن  -18

 قت. الحجز المؤ

القيادات العليا والمشرفين على أعضاء الشرطة القائمين على العمل  علىيجب  -19

 في األزمات والكوارث.  الالزمةالميداني تلقين مرؤوسيهم بالتعليمات واإلجراءات 

السريعة  لالستجابةالحصو  على أرقام الهواتف المهمة لغرف الطوارئ  -20

 ووحدات الدوريات. اطيةاالحتيبالمستشفيات والخدمة المدنية والقوات 

ووفق الضوابط التي  واحترافيةتنفيذ الخطة التي تضعها القيادات العليا بكل دقة  -21

 يجوز مخالفتها بأي حا  من األحوا .ال تقررها و

 الواسع والجيد لكل القوات في األماكن المخصصة لها. االنتشار -22

ك أزمة متضمنة كل وضع خطة أمنية إلدارة األزمة بمجرد ورود المعلومات ألن هنا -23

وسائل  –مواصالت  –تجهيزات  –شرطة  )أعضاء احتواءالعناصر التي تساعد في 

 ووسائل المواجهة المسلحة والذخائر(. والسلكيةأتصا  سلكية 

 وضع ميزانية مناسبة لمواجهة األزمة.   -24
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 األزمـــة .1

كائن مجهري فرض تأثيره على جميع مناحي  تخوض البشرية معركة شرسة ضد

حياتنا، ويكمن خطره الحقيقي في أساليب انتقاله، والتي تكون في أغلب الحاالت عن 

طريق التواصل المباشر مع المريض أو مالمسة األسطح الملوثة، مما ألزم صانعي 

سبات القرار على اتخاذ القرار األصعب والمتمثل بمنع التجمعات واللقاءات والمنا

االجتماعية المحصورة في األماكن المحددة جغرافيا، وتُعد المؤسسات التعليمية أحد أكبر 

يقاف عمل المؤسسات التعليمية إل ت في عالمنا المعاصر، مما حدا بدو  العالمالتجمعا

المختلفة، مثل: رياض األطفا ، والمدارس )العامة والخاصة( والجامعات والكليات 

 .الخاص ودور الرعاية وغيرهاومراكز التعليم 
 

 المهمة  .2

 مهمة عمل الفريق تركزت على التالي:    

  روس التاجي ياتتشار الف ، والتركيز علىعمل طارئة إلدارة األزمة إستراتيجيةإعداد

 (.ا)كورون المستجد

  وضع دليل اإلجراءات الالزمة إلدارة قطاع التعليم تمكنه من استمرار تنفيذ العملية

 التعليمية.

  مناقشة التشريعات والقوانين ذات العالقة وبما يسمح لقطاع التعليم بتبني خطط طارئة

 لمعالجة األزمة.

  .إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ خطة العمل 
 

 

 برنام  عمل الفريق .3

كورونا(  -تفشي الفيروس التاجي وضع برنامج عمل في وقت األزمات )خاصة أزمة 

الظروف العادية، ألن األزمة تفرض نفسها التخاذ  فييختلف عنه في وضع برامج 

خطوات صعبة في وقت محدد، وفي ظل ظروف معقدة، ال تعطينا المزيد من الوقت 

فعملنا هذا ال يعالج حالة مفتوحة الزمن أو ظرف طبيعي، بل نحن في قلب األزمة، في 

 لـــــن حلو  تُمكننا من خاللها الخروج بأقــــوالبحث عحالة إغالق مؤسساتنا التعليمية، 
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الخسائر، أو بتجنب األسوأ في أقل تقدير، فمنظمة اليونيسكو تشير إلى أن حوالي إثنين 

دو   معظممليار تلميذ وطالب جامعي ومعهد عالي ومتوسطة ومدرسي على األقل في 

العالم محرومون من مواصلة تعليمهم بسبب هذه األزمة الحالية، واألرقام مرشحة 

 للزيادة مع انتشار المرض واتساع رقعته وتأثيره على العالم.
 

 فعاليات عمل الفريق .4

 : والتحليل للنقاط التالية مناقشةالب فريققام اعضاء ال    
  التعليمية بالبالد.اآلثار الضارة المترتبة على إيقاف العملية 
 خاصة أزمة تفشي الفيروس التاجي )األزماتاليونسكو العشرة في وقت  توصيات

 (. المستجد، كورونا
 اإلجراءات األساسية لتوظيف عملية التعلم عن ُبعد . 
 المهارات المطلوبة لتنفيذ عملية التعلم على التعلم عن ُبعد . 
 إمكانية نجاح استخدام أدوات التعلم عن ُبعد.  
  التشريعات واللوائح والمعايير التي تنظم عمل التعليم بما يضمن شموليتها التعليم

 . ُبعدعن 
  االجراءات التي يمكن العمل بها على مستوي وزارة التعليم، والجامعات والمعاهد

 .والمتوسطة، ومراقبات التعليم بالبلديات، والمدارس، وأولياء األمور العليا
  تقديرية لها. ةميزانيتكلفة تنفيذ الخطة الطارئة واقتراح 

 
 إيقاا العملية التعليمية ىعلاآلثار الضارة المترتبة  .5

 :تشمل اآلثار الضارة إلغالق المؤسسات التعليمية والتدريبية ما يلي

 ميتوقف التعل 

هذه م األساسية، وعندما تُغلق يتوفر المؤسسات التعليمية والتدريبية فرصة التعل

يكون هذا الحرمان  ،المؤسسات، يُحرم التالميذ والطالب من فرص النمو والتطور

أكثر إضراًرا بالمتعلمين األقل حًظا الذين لديهم فرص تعليمية أقل خارج المؤسسات 

 التعليمية والتدريبية.
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 عدم تهيؤ أولياء األمور للدراسة عن بعد والتعليم في المنزل 

يُطلب من أولياء األمور غالبًا تيسير عملية  والتدريبية،عندما تُغلق المؤسسات التعليمية 

في المنز ، وقد يواجهون صعوبة في أداء هذه المهمة. هذا ينطبق بشكل  االبناءتعلم 

 .خاص على اآلباء ذوي التعليم والموارد المحدودة

 عدم تكافؤ فرص الوصول إلى بوابات التعلم الرقمية 

عقبة أمام استمرار  يعتبرن عدم الوصو  إلى التكنولوجيا أو االتصا  الجيد باإلنترنت إ

 .لطالب من العائالت المحرومةللتالميذ وا التعلم، خاصة
 

 الثغرات في نظم رعاية االبناء 

وحدهم  االبناء في غياب الخيارات البديلة، غالبًا ما يُترك أولياء األمور من العاملين

عند إغالق المؤسسات التعليمية والتدريبية، وقد يؤدي ذلك إلى سلوكيات محفوفة 

 .بالمخاطر، بما في ذلك زيادة تأثير ضغط األقران وتعاطي المخدرات

  ارتفاع التكاليف 

ت أولياء األمور من العاملين العمَل عندما تُغلق المؤسسات التعليمية  من المرجح أن يفو 

، ما سيؤدي إلى فقدان األجور في كثير من الحاالت أبناءهم أجل رعايةوالتدريبية من 

 .والتأثير سلبًا في اإلنتاجية

 وقوع ضغط غير مقصود على نظام الرعاية الصحية 

غالبًا ما تمثل النساء نسبة كبيرة من العاملين في مجا  الرعاية الصحية، ولن يمكنهن  

 ن إغالق المؤسسات ــــالناتجة ع االبناءرعاية غالبًا االنتظام في العمل بسبب التزامات 

هذا يعني أن العديد من ُمزاِوالت المهن الطبية لن يتواجدن في  ،التعليمية والتدريبية

 .المرافق التي هي بأمس الحاجة إليهن خال  األزمة

 زيادة الضغط على المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تظل مفتوحة 

يضع إغالق المؤسسات التعليمية والتدريبية محدود النطاق أعباًء على المؤسسات 

 التالميذ والطالبالتعليمية والتدريبية إذ يقوم أولياء األمور والمسؤولون بإعادة توجيه 

 .المفتوحة هذه المؤسساتإلى 
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 ميل معدالت التسرب إلى االرتفاع 

في المدرسة عند إعادة فتح المؤسسات والبقاء  التالميذ والطالبيمثل ضمان عودة 

يكون هذا صحيًحا خصوًصا في حاالت ، والتدريبية بعد إغالقها تحديًا التعليمية

 .اإلغالق المطو 

 العزلة االجتماعية 

تُعد المؤسسات التعليمية والتدريبية مراكز النشاط االجتماعي والتفاعل البشري. عندما 

إلى االتصا  االجتماعي  التالميذ والطالب، يفتقر العديد من هذه المؤسساتتُغلَق 

استجابة إلغالق المؤسسات التعليمية والتدريبية بسبب  الضروري للتعلم والتطور

توصي اليونسكو باستخدام برامج التعلم  .19-كوفيد التاجي المستجد، فيروسالانتشار 

لمؤسسات التعليمية لتي يمكن عد والتطبيقات والمنصات التعليمية المفتوحة العن بُ 

 .والتدريبية والمعلمين استخدامها للوصو  إلى المتعلمين والحد من توقف عملية التعليم

 إغالق المؤسسات التعليمية والتدريبية 

عن الذهاب إلى المؤسسات التعليمية  التالميذ والطالبتوقف عدد غير مسبوق من 

في الحكومات  نأعالو ،19-تجد، كوفيدوالتدريبية بسبب تفشي الفيروس التاجي المس

العالم إغالق المؤسسات التعليمية أو نفذته في محاولة إلبطاء انتشار المرض. وإذا  دو 

ما أصبحت عمليات اإلغالق هذه على نطاق الدولة، سيعاني مئات الماليين من 

 .المتعلمين اإلضافيين توقَف الدراسة
 

  في وقت األزمات )خاصة أزمة كورونا( العشرةاليونسكو توصيات  .6

 الجائحة: خاللالتعليم  فيمعالجة األزمة  فيتوصيات التباعها  عشراليونسكو  عرضت   

ات خذ قرارك باستخدام الحلو  ذات  :فحص درجة االستعداد واختيار أنسب األدوات (أ

مصادر الطاقة المحلية التكنولوجيا المتقدمة أو التكنولوجيا البسيطة استنادًا إلى موثوقية 

واالتصا  باإلنترنت ومهارات استخدام الحاسوب لدى المعلمين والطالب. يمكن تنسيق 

ذلك من خال  استخدام منصات التعلم الرقمي المتكاملة، ودروس الفيديو، والمساقات 

 .الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت، والبث عبر أجهزة الراديو والتلفزيون
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ِّذبُعد  التعلم عن ضمان إدراج برام (ب التدابير الالزمة لضمان وصو  الطالب،  : نف 

إن  بُعد،بمن فيهم ذوي اإلعاقة أو من خلفيات منخفضة الدخل، إلى برامج التعلم عن 

كان بإمكان عدد محدود منهم فقط الوصو  إلى األجهزة الرقمية. خذ بعين االعتبار 

النقل المؤقت لهذه األجهزة من معامل الكمبيوتر إلى العائالت ودعم اتصالها 

 .باإلنترنت

أمن البيانات عند رفعها أو رفع  مقيِ   :البياناتحماية خصوصية البيانات وأمن  (ت

شبكة اإلنترنت، وكذلك عند مشاركتها مع منظمات أخرى أو الموارد التعليمية إلى 

أفراد آخرين. تحقق من استخدام تطبيقات ومنصات ال تنتهك خصوصية بيانات 

 .الطالب

 عاجم :التدريسإعطاء األولوية لحلول مواجهة التحديات النفسية واالجتماعية قبل   (ج

وأولياء األمور والمعلمين، التدريبية، واألدوات المتاحة لربط المؤسسات التعليمية 

والطالب مع بعضهم. شك ل مجموعات لضمان التفاعالت البشرية المنتظمة، وتمكين 

تدابير الرعاية االجتماعية، ومعالجة التحديات النفسية واالجتماعية المحتملة التي قد 

 .يواجهها الطالب عند عزلهم

ناقشات مع األطراف المعنية م منظ   :بُعدتخطيط الجدول الدراسي لبرام  التعلم عن   (د

لفحص المدة المحتملة إلغالق المؤسسات التعليمية والتدريبية وتحديد ما إذا كان يجب 

أن تركز برنامج التعلم عن بعد على تدريس معارف جديدة أو تعزيز معرفة الطالب 

ضع مخطط الجدو  اعتمادً على حالة المناطق المتأثرة، ومستوى  ،بالدروس السابقة

 ،اختر منهجيات التعلم المناسبة، اسات، واحتياجات الطالب، وتوافر أولياء األمورالدر

تجنب ، بناًء على حالة إغالق المؤسسات التعليمية والتدريبية والحجر الصحي المنزلي

 .منهجيات التعلم التي تتطلب التواصل وجًها لوجه

تدريبًا  منظ   :الرقميةتقديم الدعم للمعلمين وأولياء األمور بشأن استخدام األدوات  (ه

موجًزا أو دورات توجيهية للمعلمين وأيًضا ألولياء األمور، إن كانت هناك حاجة إلى 

المراقبة والتيسير. ساعد المدرسين على تحضير اإلعدادات األساسية مثل حلو  

 .ِلب منهم تقديم بث مباشر للدروساستخدام بيانات اإلنترنت إن طُ 
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األدوات أو  أدمج :والمنصاتالدم  بين الوسائل المناسبة والحد من عدد التطبيقات   (و

 الوسائط المتاحة لمعظم التالميذ والطالب، في كل من التواصل والدروس المتزامنة

األمور من  والطالب وأولياءتجنب التحميل الزائد على التالميذ  ،وللتعلم غير المتزامن

 .خال  مطالبتهم بتحميل العديد من التطبيقات أو المنصات واختبارها

قواعد التعلم عن بُعد  دحد :الطالبوضع قواعد التعلم عن بُعد ومراقبة عملية تعلم   (ز

صمم أسئلة تقويمية أو اختبارات أو تمارين  ،مع أولياء األمور والتالميذ والطالب

حاو  استخدام األدوات الالزمة لدعم  ،لمراقبة عملية تعلم التالميذ والطالب عن كثب

إرسا  مالحظات للتالميذ والطالب، وتجنب التحميل الزائد على أولياء األمور عبر 

 .مطالبتهم بفحص مالحظات الطالب وإرسالها

 ظحاف :للطالبتحديد مدة وحدات التعلم عن بُعد استناد ا إلى مهارات التنظيم الذاتي   (ح

على توقيت يتسق مع مستوى التنظيم الذاتي للطالب وقدراتهم ما وراء المعرفية 

يُفضل أال تزيد الوحدة  ،)قدرات إدراك اإلدراك( خاصة في فصو  البث المباشر

دقيقة بالنسبة  40أال تزيد عن دقيقة، و 20المخصصة لتالميذ المدارس االبتدائية عن 

 إلى طالب المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات.  
 

