مجعية إعامر للتمنية وإلتأهيل

ديسمبر2017 /م

خطة الطوارئ
فهرس احملتويات:

للتعامل مع حاالت الطوارئ ،ومن أجل ذلك أعدت
هذه الخطة لضمان استم اررية األعمال والخدمات

تقدمها جمعية اعمار للتنمية والتأهيل في
التي
1 ............................
المقدمة ................................
حالة حدوث خطر أو تهديد يؤثر على خدماتها.
أهداف الخطة 1 ..................... ................................

ً
ثانيا 2/أهداف اخلطة:
نطاق الخطة ...................... ................................

2 ............................
االجراءات المتبعة العداد وتنفيذ الخطة
ااهمة فا ا ااي االسا ا ااتم اررية واالرتقا ا اااء بالخا ا اادمات
المسا ا ا
المقدمة من الجمعياة فاي حااالت الطاوارئ والكاوارث
متطلبات نجاح عمل خطة الطوارئ 2 ................................
واألزم ااات ،ويمك اان تحقي ااق ذل ااك م اان خ ااالل تحقي ااق
االستراتيجة المتبعة في خطة الطوارئ 2 ..............................
األهداف التالية:
مفهوم المخاطر وأنواعها 3 ...........................................
 حمايا ااة أرواح الما ااو فين واألصا ااول الثابتا ااة فا اايالجمعي ا ااة لض ا اامان المحاف ا ااة عل ا ااى اس ا ااتم اررية
تقييم المخاطر واألزمات المتوقعة 3 ..................................
الخدمة.
آلية التعامل مع كل حالة 4 ..........................................
 وض ا ا ااع إجا ا ا اراءات وقائي ا ا ااة لتجن ا ا ااب التهدي ا ا ااداتالمخاطر أو التخفيف من أثرها.
مهام عمل كل فريق في الطوارئ  .................................و12
 تقااديم المعلومااات الالزمااة للتفاعاال مااع حاادث ماااالمالحق 14 ........................ ................................
واالستجابة لا بهادف تاوفير القادرة علاى العاودة
ال ا ا ا ا ا ا ا ا ااى وض ا ا ا ا ا ا ا ا ااع االس ا ا ا ا ا ا ا ا ااتقرار الطبيع ا ا ا ا ا ا ا ا ااي.

ً
أوال /املقدمة:
المؤسسات بشكل عام تكون معرضة ألي خطر أو
تهديد طارئ سواء كان متوقع أم ال ،وهذا التهديد
أو الخطر يؤثر على المؤسسة إما بتعطيل أو
ايقاف خدمة أو أكثر كلياً أو جزئياً ،وبالتالي فان
هذا الخلل يرجع بالسلب على المؤسسة في نوا ٍح

ً
ثالثا /نطاق اخلطة:
ها ااذه الخطا ااة تشا اامل مبنا ااى جمعيا ااة اعما ااار للتنميا ااة
والتأهي ا ا ا اال ومراكزه ا ا ا ااا ،واألص ا ا ا ااول الثابت ا ا ا ااة ون ا ا ا اام
المعلومات الموجودة باالضاافة إلاى المخاازن التابعاة
لها.

كثيرة.

لما سبق فان أي مؤسسة تريد أن تنجح وتستمر
في عملها ،ال بد لها من تجهيز خطة تنفيذية
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خطة الطوارئ

ً
رابعاااا /االءاااراتات املتدعاااة ال ااادا
وتنفيذ اخلطة:

واألزمات.

 .1حص اار جمي ااع المخ اااطر المتوقع ااة وتص اانيفها
إلا ا ااى مسا ا ااتويات وتوضا ا اايح خط ا ا اوات العما ا اال
المتبعة لكل منها.
 .2توضا ا اايح ااجا ا اارءات المتبع ا ا ااة لتنفيا ا ااذ جمي ا ا ااع
أهداف الخطة والتوقيت الزمني لها.
 .3توض اايح المها ااام المطلوبا ااة ف ااي م ارحا اال خطا ااة
الطوارئ وهي (قبل األزماة ،أثنااء األزماة ،بعاد
األزمة).
 .4عم اال دلي اال لفري ااق الطا اوارئ وتحدي ااد دور ك اال
عضو في  ،وآليات التواصل معهم.
 .5التعاارف علااى جميااع اامكانياات الموجااودة فااي
الجمعي ا ا ااة وتطويره ا ا ااا ،وت ا ا ااوفير االحتياج ا ا ااات
األخرى غير الموجودة.
 .6عمل دليل لحميع المؤسسات والجمعياات ذات
العالقة وآلية التواصل معهم.
 .7تنمية قدرات العاملين فاي إدارة المخااطر ،مان
خالل العديد من الدورات التدريبية.
 .8وضع خطة إخالء وتدريب العاملين عليها.

ً
خامسا /متطلداات ااا

 .3وج ااود ط اااقم اداري وفن ااي م اادرب وعل ااى ق اادر
ٍ
كاف من الكفاءة يستطيع إدارة خطاة الطاوارئ

ما خطاة

 .4التعا اااون والتنس ا اايق ما ااع المؤسس ا ااات الرس ا اامية
واألهلية والشعبية في حالة الطوارئ.
 .5أن تك ااون لج ااان الطا اوارئ عل ااى اتص ااال دائ اام
االدارة العليا ااا وترفا ااع لها ااا تقا ااارير يوميا ااة عبا اار
وسائل االتصال المتاحة في حين .
 .6التعاااون والتنساايق مااع لجااان العماال التطااوعي
ولجان األحياء في المحاف ة.

