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 مقدمة  

،  ة األزماتالخط األول لمواجه  علىأزمة ضغطا مباشرا من طرف المتساكنين باعتبارها    حدوثتواجه البلديات عند  
واألقرب    فهي األول  المحلي  الطرف  المستوى  المتساكنون على  إليه  يلتجئ  الكوارث    الذي  من  والمتضررون 

بإمكانيات بشرية  زمة  ما تجد البلديات نفسها وحيدة في مواجهة األ  لكن غالبا    .كالفيضانات والحرائق وحتى األوبئة
الة لحماية  وتنفيذ تدابير فع    للحد منها  الوقائية الالزمة  جراءات ال واتخاذ    هاتوقع  ضعيفة وقدرات محدودة على  ومادية

لبلديات في إدارة  ل بالنسبة  أكثر وضوحا لتدخ  مجال أرست مجلة الجماعات المحلية في المقابل  الممتلكات.الناس و 
إلى    ترمي  " التراتيب الضبطية"  أن    على   الذي نص    من مجلة الجماعات المحلية  267الفصل  األزمات من خالل  

 .تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم

 ص: و وتشمل الجراءات الضبطية بالخص
الحوادث واآلفات   - أمرها  كل ما من شأنه أن يمكن من تالفي  المالئمة وتدارك  الوسائل  والكوارث بشتى 

بالقيام بالسعافات الالزمة كالحرائق والفيضانات والكوارث واألوبئة واألمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك  
 .التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند االقتضاء

أ عن جوالن الحيوانات الضارة أو المفترسة أو  ي أو تالفي األخطار التي قد تنشق  التدابير التي ترمي للتو   -
 " السائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجوالنها بالمناطق السكنية.

، حيث كان دورها يقتصر  الضبطيةفي إطار التراتيب في إدارة األزمات س هذا الفصل دورا أكثر أهمية للبلدية  ويكر  
صدور مجلة  عد  ر هذا الدور بّ  رة الكوارث بصفتها عضوا. لكن تطوسابقا على المشاركة في اللجنة الجهوية لدا

   :من األزمةإدارة تشمل مختلف مراحل أصبحت  التي و  الجماعات المحلية
 الوقاية.  -
   .التدخل العاجل  -
 . تخفيف األضرار -

حتى تكون    األزماتوالتي تتطلب أساسا إعداد خطة لدارة    ية التي تقوم عليها إدارة األزماتاألساس  جاالتوهي الم
وتمثل هذه الوثيقة دليال منهجيا أوليا يرافق    . نظرا للمسؤوليات الكبيرة التي ُأنيطت بعهدتها  جاهزيةالبلديات أكثر  

   .المهمةالبلديات في إعداد مثل هذه الخطة 
 : ينوينقسم هذا الدليل إلى جزئ 

 الخطة العامة لدارة األزمات في المستوى المحلي.الجزء األول:   -
   :  لدارة بعض األزمات خصوصية  خططمالحق:  الالجزء الثاني:   -

 أزمة الكورونا. مثال –خطة خصوصية لدارة أزمة األوبئة : األولالملحق  ▪
 الثاني: خطة خصوصية لدارة أزمة الفيضانات.الملحق  ▪
 . في الغابات والجبال الحرائقالثالث: خطة خصوصية لدارة أزمة  الملحق ▪
 االنفجارات في المصانع. الرابع: خطة خصوصية لدارة أزمةالملحق  ▪
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 الجزء األول: الخطة العامة إلدارة األزمات 

ي المستوى المحلي 
 
 ف

  
I.    -I األزمات إدارة أهداف خطة  : 

 تهدف خطة إدارة األزمة باألساس إلى:   
   وصون حياة المتساكنين وصحتهم ورفاههم.حماية  -
 . الطبيعةوبالبيئة و  بالممتلكاتتخفيف األضرار التي تلحق   -
  . وفعالية مواجهة األزمة بكفاءة  -
 األزمة. عند وتوجيههم   إعالم المواطنين -
 . البلدية المرافق سائل و الو  التخفيف من الخسائر أو التلف أو التعطل الذي يصيب  -

     II -   : شروط نجاح خطة إدارة األزمة 
 : أهم شروط نجاح خطة إدارة األزمةمن 

 تحيين مخطط إدارة األزمة بصفة دورية على األقل مرة في السنة حتى ال يبقى وثيقة جامدة.   ▪
مختلف فرق التدخل وللتعرف  مع  التدرب على تنفيذه بكامله أو جزء منه الختبار مدى فاعليته ومدى جاهزية   ▪

   الممكنة.على نقاط القوة والضعف في هذا المخطط وتالفي النقائص الممكنة وإدراج التحسينات  
 تشريك المجتمع المدني والمواطنين في إعداده وتقييمه وتنفيذه.  ▪

      III -  البلديةاألزمة في مستوى إدارة خلية  : 

 : ومهامها  دور خلية األزمة  -1
من مرحلة الوقاية إلى مرحلة    انطالقا هي هيكل متعدد االختصاصات مكلف بإدارة األزمات على المستوى البلدي  

هي مركز القيادة  وخلية األزمة الخروج منها.  كيفية إدارة االزمة واالستجابة الفورية لمختلف األحداث حال وقوعها و 
ية للحد من آثار مختلف األزمات والكوارث وضمان سالمة  هدفها األساسي اقتراح الجراءات العمللدارة األزمة  

 ومن أهم أدوار خلية األزمة:  المتساكنين والممتلكات.
 .حول األزمة للحقائق  رالمعلومات لتجنب أي انحراف أو تغيي تجميع ومركزة −
 لمختلف األزمات.  تحديد استراتيجيات العمل واالستجابة −
 . لمجابهة األزمة الجراءات المنفذةمتابعة و  البشرية والمادية إدارة وتنسيق الموارد  −
 تقييم التدخالت واالستفادة من التجارب.  −
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   : تركيبة خلية األزمة ومختلف الفرق المساندة -2
 الفريق المركزي لدارة األزمات وأهم أدواره:  ❖

 تتركب خلية األزمة باألساس من: 
، يشرف على إعداد خطة إدارة األزمات وإدارتها حال وقوعهاو رئيس البلدية: وهو رئيس خلية األزمة   ✓

 التقليص من آثارها. على أيضا يعمل و 
 .الكاتب العام: يساعد وينوب رئيس البلدية ✓
 والنظافة...  أعضاء من المجلس البلدي حسب االختصاص: رئيس لجنة الصحة ✓
عن المعدات البلدية، المسؤول عن النظافة، المسؤول عن الدارة المالية،  المسؤولون الفنيون: المسؤول  ✓

  . الشؤون القانونيةالمسؤول عن 
   ما.أو من ينوبه بالمنطقة البلدية  رئيس مركز الشرطة أو الحرس  ✓
   . ممثل الحماية المدنية في المنطقة البلدية ✓
  .ةفي البلدي المكلف بالعالم ✓
بخبراء ومختصين حسب نوع األزمة )طبيب في حالة أزمة طبية، مختص في مداواة  إمكانية االستعانة   ✓

 الحشرات...( 

 والمالحظ أن تركيبة خلية األزمة يمكن أن تتغير حسب نوع الخطر أو األزمة وحسب درجة جاهزية األعضاء. 