مجموعات من المعلمين وأولياء األمور  لشك  : االتصالوتعزيز  تشكيل مجموعات  (ط

ومديري المدارس لمعالجة الشعور بالوحدة أو العجز، وتسهيل تباد  الخبرات ومناقشة 

 .استراتيجيات التكيف عند مواجهة صعوبات التعلم

 التعليم عن بُعد –معالجة الوضع القائم  .7

على هذه  الرقمية؛ للتغلبيستند التعليم عن بُعد باألساس على استخدام أدوات التكنولوجيا 

التكنولوجيا الرقمية الحديثة من الميزات التي جعلتها  ما تقدمهاألزمة، ويعود السبب إلى 

تتصدر أي تفكير في استمرار العملية التعليمية في أزمة كورونا، مثل: إمكانية استخدام 

ها ألنواع أدواتها بسهولة وفي مختلف األماكن، وتنوع التطبيقات التي تقدمها، ودعم

مختلفة من المحتوى الرقمي، وقدرتها العالية على التواصل واالتصا ، باإلضافة إلى 

 محاكاتها لبيئات التعلم الواقعية )الصفوف اإلفتراضية(.
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 إمكانية نجاح استخدام أدوات التعلم عن بُعد .8

لية العديد في استخدام استراتيجية التعلم عن بُعد في وقت األزمة الحا النجاحيحدد مقدار 

من العوامل الرئيسية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، أو من تجربة إلى أخرى، ولكي 

نحدد إمكانية نجاح استخدام أدوات التعلم عن بُعد، يتوجب اإلجابة عن األسئلة الرئيسية 

 :اآلتية

يدعم استخدام ” تعلم ومصادرهل المنهج وما يتضمنه من أهداف ومحتوى وأنشطة  (أ

 الرقمية؟األدوات 

هل تلقى المعلمون التدريب الكافي على استخدام التطبيقات والتقنيات الالزمة السيما  (ب

 عند حدوث األزمة؟

 هل تم تهيئة الطلبة وتعليمهم المسبق على كيفية استخدام التطبيقات المناسبة؟ (ت

 األدوات - طلبة -معلمين  -هل يتوفر لدى جميع المشاركين بالتعليم: مشرفين   (ث

 العملية التعليمية عن بُعد؟ ذالالزمة لتنفي

 –هل تتوفر البنية التحية الالزمة الستخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية: كهرباء (ج

 انترنت؟ –شبكات 

وبمقدار ما تكون اإلجابة إيجابية، يمكننا القو  بأن استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية 

ألدوات الرقمية النتائج المرجوة منها، حتى ذات فعالية وجدوى، ويمكن أن تعطينا تلك ا

 .نستطيع تجاوز أزمتنا الحالية
 

 

 تسيير العملية التعليمية الستمرارالخطة الطارئة   .9

الخطة الطارئة لتسيير العملية التعليمية التي وضعها الفريق في ضوء تعليمات منظمة 

من انتشار الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة االمراض بخصوص الحد 

وتوصيات منظمة اليونسكو لمعالجة التوقف لسير العملية التعليمية التقليدية  ،الفيروس

 حرصاً على صحة الطالب والمجتمع على أن يتم التالي:
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  الوقت الحاضر  فيووسائطه المتاحة  وأدواتهالعمل على تفعيل التعليم عن بُعد بوسائله

لبلديات والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة لوزارة التعليم ومراقبات التعليم با

 والمدارس وأولياء األمور.

  كل نقطة  فيالعمل بتوصيات منظمة اليونسكو العشرة بتفاصيل االجراءات الموضحة

 وقت األزمات. فيتنفيذ عملية التعليم عن بُعد  فيمن النقاط العشرة 

  ذلك قانون التعليم  في قطاع التعليم بما فيتنظم العمل  التيالتشريعات  فيإعادة النظر

بما يتوافق مع  م،2010لسنة  501والئحته التنفيذية رقم  م2010لسنة  18رقم 

أحد الوسائل  العالم وبما يضمن اعتماد التعلم عن بُعد فيمتطلبات تطوير التعليم 

راحل الدراسية تنفيذ وتسيير العملية التعليمية لمختلف الم فيالتعليمية التي يعتمد عليها 

 .الدكتوراهمن رياض االطفا  الى مستوى درجة 

  التيالعمل على تنفيذ دورات تدريبية قصيرة وورش عمل على المهارات المطلوبة 

 القصوىتمكنهم من تنفيذ عملية التعلم عن بُعد بأريحية وثقة والحصو  على الفائدة 

 ل حسب حاجته.منها من طلبة ومدرسين ومشرفين وأساتذة وأولياء أمور ك

  اإلجراءات  والواردة أدناه تحت عنوان "اإلستراتيجية  فيالعمل باإلجراءات المقترحة

 " التي تساعد على توظيف التعلم عن بُعد. عملية التعلم عن بُعد فيالتي يمكن توظيفها 

  تحديث معايير االعتماد المؤسسي والبرامجي الصادرة عن المركز الوطني لضمان

المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يضمن تحقق متطلبات التعليم عن بُعد  جودة واعتماد

والثانوي والمعاهد  األساسيبالمؤسسات التعليمية والتدريبية ومدارس التعليم 

 والجامعات.

  ةاالجتماعيوالدعم النفسي والخدمة  باإلرشادتفعيل دور اإلدارات والمكاتب التي تعنى 

ناء، ووضع برامج للتوعية ثتسالمؤسسات التعليمية دون اي جميع ف والفئات الخاصة

قطاع  يواجههاوالتصدي للمشاكل التي المتضررة، ألسر لمساعدة وقت األزمة الو

 التعليم مثل التنمر والمخدرات والملوثات العقلية.
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  البنية التحتية للتعليم عن بُعد بمختلف أدواته ووسائله يحتاج الى تكلفة مالية وهذه

الوقت الحاضر، لذا يجب على  فيوا  قد ال تكون متوفرة لدي وزارة التعليم األم

 الحكومة تغطية هذه التكلفة المالية حسب الميزانية المقترحة.
 

 المهارات المطلوبة لتنفيذ عملية التعلم عن بُعد .10

يحتاج التالميذ والطالب اليوم للعديد من المهارات األساسية لتساعدهم على استخدام 

 :أدوات التعلم عن بُعد بالصورة الصحيحة، منها

، مثل: تشغيل األجهزة وإغالقها تثبيت المهارات األساسية الستخدام األجهزة الرقمية -

التطبيقات وإدارتها، القدرة على تسجيل الدخو  للتطبيقات التعليمية وتتضمن: إنشاء 

مستخدم جديد وإدارة الحساب الشخصي، واالنضمام إلى مجموعات التعلم ومشاركة 

 ة مثل: المصادر التعليمية وحفظها، باإلضافة إلى التعامل مع ملحقات األجهزة الرقمي

السماعات، أجهزة تسجيل الصوت والصورة وغيرها؛ لكي يكونوا قادرين على 

 .التعامل مع هذه األجهزة بصورة صحيحة، وتوظيفها أثناء تعلمهم

)اإلنترنت(، وتتضمن: قدرتهم على  مهارات البحث عبر شبكات المعلومات الرقمية -

ة على البحث عن المعلومات الوصو  للمواقع اإللكترونية المناسبة للتعليم، والقدر

المطلوبة ومعالجتها أو تخزينها وحفظها، مع قدرتهم على التمييز بين المعلومات 

 .الصحيحة والخاطئة

لكي يكون الطلبة قادرين على التعلم وحدهم في ظروف مهارات التعلم الذاتي:   -

 .انقطاع التعليم

لكونها تساعد الطلبة على : وتعد هذه المهارات ذات أهمية مهارات حلِّ المشكالت -

التعامل مع المواقف غير االعتيادية )المستحدثة( التي تواجههم، والعمل على تطبيق 

 .استراتيجيات لحل  تلك المشكالت

لكي يكون الطلبة قادرين على استيعاب حقيقة المواقف  مهارات مواجهة األزمات: -

ستهتار، والقدرة على التي تحدث بصورة طارئة، وأخذها على محمل الجدية ال اال

التصرف في األوقات الحرجة، وأن يكونوا قادرين على مواصلة تعلمهم في فترات 

 .االنقطاع، واالعتماد على أنفسهم
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 عملية التعلم عن بُعد في ااألساسية لتوظيفهاإلجراءات  .11

، وما نتج (كوروناانتشار الفيروس التاجي المستجد) المتسبب بها زمةاألعلى ضوء 

، وعلى ضوء ميزات أدوات والتدريبية لمؤسسات التعليميةلعنها من اغالق 

التي  اإلجراءات دراسة جدوى مجموعة منالتكنولوجيا الرقمية وإمكانياتها، يمكن 

 :التعلم عن بُعدتساعد على توظيف 

المعكوس  التعليم-: مثلالتكنولوجياالتركيز على استراتيجيات التعليم القائمة على  -

استراتيجيات المحاكاة  ة عبر شبكة المعلومات الحاسوبية،والرحالت المعرفي

 .استراتيجيات األنشطة الذاتية الرقمية وغيرها ،والتمرين

التركيز على مصادر المعلومات الرقمية، خاصة القائمة على جانب التخزين  -

لمعلم شرح الدرس التعليمية في اليوتيوب، حيث يستطيع ا القنوات-: مثلالسحابية

والطالب وإلقاء المحاضرات وتخزينها وتقديمها بصورة مجانية، ويستطيع التالميذ 

تلك الدروس في أي وقت ممكن، باإلضافة إلى المواقع التعليمية اإللكترونية  حضور

المختلفة، مع ضرورة اإلشارة إلى التركيز على المحتوى المرئي التفاعلي، وعدم 

 .تعليمي للمشاهدة فقط فيديو ىاالقتصار عل

الفيس بوك وتويتر  تطبيقات - : وتتضمناالجتماعيالتركيز على تطبيقات التواصل   -

وغيرها من التطبيقات المنتشرة بين السكان؛ لسهولة نشر المعلومات والوصو  

للمعلومات وتجميعها في مكان واحد، باإلضافة إلى شعبيتها الجارفة بين المعلمين 

 .والطلبة

 ، والواتس أبMessenger  تتطبيقا – : مثلاالتصالالتركيز على تطبيقات   -

WhatsApp   وغيرها من التطبيقات المختصة باالتصا  والتواصل، والتي تمكن

 .المعلمين من القيام بعمل مجموعات تعلم تضم جميع الطلبة في المادة الواحدة

بالتعلم االفتراضي تمثيل  د: ويقصوالمعززةالتركيز على بيئات التعلم االفتراضية  -

البيئات الحقيقية بأخرى افتراضية، تكون مشابهة لها إلى حد كبير، بحيث يشعر 

ز، فيشير  الطالب بوجوده داخل الخبرات التربوية مباشرة؛ أما مصطلح الواقع المعز 

إلى إضافة معلومات رقمية إلى البيئة الحقيقية بهدف دمج النموذجين: الواقعي 

 .آن واحد والرقمي في
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التلفاز التعليمي التفاعلي، لقدرة  - ل: مثالتلفازاالهتمام بالخدمات المقدمة عبر جهاز  -

التالميذ والطالب على الوصو  إلى الحلقات التعليمية التي يتم بثها عبره في أوقات 

محددة، باإلضافة إلى وجود ميزات إضافية )الخاصية التفاعلية( مثل: تسجيل 

ها، والرجوع إليها في أي وقت، وإضافة الروابط اإللكترونية الحلقات، وتخزين

وظهور معلومات إضافية وإرشادية داخل كل حلقة، وهنا نستفيد من ميزات التلفاز 

 .وجهاز الحاسوب في نفس الوقت

ويشير مفهوم الفصو  االفتراضية إلى بيئة تفعيل التعليم عبر الفصول االفتراضية:   -

)افتراضية( تجمع كالً من: التلميذ أو الطالب والمعلم والمنهج، وتكون تعليمية رقمية 

مشابهة للفصو  الحقيقية، وتمكن المعلم من التواصل مع الطلبة وطرح األسئلة وتلقي 

اإلجابات وتقديم التغذية الراجعة، باإلضافة إلى تميزها بتقديم مجموعة متكاملة من 

علم على تصحيح االمتحانات وتسجيلها إجراء أدوات التقويم المختلفة، مع قدرة الم

 .المعالجات المطلوبة منه
 اجراءات تفعيل التعليم عن بُعد بالمؤسسات التعليمية والتدريبية .12

 اإلجراءات التي يمكن العمل بها على مستوي كل من:     

 ارة التعليمزأوال : و

 فيتوفير التغطية المالية الالزمة للجامعات والمعاهد ومراقبات التعليم بالبلديات للبدء  -

 تنفيذ برامج التعليم عن بعد بمختلف أدواته.

 م2010لسنة  18مجا  التعليم كقانون التعليم  فيالعمل على تحديث التشريعات  -

مرونة وانفتاحا للتقنيات  وأكثروالئحته التنفيذية لضمان شموليته للتعليم عن بعد، 

 تتوقف عجلة التعلم تحت أي ظرف مستقبلي طارئ مهما كان. الجديدة وبالتالي ال

اصدار الئحة ادارية أللزام المؤسسات التعليمية العمل على توطين تقديم خدماتها  -

 التعليمية عبر وسائل التعليم والتعلم عن بعد المختلفة.

 .العالي( –التقني  – العام)استحداث قنوات تعليمية للتعليم  -
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إلزام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بتحديث  -

معايير االعتماد للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يضمن مالئمة بنيتها التحية لتنفيذ 

 عملية التعليم عن بعد.
 

 ثانيا : الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة

العمل على وضع البنية األساسية لتنفيذ برامج التعليم عن طريق منصات  فيالبدء  -

 التعليم التفاعلي االفتراضي ومنصات التعلم عن بعد.

 استحداث قاعدة بيانات للدروس التعليمية عن بعد. -

 تجهيز قاعات لتسجيل المحاضرات. -

 تدريب اعضاء الهيئة التدريسية على كيفية اعداد هذه الدروس. -

 تدريب الهيئة التدريسية على استخدام وسائل التواصل لتقديم هذه الدروس. -

تسهيل عملية وصو  الطالب الى هذه الدروس من خال  التعليمات والنشرات  -

 االعالمية.   

 ثالثا : مراقبات التعليم بالبلديات

 اعداد دروس لبثها عبر الوسائل االعالمية المتاحة فى نطاق البلدية. -

 لمين والمعلمات على كيفية تحضير المادة العلمية للمواد الدراسية.تدريب المع -

بث الدروس التعليمية  في توظيفهاالعمل على تقوية تغطية االنترنت بالبلدية ألمكانية  -

 الى جانب المحطات التلفزيونية.

العمل على مساعدة أولياء األمور الذين ال تتوفر لديهم امكانيات الوصو  للدروس  -

 .خ.... الأو جهاز حاسوب تليفزيونة لعدم توفر جهاز التعليمي

 رابعا : المدارس

التواصل المستمر مع مراقبة التعليم بالبلدية لتسمية االساتذة الذين يقومون بإعداد  -

 التحضير. فيوالقادرين على مساعدة زمالئهم  ةالتلفزيونيالدروس 

أثناء تلقي البرامج  األبناءيواجهها  التيالتواصل مع أولياء األمور لتفادي الصعوبات  -

 التعليمية عن بعد.
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 فيالتعليم  والطالب ومراقبةتكون المدرسة حلقة وصل بين أولياء امور التالميذ  -

 تحتاج دعم مالي. التيالحاالت 

 التالميذ والطالب خامسا : أولياء أمور

أو عبر  التليفزيونالحرص على متابعة أبنائهم الدروس التي يتم بثها لهم عير  -

 االنترنت.

 الدرس التعليمي. ايتطلبه التيأبنائهم على القيام بالواجبات  ةمتابع -

من متابعة  محالة وجود صعوبات أو عراقيل تمنع أبنائه فيالتواصل مع المدرسة  -

 الدروس كالنزوح والتهجير.... الخ

األبناء على الدروس ومدي استيعابهم لما يقدم من  مواظبةابالغ المدرسة بمدي  -

 دروس تعليمية.
 

 سيناريوهات تعثر تنفيذ التعليم عن بُعد  .13

االعتبار توجيهات منظمة  فيحالة عدم القدرة على انجاز التعليم عن بعد واألخذ  في

االمراض بخصوص الحد من انتشار  لمكافحةالصحة العالمية والمركز الوطني 

أماكن يزيد فيها العدد عن  فيوعدم التواجد  االجتماعية،بالمسافة  بااللتزام ،الفيروس

 وقت واحد توصي اللجنة بالتالي: فيخمسون شخصاً 

 :استكمال العام الدراسي الحالي 

o  بداية الفصل الدراسي،  فيبالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تم إيقاف الدراسة بها

راسة واستئنافها من حيث توقفت متي تسمح إيقاف الد باستمراريهتوصي اللجنة 

 الظروف الصحية والبيئية بذلك مع عدم التقيد بنهاية العام الدراسي.

o  بالنسبة لمدارس التعليم االساسي التي بها سنوات الترحيل فيترك موضع التقييم إلدارة

مع المدرسة بالتنسيق مع مراقبة التعليم بالبلدية على أن تتم مراجعة بعض الدروس 

 بداية العام الدراسي القادم.
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 الشهادات:  امتحانات 

o قاعات ومدرجات كبيرة  فيوالثانوية( يمكن ان تجري  )االعداديةالشهادات  امتحانات

التي يتوفر بها شرط وجود مسافة التباعد االجتماعي التي توصى منظمة الصحة 

 العالمية )مترين بين كل شخص وآخر(.
 