ً
سا سا /االسرتاتيجية املتدعة يف خطة
الطوارئ:
قامت اللجنة الم َشا لكلة لالشاراف علاى وضاع اتلياات

وتنفي ا ااذها لمواجه ا ااة المخ ا اااطر واألزم ا ااات المتوقع ا ااة

لعامي 2118-2117م بتحديدها من ناحيىاة الحادة
ااء علاى ذلاك تام تجهياز خطاة
وامكانية الحدوث ،وبن ً
طوارئ مقسمة لثالث مراحل:
 قبل األزمة.
 أثناء األزمة.
 بعد األزمة.

الطوارئ:
 .1وجا ااود خطا ااة معا اادة بشا ااكل واضا ااح وتفصا اايلي
ومعتمدة من مجلس االدارة.
 .2تا ااوفر االمكانيا ااات الماديا ااة والماليا ااة المناسا اابة
لتنفيذ الخطة.
جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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ً
سابعا /مفهوم املخاطر وأنوا ها:
الخط اار أو التهدي ااد عب ااارة ع اان أي ح اادث متوق ااع أو
ط ا ااارئ ي ا ااؤدي إل ا ااى خل ا اال ف ا ااي تق ا ااديم الخ ا اادمات أو

تعطيل خدمة أو أكثر أو إيقافها كلياً.

تا اام تصا اانيف المخا اااطر والتهديا اادات إلا ااى تهديا اادات
خارجي ااة "م اان خ ااارس المؤسس ااة" ،وتهدي اادات داخلي ااة
"من داخل المؤسسة" ،ومان خاالل جلساات العصاف
الااذهني ،تاام التوصاال إلااى هااذه التهدياادات والمخاااطر
كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه.

ً
ثامنااا /تقياايا املخاااطر وات مااات
املتوقعة:
ااء
تاام تقياايم ساايناريوهات األزمااات المتوقعااة وذلااك بنا ً
على عاملين أساسيين وهما:
 .1شدة تأثير األزمة.
 .2احتمالية حدوث كاألزمة.
ث اام تا اام توزيا ااع المخا اااطر المتوقعا ااة الما ااذكورة حسا ااب
العاملين كالتالي:
شديد
قليل

خماطر وتهديدات
خارءية

خماطر وتهديدات
اخلية

عالي

متوسط

قليل
احتمالية الحدوث

أنواع املخاطر والتهديدات
خماطر اخلية
الحريق

خماطر خارءية
قصف محدود لمناطق معينة

ماس كهربائي

عملية شاملة على القطاع

إصااابة أو وفاااة أحااد العاااملين
أوالمس ا ااتفيدين داخ ا اال م اركا ا از
الجمعية.

إغالق الحساب البنكي

تعطل ماتور الكهرباء

قصف المبنى
هزة أرضية
منخفض جوي شديد
السرقة والتخريب

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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شدة التأثير

معتدل

خطة الطوارئ

ً
تاسعا /آلية التعام مع ك حالة:
 آلية التعامل مع المخاطر الداخلية وهي كاآلتي:
الحريق.

الماس الكهربائي.
تعطل ماتور الكهرباء.
إصابة أو وفاة أحد العاملين أو المستفيدين داخل مراكز الجمعية.

نوع الحالة:

الحريق

احتمال الحدوث:

متوسط

درجة التأثير:

معتدل

المرحلة

قبل الحالة

االجراءات الواجب اتباعها
-

ت ااوفير طفايا ااات حريا ااق ووضا ااعها فا ااي مكا ااان با ااارز ما ااع عما اال

-

تركيب أجهزة االنذار األوتوماتيكي للحريق.

-

وضااع الم اواد القابلااة لالشااتعال خااارس مبنااى الجمعيااة (أنابيااب

-

فريق األمن والسالمة

غاز.).... ،

-

تشغيل االنذار.

-

-

فصل التيار الكهربائي.

-

فريق الصيانة

-

اخراس خرطوم االطفاء من صندوق الحريق واستعمال .

-

فريق االطفاء

-

استخدام طفايات الحريق.

ابالغ المطافي.

-

فريق االطفاء

تطبيق خطة االخالء.

-

فريق السالمة

-

التأكد من إطفاء الحريق واخماد كافة مصادر النيران.

-

جميع العاملين

-

فريق األمن والسالمة

-

إعادة الشيء ألصل والعودة للعمل.

-

جميع العاملين

-

عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف.

-

فريق السالمة

-

بعد الحالة

صيانة دورية لها.

جميع العاملين

-

أثناء الحالة

المسئول

-

-

معاونة المطافي.

تجميع األفراد في منطقة التجمع بعد السيطرة على الحريق.

عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القرار المناسب

-

-

فريق االخالء

فريق االطفاء

فريق السالمة
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نوع الحالة:

الماس الكهربائي

احتمال الحدوث:

متوسط

درجة التأثير:

معتدل

المرحلة

االجراءات الواجب اتباعها
-

قبل الحالة

-

أثناء الحالة

بعد الحالة

التأكد من وجود تأريض جيد في األجهزة الكهربائية.

فحص الكوابل والوصالت من وقت تخر.

التأكد من فصل التيار الكهربائي بعد انتهاء الدوام.

-

تشغيل االنذار.

-

ابالغ وردية الكهرباء.

-

فصل التيار الكهربائي.

-

فريق الصيانة

-

فريق الصيانة

-

فا ااي حالا ااة حا اادوث حريا ااق نتيجا ااة ذلا ااك يا ااتم اتبا اااع االج ا اراءات

-

إعادة الشيء ألصل والعودة للعمل.

-

جميع العاملين

-

عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف.

-

فريق السالمة

-

السابقة الذكر في حالة الحريق.

عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القرار المناسب.