 فريق االتصال:  ❖
 : ويتلخص دوره باألساس فيوهو الفريق المكلف بإدارة األمور االتصالية  

 بتطورات األزمة.   إعالم مختلف المتدخلين ✓
  .حول األزمة إعالم المتساكنين وإيصال المعلومة ✓
 التنسيق مع مختلف وسائل العالم.  ✓

 لمجابهة األزمة:  لميدانيةتركيبة الفرق ا ❖

  كما يمكن  .يشرف على كل فريق رئيس فريق وهي الفرق التي ستقوم بالتدخل في مختلف مراحل األزمة، ويمكن أن  
 تقسيم هذه الفرق حسب مناطق تدخل جغرافية في حالة امتداد األزمة أو حسب وسائل التدخل والمعدات الموضوعة.

خلية األزمة وبقية  مسك قائمة في مختلف أعضاء  لبلدية أن تعلى اولتحديد مختلف الفرق وضمان إدارة جيدة لها،  
للبلدية،    ميدانيالبلدية، أعضاء المجلس البلدي، الفريق الداري، الفريق التقني وال  )رئيس  ميدانيةالخاليا الفرعية وال

فريق االتصال، األمن، الحرس، الحماية المدنية ....( ويمكن تقسيمها حسب نوع األزمات والمخاطر. وفقا للجدول  
 : التالي
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 االسم اللقب 
االختصاص أو  

 الصفة 
      1رقم الهاتف 

 2و 
 البريد االلكتروني  العنوان 

     
     
     

  
مستوى البلدية مثال عن تركيبة خلية األزمة في 

 
 

 مكان انعقاد خلية األزمة:  -3

تهيئة مكان بالبلدية الستيعاب مختلف الفرق المكلفة    ويجب الحرص علىهو البلدية،  مبدئيا  مكان انعقاد خلية األزمة  
إذا استوجب األمر    Site de repli  من المهم برمجة مكان احتياطي النعقاد اجتماعات خلية األزمةبإدارة األزمة. و 

عن المخاطر لضمان استمرارية  ذلك. ومن المهم أيضا أن يكون هذا المكان مجهزا بأدوات االتصال الكافية وبعيدا 
 ومن بين التجهيزات:  عمله

 خطوط هاتفية،  -
 أجهزة كمبيوتر   -
 طابعات -
 خرائط المخاطر بالمنطقة البلدية....  -

 
 
 

فريق إدارة االزمة
رئيس خلية األزمة

رئيس البلدية

ة الفريق الميداني منطق
1

ة الفريق الميداني منطق
2

ة الفريق الميداني منطق
3

أعضاء الفريق 
المركزي

كتابة خلية األزمة

فريق االتصال
فريق إدارة 

المعدات 
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     VI -  األزمة   مراحل إدارة 
 :مراحل وهي 3األزمة إلى  تنقسم إدارة

   .قبل األزمة مرحلة ما -
 األزمة.مرحلة  -
 .مرحلة ما بعد األزمة -

 . جيدة لألزماتوتتطلب كل مرحلة مجموعة من االستعدادات والمكانات لدارة 

 مرحلة ما قبل األزمة   .1
 لها البلدية: تعرضالتي يمكن أن ت واألزماتالمخاطر أهم تحديد  .1.1

لها البلدية أو    يمكن أن تتعرض  التي  األزماتو المخاطر  أهم    ضبطتقوم خطة إدارة األزمة في مرحلة أولى على  
   .آثارهاها و حجمات وتحديد مدى تكرارها و لمخاطر واألزمالتي تعرضت لها من خالل جرد وإحصاء أهم ا

 : التاليتمشي ل فقا لو ذلك منهجية إدارة المخاطر و  اعتمادويمكن لضبط هذه األزمات 

 
 

مختلف  تحديد  االنطالق من    يمكن  لتحديد هذه المخاطر و :  Identification des risques  المخاطرتحديد   ✓
في إطار إنجاز هذه المهام مثل    المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها  ثم تحديد  ، البلديةاألنشطة والمهام في  

، إنجاز شبكات تصريف المياه، التدخالت االجتماعية،  النظافة، التنوير، البنية التحتية، أنظمة المعلومات
 ... الجباية المحلية

الممكن    خلق سيناريوهات مختلفة حول المخاطر هات وذلك ب لسيناريو المخاطر طبقا    تحديد ويمكن أيضا اعتماد  
 )مثال فيضانات، حرائق، حادث مرور خطير...(  في المستوى المحلي سيرها كيفية تطورها و و  حدوثها

 

تحديد المخاطر -1

تقييم المخاطر-2

معالجة المخاطر-3

استراتيجية -4
التحكم في المخاطر
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 : ومن بين أهم المخاطر التي تتعرض لها البلدية
 المخاطر الطبيعية:   •

 . الفيضانات  -
 غابات الحرائق   -
 األوبئة.  -
 . الناموس  -

 : المخاطر غير الطبيعية  •
 )تلوث، عدم رفع الفضالت، مصبات عشوائية...(  أزمة بيئية -
 ألعوان البلدية. إضراب  -
 . حادث إرهابي -
   . حوادث مرور خطيرة  -
 حريق، تلوث...( نفجار، ا)  حادث صناعي -

  قياس في بعض األحيان  يتعذر   وقدمن حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها. :  تقييم المخاطر ✓
إحصائية عن الحوادث السابقة. وكذلك فإن تقييم شدة  طيات  معحجم هذه المخاطر وكلفتها نظرا لعدم توفر  

كل  تقدير  ولتقييم المخاطر يتم في مرحلة أولى    في حالة مخاطر غير مادية.   ا النتائج عادة ما يكون صعب
تقييم  وفي مرحلة ثانية يتم ال   ،من حيث احتمالية حدوثها وآثارها أو تكلفتها   بكل نشاط أو مهمة  خطر خاص 

 . Cartographie des risques  ضمن خارطة المخاطرجملي للمخاطر ال
 مخاطرالمثال عن خارطة 

 جدا : كثير الحدوث 5 الحدوث،كثير : 4الحدوث،  توسطم :3، ضعيف : 2، ضعيف جدا: 1:  احتمال الحدوث
  .أضرار كبيرة جدا  5أضرار ضئيلة إلى  1: )التكلفة المالية، والبشرية( من آلثارا

 اآلثار * = احتمال الحدوث تقييم الخطر
 نقاط 6و  1= بين و  اللون األخضر: خطر ضعيف -
 نقطة 14إلى  7= من    اللون األصفر : خطر متوسط -
 نقطة فما فوق  15= من  اللون األحمر خطر كبير  -

 احتمال الحدوث 

ثار
اآل

 

25 20 15 10 5 5 
20 16 12 8 4 4 
15 12 9 6 3 3 
10 8 6 4 2 2 
5 4 3 2 1 1 
5 4 3 2 1  
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في تدخالتها   المخاطر الكبيرة وإعطائها األولوية مجهودات البلدية على مجابهة تركيزومن خالل هذه الخارطة يتم 
 الوقائية. 