 االزمةالتوصيات بعد إنتهاء   .14

 يتوجب على القائمين على المناهج التعليمية وسياساتها تقييم ومراجعة شاملة للتالي:

 .إستخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية أثناء األزمة 

  تسيير عملية التعليم عن بُعد. فيالوقوف على نقاط القوة ومكامن الضعف 

 .تصحيح األخطاء وتعزيز اإليجابيات من التجربة الحالية 

  الكتب واالقراص المضغوطة(CDs): 

عند طباعة الكتب لكافة السنوات الدراسية لجميع المواد، تكون مصحوبة بقرص 

( يحتوي على شرح مبسط للدروس وتمارين توضيحية مع تسجيالت CDمضغوط )

صوت أو فيديو لشرح الدروس وصور واختبارات الكترونية للطلبة يمكن حلها على 

 جهاز الحاسوب. 

  بجميع مراحل  وللطالب وأسرهماالرشاد والدعم النفسي والخدمة االجتماعية للتالميذ

 التعليم لمعالجة المرحلة التي تلي انحسار الفيروس ونهاية األزمة.

  بناء استراتيجيات عامة وشاملة ومناسبة لكل مرحلة دراسية على حدة، حتى يكون

مبادرة خاصة بها، مما قد يضعف من العمل مشتركاً، وأال تنفرد كل مؤسسة تعليمية ب

 .النتائج المرجوة من استخدام أدوات التعلم الرقمي في معالجة أزمتنا الحالية
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 (19 –الطارئة لمواجهة جائحة الفيروس التاجي المستجد )كوفيد  ةالميزاني  .15
 

 القيمة المالية/ مليون دينار البيان ت

 أوالً: مراقبات التعليم بالبلديات

 12,000.000 بلدية 102تجهيز قاعات لتسجيل الدروس بمقار المراقبات لعدد  1

 15,000.000 بلدية 102تجهيز قاعات حاسوب متصلة باإلنترنت لمراقبات لعدد  2

 2,500.000 تدريب المدرسين على اعداد الدروس في جميع المقررات 3

 4,500.000 تسجيل الدروس واخراجها وبثها تليفزيونيا وعبر االنترنت + مكتبة  4

 3,000.000 أجهزة ومعدات لغير قادرين من العائالت على توفيرها   5

 700.000 مكافآت اللجان  6

 37,700.000 ميزانه البيان

 ثانياً: الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العليا والمتوسطة

 12,800.000 جامعة واألكاديمية 24اعداد قاعات اعداد وتسجيل للمحاضرات لعدد  1

 5,000.000 تسجيل المحاضرات واخراجها وإتاحتها عبر االنترنت للجامعات واألكاديمية 2

 5,000.000 تدريب األساتذة على كيفية اعداد المحاضرات  3

 10,500.000 كلية تقنية 30اعداد قاعات اعداد وتسجيل للمحاضرات لعدد  4

 4,700.000 للكليات + مكتبةتسجيل المحاضرات واخراجها وإتاحتها عبر االنترنت  5

 2,500.000 تدريب األساتذة على كيفية اعداد المحاضرات 6

 17,000.000 معهد عالي 117اعداد قاعات اعداد وتسجيل للمحاضرات لعدد  7

 4,500.000 للمعاهد العليا + مكتبةتسجيل المحاضرات واخراجها وإتاحتها عبر االنترنت  8

 3,000.000 تدريب األساتذة على كيفية اعداد المحاضرات 9

 10,000.000 معهد متوسط 385اعداد قاعات اعداد وتسجيل للمحاضرات لعدد  10

للمعاهد المتوسطة + تسجيل المحاضرات واخراجها وإتاحتها عبر االنترنت  11
 مكتبة 

5,000.000 

 2,500.000 تدريب األساتذة على كيفية اعداد المحاضرات 12

 5,000.000 البحوث والدراسات بالمراكز البحثية  13

 1,500.000 مكافآت اللجان  14

 89,000.000 ميزانه البيان

 ثالثاً: المدارس

 9,000.000 البنية التحتية للتعليم عن بعد من اجهزة ومعدات  1

مساعدات للعائالت غير القادرة على توفير معدات وأدوات التواصل مع  2
 االنترنت

10,000.000 

 1,750.000 ورش عمل توعوية تثقيفية للمدرسين والعاملين بالقطاع عن التعليم عن بعد 3

 20,750.000 البيان ميزانه

 رابعاً: وزارة التعليم

 1,000.000 اعداد التشريعات والمعايير التي تحكم التعليم عن بعد 1

 6,000.000 العالي( –التقني  –فتح قنوات تعليمية للتعليم )العام  2

ورش عمل توعوية للتعليم عن بعد للعاملين بالقطاع من موظفين وطواقم  3
 مساعدة

5,500.000 

 2,800.000 أعداد معايير ومؤشرات قياس جودة التعليم عن بعد  4

 1,000.000 مكافآت اللجان  5

 16,300.000 ميزانه البيان

 163,750.000 المجموع الكلي للميزانية

 وخمسون ألف دينار ةللميزانية: مائة وثالثة وستون مليون وسبعمائالمجموع الكلي 
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 المراجع واألدبيات   .16

منشورات منظمة الصحة العالمية بخصوص الحد من انتشار الفيروس التاجي المستجد  -

19-COVID      -coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 2019 

 منشورات منظمة اليونسكو بخصوص أساليب التعليم والتعلم فى األزمات خصوصاً  -

                                                 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse    

 الدولة الليبية التعليم فيلقطاع  المنصوري، توجيهات محمد ورقة مقدمة من د. عبدهللا -

 .)التعامل مع ملف التعليم اثناء األزمات(

 ورقة مقدمة من د. جما  الصغير الفردغ، فيروس كورونا والتعليم عن بعد. -

 معايير مقترحة لقياس جودة التعلم االلكتروني. الحربي،ورقة بحثية للدكتور عبدهللا  -

 التعليم عن بعد. ومؤشراتورقة مقدمة من د. توفيق الطاهر عجا ، معايير  -

بخصوص تأثير جائحة كورونا على التعليم  سلطان،ورقة مقجمة من د. محمد المبروك  -

 في ليبيا

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-%202019
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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 الباب السادس

 اجلوانب االجتماعية 
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 تمهيد:

وباء يهدد العالم لكنه تحو  إلى جائحة لها  دصار من المعروف أن كورونا لم يعد مجر

تداعياتها الصحية واالقتصادية واالجتماعية، ففي كل يوم تطرأ وقائع جديدة، وتنشر 

بيانات وتوقعات لم تكن قائمة، جميعها تنبئ بآثار وتوابع غير مأمونة العواقب، مثل ما 

تي على شكل سرايا الرزايا ال تأتي منفردة كالجواسيس لكنها تأ إن)شكسبير قا  

 من أجل ذلك البد أن توضع خطة للتعامل معها ومواجهة آثارها وتداعياتها. كالجيوش(

على المدى القريب وهذه مرحلة تم التأكيد على أهميتها  الحالية:أوال ــ في المرحلة 

  وتتطلب:

دعم االلتزام بالحجر الصحي ألنه يقود إلى عدم إعطاء  الصحي:خالل فترة الحجر  (أ

فرصة النتشار الفيروس بما يؤدي إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي ويعطي 

رسالة طمأنة للناس، لذلك يجب المحافظة عليه واستمراره حتى بعد انتهاء 

اه إلى األسبوعين، بل مده إلى الحد الذي يؤكد عدم وجود حاملين للعدوى، مع االنتب

 الوافدة.األحياء العشوائية وخاصة مساكن العمالة 

  نظرا لتسجيل حاالت إصابة فان األمر يستدعي فرض إجراءات الحجر تكفل عدم

 التنقل بين المدن لكل من يشتبه في إصابته.

  ،في حالة الحجر الصحي يظهر على المصابين الخوف على األبناء وإفراد األسرة

ر من سكان الشقق الصغيرة، فإن األمر يستدعي إيجاد ولكون عدد كبير من األس

بدائل مهيأة للحجر الصحي عن سكن المشتبه فيهم، بإنشاء مواقع مؤقتة في كل 

مجتمع محلي من خال  استغال  )المدارس أو الساحات أو غيرها( للعز  المنزلي 

سكان عندما تكون ظروف الحالة ال تسمح بالتواجد والحجر في المنز  )بالنسبة ل

الشقق الصغيرة والكثيرة العدد، وكذلك بالنسبة للعمالة الوافدة التي تعيش في الغالب 

 .المريض(في مساكن يصعب فيها العز  للمشتبه فيه أو 

 

 



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

110
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

 

  تشجيع الجهود التطوعية وتنظيمها وتدريبها لمد يد العون، وكلها تجارب مهمة اآلن

ور الهيئة الليبية لإلغاثة، وتولي تقديم وفيما بعد، ودعم الجمعيات التعاونية وتفعيل د

الدعم النفسي واالجتماعي لألفراد واألسر، وخاصة في مؤسسات اإلصالح ودور 

 الرعاية والنازحين والمهاجرين.

تفيد اليونسكو بأن )كورونا تحرم نصف بعدها: خالل فترة الحجر الصحي وما  (ب

األمر الذي يتطلب وضع الطالب في العالم من الذهاب إلى المدارس والجامعات( 

بدائل عن طريق إنشاء قنوات تعليمية، والمباشرة في العمل على تعويض توقف 

 الدراسة عن طريق التعليم المنزلي والتعليم عن بعد.

  من الضروري أن تكون هناك حالة من التفاعل والرسائل الموجهة للناس والتي يجب

ة ولكن دون مبالغة في التفاؤ  أو أن تكون إيجابية ومطمئنة وان الوضع تحت السيطر

إنكار الحقائق والمخاطر وتبسيط األمر وتقديم المعلومة الصحيحة، والمحافظة دائما 

على المصداقية مع عدم التهويل ألن المصداقية إذا فقدت انتهى معظم الجهد المبذو  

بعة إلى غير نتائج تذكر بل قد تتحو  المسألة إلى عدم االكتراث والعزوف عن متا

 التعليمات والبحث عن البدائل غير اآلمنة.

  إخطار الناس بخطوات تقديم الخدمة وأوجه الدعم التي يتم تقريرها، في خطوات

مبسطة وواضحة، عبر وسائل األعالم وفي منشورات وبأية وسيلة ممكنة )بمن يمكن 

 (.تذهب؟االتصا  والى من 

 من عدد  %10م يشكلون نسبة تنسيق فرق لالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة، فه

السكان ــ حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية ــ وليبيا ليست استثناءا من هذه 

ب بين األخوة، فكثر عدد ارتحبل قد يكون لها خصوصية نتيجة لأل المجتمعات،

المصابين والمعوقين، مما يزيد عبء العناية بهم أكثر من المعتاد، وهم يشكلون فئات 

فمنهم من يعاني إعاقة بصرية، ومنهم من يعاني إعاقة سمعية )بكم(  عاقة:لإلمتعددة 

فكل فيئه تتطلب عناية  ،ذهنيةومنهم من يعاني إعاقة حركية، ومنهم من يعاني إعاقة 

 ة ــــــــــــــ)المرئي متخصصين في نوع اإلعاقة، ومعالجتها بوسائل التواصل المختلفة
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والمسموعة وشبكات التواصل االجتماعي( واالتصا  المباشر بهم عن طريق 

الهواتف أو بالحضور الشخصي، وتقديم المساعدة لمن ال عائل لهم ويحتاجون لرعاية 

       اجتماعية.أو  ةنفسي طبية أو

  إبطا  اإلشاعات ومواجهتها بالمعلومة الصحيحة، بدون مبالغة ودون اإلشارة إلى

 هامات قد تقود إلى التعاطف مع محتوى اإلشاعة أو مصدرها.التشدد وات

   االنتباه إلى أن لهذه التدابير تكلفة اجتماعية ومعيشية قد تواجهها األسر عند فقدان

الدخل مثال، األمر الذي يتطلب تدخل الدولة لمساعدة األسر باإلضافة إلى المبادرات 

 التي تقدم من المواطنين والجمعيات الخيرية.

 لعمل على خفض سقف التوقعات في حا  رفع التوقعات، واالتجاه إلى تنبيه ا

المواطنين بالمحافظة على المدخرات حتى يمكنهم مواجهة ما قد ينتج عن األزمة 

 الراهنة وتوابعها. 

  إيجاد خط ساخن لإلرشاد وتقديم المشورة وطمأنة الناس فالبيانات تشير الى أن أكثر

)غادر المستشفيات خال  شهر فرنسا سيغادرون المشافيصابين في من الم %90من 

 االجتماعية.تشكيل فرق للتواصل مع مؤسسات الرعاية  مصاب،( 2400مارس)

  قد يعاني بعض األفراد عدم القدرة على تحمل الحرمان وحاالت الوصم التي تتطلب

العمل على إزالتها، كما تعاني بعض الفئات صعوبة المعيشة وتدهور األوضاع 

الذي يحتاج الى التفكير في المساعدات الالزمة للمواطنين  والبطالة، األمرالقتصادية ا

والعمل على إنشاء صندوق للتبرعات، كما ينبغي أن تكون هناك تسهيالت في 

 السحب على األحمر والسلف وغيرها من التسهيالت الممكنة.

 في البيت بصورة  العمل على تغيير بعض العادات، وحث الناس على استغال  الوقت

وتطوير العالقات داخل األسرة، والعمل على بناء القدرة على التغيير في  إيجابية،

المشاعر، والتواصل عن بعد مع األصدقاء واألقارب والجيران، والتقليل من أداء 

 يــد وبغير الحضور الشخصي، خاصة فــن بعــــالواجبات االجتماعية، والتواصل ع
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المناسبات والتجمعات، ويمكن أن تقوم مكاتب الخدمة االجتماعية والنفسية بالمدن 

 الهشة.خصوصا للفئات  الدعم والمساندةوالمناطق بتقديم 

  االستفادة من التقدم التكنولوجي في برامج التوعية الموجهة للمواطنين من جهة ومن

االتصا  الشخصي  جهة أخرى في التخفيف من االزدحام وفي التواصل واستبدا 

اإلتصا  عن بعد بدعم كروت وسائل التواصل  ماستخداباالتصا  الهاتفي وتسهيل 

 وتسهيل الحصو  عليها.

  والنائية.توفير مستلزما ت وقاية العاملين وضمان وصولها الى المناطق الجنوبية 

ضد الفيروس )من األطباء  ىستكون فرق المناضلين األولالمرض: في حالة تفشي  (ح

ومساعديهم والمسعفين وغيرهم من المنغمسين في المواجهة ضد كورونا بصورة 

أن األهتمام بهم أوالً وتوفير سبل حمايتهم من األصابة، ومستمرة( األمر الذي يستدعي 

تقوم فرق من المتطوعين لدعم هؤالء ومساعدة أسرهم بما يوفر لهم التفرغ والتفكير 

 .عاف واإليواء والدفن وما إلى ذلكاإلس في حاالت

 المرتفعة )في مدريد  تايفي حالة تفشي الوباء يقتضي األمر االستعداد لحاالت الوف

مقبرة الن القائمين بالعمل ليس لديهم  14توقف قبو  الجثث رغم أن عدد المقابر 

 (.معدات مناسبة للوقاية

 مالة الوافدة حيث تشكل مواقع ذات االنتباه إلى وضع األحياء العشوائية ومساكن الع

 السكان.كثافة عالية من 

 إن انتشار الوباء سيهدد الروابط االجتماعية المستقرة بحيث يمكن لكل واحد  كال ش

أن يسبب الضرر لجاره والمقربين منه وستتأثر العالقات العائلية مما يتطلب إن تكون 

واد والسلع التموينية عن طريق هناك فرق تقدم العون الذي يتطلب تزويد األسر بالم

الجمعيات االستهالكية وإيجاد حلو  لرعاية العمالة الوافدة، والليبيات المتزوجات من 

غير الليبيين، ورعاية من هم في مراكز النازحين، ومراكز حجز المهاجرين غير 

 الشرعيين.
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  العمل على االستفادة من تجارب اآلخرين، وذلك بمتابعة البيانات وإجراء دراسة

عنها واالستعداد إلجراء دراسات تمكن من إبراز ما تم وما تحقق واآلثار التي ترتبت 

على األزمة، إضافة إلى االهتمام بالتدريب المستمر للعناصر البشرية من العاملين 

 والمتطوعين.
 