احتمال الحدوث:

عالي /مرتفع

درجة التأثير:

قليل

المرحلة

-

االجراءات الواجب اتباعها

فريق السالمة

المسئول

-

توفير ماتور كهربائي صغير

-

فريق الصيانة

-

ارسااال طلااب صاايانة ماان مساائول الصاايانة ،واعتماااده ماان ماادير

-

فريق الصيانة

-

االتصال على الشركة ومتابعة ضرورة صيانة المولد.

-

توفير طاقة شمسية

-

-

بعد الحالة

-

جميع العاملين

-

نوع الحالة:

أثناء الحالة

-

فريق األمن والسالمة

فريق االطفاء

تعطل الماتور الكهربائي

قبل الحالة

المسئول

توفير سوالر /بنزين

عام الجمعية والقسم المالي.

االستفادة من وجود طاقة بديلة.

-

فريق الصيانة

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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نوع الحالة:

إصابة أو وفاة أحد العاملين

احتمال الحدوث:

قليل /منخفض

درجة التأثير:

شديد

المرحلة

المسئول

االجراءات الواجب اتباعها
-

التأمين والترخيص على المركبات التابعة للجمعية وتوفير وسائل

-

االدارة العليا

-

وجود بوليسة تأمين لكافة العاملين في الجمعية ممن يعملون فاي

-

االدارة العليا

-

ت ااأمين ال اادرابزين والحماي ااات والمص ااعد الخ اااص بالجمعي ااة وك اال

-

األمن والسالمة داخلها.

المشاريع التي احتمالية الخطر فيها كبيرة.

أدوات األمن والحماية داخل الجمعية.

تأمين مدخل الجمعية بحيث يمنع اصطفاف السيارات أمام .

تكليااف مو ااف االسااتقبال بتفتاايه كاال ماان يشااتب بوجااود أدوات
حا ا ااادة أو أسا ا االحة ناريا ا ااة ،باالضا ا ااافة إلا ا ااى وضا ا ااع يافطا ا ااة بعا ا اادم

قبل الحالة
-

-

فريق الخدمات

اصطحاب األسلحة النارية أو الحادة داخل الجمعية.

تكليااف مسااؤول الخاادمات بتااأمين دخااول وخااروس الفئااة المسااتهدفة

-

مو ف االستقبال

م ا اان وال ا ااى الجمعي ا ااة ،ومراقب ا ااة حرك ا ااة المص ا ااعد واألفا ا اراد داخ ا اال
-

ضرورة توفير صندوق اسعافات أولية.

-

تقديم االسعافات األولية للمصاب.

-

أثناء الحالة

إبا ااالغ ااسا ااعاف والشا اارطة فا ااي حا اااالت االصا ااابات الخط ا ارة أو

الوفاة.

-

فريق الخدمات

-

فريق االنقاذ

-

فريق االنقاذ

-

فريق السالمة

-

إبالغ أهل المصاب /المتوفي.

مرافقة المصاب /المتوفي للمستشفى.

-

-

التحقيا ااق فا ااي أسا ااباب االصا ااابة واتخا اااذ االج ا اراءات التصا ااحيحية

-

-

متابعة العالس لحين شفائ وعودت للعمل.

-

االدارة العليا

-

عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القرار المناسب.

-

فريق السالمة

-

بعد الحالة

الجمعية.

-

والوقائية.

عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف.

-

االدارة العليا
فريق السالمة

-

االدارة العليا

فريق السالمة
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 آلية التعامل مع المخاطر الخارجية وهي كاآلتي:
السرقة والتخريب.

قصف محدود لمناطق مجاورة للجمعية.
عملية شاملة على قطاع غزة.

قصف مبنى الجمعية.
إغالق الحساب البنكي.

هزة أرضية.

منخفض جوي شديد.

نوع الحالة:

السرقة والتخريب

احتمال الحدوث:

متوسط

درجة التأثير:

قليل

المرحلة

قبل الحالة

المسئول

االجراءات الواجب اتباعها
-

ت ااأمين كافا ااة الم ااداخل واألب ا اواب الخارجي ااة لمنا ااع ح اادوث س ا ارقة أو

-

فريق الخدمات

-

تااأمين المبنااى ماان الااداخل ماان خااالل كاااميرات المراقبااة خاصااة فااي

-

فريق الخدمات

تخريب خارجي ،والتأكد من اغالقها.
فترة المساء.

-

حصر عهد ولوازم المو فين والجرد الدوري لها.

-

ت ااأمين المبن ااى بع ااد ال اادوام والتأك ااد م اان ع اادم وج ااود أي مو ااف أو

-

الجرد الدوري للمخازن ومعرفة محتوياتها من قبل االدارة العليا.

مراجع داخل الجمعية.

-

القسم المالي

-

-

التبليغ عن الحالة من المو ف المتضرر حسب التسلسل االداري.

-

الشؤون االدارية

-

التحقيق مع المتهم اذا كان مو ف.

-

االدارة العليا

إبالغ الشرطة (في حالة ثبوت الجريمة).

-

الشؤون القانونية

-

االدارة العليا

-

بعد الحالة

-

الشؤون االدارية

الشؤون االدارية

-

أثناء الحالة

والصيانة

-

مراجعة الكاميرات.

فص اال الما ااتهم اذا كا ااان مو ا ااف وخص اام جميا ااع مسا ااتحقات وابا ااالغ
مكتب التأمينات والعمل.

-

في حالة كون غير مو ف يتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة.

-

عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف.

-

عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القار المناسب.

-

فريق األمن

-

الشؤون االدارية

-

فريق السالمة

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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خطة الطوارئ
نوع الحالة:

 -قصف مناطق محددة قريبة من الجمعية.

احتمال الحدوث:

قليل /منخفض

درجة التأثير:

شديد

 -عملية شاملة على قطاع غزة

المرحلة

االجراءات الواجب اتباعها
-

توفير بيانات دقيقة حول المو فين وأماكن سكناهم.