قابله طرق للعالج والتعامل تكل مستوى من المخاطر  ، فبتحديد طرق التعامل معهاوذلك   معالجة المخاطر ✓
 : للتعامل مع المخاطر  هناك أربعة أساليب ها، ومبدئيامع

أو ال يمكن التنبؤ به    بلديةبير وال يؤثر على أهداف الباعتبار أن الخطر غير ك:  قبول المخاطر •
   هذا الخطر.فإنه يقع قبول لذا  ، تكاليف التحكم فيه كبيرة مقارنة مع الخطرأن  أو 

المخاطر • إتجن    يتم  :  تجنب  المخاطر  كانب  البلديةذا  مقر معرض فضل  ت  ت  تغيير  مثل  تالفيها 
 . لالنهيار أو هدم بناءات في مناطق معرضة للفيضانات 

المخاطر • ب:  تقليل  مثال  وذلك  المخاطر  لتقليل  الجراءات  للحرائق  اتخاذ  إنذار  نظام  وضع 
 بلديات مجاورة لبناء منشآت أو معدات للوقاية من الكوارث. أو التعاون مع  والفيضانات 

 . التأمينك  باالحتماء منها بمقابل مالي   نقل المخاطر   يتم  و   إلى الغير من خالل نقلها    : نقل المخاطر •
 تحكم في المخاطرللاستراتيجية وضع  ✓

 الخطة. وذلك بوضع خطة عمل لمواجهة كل خطر وتحديد المسؤوليات واآلجال لتنفيذ هذه 

طبيعة 
  المخاطر

 التكلفة
 

 استراتيجيات التعامل مع المخاطر 
 

الخطوات  
الواجب  
 القيام بها 

 المسؤول 

   نقل المخاطر  تقليل المخاطر  تقبل المخاطر  تجنب المخاطر 
        فيضانات

        حريق
        تلوث 

 

 وضع منظومة لإلنذار المبكر والوقاية  .1.2

يتم وضع برنامج للوقاية من هذه المخاطر   ، ض لها المنطقة البلديةالمخاطر التي يمكن أن تتعر  بعد تحديد مختلف  
تنبئ  التي    عراضاألعالمات أو  في النذار  إشارات ال وتتمثل  حسب نوع الخطر.  تعتمد إشارات  وأنظمة إنذار مبكر  

ات خاليا يقظة عند إمكانية وقوع كوارث  البلدية لكشف ومتابعة هذه الشار   ويمكن أن تعتمد   .بإمكانية حدوث األزمة
كاشفات  في حالة فيضانات أو  متابعة األرصاد الجوية  التكنولوجيا الحديثة مثل    كالفيضانات والحرائق، وكذلك تعتمد

  واعتماد برمجيات ذكية للتوقعات حول المخاطر تسمح بقياس حالة الحرائق    في   (détecteurs de fumée)دخان  
 اتجاهاتها وتأثيرها ونتائجها.  
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، وتشريك  على كشف إشارات النذار والعالم بها   في البلدية  قدرات الفريق  بناء  هذا وتجدر الشارة إلى ضرورة 
شبكة اتصاالت فعالة  وتركيز  المواطنين والمجتمع المدني في توفير المعلومة حول الشارات المبكرة حول الكوارث  

 حول مختلف هذه الشارات.  ومةتسمح بنشر وتداول المعل

 :  عهاإدارة األزمة أثناء وقو  .2
على    اعتماداإدارة األزمة،  خطة  جاء ب   تنفيذ ماو   حول الكارثة،  بتفعيل خلية األزمة على إثر تلقي النذار   ويكون ذلك 

عملية  وهي بطاقات  .  Fiches opérationnelles  وعملياتية Fiches organisationnelles طاقات تنظيميةب
والتدريب على    ن مختلف هذه البطاقات بصفة دورية. ويجب تحيي وكيفية التدخل  مختلف المتدخلين  دوار أ ح  توض  

 .عمليات بيضاءفي إطار  تنفيذها

   البلديةبزمات  األ خلية إدارة تفعيل  .2.1

تلق   البلدية  بمجرد  رئيس  األزمةي  خطورة  مدى  تقييم  وبعد  الخطر  حول    لنذار  األولية  والمعلومات  لحجمها  وفقا 
االتصال الذي    كما يقوم بإطالق مخطط،  لالنعقاد السريعخلية األزمة  دعوة  ، كخطوة أولى  ، يجب عليهالخسائر 

 وكذلك تحذير المواطنين.  ديري كل فريق وفًقا لخطورة الحدثيتكون من تحذير م 
 اجتماع خلية األزمة:   .2.2

 . وتتمثل مهامها في:ضبطها مسبقا حسب نوع األزمةوذلك طبقا للتركيبة التي تم  
  ة المواجهة.أهداف خطوضع  ✓
  طبقا لمخطط إدارة األزمة.  خطة المواجهة  تفعيل ✓
  ة.الجراءات العملية المتصاص األزمتفعيل   ✓
 وحسب الفرق.  وفقا للتدخالت الميدانيةوالمهام  توزيع األدوار ✓
 ت لمواجهة األزمة. والتجهيزاوارد البشرية والمالية توفير الم ✓
 . زمني للتدخلبرنامج وضع  ✓

 : والتدخل النجدة اإلنذار و  تفعيل عمليات  .2.3
التحذير    من خالل إشارات  الداهم كيفية  بسرعة  إطالق  الممكنة حول الخطر  الوسائل  المواطنين بمختلف  وإعالم 

أماكن  لوسائل النقاذ و  هاضبطالتي تم   طبقا للقائمة التوقي منه. وتفعيل تدخل مختلف الموارد من أعوان وتجهيزات
البلدية في  المتاحة  في    عند وقوع األزمة.  القامة  إمختوتتمثل  وأماكن  والمعدات  التجهيزات    المتضررين   يواءلف 

األمثل   هااستخدامبتعبئة مختلف الموارد منذ بداية األزمة، وضمان المتوفرة بالبلدية عند وقوع األزمة وهو ما يسمح 
 : وتتمثل هذه التجهيزات في. لمجابهة األزمة
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 .( ت، قوارب نجاة..ا )سيارات إسعاف، حافالت نقل، سيارات، جرار عربات النقل والتدخل   -
، معدات قطع أشجار، تجهيزات رش مبيدات،  مياه ة، مولدات كهربائية، معدات شفط التجهيزات )أسر   -

 بنزين، مبيدات... 
مع التأكد من توفر  أماكن اليواء )قاعات تابعة للبلدية، مدارس قاعات رياضية، نزل، مبيتات جامعية  -

 . للمبيت  وصلوحية المقرات التجهيزات  
   ( ممكنة )أطباء، صيدليات، مستشفياتأماكن السعاف ال -

ودة خارج منطقة األضرار  هذه الوسائل والمعدات موج أن  ن مبصفة مسبقة    من الضروري التأكد مع الشارة إلى أنه  
ويمكن الوصول إليها في حالة األزمات. مع ضرورة التحقق من توفر هذه التجهيزات بشكل دوري وتحيين هذه بطاقة 

ويمكن التنسيق مع البلديات    المعدات. مع السعي إلى صيانة التجهيزات لتالفي عدم جاهزيتها عند وقوع األزمة.
لتحديد مختلف المعدات    ة، الدارة الجهوية للتجهيز، ديوان التطهير، الحماية المدنيةوالسلط الجهوية )الوالي المجاورة  

 . واالستعانة بهم عند الحاجة لمجابهة مختلف الكوارثالمتوفرة لديها  والتجهيزات  

 قائمة المعدات 

 السائق  مالك ال مكان التواجد  طبيعة المعدات 
االتصال بالسائق  

 )عنوان/هاتف( 
     رافعات/سيارات إسعاف/جرارات 

معدات إطفاء/محركات شفط  
 ... مولدات كهربائية /مياه

    