  المستقبلية:في المرحلة ثانيا : 

معالجة اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة على الوباء وإعادة التوافق مع األوضاع 

، ووضع سيناريوهات لما المستجدةالجديدة باالستفادة من الوقائع والمواقف والظروف 

 .بعد األزمة وتهيئة المواطنين لما يتم توقعه

 ين في مؤسسات اإليواء األمر الذي يستدعي كان هناك قلق على المسنين والمعاق

اإلقالع عن نظام المؤسسات المجمعة والكبيرة والتوجه إلى إنشاء مؤسسات المسنين 

والمعاقين موزعة في المدن وبشكل أقل عدد من النزالء حتى تسهل إدارتها من ناحية 

 ويسهل التصرف عند وقوع أي أزمة، وحتى ال يجتث اإلنسان في أخر عمره من

المكان الذي أمضى فيه حياته وله فيه ما يساعده ويهون عليه، وعند األزمة يمكن أن 

 توكل بعض المهام في اإلنقاذ والرعاية إلى المجتمع المحلي

    تكوين قاعدة بيانات لكل الخبراء والمختصين )أطباء، مساعديهم، المختصين في

وذلك إلمكانية التعبئة عند  الخ(الشؤون األمنية، المهندسين ومساعديهم........

 إليها.التعرض ألي نوع من أنواع المخاطر والكوارث وما 

  االهتمام بما يتوقع أن يعقب تأثير كورونا على االقتصاد العالمي وارتداداتها وانعكاس

 ليبيا.ذلك على األوضاع المعيشية في 

 إمكانية إعادة  العمل على خفض سقف التوقعات فيما بعد نهاية األزمة بالتنبيه إلى

جدولة المرتبات وتوقع خفضها وإيجاد حلو  للتقليل من التفاوت الكبير بين دخو  

غير  )االختالفالمواطنين سواء من حيث الفارق في قيمة الدخل بين الوظائف 

المبرر بين قطاع وآخر( أو من حيث عدم التناسب فيما يتعلق بتساوي الدخل بين 

 .الحا  في المعاشات األساسية(األفراد والعائالت )كما هو 
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  تسهيل القروض المصرفية وإعادة تفعيل القروض لألغراض التجارية وإلغاء

القوانين التي تعيق االئتمان في المصارف وإعادتها إلى دورها االقتصادي 

 البطالة.والمساهمة في القضاء على 

  العمل على تغيير بعض السلوكيات في األداء المهني ودعم االتجاه إلى نموذج

على الوقاية من أمراض المهنة وإصابات العمل واألضرار  بأوال( والتدري)السالمة 

الناتجة عن العمل، بحيث يتم ذلك بصورة فعالة ومعتدلة ال تقود إلى مخاطر أخرى 

 .وصنوف المطهرات مثالكما يحدث عند االستخدام الزائد لمعدات 
 

 البعيد: على المدى ثالثا : 

إطار دعم تشكيل الهوية الوطنية للمجتمع الليبي، يمكن استثمار طريقة التصدي  في

شاركت بفاعلية  التيألزمة كورونا عن طريق التأكيد على كون جميع مكونات المجتمع 

 الجيش لم يكتف بمهامه العسكرية ويترك القضية بل انغمس فيها ،األزمةفي مجابهة 

األطباء ومساعديهم برغم الضغوط النفسية من جراء إدراكهم للبنية الصحية الهشة 

والشعور أحيانا بالعجز قاموا بالتصدي بصورة شجاعة، أجهزة األمن ساهمت بضبط 

الشارع بصورة محكمة، المواطنون أيضا على الرغم من بعض ما يقا  من تدافع على 

لذي حدد لعدم التجو ، وحتى في فرنسا ارتفع السلع فإن ذلك أمر طبيعي أمام الوقت  ا

 ءوالشيبشكل مفاجئ معد  مبيعات المواد االستهالكية بسبب القلق من تفشي المرض، 

ذاته في ألمانيا فعلى الجانب اآلخر للصورة كان االنضباط والتفهم، بل المناداة والضغط 

طبية وأجهزة األمن . الشعبي لضبط منافذ الدخو ، وااللتفاف حو   تعليمات اللجنة ال

إضافة إلى االستعداد إلى التطوع والتبرع بالما  وبمواقع يمكن استخدامها ألغراض 

الذي أدى إلى اإلغراق المطلوب للتعود على  ياإلعالماإلقامة والمعالجة، والتركيز 

الحديث عن الحالة وتفهم إبعادها كل ذلك يمكن إبرازه والتأكيد عليه واعتباره يمثل 

مام بروح االنضباط وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية، وإبراز كون ما يتم إنجازه االهت

هو إنجاز وطني ساهم فيه الجميع وهو يمثل التزام مهني وموقف وطني وتأكيده 

والتعبير عنه وإبرازه حتى يستقر في وعي الناس ويخلق مثاال لدافعية اإلنجاز المشترك 

 وتأكيد انتمائه المهني والمجتمعي.  المعبر عن جزء من هوية اإلنسان 
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    والوعاظ:االستعانة بالحكماء واألعيان  

على  ىأنبر الوطنقسام السياسي واالحتراب والنزاعات المسلحة داخل ننتيجة لأل

مستوى الوطن رجا  شكلوا مجالس للحكماء واألعيان في جميع مناطق ليبيا وأخذوا 

على عواتقهم تخفيض التوتر الذي ظهر بين بعض المناطق والجماعات واألفراد في 

الوطن، وقاموا بعدة أعما  مبهرة لتهدئة النفوس والمحافظة على تماسك النسيج 

لهم من  رتهم في معالجة تداعيات هذه الجائحة، بمافعلينا االستفادة من خب  ،االجتماعي

مكانة اجتماعية محترمة لدى جميع فئات المجتمع، فيتم استنفار مجالس األعيان 

والحكماء في كل منطقة من مناطق الوطن، فهم ينضوون تحت مجالس اجتماعية 

وحظوة منظمة، سبق لهم العمل بتنظيم جماعي ولديهم تواصل فيما بينهم، ولهم تأثير 

لدى طبقات المجتمع الشعبية، وذوو معرفة بالخصوصية االجتماعية لمكونات المجتمع 

المدني، فقد سبق لهم العمل مع المكونات االجتماعية واكتسبوا خبرة عالية في التعامل 

 معهم .                                                              

من مدن وقرى وأرياف على شكل مناطق أو تجمعات فسوف نصنف المناطق السكنية 

أو وحدات، ونستدعي لكل منطقة مجلسها االجتماعي، ليشرف على حث وتجميع 

المتطوعين لتقديم خدمات مساعدة للسكان حسب الحاجة، ويعملون على طمأنه 

ك المواطنين في حالة انتشار الوباء وذلك بتهدئة ردود الفعل المحتملة، من إرباك وارتبا

وهرج ومرج بين الناس، وتوجيه الرأي العام لما فيه مصلحة الوطن، وتهيئة نفوس 

المواطنين ومساعدتهم نفسيا الستيعاب المخاطر المحتملة وتحمل الصدمة المتوقعة إثر 

فقد إعزاز عليهم، والمساعدة الستقرار المجتمع وامتصاص الصدمات االجتماعية 

ناس وتوعيتهم بما أمرهم هللا به ورسوله، وترسيخ المتوقعة، ويقوم الوعاظ بإرشاد ال

 العقيدة الصحيحة لديهم واالمتثا  ألمر هللا سبحانه وتعالى.
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ونظرا لوضع بعض المدن الحالي وصعوبة التواصل السلس بينها فسيقوم األعيان 

والحكماء بتسهيل التواصل بين المدن لما لهم من قبو  لدى جميع األطراف 

فهم أدرى بمناطقهم واحتياجاتها االجتماعية واألسرية، ويمكن االستفادة المتصارعة، 

 .المناطق من تقسيمات األعيان والحكماء حسب

 

 

  األزمة:المخصصات المالية إلدارة النشاط االجتماعي الميداني خالل           

 

 الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالقيمة  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرقم

 مليون دينار ليبي 1.000.000 مستلزمات الوقاية الصحية 1

 دينار ليبي مليونا 2.000.000 اإللكترونيوسائل التنقل والتواصل  2

 وخمسمائة ألف دينار ليبي مليونان 2.500.000 تكاليف اإلقامة واإلعاشة 3

 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي 1.500.000 االجتماعات واللقاءاتأماكن  4

 مليونا دينار ليبي 2.000.000 برامج التوعية والتثقيف 5

 مليونا دينار ليبي 2.000.000 العناية بذوي الحاجات الخاصة 6

 عشرة مليون دينار ليبي10,000.000 المجمــــــــــــــــــــــوع
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 السالم أحمد  الناصر عبد عبد.السيد -

 ـل ولـيــد مـحـمـد الجمي  .ندسالمه -

 هدية الطاهر الزيــــــاني  .الســـيــد -

 الرحمن علي أبودبرة عبد. الدكتـــور -

 محمد الساروي ةأبو عجيل  .السيـــــد -

 ) حملة وصو (حنان فرج الكــــــادوشي .السيــــدة -

 طه جبريل عبدالكــــــريم  .المهندس -
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 مهيدت

إن الوضع الصحي العالمي المتردي شبه المنهار الذي تسببت فيه جائحة كورونا قد سجل 

 ارتبطتورغم إنها  ،أزمة استثنائية متكاملة األركان وغير مسبوقة في التاريخ المعاصر

ً بقطاع الصحة إال إنها انعكست بتداعيات مؤثرة في كافة القطاعات وأدت إلى  مفصليا

وفي كل أركان الحياة والمعيشة  ،تشوهات خطيرة في االقتصادات واالسواق العالمية

 ،حيث تؤكد بيانات المنظمات الدولية ذات االختصاص ،اليومية ألغلب شعوب العالم

على أن  ،ومنظمة التجارة الدولية ،والبنك الدولي وعلى رأسها صندوق النقد الدولي

وعلى حدوث خسائر تصاعدية في أسواق  ،االقتصاد العالمي قد دخل في حالة من الركود

ً حاداً في  ،الما  الدولية ً هبوطا ً سيترتب عنها حتما ومنظومة التباد  التجاري عالميا

ارتفاع في معدالت النمو أسواق الطاقة وانخفاض تصاعدي في تدفق السلع والخدمات و

فقد الوظائف والبطالة والتضخم وفي كل معدالت ومؤشرات االقتصاد الكلي والجزئي 

 عالمياً.

النظام إدارة أما في الحالة الليبية فبالرغم من عدم إنتشار هذه الجائحة محلياً إال إنه بسبب 

االستعدادات  ، وتفكك أركانها وقلةوضعف البنية التحتية لقطاع الصحة ،الصحي

والتجهيزات الفنية والخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات الرصد والتقصي واالستجابة 

والحجر والعز  الصحي للوقاية والتصدي إلنتشار جائحة كورونا كل ذلك في واقع 

فأنه في حالة  ،يسوده االنقسام السياسي والمؤسساتي والحروب والنزاعات المسلحة

ً فإن األمر يؤشر بوقوع كارثة إنسانية وأزمات مصاحبة انتشار هذه الجائحة  محليا

مما يستوجب  ،خطيرة على كل المستويات الصحية واالجتماعية واالمنية وحتى السياسية

الطارئة وبصورة عاجلة لتوفير المخصصات المالية الالزمة  االستثنائيةإتخاد اإلجراءات 

 ،بأداء القطاعات المتأثرة بهذه األزمةلدعم وتفعيل المنظومة الوطنية ذات االختصاص 

وتفعيل القطاعات المساندة ألداء هذه المنظومة كل ذلك في ظل ضعف الموارد المالية 

المحلية بسبب إيقاف انتاج وتصدير النفط واالنخفاض الحاد في أسعاره في االسواق 

 ه النقدية والمالية العالمية وتشوه االقتصاد الوطني والتفكك واالنقسام المركب لكافة سلطات
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والتجارية والقصور والعجز في أسواق السلع والخدمات واالحتياجات الضرورية لحياة 

إضافة إلى االزمات التي يعانيها أصالً والمتمثلة في  ،المواطن الليبي ومعيشته اليومية

نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتدني الوضع البيئي وعمليات التهجير والنزوح 

 عي.الجما

 المحاور

 المفردات والمفاهيم التأسيسية. .1

 القطاعات الليبية ذات االختصاص. .2

 التشريعات الليبية السارية المنظمة لعمل قطاع االقتصاد. .3

 الهيئات والمنظمات الدولية المعنية. .4

 دليل السلع واالحتياجات الخاصة. .5

 ـات.ـــــــــــــــــــــــــدليل الخدمــ .6

 لإلنتاج المحلي.المنظومة الوطنية  .7

 السلع. الستيرادالمنظومة الوطنية  .8

 المنظومة الوطنية للخدمات. .9

 المنظومة الوطنية إلدارة المالية العامة. .10

 ميزانية الطوارئ. .11

 أدلة المهام واالجراءات الطارئة. .12
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 المفردات والمفاهيم التأسيسية
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 المحلي
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 الواردات
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الميزان 

 التجاري
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 المدفوعات

الناتج المحلي 

 التجاري
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 العامة
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 االستيرادية
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 القطاعات ذات االختصاص

 االنتاجية أوال: القطاعات  

 قطاع النفط والغاز. •

 قطاع الصناعة. •

 قطاع الزراعة. •

 .قطاع الثروة البحرية •

 : القطاعات الخدمية.ثانيا    

 النقد.قطاع  •

 قطاع المالية. •

 قطاع التجارة. •

 قطاع النقل والمواصالت. •

 قطاع االتصاالت والمعلوماتية. •

 قطاع الكهرباء. •

 قطاع الجمارك وإدارة المنافذ. •

 قطاع الحرس البلدي. •
 

 التشريعات الليبية السارية المنظمة لعمل القطاع

 قانون النظام المالي للدولة. .1

 بعض الموارد لالحتياطي العام.( بشأن تخصيص 127القانون رقم ) .2

 بشأن الدين العام. م1970( لسنة 25القانون رقم ) .3

 .م2013( لسنة 23القانون التجاري رقم ) .4

 بشأن األمن الوطني. م2004سنة ل( 5القانون رقم ) .5

 بشأن المصارف. م2005سنة ل( 1القانون رقم ) .6

 بشأن عالقات العمل. م2010سنة ل( 12القانون رقم ) .7

 بشأن التخطيط. م2000سنة ل( 13القانون رقم ) .8
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 القوانين الخاصة باعتماد الميزانية العامة للدولة. .9

 بشأن االدارة المحلية. م2013( لسنة 59القانون رقم ) .10

 الجمارك. بشأن م2010( لسنة 10القانون رقم ) .11

 بشأن االتصاالت والمعلوماتية. م2010( لسنة 22القانون رقم ) .12

وزارة  اختصاصاتبشأن تنظيم وتحديد  م2012لسنة  (37القرار رقم ) .13

 المواصالت.

