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  خطة الطوارئ
 

 1 جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
 

 فهرس احملتويات:

 1 ............................................................ المقدمة

 1 ..................................................... أهداف الخطة

 2 ...................................................... نطاق الخطة

 2 ............................ االجراءات المتبعة العداد وتنفيذ الخطة

 2 ................................ متطلبات نجاح عمل خطة الطوارئ

 2 .............................. االستراتيجة المتبعة في خطة الطوارئ

 3 ........................................... وأنواعها المخاطر مفهوم

 3 .................................. تقييم المخاطر واألزمات المتوقعة

 4 .......................................... آلية التعامل مع كل حالة

 12 ................................. الطوارئمهام عمل كل فريق في 

 14 ........................................................ المالحق

 

 أوالً/ املقدمة:

و المؤسسات بشكل عام تكون معرضة ألي خطر أ
كان متوقع أم ال،  وهذا التهديد تهديد طارئ سواء 

أو بتعطيل  إماالمؤسسة أو الخطر يؤثر على 
وبالتالي فان أو جزئيًا، كليًا  أو أكثرخدمة ايقاف 

في نواٍح هذا الخلل يرجع بالسلب على المؤسسة 
 كثيرة.

وتستمر ن تنجح أفان أي مؤسسة تريد  لما سبق
ال بد لها من تجهيز خطة تنفيذية  في عملها،

 ت  عدأ  جل ذلك أومن  للتعامل مع حاالت الطوارئ،
والخدمات  األعماللضمان استمرارية  الخطة هذه

في  والتأهيلالتي تقدمها جمعية اعمار للتنمية 
 تهديد يؤثر على خدماتها. أوحالة حدوث خطر 

 هداف اخلطة:ثانيًا/ أ

المساااااااهمة فااااااي االسااااااتمرارية واالرتقاااااااء بالخاااااادمات 
 لجمعياة فاي حااالت الطاوارئ والكاوارثالمقدمة من ا

ويمكااان تحقياااق ذلاااك مااان خاااالل تحقياااق زماااات، واأل
 األهداف التالية: 

صااااول الثابتااااة فااااي حمايااااة أرواح المااااو فين واأل -
الجمعياااااة لضااااامان المحاف اااااة علاااااى اساااااتمرارية 

 الخدمة.
تهديااااااادات جاااااااراءات وقائياااااااة لتجناااااااب الوضاااااااع إ -

 ثرها.والمخاطر أو التخفيف من أ
تقااديم المعلومااات الالزمااة للتفاعاال مااع حاادث مااا  -

هادف تاوفير القادرة علاى العاودة واالستجابة لا   ب
 الاااااااااااااااااااى وضاااااااااااااااااااع االساااااااااااااااااااتقرار الطبيعاااااااااااااااااااي.

 

 ثالثًا/ نطاق اخلطة:

ل مبنااااى جمعيااااة اعمااااار للتنميااااة هااااذه الخطااااة تشاااام
صاااااااااول الثابتاااااااااة ون ااااااااام والتأهيااااااااال ومراكزهاااااااااا، واأل

المعلومات الموجودة باالضاافة إلاى المخاازن التابعاة 
 لها.
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رابعاااًا/ االءاااراتات املتدعاااة ال ااادا  
 وتنفيذ اخلطة:

حصاااار جميااااع المخاااااطر المتوقعااااة وتصاااانيفها  .1
إلاااااااى مساااااااتويات وتوضااااااايح خطاااااااوات العمااااااال 

 المتبعة لكل منها.
توضااااااايح ااجااااااارءات المتبعاااااااة لتنفياااااااذ جمياااااااع  .2

 أهداف الخطة والتوقيت الزمني لها. 
توضاااايح المهااااام المطلوبااااة فااااي مراحاااال خطااااة  .3

أثنااء األزماة، بعاد الطوارئ وهي )قبل األزماة، 
 األزمة(.

دور كااال عمااال دليااال لفرياااق الطاااوارئ وتحدياااد  .4
 عضو في ، وآليات التواصل معهم.

ات الموجااودة فااي التعاارف علااى جميااع اامكانياا .5
، وتااااااااوفير االحتياجااااااااات الجمعيااااااااة وتطويرهااااااااا

 األخرى غير الموجودة.
عمل دليل لحميع المؤسسات والجمعياات ذات  .6

 .وآلية التواصل معهمالعالقة 
تنمية قدرات العاملين فاي إدارة المخااطر، مان  .7

 خالل العديد من الدورات التدريبية. 
 وضع خطة إخالء وتدريب العاملين عليها. .8

 ما  خطاة  خامسًا/ متطلداات ااا 
  الطوارئ:

وجااااود خطااااة م عاااادة بشااااكل واضااااح وتفصاااايلي  .1
 ومعتمدة من مجلس االدارة.