 

للتأكد من نجاعة التدخالت    لتقدم عمليات النقاذ  التدخل متابعة حينية من طرف فريق إدارة األزمة  توتتطلب عمليا
 التعديالت الالزمة على خطة التدخل. تغالل األفضل للتجهيزات والموارد وإدخال ومدى االس

 ها: انتهاءإدارة األزمة إثر  .3
  :تتمثل أهم التدخالت في هذا المجال في

 تقييم أكثر دقة آلثار األزمة لة من خالصورة البلدي واألضرار على  حصر األضرار المادية والبشرية،  •
 )الضحايا، الخسائر المادية...( 

واالنعكاسات السلبية والتخفيف من آثار األزمة على المواطنين   العمل على التقليص من األضرار •
 )المساهمة في تنظيف اآلثار، استعادة النشاط االقتصادي...(   .بتوفير خطة لمساعدة المتضررين

 هم. إظهار التعاطف معاالتصال بالمتضررين ومواساتهم وتقديم المساعدة إليهم و  •
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  . تأثيرهاعزل األزمة حتى ال يتضاعف  •
 تجميع وتحليل المعطيات لتعديل التدخالت وفقا لنقاط الضعف التي تم رصدها.  •
 تقييم التعامل مع األزمة من خالل بطاقة تحتوي المعطيات التالية:   •

 
 اسم األزمة وموضوعها 

 
 متى وقعت 

 
 أين وقعت 

 
 ماهي عالمات اإلنذار المبكر

 
 كيف وقعت األزمة 

 
 وآثارها ماهي نتائجها 

 
 تسلسل األحداث زمنيا وتطورها

 
 اإلجراءات العاجلة التي تم اتخاذها 

 
مدى نجاح أنظمة اإلنذار المبكر 

 في رصد األزمة 
 فريق األزمة 

 
 أطراف األزمة 

 
 إدارة األزمة إعالميا 

 
أسباب النجاح أو الفشل في إدارة األزمة )تقييم عمل الفريق،  

 ...التجهيزات، القرارات 
 .الدروس المستفادة والتوصيات 

 
 

    V-  خالل األزمة   االتصال خطة 
وما    شبكات التواصل االجتماعي  الذي تعرفه  تطورال يمثل االتصال محورا أساسيا لدارة جيدة لألزمة خاصة مع  

والمعلومات    الشائعاتسرعة نشر المعلومة وإمكانية نشر  ب   ما يتعلق فيأمام البلديات  يمكن أن تطرحه من تحديات  
وبصفة    البلديات مطالبة بتوفير المعلومة الدقيقة والحقيقيةلذلك فإن  .  األزمةوما ينتج عنه من تعكير لوضع   الخاطئة
  من خالل االستعداد وذلك    بصفتها الجهة الرسمية المخولة لصدار المعلومة الصحيحة.حول األزمات    متواصلة

متحدث رسمي وإعداد بيانات صحفية نموذجية  تقديم  خطة اتصال و   وإعداد بصفة مسبقة لالتصال خالل األزمة.  
 والرسائل التي يمكن تقديمها ومصادر المعلومات. حول وسائل العالم والصحفيين قوائم  توفير و 

 أهداف خطة االتصال خالل األزمة  .1
 وتهدف خطة االتصال إلى:  

 تحذير الناس،  •
 إعالمهم،  •
 طمأنتهم،   •
 تكذيب الشائعات.  •

 



13 
 

   :محتوى خطة االتصال .2
 محورين:  على وتشتمل خطة االتصال 

وأعضاء المجلس البلدي لعالمهم بالوضع المتعلق باألزمة : وهو موجه لموظفي البلدية االتصال الداخلي -
واالتصال الداخلي مهم ألن ه يمك ن من   وبالخطوات التي عليهم اتخاذها في إطار دورهم لمجابهة األزمة.

 وإبراز أهمية ودور جميع الموظفين في مواجهة األزمة. وتقديم رسالة اتصالية موحدة، توحيد الجهود 
نشر المعلومات  : وهو موجه لمتساكني المنطقة البلدية وكذلك العالم. ويهدف إلى توفير و الخارجي االتصال   -

و   للسكان البلدية،  المنطقة  مثل  بعةمتافي  بالكارثة  المتعلقة  كارثة  ال  التطورات  كانت  إذا  الجوية  توقعات 
تأمين العالقة مع مختلف وسائل العالم وإصدار البيانات الصحفية  و طبيعية )فيضان، حرائق الغابات(  

 ... بالتنسيق مع رئيس البلدية

باعتباره المسؤول األول في البلدية وظهوره أساسي  ويتولى رئيس البلدية وحده مخاطبة العالم في حالة حدوث أزمة  
 . مع إمكانية االستعانة بخبير أو مساعد لتقديم مزيد من التوضيحات لطمأنة الناس. 

 :دور خلية االتصال خالل األزمة .3

 : في إطار إنجاز مهمته يتولى فريق االتصال
وكيفية االتصال بهم لتحذيرهم من إمكانية  مسك قائمة في المتساكنين في المناطق األكثر عرضة للخطر   -

   .وقوع الكارثة
   االتصال بها. مكنمختلف وسائل العالم التي يمسك قائمة في   -
بالهاتف    ة مباشر بالمتساكنين  االتصال   - المدنية... أو  الحماية  أو  الحرس  أو  الشرطة  على  باالعتماد    أو 

استعمال وسائل العالم )راديو  و/أو    فيضانات ال  مثل ب وقوع الكارثة إذا كانت متوقعة  لتحذيرهم من اقترا
  المبالغةالحرص على عدم  مع عدم  وتلفزيون، الصفحة الرسمية للبلدية على وسائل التواصل االجتماعي(  

 خلق حالة من الذعر.  تالفيل  في عملية التحذير 
   .عند الوقوع الفعلي للكارثة  التي ينبغي عليهم اتباعها السالمة  جراءاتإطالع السكان على إ -
 : المراحل التالية اعتمادوذلك بإعداد المحتوى االتصالي خالل األزمة  -
 االتصالية: الجماهير المستهدفة بالرسالة تحديد  -1

 أطراف رسمية...(   ، أقارب الضحايا،. )مواطنين كل جمهورالرسالة الخاصة ب تكييف   للتمكن من •
 .الجمهور  اكيف يمكن الوصول إلى هذتحديد  •
 .اللغة المناسبة لمخاطبة هذا الجمهور •
 بهم.  قنوات االتصال المناسبة •
 . مدة االتصال •
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 ضبط الرسالة العالمية:  -2
 . الهدف من الرسالةتحديد  •
 ....الطمأنة، التوقعات التحذير، : العالم، محتوى الرسالةتحديد  •
 ... ، التعاطفالتحذير، التفاؤل: الحزن، مشاعر الرسالةتحديد  •

 مثال رسالة تحذيرية 
 

تبعا لتوقعات األرصاد الجوية بنزول أمطار رعدية بكميات كبيرة يوم ...... بداية من الساعة .... ونظرا لتواجد  
 منزلكم في منطقة معرضة للغرق أو الفيضان فإننا ننصحكم باتخاذ التدابير التالية:  

  نة ووسائل التنقل كالسيارة إخراج أو إبعاد أمتعتكم المعرضة للتلف مثل المعدات الكهربائية والمعدات الثمي  ▪
 من األماكن المعرضة للفيضان. 