 بشأن عائدات البترو . م1959( لسنة 78القانون رقم ) .14

 بشأن البترو . م1955( لسنة 5نون رقم )االق .15

 بشأن تأسيس شركة البريقة لتسويق النفط. م1971( لسنة 74القرار رقم ) .16

 التشريعات المنظمة لعمل الحرس البلدي. .17
 

 والمنظمات الدولية المعنية الهيئات

 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا. •

 (.whoمنظمة الصحة العالمية ) •

 (.imfصندوق النقد الدولي ) •

 (.ibالبنك الدولي ) •

 منظمة االمم المتحدة للسكان. •

 (.uniscoمنظمة اليونيسكو ) •

 (.undpبرنامج االمم المتحدة للتنمية ) •

 منظمة التجارة الدولية. •

 الدولية للهجرة. المنظمة •

 جمعية الصليب األحمر. •

 الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بقطاعات المواصالت والكهرباء والجمارك. •
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 دليل السلع واالحتياجات الخاصة

 ة.ــــــالسلع المتاحة في الظروف العادي •

 وا .ــــــــالسلع المحظورة في كل األح •

 األولوية.السلع التموينية األساسية ذات  •

 ـاه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميـــ •

 .........(الضغط وأدوية األمراض المزمنة )السكر  •

 االحتياجات الخاصة.األدوية الخاصة بذوي االعاقة و •

 األدوية الخاصة بعمليات الجراحة المستعجلة. •

 (....ي ـــــــــغاز الطهوالمحروقات )البنزين  •
 

 الخدماتدليل 

 الخدمات البلدية العامة. •

 الخدمات الصحية. •

 خدمات الكهرباء. •

 خدمات االتصاالت. •

 خدمات النقل. •

 خدمات الشحن والتخزين والمناولة. •

 خدمات التفتيش والرقابة على االغذية واالدوية. •
 

 

 المنظومة الوطنية لإلنتاج المحلي

 األولويةالسلع ذات  السياسات المتبعة في الطوارئ القطاعات

 غاز الطهي الديز ، البنزين، الذاتي االكتفاءسياسة رفع االنتاج ألجل  إنتاج المحروقات 

 سياسة دعم وتحفيز اإلنتاج المحلي إلحال  الواردات  اإلنتاج الصناعي 
 األرز، ومشتقاته،الحليب  ومشتقاته،الدقيق 

 مياه الشرب الطماطم،معجون  السكر،

 الذاتي االكتفاءسياسة دعم وتحفيز اإلنتاج المحلي آلجل  اإلنتاج الزراعي 
الفواكه  األساسية،الخضروات  الحبوب،

 المحلية الموسمية

 األسماك بكافة أنواعها سياسة االنتاج آلجل اإلحال  وتغطية االستهالك المحلي االنتاج البحري 
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 السلع الستيرادالمنظومة الوطنية 

 المصرف المركزي. •

 االقتصاد.وزارة  •

 ار.ــــــــــــــــــــــــصندوق موازنة األسع •

 غرف التجارة والصناعة والزراعة. اتحاد •

 ن.ـــــــــــــــمجالس رجا  األعما  الليبيي •

 ة.ــــمنظومة الرقابة على األدوية واالغذي •

 ة.ـــــــمنظومة الجمارك والمنافذ الحدودي •

 ي.ــــــــــــــــــــــــــــــجهاز االمداد الطب •

 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة الصيدل •
 

 المنظومة الوطنية للخدمات

 وزارة الحكم المحلي )قطاع الخدمات العامة(. •

 وزارة الصحة والبيئة. •

 وزارة النقل والمواصالت. •

 الهيئة العامة لالتصاالت والمعلوماتية. •

 للكهرباء.الشركة العامة  •

 مصلحة الجمارك. •

 جهاز الحرس البلدي. •

 مؤسسات المجتمع المدني. •
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 المنظومة الوطنية إلدارة المالية العامة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيكلية المالية العامة خالل الطوارئ

يستوجب إعادة هيكلة المالية العامة للدولة من خال  الخطوات في حالة الطوارئ فإنه      

 التالية:

 حالة الطوارئ.الالزمة إلدارة شؤون الدولة في التشريعات االستثنائية  استصدار: أوال  

 : إقرار ميزانية للطوارئ مدمجة بمصادر تمويلها وإدارة تدفقاتها المالية.ثانيا  

 نفيذ ميزانية الطوارئ.: إنشاء صندوق مالي سيادي لتثالثا  

في  االستمرار: تعليق العمل بأبواب التحو  والدعم في الميزانية العامة للدولة مع رابعا  

 تنفيذ باب المرتبات.

 وزارة االقتصاد

ةالموازنة االستيرادي  

ةاالعتمادات المستندي  

 السلطات التنفيذية

 منظومة التخطيط والرقابة والمتابعة

 جهاز الرقابة االدارية ديوان المحاسبة

 الثروات والموارد المحلية

 التفويضات المالية

 مجلس التخطيط الوطني

 قوانين اعتماد الميزانيات العامة

 ادارة الموارد

 المرتبات وزارة التخطيط

يةالتسيير  

 الدعم

 استثمار الثروات المالية العامة

 االيرادات النفطية االيرادات السيادية االيرادات العامة

 السلطات النقدية السلطات التشريعية السلطات المالية

 وزارة المالية

 باب التحول
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 تمويل الصندوق السياديمصادر 

 يتم تمويل الصندوق السيادي من خال  البدائل التالية:   

 (.%40تقل عن ) العام بنسبة مساهمة ال ياالحتياط: أوال  

 (.%30تقل عن ) : رسوم بيع النقد األجنبي بنسبة مساهمة الثانيا  

مرتبات العاملين ( تخصم من صافي %10تقل عن ) ضريبة عامة بنسبة مساهمة ال :ثالثا  

 بالوظيفة العامة.

 (.%5تزيد عن ) رجا  األعما  والمنظمات الدولية بنسبة مساهمة ال :رابعا  

الصندوق لدى مصرف ليبيا  باسمأن يتم إيداع هذه المخصصات في حساب يتم فتحه على 

 المركزي.

 الصندوق السيادي

 مصادر التمويل إدارة الصندوق

 الدعم

 السلطات النقدية

 المخصصات المالية الطارئة للقطاعات

 الميزانية العامة للدولة

 آلية متابعة التنفيذ

 المرتبات

 اإليرادات العامة

اداالقتص الصحي

 ي
االجتماع االمني

 ي
 السلع والخدمات اإلعالم

 ميزانية الطوارئ

 

 هيكلة المالية العامة خالل الطوارئ
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 الصندوق السيادي

الضريبة 

 الخاصة

 (%)نسبة 

تبرعات القطاع 

 الخاص

 (%)نسبة 

 مصادر الدعم والتمويل

 آلية تنفيذ ميزانية الطوارئ

رسوم بيع 

 العمالت االجنبية

 (%)نسبة 

االحتياطي 

 العام

(%)نسبة   

الهيئات 

والمنظومات 

 الدولية

 (%)نسبة 

المساعدات 

 الدولية

 (%)نسبة 

 (%100المخصصات المالية االجمالية )

 آلية متابعة التنفيذ

 الصندوق السيادي

 جهاز الرقابة االدارية

 عضوا  

 السلطة التشريعية

 رئيسا  

 ديوان المحاسبة

 عضوا  

 التقرير النهائي وقفل الحسابات

 تقارير متابعة دورية

 نقابة المحاسبين الليبيين

عضوا  

 مستقل
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 الطوارئ:آليات صرا مخصصات ميزانية 

ويتم ايداع أو  ،ينشأ حساب لدى مصرف ليبيا المركزي يسمى حساب صندوق الطوارئ

ً تدفق المخصصات المالية في هذا  وبناًء على  ،لمصادر التمويل المذكورة الحساب، وفقا

التشريعات الطارئة الصادرة عن السلطات السياسية العليا في هذا الشأن ومنه يتم ايداع 

كما يتم صرف ، ي حساب القطاعات العامة المذكورةالمخصصات المالية المقرة ف

المخصصات المالية لصالح االفراد واالسر الليبية بتحويلها إلى حساباتهم المصرفية 

 الجارية شهرياً.

فيتم فتح  ،أما في حالة األفراد العاملين لحساب أنفسهم وليس لديهم حسابات مصرفية

حسابات مؤقته غير جارية لدى بعض الشركات المالية المتخصصة في مجا  الدفع 

 خاصة. إلكترونيةعلى أن تشحن هذه المخصصات في بطاقات دفع  اإللكتروني،

 

 اإلدارة العليا

 الصندوق السيادي

 اإلدارات المحلية

 مصرا ليبيا المركزي

 عضوا  

 السلطة التشريعية

 رئيسا  

 مجلس رئاسة الوزراء

 عضوا  

 المكاتب القطاعية

 عضوا  

 المجالس البلدية

 رئيسا  

األهليةالمؤسسات   

 عضوا  
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 المهام واالجراءات الطارئة دليل

 السلطات التشريعية: أوال    

 مجلس النواب. ....جهة االختصاص  .1

 يصدر عن المجلس من قوانين وقرارات بالخصوص. .... ماالتشريعات المنظمة  .2

 اإلجراءات الطارئة: .3

 .كمثا  جائحة كوروناو الطوارئإلدارة  اإلستراتيجية الوطنية باعتمادقرار  -

 تعليق(. إيقاف، تفعيل، استحداث،الطارئة ) االستثنائيةالتشريعات  استصدار -

 قانون أو قرار اعتماد ميزانية الطوارئ. -

 قرار بإنشاء الصندوق السيادي. -

 قرار بشأن آلية متابعة تنفيذ ميزانية الطوارئ. -

 إستخدام االحتياطي العام لتمويل الصندوق. بإجازهقرار  -
 

 السلطات النقدية :ثانيا  

 مصرف ليبيا المركزي. ....جهة االختصاص  .1

 بشأن المصارف.  م1970( لسنة 25رقم ) ن.... القانوالتشريعات المنظمة  .2

 اإلجراءات الطارئة: .3

 السعر الموحد لصرف العملة الليبية امام العمالت األجنبية. باعتمادقرار  -

 فتح وتفعيل منظومة االعتمادات المستندية للسلع والخدمات. -

 العليا للصندوق السيادي.تسمية عضو عن مصرف ليبيا المركزي في االدارة  -

 فتح حساب جاري باسم الصندوق السيادي. -

 توفير المخصصات المالية الالزمة لتمويل الصندوق السيادي. -

على اساس سعر  م2020صرف المخصصات المالية ألرباب األسر عن سنة  -

 الصرف الرسمي.

 صرف جزء من االلتزامات المالية لعالوة العائلة. -

 لمنظمات الدولية المالية بشأن المساهمة في تمويل الصندوق.التنسيق مع الهيئات وا -
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 ثالثاً: السلطات التنفيذية

 الحكومة الليبية. ....جهة االختصاص  .1

 . ما يصدر عن الجهة التشريعية من قوانين وقرارات.... التشريعات المنظمة  .2

 اإلجراءات الطارئة: .3

 اعالن حالة الطوارئ والنفير العام. -

 التجو . اعالن حاالت عدم -

 .العتمادهوإحالته إلى السلطات التشريعية  الطوارئ،اقرار مشروع ميزانية  -

الهيئة الوطنية العامة إلدارة الطوارئ، وتحديد مهامها حسب ما ورد بالباب إنشاء  -

 العاشر لهذه اإلستراتيجية الخاتمة والتوصيات 

 امة.تحديد وجدولة حالة المباشرة وااللتزام للعاملين بالوظيفة الع -

 اجراءات رفع الرسوم الجمركية وامكانية تصفيرها خال  فترة الطوارئ. -

توفرت االسباب  إذا اجراءات ايقاف العمل بالضرائب السيادية خال  فترة الطوارئ -

 .لذلك

اعتماد جدولة الخطط المحلية الطارئة وتحديد وصرف المخصصات المالية لصالح  -

 المجالس البلدية والتسييرية.

البرامج الالزمة للعمل القنصلي ودعم ورعاية الجاليات الليبية بالخارج وضع  -

 وتأمين رجوعهم ألرض الوطن.

اعتماد البرامج والمنظومات ذات العالقة بالحجر والعز  الصحي وتوفير  -

 المخصصات المالية الالزمة لها.

 دارةبإإدارة المخصصات المالية الالزمة لتسيير عملها وعمل الوزارات المفوضة  -

 الدولة. شؤون
 

 السلطات المالية :رابعا  

 وزارة المالية. ....جهة االختصاص  .1

 الصادرة عن رئاسة الحكومة.  ت.... القراراالتشريعات المنظمة  .2
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 اإلجراءات الطارئة: .3

تنفيذ االجراءات والقرارات الخاصة بالمالية العامة الصادرة من قبل السلطات  -

 السياسية العليا.

 التفويضات المالية الخاصة بالمرتبات.إصدار  -

إدارة المبالغ المالية المخصصة لدعم وتعويض شريحة العاملين خارج القطاع  -

 العام.

 إصدار التفويضات المالية الالزمة لتسيير شئون القطاعات العامة للدولة. -

إدارة المبالغ المالية الخاصة لدعم ورعاية شريحة ذوي االعاقة واالحتياجات  -

 ة.الخاص

ذات الطبيعة الخاصة خال  فترة  باألعما للقائمين  اتتوفير المبالغ والمهايا والميز -

 الطوارئ.

 المصاحبة للمرتبات خال  فترة الطوارئ اتتعليق صرف العالوات والمهايا والميز -

 .دعت الضرورة لذلك إذا
 

 قطاع المحروقات :خامسا  

 جهة االختصاص .... شركة البريقة لتسويق النفط. .1

 المؤسسة الوطنية للنفط. ....التبعية  .2

 التشريعات الليبية السارية المنظمة لعمل الشركة. .3

 مبشأن دمج عدد من الشركات في شركة واحدة بأس م1971( لسنة 74القرار رقم ) -

 شركة البريقة لتسويق النفط.

 بشأن تحديد أغراض ومهام الشركة. م2009( لسنة 286القرار رقم ) -

 الطارئة: المهام واالجراءات .4

مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الشركة وإصدار القرارات الالزمة لتحسين أدائها  -

 خال  حالة الطوارئ. 

وضع خطة لرفع الطاقات اإلنتاجية للوحدات التابعة للشركة في حدها األقصى  -

 لضمان توفير هذه السلع خال  حالة الطوارئ.

 إلى كافة المناطق الليبية. الوقودزيع ليات المتبعة في توفير وتواآلتطوير وتفعيل  -
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وضع دليل للشركات المكلفة بتوزيع البنزين والديز  ووضع جدولة زمنية ومكانية  -

 لتحديد محطات البيع.

توفير الكميات الالزمة من غاز الطهي وإعادة النظر في مراكز التوزيع الخاصة  -

 وتفعيل منظومة المراقبة.

لنفط لوضع خطة لتأمين الكميات الالزمة من البنزين التنسيق مع المؤسسة الوطنية ل -

 المنتج محلياً والمستورد من الخارج.
 

 السلطات التجارية :سادسا  

 القطاع العام   

 صندوق موازنة األسعار. االختصاص ...جهة  .1

بشأن إنشاء  م2008( لسنة 410التشريعات المنظمة لعمل الصندوق ... قرار رقم) .2

 صندوق موازنة األسعار.

 المهام واالجراءات الطارئة: .3

مراجعة وتفعيل التشريعات وإصدار القرارات الالزمة إلدارة القطاع في حالة  -

 الطوارئ.

 اعادة برمجة منظومة االستيراد والتباد  التجاري والموازنة االستيرادية. -

 اعادة جدولة وتسوية االلتزامات والديون المالية القائمة على الصندوق. -

 والفروع الخاصة بالصندوق في كافة المناطق الليبية. تفعيل المكاتب -

 استيراد االحتياجات المحلية من السلع التموينية األساسية. -

 تفعيل منظومة الجمعيات التعاونية ومكاتب الخدمات بالبلديات. -

 عمليات التخزين والمناولة والتوزيع للسلع على المواطنين. -

 ألسر الليبية بالتنسيق مع المجالس البلدية.تحديث الوثائق والكتيبات االستهالكية ل -

 وضع األسس والمعايير الالزمة لتحديد المخصصات من السلع التموينية لألفراد. -
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 القطاع الخاص

 جهات االختصاص .1

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والفروع والجهات التابعة لها. -

 مجالس رجا  األعما  الليبيين. -

 التجاري.السجل  -

 المهام واالجراءات الطارئة: .2

 المنظمة لعمل الشركات التجارية الخاصة. الليبيةمراجعة وتفعيل التشريعات  -

 الشركات التجارية الخاصة. العتمادإصدار دليل  -

 وضع األسس والمعايير والشروط الالزمة لتنظيم عمل هذه الشركات. -

 ردة.تحديد آليات الشحن والنقل والتخزين للسلع المستو -

تحديد اآلليات الالزمة لضمان توزيع السلع وإيصالها الى المواطنين باألسعار  -

 المحددة ومنع المضاربة فيها.

 توريد احتياجات السوق من السلع التموينية غير األساسية. -

 توريد جزء من احتياجات السوق من األدوية والمستلزمات الطبية. -

 يلتوريد احتياجات السوق من مستلزمات التشغ -

إضافة الى توريد االحتياجات من السلع األخرى غير التموينية على أن يتم فتح  -

 االعتمادات المستندية لهذه الشركات وفقاً لسعر الصرف المحدد مقابل الدوالر.
 

 قطاع االتصاالت والمعلوماتية :ثامنا  

 والمعلوماتية والجهات التابعة لها. لالتصاالتالهيئة العامة   االختصاص ...جهة  .1

بشأن االتصاالت  م2010( لسنة 22التشريعات المنظمة .... القانون رقم ) .2

 والمعلوماتية

 المهام واالجراءات الطارئة: .3
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مراجعة وتحديث وتفعيل التشريعات السارية وإصدار القرارات الالزمة إلدارة  -

 القطاع في حالة الطوارئ.