تااااوفر االمكانياااااات الماديااااة والمالياااااة المناسااااابة  .2
 لتنفيذ الخطة.

وجااااود طاااااقم اداري وفنااااي ماااادرب وعلااااى قاااادر  .3
كاٍف من الكفاءة يستطيع إدارة خطاة الطاوارئ 

 واألزمات.
التعااااااون والتنسااااايق ماااااع المؤسساااااات الرسااااامية  .4

 والشعبية في حالة الطوارئ. واألهلية
أن تكاااون لجااااان الطااااوارئ علاااى اتصااااال دائاااام  .5

االدارة العليااااا وترفااااع لهااااا تقااااارير يوميااااة عباااار 
 وسائل االتصال المتاحة في حين .

التعاااون والتنساايق ماااع لجااان العماال التطاااوعي  .6
 ولجان األحياء في المحاف ة.

االسرتاتيجية املتدعة يف خطة / سا ساً 
  الطوارئ:

قامت اللجنة الم َشاكللة لالشاراف علاى وضاع اتلياات 
وتنفياااااذها لمواجهااااااة المخاااااااطر واألزمااااااات المتوقعااااااة 

م بتحديدها من ناحيىاة الحادة 2118-2117لعامي 
مكانية الحدوث، وبنااًء  علاى ذلاك تام تجهياز خطاة وا 

 طوارئ مقسمة لثالث مراحل:

 .قبل األزمة 
 .أثناء األزمة 
 .بعد األزمة 
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 : فهوم املخاطر وأنوا ها/ مسابعاً 

 أوو التهدياااد عباااارة عااان أي حااادث متوقاااع أالخطااار 
 وأخلااااال فاااااي تقاااااديم الخااااادمات  إلاااااىطاااااارئ ياااااؤدي 

 .يقافها كلياً إ أوأكثر  أول خدمة يتعط

تهديااااادات  إلاااااىتااااام تصااااانيف المخااااااطر والتهديااااادات 
وتهديااادات داخلياااة "، مااان خاااارس المؤسساااة"خارجياااة 

العصاف  ومان خاالل جلساات"، من داخل المؤسسة"
هااذه التهدياادات والمخاااطر  التوصاال إلااى تاام ،الااذهني
 أدناه. مبين في الرسم التوضيحيهو كما 

 

 
 

 تقياايا املخاااطر  وات مااات /ثامناااً 
 : املتوقعة

تاام تقياايم ساايناريوهات األزمااات المتوقعااة وذلااك بناااًء 
 على عاملين أساسيين وهما:

 شدة تأثير األزمة. .1
 احتمالية حدوث كاألزمة. .2

ثاااام تاااام توزيااااع المخاااااطر المتوقعااااة المااااذكورة حسااااب 
 العاملين كالتالي:

 
 شديد   
 معتدل   
 قليل   

  قليل متوسط عالي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

خماطر وتهديدات 
خارءية

خماطر وتهديدات 
 اخلية

خماطر  اخلية

الحريق
ماس كهربائي

تعطل ماتور الكهرباء
ن إصااابة أو وفاااة أحااد العاااملي
ز أوالمساااااتفيدين داخاااااال مراكاااااا

.الجمعية

خارءيةخماطر

قصف محدود لمناطق معينة
عملية شاملة على القطاع

قصف المبنى
هزة أرضية

منخفض جوي شديد
إغالق الحساب البنكي

السرقة والتخريب

 أنواع املخاطر والتهديدات

 احتمالية الحدوث
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 الة:آلية التعام  مع ك  ح /تاسعاً 

 :آلية التعامل مع المخاطر الداخلية وهي كاآلتي 

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

 

 

 

 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة

تااااوفير طفايااااات حريااااق ووضااااعها فااااي مكااااان بااااارز مااااع عماااال  -
 صيانة دورية لها.

 تركيب أجهزة االنذار األوتوماتيكي للحريق. -
الماااواد القابلاااة لالشاااتعال خاااارس مبناااى الجمعياااة )أنابياااب  وضاااع -

 غاز، ....(.