 االستعداد لخالء المحل حال ارتفاع منسوب المياه....  ▪
 ... لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بالبلدية على الرقم التالي

 
 

 ضبط قنوات االتصال   -3
 من هو المتحدث الرسمي )رئيس البلدية أو مسؤول إداري...(  •
 االتصال الداخلي واالتصال الخارجي تحديد وسائل  •
االتصال:   • مكتوبة  شكل  وبيانات  أو  بالغات  مختصرة  تكون  أن  االجتماعي على  التواصل  وسائل 

 ... ن بالمواطني  مؤتمر صحفي، لقاءات مباشرة   ، عقد(مسجلة  أو غير مباشر   ة عن طريق فيديو)مباشر 

 ة األزمة:ولنجاز هذه المهمة بالحرفية الكافية على خلي

 التحق ق من صحة المعلومات المقدمة وخاصة المعلومات حول الضحايا.  -
معلومة طبقا للمبادئ المعمول دة والقيام بالتثبت من صحة الك  ؤ مصادر رسمية مجمع المعلومات من   -

 . بها
حول تطور  تقديم الحقائق كما هي وتالفي تقديم تفسير أو فرضيات سابقة ألوانها حول أسباب الكارثة أو   -

   .الوضع في المستقبل 
القتضاء،  تقديم المتحدث الرسمي باسم البلدية وهو رئيس البلدية للحقائق المثبتة فقط، واالعتراف، عند ا -

 وأنه سيتم استكمالها الحًقا.  بأن المعلومات جزئية
 إمكانية دعوة الخبراء لتقديم إجابات علمية.  -
 علومات المتوفرة. عدم رفض الجابة عن التساؤالت في حدود الم -



15 
 

تقديم المعلومة بصفة متواصلة ألن السكوت يمكن أن يستغله البعض لترويج الشائعات وغياها قد يخلق   -
 . جوا من الثقة

 
 مثال إعداد بيان صحفي 

 
 :يتم إعداد البيان الصحفي من طرف فريق االتصال بالتنسيق مع رئيس البلدية أو نائبه ويهدف البيان إلى 

 إعالم السكان بتطورات الوضع من خالل وسائل العالم.   -
 توفير المعلومة لوسائل العالم.  -
 الرد على الشائعات.   -
 تخفيف الضغط العالمي على خلية األزمة حتى تكرس مجهودها لمجابهة األزمة.  -

 هيكلة البيان الصحفي 
 تقديم الحقائق حول األزمة. -1
 تقديم إجراءات الغاثة التي تم تنفيذها.   -2
 عدد الضحايا والمفقودين إن وجدوا.  -3
 .كيفية االتصال للحصول على معلومات -4

 
 

 خاتمة   

التنظيمي للواقع  أكثر  يستجيب  حتى  المنهجي  الدليل  هذا  تطوير  ل يمكن  البلديات واللوجستي  أهم  مختلف  ومن   .
بالمنطقة البلدية.    والمتساكنين  تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص   محتواه   تنظيم استشارة حول التوصيات لنجاحه  

البلدية يساهم في تعزيز جاهزية  فيه  تنفيذ ما جاء  الدوري على  التدريب  إدارة  كما أن  يمثل نشر خطة  . وأخيرا، 
للنجاح في تركيز نظام ناجع لمجابهة  األزمات على الموقع الرسمي للبلدية وتحيي نها بصفة دورية شرطا أساسيا 

 األزمات على المستوى المحلي. 
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ي  
 الجزء الثان 

 المالحق   
 
 

 األوبئة مثال: جائحة الكوروناأزمة لدارة خصوصية   خطة: 1ملحق 
 الفيضانات  أزمة لدارة خصوصية   خطة: 2ملحق 
 حريق في غابة أو جبل  أزمةلدارة خصوصية   خطة: 3 ملحق
  حادث صناعي ناتج عن انفجار في وحدة صناعية ا أزمة لدارة خصوصية   خطة: 4 ملحق
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 1عدد لحق م

 الكورونا أزمة مثال –خطة خصوصية إلدارة األوبئة 

 

تجسيدا لهذا الخطر    2020الكورونا في  ل انتشار  صحة العامة. وشك  على ال األوبئة أحد أخطر التهديدات  ل  مث  تُ 
والبلديات بصفتها على الخط األول لمجابهة  .  ا محليو   ا وطنيعالميا و استوجب ردود فعل في مستويات متعددة  الذي  

  جتماعيةآثاره االوسرعة انتشاره و  تحديات كبيرة باعتبار آثار هذا الوباء الخطير على صحة المواطنين واجهالوباء ت
 . واالقتصادية

.   

          

 تضافر جهود العديد من المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.  على هذا الوباء من الضروري وللرد 

 

 

خطة إدارة 
أزمة 

الكورونا

التحسيس

النظافة

االتصال

التدخالت 
االجتماعية

مجابهة 
الكورونا

وزارة 
المالية 

وزارة 
الصحة

الوالية
المجتمع 
المدني

البلدية
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   :الوقائيةالتدخالت  .1
 بلدية على: التتمثل أهم التدخالت الوقائية التي تسهر على تنفيذها خلية إدارة األزمة في 

تجميع المعطيات حول انتشار الكورونا بالتنسيق مع الدارة الجهوية للصحة وتحيينها ضمن خلية اليقظة   ✓
 بالبلدية المكلفة بمتابعة تطور انتشار الوباء وتحديد أماكن تواجد المصابين.  

 (.  تحديد دقيق ألهم المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا )العدوى، اآلثار االقتصادية واالجتماعية...  ✓
تشكيل خريطة المخاطر حول أزمة الكورونا لتحديد أولويات التدخل حسب المناطق اعتمادا على مصفوفة   ✓

 المخاطر.  
   .بخطورة انتشار الكورونا إعالم المواطنين   ✓
معدات التعقيم.    مقياس حرارة، اختبارات كشف الكورونا، مثل    والتجهيزات  ضبط الحاجيات من المعدات  ✓

الذين يقومون بمختلف التدخالت كالتعقيم والنظافة ونقل   لباس شغل بالنسبة لألعوانو  الموتى، أكياس نقل  
 الموتى. 

 التدخالت خالل األزمة:  .2
بلدية إحداث خلية أزمة متعددة األطراف لدارة هذه األزمة. وتجتمع هذه الخلية بصفة دائمة لتحديد التدخالت  ال على  

 :المجتمع المدني في تركيبتها ومن أبرز أدوارها خالل األزمةوضبط األولويات ويمكن تشريك 

العالم بمختلف تدخالت البلدية )التعقيم، النظافة، نقل الموتى( باستعمال كل الوسائط العالمية المتاحة   ✓
 كالراديو، صفحة البلدية على الفايسبوك، االتصال المباشر، مكبرات الصوت... 