-

توفير مخزون احتياطي من المساعدات في المخازن.

-

تجهيز غرفة للطوارئ خارس الجمعية الدارة األزمة إن لزم األمر.

-

قبل الحالة

المسئول

توفير مخزون مناسب من السوالر بالمخازن.

-

الشؤون االدارية

-

االدارة العليا

-

االدارة العليا

توصايل العااملين والفئاات المساتفيدة مان الجمعياة إلاى منااطق آمناة

-

فريق األمن والسالمة

-

تكليااف كاال مو ااف بأخااذ جهاااز الحاسااوب الخاااص با علااى منزلا

-

الشؤون االدارية

-

أخذ مدير عام الجمعية  serverالموجود ب المعلومات إلاى منزلا

-

مدير عام الجمعية

-

أثناء الحالة

بعد الحالة

اخالء المو فين والفئة المستهدفة وفقاً لخطة االخالء المعتمدة.
مع مراعاة الوقت في عملية االخالء.

على أن يكون عهدة علي .
أو أي مكان آمن.

االدارة العليا

فريق االخالء

-

تكليااف كاال رئاايس قساام بأخااذ  hardالخاااص بقساام لمنزل ا أو أي

-

رؤساء األقسام

-

نقاال األجهازة الحساسااة فااي االجمعيااة مثاال /أجهازة الفحااص وخالف ا

-

مدير عام الجمعية

-

وضع سيارات الجمعية في أماكن آمنة.

-

الشؤون االدارية

-

توزيع المساعدات المانحة على األماكن المتضررة

-

فريق االنقاذ

-

تا ااوفير با ا ارامر تدريبي ا ااة ريادي ا ااة للمرشا اادين ف ا ااي الم ا اادارس لمس ا اااعدة

-

االدارة العليا

-

االعا ا ااالن عبا ا اار الوسا ا ااائل المختلفا ا ااة عا ا اان مركا ا ااز األما ا اال للرعايا ا ااة

-

االدارة العليا

-

عماال حصاار للمتضااررين نفسااياً وجساادياً وتقااديم المساااعدة لهاام ماان

-

قسم الحد من الفقر

-

تقا ا ااديم مقترحا ا ااات مشا ا اااريع اعا ا ااادة تأهيا ا اال المتضا ا ااررين وتقا ا ااديمها

-

االدارة العليا

مكان آمن.

إلى أماكن آمنة.

الطالب المتضررين.

واالستشارات النفسية.

خالل مراكز الجمعية.

للمانحين.

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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خطة الطوارئ
نوع الحالة:

قصف مبنى الجمعية

احتمال الحدوث:

قليل /منخفض

درجة التأثير:

شديد

المرحلة

قبل الحالة

أثناء الحالة

االجراءات الواجب اتباعها
-

ضارورة منااع أي نشاااط أو تواجااد يوضااح اتباااع الجمعيااة ألي حاازب

-

ضاارورة اخااالء كافااة األجه ازة والمعاادات غياار المسااتخدمة بالجمعيااة

-

تجهيز مبنى بديل للجمعية خاصة في المجمع.

-

اتبا اااع كافا ااة االجا ا اراءات الخاصا ااة بالقص ا ااف المحا اادود أو الش ا ااامل

-

توصاال العاااملين والفئااات المسااتفيدة ماان الجمعيااة إلااى مناااطق آمنااة

سياسي.

إلى المخازن.

للقطاع من اخالء  server/hardأو خالف .
مع مراعاة الوقت في عملية االخالء.

-

االدارة العليا

-

االدارة العليا

-

االدارة العليا

-

االدارة العليا

-

فريق االخالء

-

فريق االنقاذ
فريق االنقاذ

-

اخراس المصابين والمحاصرين.

-

االتصال على االسعاف.

-

-

العمل على محاولة اخالء ما تبقى من أصول أو خالف .

-

فريق السالمة

-

استئناف العمل في المكان البديل.

-

االدارة العليا

-

بعد الحالة

المسئول

-

تقديم االسعافات األولية.

عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف.

-

عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القرار المناسب.

-

فريق السالمة

فريق السالمة
فريق السالمة

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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خطة الطوارئ
نوع الحالة:

إغالق الحساب البنكي

احتمال الحدوث:

قليل /منخفض

درجة التأثير:

شديد

المرحلة

االجراءات الواجب اتباعها
-

قبل الحالة

-

المسئول

الحصول على ترخيص من رام اهلل.

ع ا اادم اس ا ااتخدام الحس ا اااب البنك ا ااي ألي معامل ا ااة ل ا اايس له ا ااا عالق ا ااة

-

االدارة العليا

تفعيا اال الحسا اااب لا اادى البنا ااك الا ااوطني ووجا ااود مبلا ااغ فا ااي صا ااندوق

-

االدارة العليا

بالجمعية.

أثناء الحالة
بعد الحالة

-

الجمعية لتغطية النفقات الطارئة.
-

رفع قضية لدى الجهات المختصة العادة الحساب

نوع الحالة:

هزة أرضية

احتمال الحدوث:

قليل /منخفض

درجة التأثير:

شديد

المرحلة

االجراءات الواجب اتباعها
-

العمل علاى تثبيات جمياع األشاياء التاي تكاون عرضاة للحركاة أثنااء

-

-

توفير دورة اسعافات أولية.

-

االدارة العليا

-

تشغيل االنذار.

-

جميع العاملين

-

اخالء الجمعية طبقاً لخطة االخالء.

-

فريق االخالء

-

االشراف على تجميع األفراد بمنطقة التجمع

-

فريق السالمة

-

بعد الحالة

المسئول
فريق األمن والسالمة

قبل الحالة

أثناء الحالة

-

مستشار قانوني

-

الهزة األرضية.