 التسوق والدفع االلكتروني.إعداد منظومة  -

 اعداد برامج لجودة االتصاالت والنفاذ العريض. -

 مراجعة وتفعيل منظومة األمن المعلوماتي. -

 اعداد منظومة التخريط الجغرافي. -

للمصارف لتحسين جودة عمليات السحب والمقاصة  لالتصاالتتوفير البنية التحتية  -

 االلكترونية.

 واإلغاثة. لالستجابةة اعداد وتفعيل الشبكة االلكتروني -

 والوعي االجتماعي. المعرفةتوفير الخدمات اإللكترونية للتواصل ونشر  -

 الالسلكية لصالح القطاعات العامة الحيوية. لالتصاالتالمشروع الوطني  استكما  -
 

 قطاع النقل والمواصالت :تاسعا  

 وزارة النقل والمواصالت. االختصاص ......جهة  .1

 التشريعات المنظمة. .2

 بشأن تنظيم النقل البري. 1998( لسنة 18القانون رقم ) -

 بشأن الطيران المدني. 2005( لسنة 6القانون رقم ) -

 وزارة المواصالت. اختصاصاتبشأن تنظيم وتحديد  2012( لسنة 37القرار رقم ) -

 والنقل البحري. الموانئبشأن تأسيس مصلحة  2008( لسنة 81القرار رقم ) -

 الطارئة:المهام واالجراءات  .3

القرارات الالزمة إلدارة القطاع في حالة  واستصدارمراجعة التشريعات السارية  -

 الطوارئ.

 الكبرى. الموانئدعم وتفعيل شبكة النقل البحري وتطوير تجهيزات  -

مع مراعاة  وضع خطة طارئة لنقل وإعادة الجاليات الليبية العالقة بالخارج جواً  -

 .ا اللجان العلمية لألزمةاالسس والشروط العلمية التي تضعه
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وضع برنامج النقل الجوي الخاص بالوفود الرسمية والمهام ذات الطبيعة  -

 .وفق االسس العلمية وبما يكفل حماية المواطن والوطن االستعجالية

حسب ما تستدعيه المرحلة  توفير وسائل النقل البري داخل وبين المدن الكبرى -

 .الوبائية للجائحة
 

 القطاع الكهرباء عاشرا :

 جهة االختصاص ... الشركة العامة للكهرباء. .1

 التشريعات المنظمة لعمل الشركة: .2

 بإنشاء الشركة العامة للكهرباء. 1984( لسنة 17القانون رقم ) -

القرارات الصادرة بشأن تنظيم الشركة وتشكيل جمعيتها العمومية ومجالس إدارتها  -

 ومقسماتها التنظيمية.

 واالجراءات الطارئة:المهام  .3

القرارات الالزمة إلدارة القطاع في  واستصدارمراجعة وتحديث التشريعات السارية  -

 حالة الطوارئ. 

اعداد برنامجاً للصيانة العاجلة لوحدات إنتاج الكهرباء وترميم االضرار الواقعة في  -

 منظومات النقل والتوزيع.

للوقود وتطوير وتفعيل وحدات  وضع خطة عمل لتوفير واستخدام المصادر البديلة -

 مبدالت التحكم.

تفعيل االتفاقيات المبرمة مع بعض دو  الجوار بشأن الدعم والتزويد التبادلي  -

 المشترك لشبكات الكهرباء.

 االجتماعيخال  وسائل االعالم ووسائل التواصل  من مكثف إعداد برنامج اعالمي -

 كهرباء.ال استهالكلتوعية المواطنين بشأن ضرورة ترشيد 

 توافقية وعادلة لعمليات طرح األحما  واالعالن عن ذلك.وزمنية وضع جدولة فنية  -
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 : القطاع الجمركيإحدى عشر

 مصلحة الجمارك. ..االختصاص.جهة  .1

 بشأن م2010( لسنة 10التشريعات المنظمة لعمل المصلحة ... القانون رقم ) .2

 الجمارك.

 المهام واالجراءات الطارئة: .3

السارية واقتراح آليات تحديثها وتعديلها وتفعيلها بما  الليبيةمراجعة التشريعات  -

 بتوافق مع حاالت الطوارئ.

تشكيل منظومة موحدة لعمل الجهات الرقابية المسئولة عن ادارة المنافذ ودخو   -

 السلع.

اولة اقرار حزمة من العمليات اإللكترونية ذات العالقة ببيانات الشحن واالفراج والمن -

 والتخزين المؤقت.

 اعادة جدولة نظام الورديات والمناوبة وخاصة بالمنافذ البحرية. -

اعتماد وتطوير المنظومة االلكترونية الخاصة بالمنافذ لتسريع وتسهيل العمليات  -

 الجمركية.
 

 اإلجراءات االستثنائية المساندة

 تعليق العمل بالرسوم الجمركية مع إمكانية تخفيضها الى الصفر. -

 .استقطاعاتهاإعادة جدولة ديون المواطنين العاملين بالقطاع العام وتأجيل  -

 تعليق العمل بالضرائب المترتبة عن إنتاج السلع والخدمات. -

في اضيق نطاق وحسب  تخفيض حجم المرتبات للجهات ذات اللوائح المالية الخاصة -

 .الحاجة

في اضيق نطاق وحسب الحاجة وفي تخفيض حجم المرتبات للعاملين بالقطاع العام  -

 ( لتمويل الصندوق السيادي.%50تقل عن ) تخصيص نسبة منها الالحالتين يجب 

ومهايا مالية شهرية للعاملين في القطاعات ذات االختصاص بحالة  اتإقرار ميز -

 .في اضيق نطاق وحسب الحاجةالطوارئ 
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 ميزانية الطوارئ

 القطاعات العامةالمخصصات المالية الالزمة ألداء  -1

 .... خمسون مليون دينار ليبي....المخصصات المالية التسييرية للسلطات التشريعية والجهات التابعة لها.

 مائة وخمسون مليون دينار ليبي ....المخصصات المالية التسييرية للسلطات التنفيذية والجهات التابعة لها

 ة..........................................اربعمائة وثالثون مليون دينار ليبيــــــــــــــمخصصات قطاع الصح

 يــــــــــــــــــــ. مائة مليون دينار ليب.........ن .............................ــــــــــــــــــمخصصات قطاع األم

 يــــــ.مائة وسبعون مليون دينار ليب.................م ......................ـــــــــــــــــمخصصات قطاع التعلي

 يـــــــــــــــــمليون دينار ليب مائتان. ..........................الت ........ــمخصصات قطاع النقل والمواص

 يـــــــــــــــــــ...... تسعة مليون دينار ليب............مخصصات قطاع الشؤون االجتماعية...................

 يـــــــــــــــــــــ..... مائة مليون دينار ليب........................ات.......ــــــــــــمخصصات قطاع المحروق

 يــوعشرون مليون دينار ليب مائتان..........................اء............ــــــــــــــــمخصصات قطاع الكهرب

 يـــــــ.......عشرون مليون دينار ليب.............................والمعلوماتية .. االتصاالتمخصصات قطاع 

 يــــــــــــارك ...................................... سبعة مليون دينار ليبـــــــــــــــــــــمخصصات قطاع الجم

 يــــــــــــــــــــ.......... خمسون مليون دينار ليب................دي ............ــــــــــــمخصصات قطاع الحرس البل

 ( مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي1.5................ ).................... ي األو ـــــــــــــــــــــــــاالجمالي الجزئ

 

 :المخصصات المالية الالزمة لدعم ورعاية األسر الليبية -2

 عالوة العائلة: أوال  

تقدر المخصصات المالية االجمالية لصرف جزء من االلتزامات المترتبة عن عالوة 

 مليار دينار ليبي تم حسابها على النحو التالي: اثنان( 2العائلة بمبلغ )

 اجمالي عدد األسر الليبية المستحقة للعالوة. •

 ل عائلة شهرياً.( دينار ليبي لك500يتجاوز ) القيمة الشهرية للعالوة مبلغ ال •

 فترة الطوارئ مدة أربعة أشهر. •

على أن تغطى المخصصات المالية المذكورة من حساب رسوم بيع النقد األجنبي وتلغى 

 قيمتها من حساب الدين العام.
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 أرباب األسر :ثانيا  

تقدر المخصصات المالية الالزمة لصرف جزء من مخصصات أرباب األسر بمبلغ 

 وخمسمائة مليون دينار ليبي تم حسابها على النحو التالي: ( مليار1.5حوالي )

 إجمالي عدد أفراد الشعب الليبي. •

 إجمالي عدد األسر الليبية. •

نسبته  ( دوالر أي ما200يتجاوز ) القيمة المالية الممنوحة عن كل فرد مبلغ ال •

 .م2020( من حجم مخصصات سنة 20%)

 مدة فترة الطوارئ أربعة أشهر. •

ما يعادلها بالدينار الليبي ألرباب األسر مباشرة ولمرة واحدة خال  فترة  صرفيعلى أن 

 االزمة وتغطي من حساب االحتياطي العام.
 

 المخصصات المالية الالزمة لدعم ورعاية األفراد الليبيين

 األفراد العاملين خارج الوظيفة العامة :أوال  

ن لحساب أنفسهم وخارج تقدر المخصصات المالية الالزمة لدعم وتعويض العاملي

( مائتان مليون دينار تم حسابها على النحو 200,000,000الوظيفة العامة بمبلغ حوالي )

 التالي:

 ( مائة آلف شخص.100,000العدد التقديري للعاملين خارج الوظيفة العامة حوالي ) •

 ( خمسمائة دينار شهرياً لكل شخص.500المخصصات المالية المقترحة ) •

 الطوارئ لمدة اربعة أشهر.فترة  •

مين األشخاص الذين يتقاضون مرتبات من الخزينة العامة ضفي االعتبار عدم ت األخذمع 

 في هذه المخصصات.

 : الجاليات الليبية بالخارجثانيا  

تقدر المخصصات المالية الالزمة لدعم ورعاية الجاليات الليبية العالقة بالخارج وتأمين 

( خمسون مليون دينار ليبي تم حسابها على النحو 50غ حوالي )رجوعها إلى ليبيا بمبل

 التالي:
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 ( مواطن.15000العدد الكلي ألفراد الجالية العالقين بالخارج ) •

 المخصصة للدعم: البنود •

 االقامة المؤقتة.  -

 االعاشة.  -

 العناية الصحية.  -

 السفر والرجوع الى ليبيا.  -

 الحجر والعز  الصحي بالمنافذ  -

 دوالر (1000المخصصات لكل مواطن بمبلغ حوالي)قيمة  •

 مدة الرعاية بالخارج عشرة أيام. •

 مدة الحجر والعز  الصحي أربعة عشر يوماً. •
 

 : األفراد ذوي االعاقةثالثا  

( 16تقدر المخصصات المالية الالزمة لدعم ورعاية األفراد ذوي االعاقة بمبلغ حوالي )

 على النحو التالي: ستة عشر مليون دينار ليبي تم حسابها

 ( مائتا آلف مواطن.200,000العدد الكلي ألفراد ذوي االعاقة حوالي ) •

 المخصصة للدعم: البنود •

 االدوات المعينة )التعويضية(. -

 .واالرشادية(التواصل واإلعالم الصحي )المواد التوعوية   -

 فرق الرصد والتقصي واالستجابة السريعة.  -

 ين الميدانيين.تدريب الفرق المساندة والموظف  -

 إعداد منظومة وطنية إلكترونية لحصر ودعم االشخاص ذوي االعاقة.  -

 فرق الرصد والمتابعة والتقييم وكتابة التقارير الدورية. تآمكاف -

 فترة حالة الطوارئ أربعة أشهر. •
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 المخصصات المالية اإلجمالية لميزانية الطوارئ

 مليار دينار ليبي اثنان....................... مبلغ ........................صات عالوة العائلة .............مخص

 ............ مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي.................. 2020مخصصات أرباب األسر لسنة 

 مليون دينار ليبي مائتان................ مبلغ ...مخصصات دعم وتعويض العاملين بالقطاع الخاص .......

 مبلغ ستة عشر مليون دينار ليبي...............................مخصصات دعم شريحة ذوي االعاقة .........

 مخصصات رعاية الجاليات الليبية العالقة بالخارج ......................... مبلغ خمسون مليون دينار ليبي

 ..... مبلغ خمسة عشر مليون دينار ليبي..... المجتمع المدني المخصصات المالية الالزمة لعمل منظمات

 ( ثالثة مليار وثمانمائة مليون دينار ليبي3.80.......... ).......................االجمالي الجزئي الثاني......

 

بناًء على المخصصات السابقة تقدر المخصصات المالية اإلجمالية لميزانية الطوارئ 

ً للبيانات  ،( خمسة مليار وثالثمائة مليون دينار ليبي5.3) بمبلغ حوالي تم حسابها وفقا

وكذلك تقديرات خبراء القطاعات المذكورة الذين تم  ،المحالة من رؤساء الفرق القطاعية

االستعانة بهم في عمل الفريق إضافة الى التحليالت واإلطالعات واالسقاطات التي قام 

من تاريخ  تبدأفترة طوارئ تمتد لمدة اربعة أشهر  بها اعضاء الفريق وعلى أساس

وتنتهي مع نهاية شهر أغسطس من نفس  2020الموافق األو  من شهر مايو لسنة 

 السنة.

ومخصصات  ،على أن يتم بعدها العمل باإلجراءات المالية للدولة وفقاً للترتيبات المالية

أبواب التنمية والدعم والتسييرية متضمنة  2020الربع الرابع من الميزانية العامة للعام 

 في صرف باب المرتبات بصورة متواصلة ودائمة. االستمرارمع 
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 الباب الثامن

 اجلوانب اإلعالمية  
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 توطئة

ألوانها وأشكالها دور فعا  في توعية إن لوسائل اإلعالم واالتصا  بالجماهير بمختلف 

وتثقيف الشعوب، مما ينبغي التأكيد عليه أن هذه األهمية تزداد في ظل األزمات التي قد 

كما هو  ،يعرفها المجتمع سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو صحية

مع  ،ت العصيبالحا  مع األزمة الصحية الجديدة التي يواجهها العالم في هذا الوق

 .19انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يسمي علمياً )كوفيد (

ً ولتحديد كيفية مساهمة إعالم الوطني في ظل هذه األزمة الراهنة التي بات يعرفها  ا

خاصة إذا أخذنا في عين االعتبار أنه عند حدوث  ،وطننا إلى جانب عدة دو  أخرى

ومن ثم  ،الم، وترتفع درجة التوتر عند الجمهوراألزمات يكثر اإلقبا  على وسائل اإلع

يكون أكثر عرضة للوقوع تحت تأثير الشائعات واألخبار الزائفة، وفي ظل األزمة التي 

ً يمر بها وطننا الحبيب من المهم أن يكون إعالمنا الوطني  إيجابياً )دون تهويل أو  إعالما

 تام للضوابط المهنية وأخالقياتهاتهوين إعالمي(، يؤدي رسالته المنوطة به في احترام 

إعالماً يبث األمل واليقين التام لكي نتجاوز األزمة الراهنة إذا ما تضافرت الجهود وتم 

 األخذ باألسباب.

إن تداعيات هذه األزمة أوجدت حاجة ماسة لتشكيل فريق إعالمي يتولى وضع خطة 

األزمة، ودليل لإلجراءات شاملة لمساعدة السلطات واللجان المختصة بالتعامل مع هذه 

 التي ينبغي أن تتخذها وسائل اإلعالم المحلية في هذه الظروف الطارئة. 
 

 إعالم هادف وبناء ومساهم بفاعلية في التعامل مع األزمة الراهنة. بناء: الرؤية

رفع مستوى الوعي المجتمعي بما يضمن سالمة المجتمع من مخاطر األوبئة  الرسالة:

 واألمراض. 

تعزيز مساهمة اإلعالم في نشر التوعية للجمهور الليبي بمخاطر فيروس  داا:األه

 كورونا.

  .تأكيد مبدأ الشفافية من خال  نشر الحقائق حو  فيروس كورونا 
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    حث الصحافيين واإلعالميين بضرورة االلتزام بالسلوك المهني األخالقي من خال

 تغطيتهم الصحفية واإلعالمية لجائحة فيروس كورونا.