 فريق األمن والسالمة -

 أثناء الحالة

 تشغيل االنذار. -
 فصل التيار الكهربائي. -
 استخدام طفايات الحريق. -
 اخراس خرطوم االطفاء من صندوق الحريق واستعمال . -
 ابالغ المطافي. -
 تطبيق خطة االخالء. -
 معاونة المطافي. -
خماد كافة مصادر النيران. -  التأكد من إطفاء الحريق وا 
 تجميع األفراد في منطقة التجمع بعد السيطرة على الحريق. -

 جميع العاملين -
 الصيانةفريق  -
 فريق االطفاء -
 فريق االطفاء -

 
 السالمة فريق -
 فريق االخالء -
 جميع العاملين -
 فريق االطفاء -

 
 فريق األمن والسالمة -

 بعد الحالة

 ألصل  والعودة للعمل.إعادة الشيء  -
 عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف. -
 عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القرار المناسب -

 جميع العاملين -
 السالمة فريق -
 فريق السالمة -
 

 

 الحريق نوع الحالة:
 متوسط احتمال الحدوث:

 معتدل درجة التأثير:
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 المسئول الواجب اتباعهااالجراءات  المرحلة

 قبل الحالة

 التأكد من وجود تأريض جيد في األجهزة الكهربائية. -
 فحص الكوابل والوصالت من وقت تخر. -
 التأكد من فصل التيار الكهربائي بعد انتهاء الدوام. -

 فريق األمن والسالمة -

 أثناء الحالة

 تشغيل االنذار. -
 فصل التيار الكهربائي. -
 الكهرباء.ابالغ وردية  -
فااااي حالااااة حاااادوث حريااااق نتيجااااة ذلااااك يااااتم اتباااااع االجااااراءات  -

 السابقة الذكر في حالة الحريق.

 جميع العاملين -
 فريق الصيانة -
 فريق الصيانة -
 فريق االطفاء -
 

 بعد الحالة

 إعادة الشيء ألصل  والعودة للعمل. -
 عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف. -
 العليا التخاذ القرار المناسب.عرض التقرير على االدارة  -

 جميع العاملين -
 السالمة فريق -

 
 السالمة فريق -
 

 

 

 
 

 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة
 توفير ماتور كهربائي صغير -
 بنزينتوفير سوالر/  -

 الصيانة فريق -

 أثناء الحالة

ارسااال طلاااب صااايانة مااان مساائول الصااايانة، واعتمااااده مااان مااادير  -
 عام الجمعية والقسم المالي.

 االتصال على الشركة ومتابعة ضرورة صيانة المولد. -
 االستفادة من وجود طاقة بديلة. -

 الصيانة فريق -
 

 الصيانة فريق - توفير طاقة شمسية - بعد الحالة
 

 

 

 

 الماس الكهربائي نوع الحالة:
 متوسط احتمال الحدوث:

 معتدل درجة التأثير:

 تعطل الماتور الكهربائي نوع الحالة:
 عالي/ مرتفع احتمال الحدوث:

 قليل درجة التأثير:
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 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة

التأمين والترخيص على المركبات التابعة للجمعية وتوفير وسائل  -
 األمن والسالمة داخلها.

الجمعية ممن يعملون فاي  وجود بوليسة تأمين لكافة العاملين في -
 المشاريع التي احتمالية الخطر فيها كبيرة.

تااااأمين الاااادرابزين والحمايااااات والمصااااعد الخاااااص بالجمعيااااة وكاااال  -
 أدوات األمن والحماية داخل الجمعية.

 تأمين مدخل الجمعية بحيث يمنع اصطفاف السيارات أمام . -
تكلياااف مو اااف االساااتقبال بتفتااايه كااال مااان يشاااتب  بوجاااود أدوات  -

حااااااادة أو أساااااالحة ناريااااااة، باالضااااااافة إلااااااى وضااااااع يافطااااااة بعاااااادم 
 اصطحاب األسلحة النارية أو الحادة داخل الجمعية.