ابالغ النجدة واالسعاف والمطافي.

عودة العاملين للعمل بعد التأكد من انتهاء الهزات.

تجهيز مقترحات مشاريع لمعالجة األضرار.

-

-

فريق السالمة

االدارة العليا

عمل تقرير بالخسائر ورفع لالدارة العليا.

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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خطة الطوارئ
نوع الحالة:

منخفض جوي شديد

احتمال الحدوث:

عالي /مرتفع

درجة التأثير:

متوسط

المرحلة

قبل الحالة

أثناء الحالة

المسئول

االجراءات الواجب اتباعها
-

تاوفير ماواد احتياطياة مثاال /الح ارماات والفرشاات والمالباس الشااتوية

-

االدارة العليا

-

توفير بيانات دقيقة حول البياوت المعرضاة للتاأثر مان المنخفضاات

-

قسم الحد من الفقر

في مخازن الجمعية.
الجوية واألمطار.

-

تجهيااز مشاااريع تتضاامن تااوفير مالبااس شااتوية وح ارمااات بدايااة كاال

-

االدارة العليا

-

توزيااع الح ارمااات والفرشااات والمالبااس علااى األساار المتضااررة ماان

-

فريق االنقاذ

-

التنسا اايق ما ااع المؤسسا ااات األهليا ااة الفاعلا ااة لتقا ااديم الخدما ااة حسا ااب

-

االدارة العليا

-

تشا ااكيل لجنا ااة ما اان مجلا ااس االدارة واالدارة التنفيذيا ااة لوضا ااع خطا ااة

-

االدارة العليا

سنة لضمان تقليل أضرار المنخفضات الجوية.

المنخفض.

المناطق والفئة المستهدفة.

تنفيذية للتعامل مع تبعات المنخفض.

بعد الحالة

-

عمل تقرير بأعداد المستفيدين وعرض على االدارة العليا

-

قسم الحد من الفقر

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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خطة الطوارئ

ً
اشاارا /مهااام ماا كاا فرياا يف
الطوارئ:

 مهام فريق عمل االطفاء:
 )1فصاال الكهرباااء ماان مصاادرها الرئيسااي ان لاام

 مهام عمل فريق االتصال والتواصل:
 )1إبالغ المساؤولين واالدارة العلياا عناد حادوث أي
طارئ.
 )2المتابعة المستمرة لما يحادث ورفاع التقاارير إلاى
االدارة العليا.
 )3االتصاال والتواصال ماع الجهاات المعنياة عنادما
يتطلب األمر ذلك.
 )4االتص ا ااال والتواص ا اال م ا ااع األه ا ااالي ف ا ااي ح ا ااال
حاادوث أي ضاارر يلحااق بااالطالب أو العاااملين
في الجمعية.
 )5تزوي ا ااد المس ا ااؤولين واالدارة العلي ا ااا بالمعلوم ا ااات
عند طلبها.

 مهام عمل فريق االخالء:
)1

معرفااة جميااع المااداخل والمخااارس الرئيسااية بمبنااى

يكن هناك خطر عليك.
 )2سرعة التوج إلى مكان الحريق بثقة وثبات.
 )3االلت ا ا ازام بالها ا اادوء واكتشا ا اااف الحالا ا ااة وابا ا ااالغ
االدارة العليا والجهات المعنية عنها.
 )4محاول ا ااة الس ا اايطرة عل ا ااى حال ا ااة الحري ا ااق قب ا اال
اسااتفحالها ،وذلااك بالوسااائل البساايطة المتااوفرة
في الجمعية.
 )5معرفة مواقع جميع الطفايات بمبنى الجمعية.
 )6معرفا ا ااة كيفيا ا ااة اسا ا ااتخدام طفايا ا ااات الحريا ا ااق،
والتدرب على ذلك.
 )7التنسا ا ا ا اايق ما ا ا ا ااع االدارة لفحا ا ا ا ااص الطفايا ا ا ا ااات
باستمرار.
 )8وضا ا ااع لوحا ا ااات ارشا ا ااادية دالا ا ااة علا ا ااى مكا ا ااان
الطفايات وكيفية استخدامها.

الجمعية.
)2

التدرب على عمليات االخالء.

)3

التأكد من فتح أبواب الطوارئ في حالة الحوادث.

)4

التنسيق مع اادارة العلياا للجمعياة لوضاع كروكاي
عااام لمبنااى الجمعيااة يوضااح ب ا مخااارس الط اوارئ
والمااداخل الرئيسااة وأقصاار الطاارق المؤديااة إليهااا،
والمعلومات الهامة عن المبنى.

)5

معرف ااة نق اااط التجم ااع بمبن ااى الجمعي ااة وخارجه ااا،
ووضع اللوحات الدالة على تلك النقاط.

)6

الح ا اارص بب ا اادء االخ ا ااالء م ا اان المن ا اااطق األكث ا اار

تعرضاً للخطر فاألقرب إلى المخارس.

 )7الح اارص عل ااى أن تك ااون عملي ااات االخ ااالء بش ااكل
من م وذلك تفادياً للتعرض إلى الحوادث المفاجئة.