 لنجاز حمالت النظافة والتعقيم.   تحديد الموارد البشرية الالزمة ✓
تحديد مسار نقل وتجميع الفضالت مع تعزيز فرق النظافة وضبط توقيت رفع الفضالت مع الحرص على   ✓

 حماية األعوان من إمكانية العدوى. 
 تحديد عدد الفرق المكل فة بالتعقيم والنظافة والمعدات التي سيتم استغاللها للتعقيم.  ✓
بالكورونا في البيت بتدريب  المرضى  التعامل مع وفاة  ضبط طرق  المتوفين و اتخاذ إجراءات لنقل جثث   ✓

 األعوان وتوفير تجهيزات النقل والوقاية الالزمة.
إمكانية المساهمة في رصد حاالت المرض من خالل االختبارات السريعة خاصة في المناطق الريفية التي   ✓

 يصعب فيها تنقل المواطنين.  
تطبيق   ✓ على  في الحرص  االمتالء  نسبة  واحترام  الحظر  أوقات  في  المحالت  بغلق  المتعلقة  الجراءات 

 المقاهي والمطاعم وإعالن إغالق األسواق األسبوعية. 
ب ✓ التي شهدت انتشارا  اتخاذ الجراءات  المدارس والمستوصفات والمناطق  تعقيم بعض المحالت وخاصة 

 .للفيروس
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 لى البلدية العمل مع المعتمدية والمجتمع المدني على: أما في المجال االجتماعي واالقتصادي فع

 .تحديد العائالت المحتاجة )لجنة الشؤون االجتماعية( ✓
 المساهمة في إدارة عمليات تقديم المساعدات من خالل الدعوة إلى تقديم المساعدة والمساهمة في توزيعها. ✓
 مساعدة األشخاص ذوي الوضعيات الهشة اجتماعيا.   ✓
 إمكانية توفير الكمامات للعائالت المحتاجة.   ✓

 إدارة مرحلة ما بعد األزمة    .3
 تقييم أكثر دقة آلثار األزمة.  ✓
األزمة والتقليص من اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الكورونا وتحديد خطة مدققة    دإدارة آثار ما بع ✓

مثل معاليم انتصاب األسواق ومعاليم استغالل الطريق    ت البلدية مثل مراجعة األداءا  للبلدية في هذا المجال 
   العام.

 العمل على تخفيف آثار األزمة بتوفير خطة لمساعدة المتضررين.  ✓
خالل مختلف التدخالت    وفقا لنقاط الضعف التي تم رصدهاتجميع وتحليل المعطيات لتعديل التدخالت   ✓

 . في إطار مجابهة وباء الكورونابلدية الالتي تقوم بها 
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 2عدد ملحق 

 فيضاناتال ةأزمخطة خصوصية إلدارة  
 

كلما  و وناجعا.  تطلب تدخال سريعا  مفاجئ تحدث  ك  الفيضاناتو   لمواجهتها.  تضع األزمات البلدية في سباق مع الزمن
  ا خسائرهالتقليص من  و   اوتخفيف آثاره  المواجهتهللتحضير  أتيح وقت أطول  كلما  ، ًرامبك    اتفيضانالع حدوث تم توق  

ويمثل إعداد خطة لدارة أزمة الفيضانات خطوة رئيسية    .لممتلكاتضمان سالمة األشخاص وال  ناجعةتنفيذ تدابير  و 
 في هذا المجال.  

أمام    ةعاجز نفسها  ووجدت    ،التي تسببت في خسائر مهمة  الفيضاناتفي السنوات األخيرة عديد    عدة بلدياتواجهت  
المدمرة. وتأتي هذه البطاقة كلبنة أولى لعداد مخطط متكامل لمواجهة هذه الكارثة   خاصة أمام  حجمها وآثارها 

 التغيرات المناخية.   استمرارفي السنوات القادمة مع  بتواصل حدوث هذه الكارثة  توقعات

 قبل األزمة  ما .1
 : الفيضانات خطرتحديد  .1.1

دراسات وبحوث  ويتطلب تحديد هذا الخطر  ا وآثارهاوانعكاساته  امسارهو  الفيضانات خطر مرحلة مهمة لفهم وهي 
 وذلك عن طريق:  ى ميدانيةخر إحصائية وأ

    .ارتفاع منسوب المياهومدى   وأنواع هطولها هاكمياتو  تساقط األمطارتواريخ  معلومات حول  تجميع  -
 ومسارها. صور وفيديوهات حول الفيضانات  -
    Etudes Hydrauliques et hydrologiques هيدرولوجيةو دراسات هيدروليكية  -
 خرائط الفيضانات ومسارها ....  -

 les pointsونقاط الفيضان  ن من فهم جغرافية المنطقة البلدية وضبط المناطق المعر ضة للفيضاناتوهو ما يمك  
de débordements    طبيعة األرض، المنحدرات، البناءات، التواجد السكاني، مسارات األودية،  من خالل تحديد

. كما تغطي هذه الدراسة العوامل التي  وديناميكيتها وكذلك فهم نوعية الفيضاناتقنوات تصريف مياه األمطار...  
منشآت مائية حمائية أو عدم   ، البناء الفوضوي، ضيق القنوات، عدم توفر تنظيم العمراني تفاقم خطر الفيضانات )ال

  أولويات التدخل ضبط  ، و المعرضة لخطر الفيضانات  مناطق جميع ال  تحديد ن هذه الدراسة من  وتمك  تها...(.  كفاي
و  والمخاطر  الخسائر  حجم  مقترحاتحسب  وقوعها  تقديم  حال  الفيضانات  لمجابهة    لمواجهة  عملي  ملف  وإعداد 

 .  الفيضانات 

 :من الفيضانات  الوقايةتفعيل برنامج  .1.2
األكثر    البلدياتالتي تهدف إلى حماية    جراءات مختلف االستعدادات والمن الفيضانات في  تتمثل إجراءات الوقاية  

 ضانات وتتمثل في: في عرضة لل
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  بناء  الحة والموارد المائية وتتمثل فيوزارة الف  أساسا  تتكفل بهاوهي الجراءات التي  :  إجراءات الحماية البعيدة •
 السدود والبحيرات الجبلية ومختلف المنشآت التي تهدف إلى حماية التربة من االنجراف. 

 : وتتكفل بها : إجراءات الحماية القريبة •
إنجاز شبكات التصرف في مياه األمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها  وذلك ب  :البلدية  ✓

البلدية في إطار الصالحيات المشتركة مع تعهد  من مجلة الجماعات المحلية. كما ت   240لفصل  وذلك طبقا ل 
وصيانة المنشآت الخاصة    ها ومد  مجاري مياه األمطار واألودية وإصالحها وتنظيفهاالسلطة المركزية بإنجاز  
كل ما  كما تقوم البلدية باتخاذ  .  من مجلة الجماعات المحلية  243طبقا للفصل  وذلك   بالحماية من الفيضانات

الفيضانات  ومنها  والكوارث بشتى الوسائل المالئمة وتدارك أمرها   من شأنه أن يمك ن من تالفي الحوادث واآلفات 
 . من مجلة الجماعات المحلية 267لفصل طبقا ل عند االقتضاء العاجل التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل ب
التي تقوم بدراسات وأشغال    من خالل إدارة المياه العمرانيةباألساس  وتتدخل  وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية   ✓

   .حماية المدن من الفيضانات وصيانة المنشآت المنجزة
المشاريع البلدية المتعلقة بحماية المدينة من    تمويلمن خالل المساهمة في    وزارة البيئة والشؤون المحلية  ✓