   عدم التصريح أو اإلدالء بأي معلومات طبية أو عالجية متخصصة إال من خال

 السلطات واللجان المختصة.

 فة والخبرة( على القنوات اإلعالمية كٌل االلتزام باستضافة المختصين )من ذوي المعر

 في مجاله، لمنع االلتباس لدى المواطن.

  إبراز الجهود الدولية واإلقليمية التي بذلت بمكافحة فيروس كورونا وما حققته من

 إنجاز.

  تعزيز سبل االتصا  والتواصل مع جميع المسئولين وُصناع القرار في قطاعي الصحة

بغية إبراز الجهود والخدمات التي تبذلها الدولة الليبية في واإلعالم واألمن، وذلك 

 التصدي للوباء العالمي بطريقة إعالمية مهنية.
 

 :المستهدفةالفئات 

تشمل الجمهور الليبي من خال  التشبيك والشراكة بين وسائل اإلعالم والمؤسسات 

اإلعالم الليبية الرسمية واألهلية منها، المواطنون، الجهات العامة والخاصة، وسائل 

مؤسسات المجتمع المدني، المدارس والجامعات، المراكز الثقافية، النوادي الرياضية 

واالجتماعية، الهيئة العامة لألوقاف والشئون اإلسالمية، مجالس البلديات لتسهيل 

 التواصل مع المجتمع المحلي.
 

 

 :الطوارئوظائف اإلعالم في 

يجب على وسائل اإلعالم في ظل األزمة الحالية أن تترفع عن الحسابات الضيقة  

لتمارس وظائفها  الوطنية،واألنانيات المستعلية، والمصالح المادية والتوجيهات غير 

السامية المنوطة بها، فاإلعالم منذ ظهوره يلبي ألفراد المجتمع رغباتهم العديدة، منها 

 واالقتصاديوالتواصل االجتماعي والسياسي ا يدور حولهم،في إدراك ومعرفة م رغبتهم
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مع اآلخرين، والتثقيف والتعلم، والوصو  إلى المعلومة الصحيحة التي تمكنهم من الحكم 

فإنه يقع على  رـعلى األشياء بمنطق وشفافية ووضعها في إطارها الصحيح وللتذكي

وسائل اإلعالم في ظل األزمات االضطالع بالوظائف التالية تحقيقا لمغزى الرسالة 

 اإلعالمية: 

 من أهم الوظائف وأولها، ألن كل فرد في المجتمع يبحث عن معرفة اإلخبار أو اإلعالم :

ما يدور حوله من أحداث وقضايا وخاصة في ظل ما قد يعرفه المجتمع من حاالت 

 استثنائية.  

 أن اإلعالم هو المورد األكبر للمعلومات التي تزود القارئ بالثقافة، التوعية والتثقيف :

 وهنا بهارضه، وبالمكاسب والحقوق التي يجب أن يتمتع والتوعية بالمخاطر التي قد تعت

ً متديناً  نشير إلى أهمية التوعية الدينية في وسائل اإلعالم عند األزمات لكوننا مجتمعا

  .وألن الدين قد حفظ النفس في حالة الضرورة

 في حاالت كثيرة يكون الناس في حاجة ماسة لمن يوجههم ويرشدهم بقوالب التوجيه :

مختلفة تحقق التنوع والتكامل. وهنا نشير أن هذه الوظيفة قد تحتل المرتبة  إعالمية

األولى في ظل األزمات والكوارث وانتشار األوبئة، حين تكون الدولة في أمس الحاجة 

 إلى توجيه نداءات وتوجيهات معينة للشعب، الذي ينتظر بدوره كل جديد.

  أكبر وسائل اإلعالم الفضائية المطلوب : هذه الوظيفة تؤديها بشكل التسلية والترفيه

منها خلق نوع من التوازن، من أفالم هادفة وأنشطة رياضية ومسابقات ثقافية 

ومسرحيات ومنوعات ترفيهية مختلفة، وذلك لملء أوقات الفراغ ال سيما عند األطفا  

 بما هو مسل  ومرفه، ودعم بعض السلوك االجتماعي، وتبليغ بعض الرسائل اإلعالمية

 بأساليب مناسبة ومقبولة من المواطن.

 من الوظائف التي يجب على وسائل اإلعالم سواء التقليدية أو الرقابة والنقد والتغيير :

العصرية أن تمارسها، خدمة للصالح العام، عبر الرصد والرقابة والتقييم لكل ما يجري 

ان، سعيا لتحقيق داخل المجتمع، تصحيحا للسياسات الخاطئة والمتهورة في بعض األحي

 .المصلحة العليا للوطن
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 تلتزم وسائل اإلعالم، بمبادئ العدالة االجتماعية والتنوع الثقافي العدالة والنزاهة :

 والفكري ومعاملة جميع أبناء الوطن وفق معايير واحدة دون تحيز أو محاباة.

 داها وسائل : من بين المزالق التي يجب أن تتفامظاهر الخلل في المعالجة اإلعالمية

ونشر معلومات والتي قد تشكل خلال في الممارسة اإلعالمية اإلعالم في الظرفية الحالية 

مغلوطة وخاطئة والحرص على السبق الصحفي على حساب مصلحة الوطن والمواطن 

 ومنها: 

o التهويل المبالغ فيه والذي من شأنه إحداث حالة من الخوف والهلع المبالغة والتهويل :

ي الوقت الذي يطلب فيه من وسائل اإلعالم المساهمة في التثبيت وزرع والجزع ف

األمل والثقة في هللا مع األخذ باألسباب والتزام خطوات الوقاية، والتهوين الذي يقلل 

 ويستهين من حجم الوباء. 

o وذلك بانتقاء األخبار والحقائق والمواقف والتصريحات حسب المصلحة االنتقائية :

لتنويع واإلحاطة المطلوبة في التعاطي مع األخبار والقضايا، والتعتيم ودون مراعاة ا

 على اآلراء والمواقف المخالفة.

o ظاهرة تزداد تفشيا في ظل األزمات ومردها لعدم رجوع االنسياق وراء اإلشاعة :

الصحفي أو المنبر اإلعالمي للمصادر والجهات المعنية من أجل التحقق والتثبت 

 منها.

  التــــوعـــــــويـــة:األدوات 

 الظرفية الحالية تفرض على الصحفيين االلتزام أكثر بأخالقيات العمل الصحفي البناء :

مهنة الصحافة، كي تكون حركتنا وفعلنا وأداؤنا الصحفي في انسجام تام مع ما تفرضه 

علينا مهنة الصحافة من واجبات وحقوق، تبدأ باحترام أخالقيات المهنة، وتنتهي 

ل ما تقتضيه المرحلة من حكمة بالوقوف في الجبهة األولى لمواجهة هذا الوباء بك

وتبصر ويقظة، فلنحرص في هذه الفترة كي تكون صحافتنا صحافة ايجابية وبناءة، 

 مقترحة ومبادرة، موجهة لما فيه مصلحة الجميع. 

 



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

148
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

 

  :الرسالة اإلعالمية التوعوية 

من الضروري جداً تصميم الرسالة اإلعالمية التوعوية التي تحقق الهدف من الحملة 

 نجاحها بحيث تتضمن المعلومات التالية:  وتضمن

 حياة المواطن الليبي أمانة لدينا وعلينا حمايتها.   -

 إن النظافة الشخصية للمواطن أساس حمايته وحماية أسرته وأحبابه.   -

 التزامك بتنفيذ إجراءات الحظر دليل وعيك الصحي.  -

 ال تستمع للشائعات وأن يكون مصدر معلوماتك اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.   -

 تجنب نهائياً الخروج من المنز  إال في حاالت الضرورة القصوى.   -

ً بشكل مختلف وعبر قنوات ليبية   - التأكيد على بعض الرسائل التوعوية التي تبث حاليا

 مختلفة مع ضرورة إعادة تنظيمها. 

وتنظيم العمل التطوعي وال يكون وفق الفزعة والفوضى التي قد تساهم في نشر تقنين  -

 الوباء بد  من مكافحته وتتولى ذلك جهة مدنية موحدة على مستوى الدولة.

 التفكير الجاد إليجاد حلو  لألزمة إذا انتشر الفيروس.   -

وكيفية انتشاره توعية المواطنين بالفيروس وكيفية الوقاية منه مع التعريف بنشأته  -

وأخطاره من خال  عرض أفالم تسجيلية وفيديوهات توعوية وتوزيع منشورات 

وملصقات خاصة بطرق الوقاية والحماية من الفيروس والتركيز على الفنون كفن 

 الكاريكاتير والرسم التشكيل المعبر.

ناديل عند التركيز على إتباع العادات الصحية السليمة مثل: غسل اليدين، واستعما  الم -

 العطس، واالهتمام بالتغذية الصحية السليمة للمحافظة على مناعة الجسم.

توحيد الملصقات والرسومات الحائطية والمشاهد الدعائية التي تبثها الفضائيات  -

 والعادية بحيثالمختلفة، أو التي توزع في الطرقات أو اإلعالنات الطرقية المضاءة 

ي لمكافحة األمراض حتى تبعث الطمأنينة عند تحمل جميعها شعار المركز الوطن

 المواطن.

 التركيز على المرأة الليبية وتوعيتها لوقاية أسرتها من فيروس كورونا. -
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 التركيز في برامج التوعية على السلوكيات الخاطئة في التعامل مع فيروس كورونا. -

 يفية لذلك.تفعيل دور اإلرشاد النفسي واالجتماعي من خال  تنظيم الندوات التثق -
 

 :بث أو نشر الرسائل اإلعالمية التوعوية 

يعتبر وقت بث أو نشر الرسالة التوعوية مهم جداً حيث أن المواطن متواجد في بيته بشكل 

دائم لذا أعتقد بأن بث الرسائل التوعوية بداية من الساعة الثالثة عصراً ويعاد بثها كل ساعة 

أو نصف ساعة يساعد علي وصولها ألكبر عدد من المواطنين وفي أسرع وقت ممكن، كما 

على المشاهد التمثيلية القصيرة التي ال يتجاوز زمن عرضها من دقيقتين إلى يتم التركيز 

خمسة دقائق يؤديها فنانين ليبيين معروفين بالفكاهة وخفة الدم حتى تجذب المشاهد إليها، 

كما يتم استغال  منصات التواصل االجتماعي من خال  عرض تصميمات وبرومات 

 توضح طرق الوقاية من الفيروس. 
 

 تعانة باألطباء المتخصصين لتوعية وطمأنينة المواطن: االس 

التأكيد على الدور اإلنساني للطبيب الليبي ومساهمته الالمحدودة في مجابهة هذا الخطر 

وهنا يمكن أن يلعب الطبيب دوراً إعالمياً توعوياً مؤثراً أكثر من أي شخص آخر لذا يجب 

رة الواسعة في أمراض الصدرية وعلم التواصل مع بعض األطباء المتخصصين وذوي الخب

األمراض واألوبئة والصحة العامة من خال  إقامة ندوات تعريفية بخطر فيروس كورونا 

وطرق الوقاية منه، والمساهمة في توعية العناصر الطبية وتدريبها على العمل في غرف 

 العناية الفائقة وكيفية حماية أنفسهم.
 

 ية بمختلف توجهاتها وأجندتها للمساهمة في توعية حث كافة القنوات الفضائية الليب

 المواطن بخطر هذا الفيروس: 

أن هذا الفيروس يشكل خطراً على كافة الليبيين بمختلف توجهاتهم وإنتمائاتهم لذا فإن هذا  

سوف لن يفرق بينهم جميعاً وهنا يجب استغال  وتوظيف كافة -ال قدر هللا -الوباء لو انتشر 

 القنوات لمواجهة هذا الخطر.
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  :الصفحة الرسمية للجنة عبر موقع الفيس بوك 

ة عبر موقع الفيس بوك تحت مسمى )اللجنة العليا لمكافحة فيروس ضرورة إنشاء صفح

كورونا في ليبيا( وأن تتضمن دعم النشاط اإلعالمي عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 إلسعافاتاعلى االستفسارات وتحديد نقاط ومراكز  والردالمواطنين والتواصل المستمر مع 

بين المواطنين، كما ينشر عبر الصفحة جميع  األولية، وهواتف التبليغ عن حاالت االشتباه

 البيانات والمعلومات ذات العالقة بشكل مستمر.
  

 :االستفادة من خدمات شركتي ليبيانا والمدار 

بث الرسائل النصية التوعوية بشكل يومي والتي توضح طرق التعرف على الفيروس 

 واشتباه اإلصابة به وأساليب الوقاية منه. 
 

  اإلعالمي:الناطق 

إن فشل الكثير من الحمالت اإلعالمية أو فرق معالجة األزمات يرجع بالدرجة األولى إلى 

ضعف التواصل مع المواطن؛ أو عدم التواصل بالشكل الصحيح؛ لذا وجب التأكيد على دور 

 الناطق الرسمي لفريق معالجة األزمة، وهنا نؤكد على االتي:

o لومات وعدم إخفاء أو حجب إي جزء منها ألي سبب الشفافية والمصداقية في نقل المع

 كان.

o .ًالثقافة الطبية والخبرة اإلعالمية للناطق الرسمي مهمة جدا 

o  .االهتمام بالمظهر الخارجي، واالتزان والعقالنية، وحسن التصرف للناطق اإلعالمي 

o  ساعة للظهور اإلعالمي 24جدولة الظهور اإلعالمي من خال  تحديد موعد ثابت كل 

 ويستحسن أن يكون فترة ذروة المشاهدة الساعة العاشرة ليالً.

o  .تزويد المكان بوسائل اإليضاح والعرض الحديثة 
 

 

 :التقييم والتقويم اليومي للنشاط اإلعالمي 

يجب على الفريق اإلعالمي اعتماد سياسة المتابعة اليومية لجميع األنشطة اإلعالمية 

المواطن والتعرف على نقاط الضعف ومعالجتها ودعم ومدى تأثيرها وانعكاساتها على 

 النقاط االيجابية.

  ولتنفيذ هذه الخطة نحتاج إلى تسمية هيئة إعالمية موحدة يكون لها التعامل مع هذه

 االستراتيجية وتتولى تنفيذها ومتابعتها.
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 الباب التاسع

 دور مجعيات اجملتمع املدني  
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 وي.ــــــــــــــــــطارق الشل -3

 ان.ـــــــــــمحمد خالد عصم -4

 در.ــــسفيان عياد رمضان ب -5

 ح.ــــــالمبروك الهادي صال -6

 ار.ــــــــواصل إبراهيم الجي -7

 عبد القادر عبد هللا األشهب. -8

 أسماء السيد صالح أبو بكر. -9

 و.ـــــــأبو القاسم القريمنا   -10

 ي.ــــــالمرغني البوتيل علي -11

 ار.ــعصام العموري المخت -12
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 تمهيد

 ضمان استمرارية ليبيا خالية من كورونا.والقضاء على وباء فايروس كورونا  الرؤية:

تعزيزاً للدور المحوري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير  الرسالة:

المجتمع المحلي، بحيث تقوم هذه المنظمات والمؤسسات بالمهام  دعمالحكومية من مهام ل

المحدودة في الخطة لتحقيق أهداف الخطة الرئيسية والفرعية الخاصة لمواجهة وباء 

 (.COVID-19المستجد )كورونا 

 هداا: األ

 (.COVID-19المستجد )كورونا وباء سعي للحفاظ على ليبيا خالية من ال -1

 التوعية المكثفة وإستخدام مختلف وسائل اإلعالم واإلعالن لتحقيق ذلك. -2

الحفاظ على استمرار حاالت الحجر الذاتي وتقليل األختالط المجتمعي وفق حدوده  -3

 .العليا

خال  المتخصصين كل في مجاله لألسر واألفراد تقديم المساعدات العينية والفنية من  -4

 المستحقة لذلك.

كورونا المستجد وتطبيق في التصدي والتعامل مع فايروس  االستفادة من تجارب العالم -5

 المناسب منها في المجتمع الليبي.

رصد الحاالت والسلوكيات الضارة للمجتمع التي تساعد في نشر وتفشي الفايروس  -6

 ومعالجتها.والتنبيه لها 

تحديد األحتياجات المختلفة مثل األحتياجات التموينية والمعيشية والطبية والوقائية  -7

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير بمختلف المناطق وذلك حسب تواجد 

 الحكومية في مختلف مناطق ليبيا.