تكليااف مسااؤول الخاادمات بتااأمين دخااول وخااروس الفئااة المسااتهدفة  -
لاااااى الجمعياااااة، ومراقباااااة حركاااااة المصاااااعد واألفاااااراد داخااااال  مااااان وا 

 الجمعية.
 ضرورة توفير صندوق اسعافات أولية. -

 ااالدارة العلي -
 

 االدارة العليا -
 
 
 فريق الخدمات -

 
 
 

 مو ف االستقبال -
 
 
 
 
 فريق الخدمات -
 
 
 فريق االنقاذ -

 أثناء الحالة

 تقديم االسعافات األولية للمصاب. -
إبااااالغ ااسااااعاف والشاااارطة فااااي حاااااالت االصااااابات الخطااااارة أو  -

 الوفاة.
 إبالغ أهل المصاب/ المتوفي. -
 مرافقة المصاب/ المتوفي للمستشفى. -
فااااي أسااااباب االصااااابة واتخاااااذ االجااااراءات التصااااحيحية التحقيااااق  -

 والوقائية.

 فريق االنقاذ -
 السالمة فريق -

 
 االدارة العليا -
 االدارة العليا -
 السالمة فريق -
 

 بعد الحالة

 متابعة العالس لحين شفائ  وعودت  للعمل. -
 عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف. -
 التخاذ القرار المناسب.عرض التقرير على االدارة العليا  -

 االدارة العليا -
 السالمة فريق -
 فريق السالمة -
 

 

 إصابة أو وفاة أحد العاملين الحالة:نوع 
 قليل/ منخفض احتمال الحدوث:

 شديد درجة التأثير:
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 التعامل مع المخاطر الخارجية وهي كاآلتي: آلية 

 السرقة والتخريب. 
 قصف محدود لمناطق مجاورة للجمعية. 
 عملية شاملة على قطاع غزة. 
 الجمعية.قصف مبنى  
 إغالق الحساب البنكي. 
 هزة أرضية. 
 منخفض جوي شديد. 

 

 

 

 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة

تااااأمين كافااااة المااااداخل واألبااااواب الخارجيااااة لمنااااع حاااادوث ساااارقة أو  -
 والتأكد من اغالقها.تخريب خارجي، 

تااأمين المبنااى ماان الااداخل ماان خااالل كاااميرات المراقبااة خاصااة فااي  -
 فترة المساء.

 حصر عهد ولوازم المو فين والجرد الدوري لها. -
 الجرد الدوري للمخازن ومعرفة محتوياتها من قبل االدارة العليا. -
تاااأمين المبناااى بعاااد الااادوام والتأكاااد مااان عااادم وجاااود أي مو اااف أو  -

 داخل الجمعية.مراجع 

 فريق الخدمات -
 
فريق الخدمات  -

 والصيانة
 الشؤون االدارية -

 
 القسم المالي -
 
 الشؤون االدارية -

 أثناء الحالة

 التبليغ عن الحالة من المو ف المتضرر حسب التسلسل االداري. -
 مراجعة الكاميرات. -
 التحقيق مع المتهم اذا كان مو ف. -
 إبالغ الشرطة )في حالة ثبوت الجريمة(. -
بااااالغ  - فصاااال المااااتهم اذا كااااان مو ااااف وخصاااام جميااااع مسااااتحقات  وا 

 مكتب التأمينات والعمل.
 في حالة كون  غير مو ف يتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة. -

 الشؤون االدارية -
 

 االدارة العليا -
 الشؤون القانونية -
 األمن فريق -
 االدارة العليا -
 
 الشؤون االدارية -
 

 بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف.عمل تقرير  - بعد الحالة
 السالمة فريق - عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القار المناسب. -

 السرقة والتخريب نوع الحالة:
 متوسط احتمال الحدوث:

 قليل درجة التأثير:
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 المسئول اتباعهااالجراءات الواجب  المرحلة

 قبل الحالة

 توفير بيانات دقيقة حول المو فين وأماكن سكناهم. -
 توفير مخزون احتياطي من المساعدات في المخازن. -
 توفير مخزون مناسب من السوالر بالمخازن. -
 تجهيز غرفة للطوارئ خارس الجمعية الدارة األزمة إن لزم األمر. -

 الشؤون االدارية -
 
 العليا االدارة -
 
 العليا االدارة -
 االدارة العليا -

 

 أثناء الحالة

 اخالء المو فين والفئة المستهدفة وفقًا لخطة االخالء المعتمدة. -
توصايل العااملين والفئاات المساتفيدة مان الجمعياة إلاى منااطق آمناة  -

 مع مراعاة الوقت في عملية االخالء.
تكليااف كاال مو ااف بأخااذ جهاااز الحاسااوب الخاااص باا  علااى منزلاا   -