 )8التأكد من عدم وجود تخزين عند مخارس الطوارئ.
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خطة الطوارئ
 مهام عمل فريق االنقاذ واالسعاف:
 )1التعرف على خطة الساالمة مان الحرياق وخطاة
االخالء في حاالت الطوارئ.
 )2أن يكون ا ا اوا علا ا ااى اسا ا ااتعداد لمواجها ا ااة ح ا ا اوادث
الحرياق وغيرهاا مان حااالت الطاوارئ فاي جميااع
األوقات.
 )3معرفا ااة مواقا ااع اطا ااالق ن ا ااام االنا ااذار ومعا اادات
مكافحة الحريق.
 )4معرفة مواقع مخارس النجاة ومناطق التجمع.
 )5معرفا ا ااة أرقا ا ااام هواتا ا ااف الجها ا ااات التا ا ااي ينبغا ا ااي
االتصال بها في حاالت الطوارئ.
 )6تخصا اايص مشا اارف انقا اااذ لكا اال طا ااابق ليتا ااولى
مسؤولية االنقاذ في حاالت الطوارئ.
 )7عن ا ااد انط ا ااالق ص ا ااافرة االن ا ااذار عل ا ااى مش ا اارف
االنقا اااذ أن يبا اادأ بتوجي ا ا شا اااغلي المبنا ااى نحا ااو
أقا اارب مخا اارس للنجا اااة وابالغها اام بمواقا ااع نقطا ااة
التجما ااع ،وتا ااوجيههم إليها ااا بعا ااد اكتما ااال إخا ااالء
المبنى.
 )8على مشارفي االنقااذ أن يكوناوا آخار مان يغاادر
المكان.
 )9القيااام بتفقااد س اريع للغاارف واغااالق األب اواب فااي
طريقهم نحو مخارس النجاة.
 )11إذا امتنااع أحااد عاان االخااالء فااال يجااوز لمشاارف
االنقا ا ا اااذ اخ ارج ا ا ا ا با ا ا ااالقوة ،با ا ا اال علي ا ا ا ا ابا ا ا ااالغ

 مهام عمل فريق األمن والسالمة:
 )1تفق ااد وس ااائل الس ااالمة بمبن ااى الجمعي ااة وم اادى
صا ا ا ا ااالحيتها ،ورفا ا ا ا ااع المالح ا ا ا ا ااات لا ا ا ا ااالدارة
والمسؤولين.
 )2التأك ااد م اان ع اادم دخ ااول أي ش ااخص للجمعي ااة
يحمل بحوذت سالح أو أدوات عدائية.
 )3التنسيق مع االدارة للحصول علاى كال ماا هاو
جديد من النشرات والكتب التوعوية فاي مجاال
األمن والسالمة من الجهات المختصة.
 )4تخصايص لوحاة لنمان والساالمة (لوحاة دفاااع
ما ا اادني) ،توضا ا ااع بها ا ااا ارشا ا ااادات وملصا ا ااقات
خاصة بهذا الجانب.
 )5التأك ا ااد م ا اان س ا ااالمة جمي ا ااع األش ا ااخاص عن ا ااد
حدوث حاالت طوارئ.

 مهام عمل فريق الخدمات والصيانة:
 )1العم ا ا ا ا اال عل ا ا ا ا ااى تق ا ا ا ا ااديم جمي ا ا ا ا ااع الخ ا ا ا ا اادمات
والمساااعدات الممكنااة لنشااخاص عنااد حاادوث
حاالت الطوارئ.
 )2ضاارورة معرفااة مواقااع الكهرباااء الرئيسااية حتااى
يتم فصلها عند حدوث حالة طوارئ.
 )3التا ا اادرب باسا ا ااتمرار علا ا ااى صا ا اايانة المعا ا اادات
الموجودة داخل الجمعية.

 )4مشاركة باقي فرق عمل الطوارئ في عملهم.

المسؤولين.
 )11يجااب أن تتااوفر معلومااات لاادى مشاارف االنقاااذ
عن كال األفاراد الموجاودين فاي طابقا مان ذوي
االعاقة حتى يتسنى ل مساعدتهم.
 )12تقا ا ااديم االسا ا ااعافات األوليا ا ااة فا ا ااي حا ا ااال وجا ا ااود
مصابين في المكان.
 )13التواصاال مااع فريااق األماان والسااالمة للتأكااد ماان
عدد األفراد الذين تم اخالؤهم.
جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
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خطة الطوارئ

احلاي شر /املالح :
)1

لي فري الطوارئ:

م.

االسم

الوظيفة

رقم الجوال

.1

هناء أبو عودة

مدير مكتب

1598678655

.2

بالل أبو صبحة

مساعد إداري

1599117168

االدارة العليا
الوظيفة

رقم الجوال

م.

االسم

رئيس مجلس

159218411

.1

د .رامي الغمري

.2

م .عبد اهلل البحيري

.3

أ.أمجد األغا

.4

أ.محمود العقاد

.5

أ.هاني صيام

رئيس اللجنة

.6

أ .أنور أبو موسى

مدير الجمعية

االدارة

نائب رئيس

مجلس االدارة
أمين السر
أمين

الصندوق

1

159979162
5

159974112
3

159529666
8
9

159881881
2

م.

االسم

الوظيفة

رقم الجوال

.1

كريم الصوص

شؤون ادارية

.2

محمد فحجان

رئيس شعبة

1599784452

.3

محمد أبو سيف

مو ف خدمات

1599952657

.4

نبيل أبو صالح

مشتريات

.5

مازن أبو موسى

شعبة الخدمات

.1 1595067500

.6

هناء أبو عودة

مدير مكتب

فريق االنقاذ واالسعاف

 1599483354م.

.2 1598678655

كريم الصوص

شؤون ادارية

1599638264

محمد فحجان

رئيس شعبة

1599784452

نبيل أبو صالح

مشتريات

1599483354

.4

بالل أبو صبحة

مساعد إداري

.8

بالل أبو صبحة

مساعد إداري

.5 1599117168

محمد الفقعاوي

معلم

1599815233

.9

مجدي أبو معمر

مساعد إداري

1598619372

.11

محمد أبو مسلم

مساعد مالي

1598824666

.11

ماجد يعقوب

مستخدم

.12

ياسر شقورة

مستخدم

.13

محمد الفقعاوي

معلم

اداري

\

\

فريق االتصال والتواصل

1598686087

.3

االسم

الوظيفة

رقم الجوال

1599117168

.7

.2

نبيل أ

.3

مازن

عبد

الع

.5

بالل أ

.6

مجدي

.7

محمد

159946429

1599638264

العبادسة

.1

كريم

.4

فريق عمل الطوارئ داخل الجمعية

عبد الرحمن

م.