الفاعلة  حشد الموارد البشرية الالزمة وتدريبها لتنفيذ الخطة وللعمل على المساعدة -8

 لحصر الحاالت في حا  وجودها وللحد من أي تفشي للوباء.
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تنشأ في كل بلدية من البلديات بقرار من اللجنة العليا إلدارة األزمة لمكافحة  خطة العمل:

جائحة كورونا مركز للدعم والمساعدة يشتمل على غرفة عمليات رئيسية بحيث تنسق هذه 

الغرفة وتشرف على كل الجهود المبذولة )الرسمية واألهلية( إلدارة األزمة واالستجابة 

السلع وتوفير الحاجات والخدمات الحيوية والضرورية،  لحاالت الطوارئ وضمان تدفق

 وتكون للمركز إدارة برئاسة وكيل ديوان البلدية وتضم في عضويتها: 

 أفراد متطوعين(. –مفوضية المجتمع المدني )مؤسسات  -

 جمعيات الهال  األحمـــــــر.فروع  -

 مفوضيات الكشافة والمرشـــــــدات. -

 ـــــــــــــــــة.الهيئة الليبية لإلغاثــــــ -

 هيئــــة األوقـــــــــــــــــــــــــــــاف. -

 إدارة الخدمات الطبيـــــــــــــــــــــة. -

 نقابات المهـــــن الطبــــــــــــــــــية. -

 غرفة التجارة والصناعــــــــــــــــة. -

 مديرية األمــــــــــــــــــــــــــــــــن. -

 ـــــــــــــــــــــــــــي.الدفاع المدنـــــ -

 مندوب بكل بلدية )عن مجلس التخطيط بالمنطقة( لإلشراف والمتابعة. -
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 (1أليات التنفيذ )

 الجهة / المكلفة بالتنفيذ المهام )التحدي(  رقم

 المركز الوطني لمكافحة األمراض–وزارة الصحة  رصد الحاالت المشتبه فيها وحصرها 1

 الشاملة وطرق الوقاية واإلرشادالتوعية  2
تعاون مع جمعية الهال  المؤسسات المجتمع المدني ب

 األحمر ووزارة الصحة ووزارة اإلعالم والثقافة 

3 
الحد من التجمعات والمحافظة على الحظر 

 وإغالق المنافذ الحدودية

 –وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع ومتابعة 

 غرفة أمنية مشتركة

4 

تقديم المساعدات الالزمة من سلع تموينية 

وأدوية طبية للمواطنين بعد سريان حظر 

التجو  من فئات الدخل المحدود وذو 

 االحتياجات الخاصة

 وزارة األوقاف ومؤسسات المجتمع المدني

ومختلف الجهات التي ترغب المساعدة والدعم من 

 القطاع العام واألهلي

5 
لخاصة باألطباء توفير االحتياجات الطبية ا

 طبية المساعدةواألطقم ال

الجهات الرسمية والتجارية ومختلف الجهات التي 

 ترغب المساعدة والدعم

6 

إنشاء مربعات داخل المدن والقرى تكون 

تبليغ عن أي طارئ يحدث أثناء حظر الب

 التجو 

دفاع الغرفة مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني و

 المدني

 وفقاً لتشريعات اإلدارة المحلية  تبرعاتإنشاء صندوق  7

8 
 تعاملبكيفية التنظيم دورات تدريبية خاصة 

 مع الوباء والكوارث الطبية

مؤسسات المجتمع المدني وجمعية الهال  األحمر 

 والكشافة 

 األطباء النفسيين واإلخصائيين االجتماعين الدعم النفسي واألرشاد االجتماعي 9
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 ساعة 24العمليات الرئيسية على مدار غرفة 

 رقم طوارئ مجاني ليبيانا / مدار

 للحاجاتاالستجابة 

 الحيوية والمعيشية

 للحاجات االستجابة

 الصحية

 
 توفير الدواء

 

 ا

 
 سالت غذائية

 

 ا

طبية  ةستشارا

بالهاتف مع 

 الطبيب

 

 ا

 
 سيارة إسعاف

 

 ا

مشاكل المياه 

والكهرباء 

 والصرف الصحي

 والنفايات المنزلية

 

 ا

توفير السلع 

والوقود وغاز 

 الطهي

 

 ا



     جملس النواب الليبي    
Libyan House of Representatives 

 جملس التخطيط الوطني 
National Planning Council 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

157
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 
 

 

 

 (2أليات التنفيذ)

من أشخاص يدار و موحد،التنسيق مع المصرف المركزي )فتح حساب تبرعات  -

 مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة(. 

رسائل  –بالتنسيق مع شركات االتصاالت ليبيانا والمدار )أرقام طوارئ مجانية  -

 نصية تبرعات(. 

 التنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة المحلية والوطنية.  -

 يتولى المركز التواصل والتنسيق مع:

شركات الكهرباء والنظافة والمياه والصرف الصحي وشركات نقل وتوزيع الوقود  -

 وغاز الطهي. 

 غرفة التجارة والصناعة لضمان تدفق السلع الغذائية واألساسية. -

 وزارة الشؤون االجتماعية وصندوق التضامن وجمعية الكفيف لحل مشاكلهم. -

 متابعة سير أعما  مركز الغسيل الكلوي واألمراض المزمنة والمستعصية. -
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  الباب العاشر 

 والتوصيات  خلامتةا 
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الطوارئ والكوارث جزء من الحياة وال توجد دولة أو منطقة في مما سبق أن  نستخلص

منأى عنها، لذا وجب االستعداد لها بالخطط واالستراتيجيات، ولما تمر به ليبيا من انقسام 

اب يتوجب أخذ الحيطة واالستعداد لالستجابة ألي طارئ، ولعل الحروب ترسياسي وأح

 مثل وباء كورونا فإن اآلثر سيتضاعف. من أهم هذه الطوارئ، فإذا زادت عليها جائحة

إن األزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا عالمياً ورغم عدم انتشارها في ليبيا إال أنها و

ً وإنه في حالة كبيرة على كل مجاالت الم اً انعكست تداعياتها وفرضت قيود عيشة محليا

الليبي فأن األمر يدعو  قدر هللا وانتشارها بين أفراد الشعب عداد المصابين الأتصاعد 

الى ضرورة تسخير اإلمكانيات المالية واللوجستية الالزمة لدعم منظومة التقصي 

واالستجابة والتصدي لهذه الجائحة وهذا لن يتأتى في ظل التشوه والقصور التي يعانيها 

 االقتصاد الوطني مما يستوجب إتخاد اإلجراءات العاجلة التالية:

هذه الجهود  العسكرية وتوفيرت والحروب المسلحة وإلغاء العمليات : إيقاف النزاعاأوال  

واالستقرار ، والصحة، والتعليم، واالقتصاد، واالمكانيات في دعم وتفعيل األمن

 لصالح أفراد الشعب الليبي بدالً من الدمار والرعب والنزوح والتهجير.

النفطية والبدء في عمليات إنتاج وتصدير النفط ودعم  والموانئ: إعادة فتح الحقو  ثانيا  

 لمكافحة تلك الجائحة. والالزمةاإليرادات العامة وتوفير المرونة المالية 

 .قسامنالها االالتي ط: توحيد المؤسسات ثالثا  

 : استصدار قرار باعتماد ميزانية للطوارئ واعتماد آليات وأدوات تنفيذها.رابعا  

التشريعات الطارئة الالزمة لتسهيل تنفيذ اإلجراءات الخاصة بإدارة هذه : استصدار خامسا  

 األزمة.

 ولعل أهم التوصيات التي يجب أن نقدمها هي:

 من:مجلس إدارتها كون يئة وطنية عامة إلدارة الطوارئ يإنشاء هضرورة  أوال :

ً ـــــــــــــنائب رئيس مجلس الـــــــــــــ -  ــوزراء       رئيسا

 لهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ       مقرراً ل المدير التنفيذي -

 ـــة       عضواً ــــــــــــوزير الصحــــــــــــــــــــــــــــــــ -
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 ـــــة       عضواً ــــــــــــوزير الشؤون االجتماعيــــــــــــ -

 ـــــــة      عضواً ــــــــــــوزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ــــاع      عضواً ــــــــــــوكيل وزارة الدفـــــــــــــــــــــــ -

 ــــــــة      عضواً ــــــــــــوكيل وزارة الداخليــــــــــــــــ -

 ــــر     عضواً ــــــــــــرئيس جمعية الهال  األحمــــــــــ -

 ــــــي      عضواً ـــــــــــرئيس جهاز الدفاع المدنــــــــــ -

 ــة      عضواً ـــــــــــأمين الهيئة العامة للبيئــــــــــــــــــ -
    

 وتختص الهيئة بما يلي: 

 تنسيق الجهود إلدارة الطوارئ والكوارث واألزمات. -

 الوطنية لمواجهة الكوارث.العمل خطة متابعة إعداد وتنفيذ  -

 بالطوارئ. ي الخاصإدارة الصندوق السياد -

 إشراك وإلزام الجهات المعنية ببرنامج الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث والطوارئ.  -

 عداد الخطط القطاعية واإلقليمية لمواجهة الكوارث والطوارئ.متابعة إ -

 تنسيق برامج االستعداد واالستجابة للمؤسسات العامة والجمعيات الوطنية. -

برة وجهود المنظمات الدولية المتخصصة في تبسيط برامج الشراكة واالستفادة من خ -

 مجا  إدارة الطوارئ.

 التقرير بشأن وجوب تعويض األشخاص الذين يتضررون بسبب الكوارث.  -

والدفاع المدني وإزالة مراجعة التشريعات المتعلقة بالكوارث والطوارئ واإلغاثة  -

ات الفاعلة في تساقها وانتظامها، وتحديد أدوار الجهالتعارض بينها والعمل على إ

إدارة الطوارئ والتدابير التنظيمية، والعمل على إصدار قانون موحد ينظم إدارة 

 الكوارث والطوارئ.

دراسة االتفاقيات الدولية التي وقعتها ليبيا والمتعلقة بعمليات البحث واإلنقاذ سواء في  -

كوارث البر أو البحر أو الجو، وتفعيل دور ليبيا فيها كجزء من خطط مواجهة ال

 والطوارئ.
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االستفادة من المعلومات التقنية الحديثة في مجاالت االستشعار عن بعد والمعلومات  -

والتنسيق مع شبكة الرصد الزلزالي  (ICT)وتقنية المعلومات  (GIS)الجغرافية 

 المحلية بشكل مستمر.

لالستجابة اعتماد معايير جيدة إلدارة الكوارث والطوارئ، وتطبيق المعايير الدنيا  -

ً في عمليات تقديم اإلغاثة اإلنسانية، بما يتالئم واالحتياجات  للكوارث المعتمد دوليا

 الوطنية.

استحداث إطار قانوني لدور المنظمات األهلية والمجتمع المدني والمنظمات التطوعية  -

الكشافة، الهال  الحمر، الجمعيات وغيرها، لتحديد أدوارها بوضوح في خطط )مثل 

 ئ واالستجابة للكوارث.الطوار

في حاالت الطوارئ والكوارث وجعل  ةإعطاء األولوية القصوى لبرامج حماية البيئ -

خطة الطوارئ البيئية تحتل مركزاً بارزاً في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث 

 والطوارئ.

تحديث إدارة األزمات والكوارث واستمرار األعما  والتركيز على أهميتها في برامج  -

 رة الكوارث للمحافظة على التنمية المستدامة.إدا

في  دورهالعمل على ضرورة وضع آلية عملية لتثقيف وتوعية المواطن بأهمية  -

حاالت الكوارث والطوارئ والمحافظة على سالمته وسالمة األخرين والممتلكات 

 والبيئة في جميع الحاالت، وعدم إغفا  المتحدثين بلغات غير عربية.

هات فاعلة في حاالت الطوارئ مثل القانوني ألداور عملية وهامة لج صياغة اإلطار -

وخاصة اإلدارات الفنية المختصة في الحماية من الحرب الكيماوية  الجيش،

 والبيولوجية والدورية.

تخصيص الموارد البشرية والمالية الالزمة للتخطيط واالستجابة للكوارث في  -

يع األجهزة والجهات التي لها أدوار في خطط الميزانية العامة للدولة، وموازنات جم

 الكوارث والطوارئ لمواجهة المتطلبات في هذه الحاالت.

العمل على تشجيع البحث العلمي والدراسة األكاديمية في مجا  إدارة الطوارئ  -

بالداخل والخارج، وإنشاء مركز بحث علمي متخصص في مجا  الكوارث، وتحليل 

من واإلنفاق عليها نظراً البيئية، ومراقبة الجودة والتشغيل األدراسات الالمخاطر و

رتقاء بجهود اإلغاثة واالستجابة في إللطبيعة الدور التطويري لهذه البحوث في ا

 حاالت الكوارث والطوارئ في ليبيا.
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أهمية اإلسراع في تبني هذه اإلستراتيجيات، وتكليف كل القطاعات التنفيذية بوضع  ثانيا :

خطط عمل لتنفيذها، وعلى أن يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية العامة إلدارة الطوارئ 

ت نجاح إستراتيجية إدارة ، وفيما يلي نورد متطلبااإلستجابة متناسقةلتكون خطط 

 الطوارئ.
 

األهتمام بإستخدام أدوات التكنولوجيات الرقمية في جميع مناحي الحياة الصحية  :ثالثا  

والتعليمية واالقتصادية واألمنية وغيرها، فهذه التقنية رغم أهميتها في التنمية في 

الظروف الطارئة واألزمات والكوارث، ولقد أثبتت الصين مدى تأثير استخدامها للعالم 

 ال  تأثيرها.رونا والسيطرة عليها واقجائحة كو الذكي في الحد من
 

األهتمام بالعالج النفسي لكل المواطنين خال  وبعد الطوارئ والكوارث ألن ردة  :رابعا  

فعل اإلنسان وتعامله وسلوكه أثناء الطوارئ وبعدها عامل مهم في تحديد االستجابة 

دة تخزين غير ، وزياواء في نزع الخوف والهلعالجيدة للكوارث والحد من تأثيرها س

ً من نقصها أو لعدم معرفة مدى الطارئ أو  الضروري من مستلزمات الحياة خوفا

 الكارثة.
 

األهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة ليتمتعوا بحقوقهم الصحية والتعليمية والخدمية  :خامسا  

والحياتية، وتمكينهم من الوصو  لكل احتياجاتهم في أماكن سكناهم، والتركيز على 

 ة والتثقيف لألشخاص ذوي اإلعاقة كل حسب نوع اإلعاقة وحسب الطارئ.التوعي
 

الطوارئ، وتحميل المسئولية بشكل أهمية توحيد التشريعات والقوانين التي تنظم  :سادسا  

دقيق ليعرف الجميع واجباتهم وحقوقهم أثناء الطوارئ، وتنظيم العمل من أجل التنبؤ 

 اآلثار.الحاد وسرعة االستجابة والحد من 
 

األهتمام بتدريب كل العاملين في الدولة وكل المواطنين، ودعم التوجه للسالمة  :سابعا  

أوالً لما لذلك من أهمية في التنبؤ بالطوارئ، والحد من أثارة عند حدوثه وسرعة 

 االستجابة له بصورة علمية.
 

والمساعدة المنظمة تشجيع العمل األهلي التطوعي في برامج التدريب قبل األزمات  :ا  ثامن

 أثناء االزمات، واقال  معاناة المواطن والوطن.
 

تأمين الحد األدنى من االحتياجات الغذائية والدوائية لفترات زمنية قادمة، وتحسين  :تاسعا  

 وضع التخزين والصرف منه، أخذ في الحسبان المعايير الدولية لذلك.

الطارئة ليكون أكثر مسئولية أثناء هتمام باألعالم وتوجيهه في الظروف إلا :عاشرا  

االزمات، وأن يعمل اإلعالم بكل برامجه وأنواعه بمهنية فائقة، وأن يتابع إعادة تأهيل 

 المجتمع وأهله للعودة للحياة الطبيعية بعد األزمات والجوائح والكوارث.
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 متطلبات نجاح استراتيجية ادارة الطوارئ

 أسس نجاح إدارة الطوارئ
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