 يكون عهدة علي . على أن
الموجود ب  المعلومات إلاى منزلا   serverأخذ مدير عام الجمعية  -

 أو أي مكان آمن.
الخاااص بقساام  لمنزلاا  أو أي  hardتكليااف كاال رئاايس قساام بأخااذ  -

 مكان آمن.
نقاال األجهاازة الحساسااة فااي االجمعيااة مثاال/ أجهاازة الفحااص وخالفاا   -

 إلى أماكن آمنة.
 آمنة.وضع سيارات الجمعية في أماكن  -
 توزيع المساعدات المانحة على األماكن المتضررة -

 فريق األمن والسالمة -
 فريق االخالء -
 
 الشؤون االدارية -

 
 الجمعيةمدير عام  -
 
 رؤساء األقسام -

 
 مدير عام الجمعية -
 
 الشؤون االدارية -
 فريق االنقاذ -

 بعد الحالة

تاااااوفير بااااارامر تدريبياااااة ريادياااااة للمرشااااادين فاااااي المااااادارس لمسااااااعدة  -
 المتضررين.الطالب 

االعااااااالن عبااااااار الوسااااااائل المختلفاااااااة عااااااان مركااااااز األمااااااال للرعاياااااااة  -
 واالستشارات النفسية.

عماال حصاار للمتضااررين نفساايًا وجسااديًا وتقااديم المساااعدة لهاام ماان  -
 خالل مراكز الجمعية.

تقااااااديم مقترحااااااات مشاااااااريع اعااااااادة تأهياااااال المتضااااااررين وتقااااااديمها  -
 للمانحين.

 العليا االدارة -
 
 العليا االدارة -

 
 قسم الحد من الفقر -
 
 العليا االدارة -

 
 

 

 قصف مناطق محددة قريبة من الجمعية. - نوع الحالة:
 عملية شاملة على قطاع غزة  -

 قليل/ منخفض احتمال الحدوث:
 شديد درجة التأثير:
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 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة

ضارورة منااع أي نشاااط أو تواجااد يوضااح اتباااع الجمعيااة ألي حاازب  -
 سياسي.

األجهاازة والمعاادات غياار المسااتخدمة بالجمعيااة ضاارورة اخااالء كافااة  -
 إلى المخازن.

 تجهيز مبنى بديل للجمعية خاصة في المجمع. -

 االدارة العليا -
 االدارة العليا -
 
 االدارة العليا -

 أثناء الحالة

اتبااااااع كافاااااة االجاااااراءات الخاصاااااة بالقصاااااف المحااااادود أو الشاااااامل  -
 أو خالف . server/hardللقطاع من اخالء 

العاااملين والفئااات المسااتفيدة ماان الجمعيااة إلااى مناااطق آمنااة توصاال  -
 مع مراعاة الوقت في عملية االخالء.

 اخراس المصابين والمحاصرين. -
 تقديم االسعافات األولية. -
 االتصال على االسعاف. -

 االدارة العليا -
 
 
 فريق االخالء -
 
 فريق االنقاذ -
 فريق االنقاذ -
 السالمة فريق -

 بعد الحالة

 محاولة اخالء ما تبقى من أصول أو خالف .العمل على  -
 استئناف العمل في المكان البديل. -
 عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف. -
 عرض التقرير على االدارة العليا التخاذ القرار المناسب. -

 السالمة فريق -
 العليااالدارة  -
 السالمة فريق -
 فريق السالمة -
 

 

  

  قصف مبنى الجمعية نوع الحالة:
 قليل/ منخفض احتمال الحدوث:

 شديد درجة التأثير:
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 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة

 الحصول على ترخيص من رام اهلل. -
عااااادم اساااااتخدام الحسااااااب البنكاااااي ألي معاملاااااة لااااايس لهاااااا عالقااااااة  -

 بالجمعية.
 االدارة العليا -

الااااوطني ووجااااود مبلااااغ فااااي صااااندوق  تفعياااال الحساااااب لاااادى البنااااك - أثناء الحالة
 الجمعية لتغطية النفقات الطارئة.

 االدارة العليا -

 مستشار قانوني - رفع قضية لدى الجهات المختصة العادة الحساب - بعد الحالة
 

 

 

 

 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة

العمل علاى تثبيات جمياع األشاياء التاي تكاون عرضاة للحركاة أثنااء  -
 الهزة األرضية.