 الفيضانات. 
مطالبون    استغاللها لبناء محالت سكنية أو غيرها   د في إطار إنجاز مشاريع تقسيم أرض قص  الباعثون الخواص  ✓

 إنجاز أشغال لتصريف مياه األمطار. ب

 
إنجاز المنشآت    فيالتي يمكن أن تقوم بها البلدية بالتعاون مع السلطة المركزية    وتتمثل إجراءات الحماية القريبة

 : داخل أو بالقرب من المناطق البلدية العمرانية مثل
   . تحويل مجاري األودية خارج مناطق العمران ✓
 . إنجاز القنوات المغطاة أو غير المغطاة ✓
 . ترابيةإنجاز سدود  ✓
 إنجاز أحزمة واقية حول المدن.  ✓

المتدخلون في 
مجال الحماية 
من الفيضانات

وزارة 
الفالحة

البلدية

وزارة 
:  التجهيز

إدارة المياه 
العمرانية

وزارة 
الشؤون 
المحلية 
والبيئة

الباعثون 
الخواص
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 إنجاز أحواض لتجميع المياه ثم تسريبها الحقا بشكل تدريجي.   ✓
 كات تصريف مياه األمطار إنجاز شب ✓
 ربط الشبكات الثانوية لتصريف مياه األمطار بالشبكات الرئيسية  ✓

العقارات المبنية    على  معلوم احتساب الالخدمة المتعلقة بتصريف مياه األمطار تدخل في  أن  هذا وتجدر الشارة إلى  
   . المعلوم لكن هنالك العديد من البلديات التي ال تدرجها في احتساب هذا  

 : تقوم بـ البلدية انلدور الوقائي من الفيضانات على  وفي إطار ا 

لهذا  عداد قاعدة معطيات جغرافية  إ و   تحديد المناطق المهددة بخطر الفيضانات ضمن أمثلة التهيئة العمرانية •
   .إدارة المياه العمرانية بالتنسيق مع  جرد كل المنشآت المنجزة للحماية من الفيضاناتالغرض و 

المخاطر وآثارها المتوقعة  درجة    سلم أوليات  وذلك حسب  من الفيضانات   البلدية  إعداد برنامج تدخل لحماية •
 والقدرات التمويلية المتاحة. 

أمثلة الت هيئة العمرانية كما  عند إعداد  المخاطر الط بيعي ة والعوامل البيئي ة في المنطقة  خذ بعين االعتبار  األ •
 ت على ذلك مجل ة التهيئة الترابي ة  نص  

   . عدم إسناد رخص البناء في المواقع المهددة بالفيضانات والتدخل لوقف البناء الفوضوي في هذه المناطق  •
من الفيضانات، وفق برامج صيانة دورية حسب ما يقتضيه موقع المنشأة    البلديةصيانة منشآت حماية   •

يانة الت ي استفادت منها وتواترها.    ونوعيتها وخصائصها الفنية وسنة إنجازها وعملي ات الص 
البشرية    والمكانياتالمالية    العمل على توفير االعتماداتو تصريف مياه األمطار  شبكات  إنجاز وتطوير   •

 .والفنية
 لتالفي انسدادها وتسهيل سيالن مياه األمطار.  للغرض رصد اعتمادات  و تعهد الشبكات بالصيانة  •
والطرقات  تنظيف   • والساحات  واألنقاض من  األرصفة  البناء  مواد  األوديةوتعهد    .بقايا  والقنوات    مجاري 

 والنباتات الطفيلية. األشجار الفضالت واألوحال و  وتنظيفها من
  .صيانة شبكات مياه األمطارل لديوان الوطني للتطهير التنسيق مع ا  •
 . انات من خطر الفيض ويقظة للتوقي  تحذيرإرساء أنظمة   •

 خالل األزمة: البلدية تدخالت  .2
تجميع المعلومات حول إمكانية وقوع فيضانات من أطراف مختلفة )معهد الرصد الجوي، الوالية، شهود   -

 عيان...(  
   البلدية لالنعقاد. بزمة األدعوة خلية  -
اية مدنية، إدارة جهوية للتجهيز، بلديات مجاورة...( لتحديد إمكانيات  التنسيق مع مختلف المتدخلين )حم -

 التدخل. 
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بدوره ومجاالت تدخله والتجهيزات التي سيستعملها )شافطات، معدات ثقيلة    ميدانيإعالم كل مسؤول  -
 لفتح الطرقات...( 

 الحماية المدنية وأهمها:   أكدته ماإعالم المتساكنين بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مثل -
 .إبعاد وعزل األمتعة والممتلكات عن األماكن المتوقع غمرها بالمياه ✓
الجتناب    إبعاد ✓ الفيضان  مواقع  عن  والبنزين...إلخ(  )كالمبيدات  والحساسة  الملوثة  المواد  وعزل 

 .التلوث 
 .متابعة تطور نسبة ارتفاع المياه واجتياحها المناطق الحساسة واآلهلة بالسكان ✓
احترام التوصيات المسداة من طرف السلطات والهياكل المختصة )مباشرة أو عن طريق وسائل   ✓

 .العالم(
 عدم المجازفة بعبور المناطق المغمورة بمياه الفيضان.  ✓

 . تنفيذ إجراءات الجالء والنقاذ باستعمال مختلف المعدات المتوفرة -
 

 مثال عن خطة إجالء 

   . فريق الجالءتحديد تركيبة  ▪

 م استعمالها في عملية الجالء )جرارات، قوارب...( ت تي سيال   ضبط المعدات ▪

   .التدخل لإلجالء تحديد مواقع  ▪

 من المتساكنين.  موضوع التدخلإخالء جميع المنازل  ▪

البعض عملية الجالء اللجوء إلى إذا رفض و  من استكمال عملية الجالءمنزل بالتحقق منزل  ▪
   إمكانية الجالء بالقوة.  

 . نحو مراكز اليواء توجيه األشخاص الذين تم إجالؤهم  ▪
 

 Périmètre de sécuritéحماية المواقع التي تعرضت للفيضانات وعدم السماح بدخولها  -
 

 بعد األزمة  تدخالت البلدية  .3
 تحديد الخسائر المادية.  ✓
 .إثر زوال الفيضان البنايات والطرقاتالتأكد من ثبات   ✓
 .تنظيف المحالت والمساكن ومحتوياتها إثر زوال الفيضانالمساعدة في  ✓
 مختلف التدخالت البلدية ومدى نجاعتها. تقييم  ✓
 . أعاله المذكور للمثال   طبقا األزمة بطاقة  إعداد ✓
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 3عدد ملحق 
ي الغاب أزمة إلدارةخطة خصوصية  

 
ي  أو  اتحريق ف

 
 ل با الج ف

 ما قبل األزمة  تدخالت البلدية  .1
تضمن لها جاهزية قصوى عند وقوع   لمجابهة الحرائق من خالل اتخاذ جملة من الجراءات الوقائية ةالبلديتتدخل  

 :  حريق وتتمثل في 
 . والتي تكون قريبة من مناطق العمراند المناطق المعرضة أكثر من غيرها للحريق يحد ت ✓
 مناطق العمران. حول   للحرائق تنظيف األماكن المجاورة للجبل أو الغابة وهو ما يشكل عازال ✓
لحماية  الديوان الوطني ل اللجوء إلى  للبلدية    يمكن. و حول التدخل لمجابهة الحرائق   البلديتين  تدريب أعوان ✓

للحصول على تدريب وتكوين حول الجوانب الوقائية المتعلقة بالحرائق هذا بالضافة    بصفة مجانية  المدنية
 مختلف الجوانب الوقائية. إلى الحصول على اختبارات ودراسات فنية حول 

وإصدار قرارات الهدم للبناءات التي من شأنها أن تمس    داخلها  منع البناء الفوضوي بالقرب من الغابات أو  ✓
 .من حرمة الملك العمومي الغابي

صيانة مختلف المعدات التي ستستعمل في عمليات التدخل لطفاء الحرئق )الجرارات، الصهاريج مليئة   ✓
 بالمياه ...(  

للغابات  ✓ العامة  الدارة  مع  بالتنسيق  الجبلية  أو  الغابية  المناطق  ومراقبة  باليقظة  التحلي  البلديتين  على 
 والحماية المدنية خصوصا خالل فترات الجفاف والحرارة العالية وهبوب رياح الشهيلي في فصل الصيف. 