ا

فريق األمن والسالمة
االسم

الوظيفة

رقم الجوال

 1599633726م.

.2 1599815233

محمد أبو سيف

مو ف خدمات

1599952657

مجدي أبو معمر

مساعد إداري

1598619372

.3

محمد أبو مسلم

مساعد مالي

1598824666

.4

ماجد يعقوب

مستخدم

1599633726

.5

ياسر شقورة

مستخدم

1592462943

.1 1592462943
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م.

ا

.1

محم

.2

محمد

.3

مازن

.4

ماجد

.5

ياس

خطة الطوارئ

فريق الخدمات والصيانة
م.

االسم

الوظيفة

رقم الجوال

.1

مازن أبو موسى

شعبة الخدمات

1595067500

.2

محمد أبو سيف

مو ف خدمات

1599952657

.3

ياسر شقورة

مستخدم

1592462943

.4

ماجد يعقوب

مستخدم

1599633726

)2

لي املسؤسسات واهجهات املعنية:
األجهزة األمنية

م.

اسم الجهاز

.1

الشرطة

111

.2

االسعاف

111

.3

الدفاع المدني

.4

يامن أبو سليمان
(دفاع مدني)

رقم التواصل

المؤسسات االعالمية
م.

االسم

رقم التواصل

.1

الجزيرة الفضائية

1599419241

.2

وائل الدحدوح

1599799217

.3

رامتان نيوز

2831775

.4

تامر المسحال

1599744578

.5

بي بي سي

2838996

.6

عماد اافرنجي

1599418254

.7

وكالة رويتر

2824318

.8

إذاعة صوت الشباب

2843996

.9

إذاعة الحرية

2839666

.11

إذاعة المنار

2833888

112
1598944521

.5

رسم الشافعي (اسعاف)

1597676949

.6

إبراهيم حمدان (مطافي)

1595914495

.7

إبراهيم زقوت (مباحث)

1592133641

.8

هاني أبو عكر (تحقيق)

1592181617

.9

هندسة متفجرات

-

المراكز الصحية والمستشفيات
م.

اسم المركز

رقم التواصل

.1

مستشفى ناصر

2154442

.2

مستشفى دار الشفاء

2864211

.3

مستشفى غزة األوروبي

2154511

.4

مستشفى كمال عدوان

2472665

.5

مستشفى أبو يوسف النجار

.6

مستشفى العودة

2132616
2132626
2459299

المؤسسات والجمعيات المحلية
م.

اسم المؤسسة

رقم التواصل

.1

جمعية العودة الخيرية

2173521

.2

جمعية تطوير وتنمية المجتمع

.3

جمعية الوالء الخيرية

2162113

.4

جمعية الحياة للنهضة

2146836

.5

جمعية نسائم األمل

2179122

.6

جمعية أيادي الخير

2182224

.7

جمعية الرحمة الخيرية

2154812

.8

جمعية المبرة الخيرية

2171721

.9

جمعية طالئع فلسطين

2179944

.11

جمعية أمان الخيرية

2182485

.11

جمعية التوبة الخيرية

2182826

.12

جمعية السالم الخيرية

1599166682

.13

جمعية دار السالم الخيرية

2154241

.14

جمعية بيادر

2182122

.15

جمعية دار الكتاب والسنة

1599416577

.16

جمعية الثقافة والفكر الحر

2151299

.17

جمعية بيسان الخيرية

2161579

2152812

1598866487
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 )3خطة االخالت يف حاالت الطوارئ:

 األهداف األساسية لخطة االخالء هي:


أن يغ ا ااادر ك ا اال ش ا ااخص المبن ا ااى بأم ا ااان
ويتوج إلى نقطة التجمع المتفق عليها.



األسباب.
 توج إلى النقطة المخصصة للتجمع.
 ال تعااود إلااى المبنااى إال اذا صاادر عاان مسااؤولي
الطاوارئ أو االدارة العلياا بااأن الوضااع قااد أصاابح

 وجود إجراءات الخالء آمن لنفراد الاذين
ال يستطيعون استخدام الدرس.

 الحااااالت التاااي تساااتدعي ت فيااا خطاااة
االخالء:


حدوث قصف قريب من مبنى الجمعية.

 اندالع حريق داخل مبنى الجمعية.
 تهديد بقصف مبنى الجمعية.
 تس ا ا اارب م ا ا ا اواد كيميائي ا ا ااة داخا ا ا اال مبنا ا ا ااى
الجمعية.


عيوب في المبنى من الناحية الهندسية.

 ع ااااد تلقااااي خواماااار اااااخالء الم اااا
اساااتةا ةح لحالاااة طار اااة يةااا ات اااا
االجراءات التالية:
 تشغيل صافرة االنذار.


عند سماع الصافرة ال تصاب بالذعر.

 ال تتجاهل صافرة االنذار.
 نفااذ تعليمااات مشا ارفي االنقاااذ بخص ااوص
االخالء.
 اغلااق جميااع األجه ازة الكهربائيااة ان كااان
الوضع يسمح بذلك.
 خا ااذ معا ااك جها اااز الا ااالب تا ااوب أو ها ااارد
الحاسوب الخاص بك.
 اغلق جميع األبواب عند خروجك.
 غا ااادر المبنا ااى فا ااو اًر بن ا ااام عبا اار أق ا اارب
مسرب مخصص لالخالء.

ال تعا ا ا ااود إل ا ا ا ااى مكتب ا ا ا ااك مهم ا ا ا ااا كان ا ا ا اات

آمناً.