 أن تكون الفرق الميدانية جاهزة للتدخل لطفاء الحرائق.  ✓

 في عملية إطفاء الحرائق  أهم المتدخلين

 

 

مواجهة 
الحرائق

البلدية

الحماية 
المدنية

اإلدارة 
الجهوية 
للتجهيز 

اإلدارة 
العامة 
للغابات
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 :األزمة أثناء البلدية  تدخالت .2
  ومدى تهديده لمناطق العمران  من طرف رئيس البلدية   حريق يتم تقييم مدى خطورتهوجود  بمجرد إعالن   ✓

 . وحالة الطقس )هبوب الرياح(  همن خالل تجميع المعلومات حول انتشار  بالمنطقة البلدية
  .وإطالق أعمالها عالية تتم دعوة خلية األزمةإذا بلغت الخطورة درجة  ✓
اركة في التحكم في انتشار  العمل على التنسيق السريع مع الحماية المدنية وإدارة الغابات والعمل على المش ✓

 . الحريق 
 تدخل البلديات بالمكانيات واألعوان المتوفرين لديها لخماد الحريق مع التنسيق مع الحماية المدنية.  ✓
 . والتي انتشر فيها الحريق وعدم السماح بتنقل المتساكنين إليها المناطق الخطيرة عزل  ✓
التقيد  بمختلف وسائل العالم الممكنة بضرورة  وخاصة في المناطق المجاورة للحريق  إعالم المتساكنين   ✓

 بإجراءات السالمة. 
   .إذا وصل التهديد بالحريق المساكن التي يقطنون بها إجالء المتساكنين   ✓
   في األماكن التي تم إعدادها للغرض. السهر على إيواء المتضررين ✓

 بعد األزمة تدخالت البلدية  .3
 .حصر األضرار في مستوى المنطقة البلدية ✓
 . متابعة عملية التحقيق حول أسباب الحريق  ✓
 . تقييم عملية التدخل والتنسيق ✓
 الحريق. بخصوص تعزيز عملية الوقاية من   اتخاذ الجراءات الالزمة ✓
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 4عدد ملحق 

ي خطة خصوصية إلدارة  
 
 مصنعحادث صناعي ناتج عن انفجار ف

 

 تدخالت البلدية ما قبل األزمة  .1
 )انفجار، تلوث...(  التي تشكل مخاطر  المؤسسات الصناعية والمنشآتتحديد  ✓
   .ؤسسات حول هذه الم التنسيق مع الحماية المدنية لتبادل المعطيات ✓
تعرض لها  التي يمكن أن تخاطر  قائمة في المؤسسات الصناعية في المنطقة البلدية مع تحديد الممسك   ✓

 كل مؤسسة. 

 كيفية االتصال  أهم المخاطر العنوان  النشاط  اسم المؤسسة الصناعية
     
     

التثبت من توفر إجراءات    خالل  من  في هذه المرحلةوبقية المتدخلين    بلدية أن تنسق مع الحماية المدنيةل يمكن ل
 :  مة على غرارالوقاية والسال

بالتنسيق مع الهياكل  أو االنفجار أو التلوث  تقييمات مخاطر الحريق  لالمؤسسات الصناعية لتأكد من إجراء  ا ✓
  . المعنية وأهمها الحماية المدنية

 ودوري. وطفايات الحريق وصيانتها بشكل صحيح والكشف عن الحريق أنظمة النذار  اشتغالالتأكد من  ✓
ة طبقا للقانون، تغط ي مختلف المخاطر التي  لكل مؤسسة صناعي  جاهزة وفعالةالتأكد من وجود خطة طوارئ   ✓

يجب أن    ، كما، سواء كانوا موظفين أو زواًراإجالء جميع األشخاص بأمانيمكن أن تتعر ض لها، بما فيها  
   عند عملية الجالء.  الحاملين لعاقة وارئ في االعتبار األشخاصتأخذ خطة الط

األ ✓ تدريب  الطوارئ    عوان ضمان  وخطة  السالمة  إجراءات  على  مناسب  فيها  بشكل  اآلمن بما    الخالء 
 .البلديةللمؤسسات الصناعية في  

 .التأكد من وجود ترتيبات فعالة لالتصال بخدمات الطوارئ  ✓
 بلدية لتجهيزات مناسبة حسب إمكانيتها لمجابهة المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات.  ال توفير   ✓
 توفر أنظمة إنذار ويقظة وإعالم البلدية بسرعة عن كل حادث.   ✓

 :تدخالت البلدية أثناء األزمة  .2
وذلك حسب حجم الكارثة من خالل التقييم األولي لخطورة الحادث الذي يقوم به رئيس البلدية أو من ينوبه   ✓

 والخسائر األولية في األرواح والممتلكات، يمكن دعوة خلية األزمة لالنعقاد. 
 بالمعدات المتوفرة  والمعونة لبقية المتدخلين وخاصة الحماية المدنية  تقديم الدعم ل تدخل البلدية على الميدان ت ✓
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 وعدم السماح بدخول المواطنين بالتنسيق مع األمن.  تأمين المنطقة المجاورة لموقع الكارثة ✓
الخروج،  تنبيه   ✓ )عدم  الالزمة  الجراءات  التخاذ  الخطر  بوجود  الصناعية  المؤسسة  بجوار  المتساكنين 

 الجالء...( 
إمكانية المشاركة في عمليات الجالء واليواء وفقا للمخططات التي تم وضعها )مسار عملية الجالء، طرق   ✓

 ...( أماكن التجمع، أماكن اللجوء واالختباءالجالء،  

 بعد األزمة تدخالت البلدية  .3
 خالل فترة األزمة.لهم  وإمكانية توفير إقامة ومؤونة  تم إجالؤهم   تضررين الذين ملتقديم الدعم ل ✓
 تنظيف مكان الحادث وإعادة مختلف الخدمات البلدية في المنطقة )إصالح الطريق...(  ✓
 مساعدة المتضررين.  وإمكانيةقييم الخسائر ت ✓
   . متابعة عملية التحقيق والتعرف على أسباب الحادث ✓
أوجه الخلل في عملية مواجهة الكارثة )على مستوى عملية الوقاية،   تقييم تدخالت البلدية والوقوف على ✓

 .. إجراءات الطوارئ، التنسيق بين مختلف المتدخلين.