 مالحظةةة إن توقااف صااافرة االنااذار ال يعنااي أن
الحالة الطارئة قد انتهت.

 )4خطة االطفات يف حاالت الطوارئ:

 فااااي حااااال حاااادوث الحريااااق يةاااا ات ااااا
االجراءات التالية:
 نفا ااذ جميا ااع الخط ا اوات السا ااابقة الما ااذكورة فا ااي
خطة االخالء.


باالضةةةةافة إلةةةةى مةةةةا سةةةةبق ال بةةةةد مةةةةن عمةةةةل
التالي:

 ال تح اااول اطف اااء الح ارئ ااق إال اذا كن اات م اادرباً
علا ااى اسا ااتخدام آلا ااة االطفا اااء ،لكا اان يجا ااب أن

تبقى دائماً مستعداً لالخالء.

 ال تاادخل أي غرفااة ان كاناات مليئااة بالاادخان،
أو ان كان بابها ساخن الملمس.


تةةذكر هةةذك الكلمةةات األربةةب التةةي تبةةدأ بحةةرف

األلف:

 أبعةةةد :أبع ااد األش ااخاص ع اان مص اادر الخط اار
المباشر.

 أنةةةةذر :أطلا ااف صا ااافرة االنا ااذار وأبلا ااغ الا اادفاع
المدني هاتفياً.

 أحصةةةةةر :أحصا اار الحريا ااق والا اادخان ،وأغلا ااق
األبا ا ا ا اواب والنواف ا ا ا ااذ شا ا ا ا اريطة أن ال تع ا ا ا اارض
سالمتك للخطر.

ِ
أخل :غادر فو اًر إلى منطقة التجمع.
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خطة الطوارئ
 )5غرفة الطوارئ
ف ااي ح ااال تع اارض المؤسس ااة للض اارر او االض ااطرار
لالخالء فان يتعيَّن على المؤسسة نقال عملياتهاا إلاى
موقا ااع با ااديل ،يتعا اايَّن إعا ااداد غرفا ااة ط ا اوارئ لضا اامان
إمكانية قيامها بتأدية أنشطتها الهامة.

 الع اصاار التااي يتعاايهن ويااعها فااي غرفااة
الطوارئ مدرجة خدناه:
 الوثا ق
 خطة الطوارئ.
 بيان ااات االتص ااال الخاص ااة بخ اادمات الطا اوارئ

 المعدات
 أدوات ص ا ا ا ا ا ا اايانة الش ا ا ا ا ا ا اابكات والكمبي ا ا ا ا ا ا ااوترات
والطابعات.
 األدوات االحتياطيا ا ا ا ااة للكمبيا ا ا ا ااوتر واألق ا ا ا ا اراص
الخارجية وذاكرة  USBوالفالشات.
 أدوات مكتبية عامة أقالم وورق وغير ذلك.
 ه ا اااتف محم ا ااول م ا ااع تا ا اوافر رص ا اايد م ا ااالي با ا ا
بااضافة إلى شاحن كهرباء.
 مفاتيح احتياطية.
 كشاف لإلنارة.
 ادوات لالنقا اااذ مثا اال /شا اااكوه كبيا اار ،قا اارص،
ساللم.

وجهات االتصال.
 بيان ااات االتص ااال الخاص ااة ب ااالمو فينل – بم ااا
ف ااي ذل ااك أرق ااام الهوات ااف المنزلي ااة والجا اواالت
البريد االكتروني.
 إدراس بيانا ا ااات االتصا ا ااال الخاصا ا ااة باألقا ا ااارب
لجميع المو فين.
 بياناات االتصاال الخاصااة باالعمالء والمااوردين
األساسيين.
 البيانات المالية والمصرفية.
 كافا ااة االوراق والمسا ااتندات الرسا اامية الخاصا ااة
بالجمعية.
 أختام المؤسسة والوثائق الرسامية المهماة التاي
تتعلا ا ا ااق بالم ارسا ا ا ااالت الخارجيا ا ا ااة والداخليا ا ا ااة.
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 )6مناذج م يف حاالت طوارئ:

حمضر اءتماع طارئ
التاريخ .................................... :الموقب المنشأة الوحدة................................... :
أسماء الحاضرين:

.................................. -1

....................................-2

..................................-3

....................................-4

..................................-5

....................................-6

..................................-7

....................................-8

مكان ووصف الحادث:
.............................................................................................................
................................................................................................ ...........
التوصيات لمنب تكرار الحادث:
.............................................................................................................
..................................................................................... ......................
مالحظات:
.............................................................................................................
...........................................................................................................
أعضاء اللجنة:
................................. .1

..................................... .4

................................. .2

..................................... .5

................................. .3

..................................... .6
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سج حاالت الطوارئ الفعلية  /املفتعلة
التاريخ

نوع الحادث

وقت

الحادث

فعلي

مفتعل

وصف

مكان الحادث

الحادث

كيفية التعامل مب
الحادث

بطاقة صيانة (طفاية حري )
اسم المعدة .................................. :مكانها.................................................. :
تاريخ الصيانة ............/...../..... :تاريخ الصيانة القادم............................./......./......:
حجم الطفاية.................................................... :
رقم الطفاية بسجل الصيانة...................................... :
تاريخ آخر فحص للطفاية.........................../...../..... :
** تسجل حالة تفريغ لمحتويات الطفاية من قبل أم ال؟
..........................................................................................................
** تسجيل آخر تاريخ تم استعمالها
...............…………………………………………………………………………………….
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خطة الطوارئ
صيانة معدات حاالت الطوارئ
م.

اسم الجهاز

الحجم

مكان تواجدك

جهة الصيانة

تاريخ الصيانة

مالحظات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
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