 توفير دورة اسعافات أولية. -

 فريق األمن والسالمة -
 

 العليا االدارة -

 أثناء الحالة

 تشغيل االنذار. -
 اخالء الجمعية طبقًا لخطة االخالء. -
 ابالغ النجدة واالسعاف والمطافي. -
 على تجميع األفراد بمنطقة التجمع االشراف -

 جميع العاملين -
 فريق االخالء -
 السالمة فريق -
 السالمة فريق -

 بعد الحالة
 عودة العاملين للعمل بعد التأكد من انتهاء الهزات. -
 تجهيز مقترحات مشاريع لمعالجة األضرار. -
 عمل تقرير بالخسائر ورفع  لالدارة العليا. -

 العليا االدارة -

 

  

  البنكيإغالق الحساب  نوع الحالة:
 قليل/ منخفض احتمال الحدوث:

 شديد درجة التأثير:

  هزة أرضية نوع الحالة:
 قليل/ منخفض احتمال الحدوث:

 شديد درجة التأثير:
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 المسئول االجراءات الواجب اتباعها المرحلة

 قبل الحالة

تاوفير ماواد احتياطياة مثاال/ الحراماات والفرشاات والمالباس الشااتوية  -
 في مخازن الجمعية.

المنخفضاات توفير بيانات دقيقة حول البياوت المعرضاة للتاأثر مان  -
 الجوية واألمطار.

تجهيااز مشاااريع تتضاامن تااوفير مالبااس شااتوية وحرامااات بدايااة كاال  -
 سنة لضمان تقليل أضرار المنخفضات الجوية.

 العليا االدارة -
 

 الفقرقسم الحد من  -
 

 العليا االدارة -

 أثناء الحالة

توزياااع الحراماااات والفرشاااات والمالباااس علاااى األسااار المتضاااررة مااان  -
 المنخفض.

مااااع المؤسسااااات األهليااااة الفاعلااااة لتقااااديم الخدمااااة حسااااب  التنساااايق -
 المناطق والفئة المستهدفة.

تشااااكيل لجنااااة ماااان مجلااااس االدارة واالدارة التنفيذيااااة لوضااااع خطااااة  -
 تنفيذية للتعامل مع تبعات المنخفض.

 فريق االنقاذ -
 

 االدارة العليا -
 

 االدارة العليا -

 قسم الحد من الفقر - االدارة العليا عمل تقرير بأعداد المستفيدين وعرض  على - بعد الحالة

 

  

  منخفض جوي شديد الحالة:نوع 
 عالي/ مرتفع احتمال الحدوث:

 متوسط درجة التأثير:



  خطة الطوارئ
 

 12 جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
 

يف  مهااام  ماا  كاا  فرياا /  اشااراً 
 :الطوارئ

 

 :مهام عمل فريق االتصال والتواصل 

إبالغ المساؤولين واالدارة العلياا عناد حادوث أي  (1
 طارئ.

التقاارير إلاى  المتابعة المستمرة لما يحادث ورفاع (2
 االدارة العليا.

االتصاال والتواصال ماع الجهاات المعنياة عنادما  (3
 يتطلب األمر ذلك.

االتصاااااال والتواصااااال ماااااع األهاااااالي فاااااي حاااااال  (4
حاادوث أي ضاارر يلحااق بااالطالب أو العاااملين 

 في الجمعية.

تزوياااااد المساااااؤولين واالدارة العلياااااا بالمعلومااااااات  (5
 عند طلبها.

 

  االخالءمهام عمل فريق: 

المااداخل والمخاااارس الرئيسااية بمبناااى معرفااة جمياااع  (1
 الجمعية.

 التدرب على عمليات االخالء. (2

 التأكد من فتح أبواب الطوارئ في حالة الحوادث. (3

التنسيق مع اادارة العلياا للجمعياة لوضاع كروكاي  (4
عااام لمبنااى الجمعيااة ي وضااح باا  مخااارس الطاااوارئ 
والمااداخل الرئيسااة وأقصااار الطاارق المؤديااة إليهاااا، 

 الهامة عن المبنى.والمعلومات 

بمبنااااى الجمعيااااة وخارجهااااا، معرفاااة نقاااااط التجمااااع  (5
 ووضع اللوحات الدالة على تلك النقاط.

الحااااارص ببااااادء االخاااااالء مااااان المنااااااطق األكثااااار  (6
 تعرضًا للخطر فاألقرب إلى المخارس.

الحااارص علاااى أن تكاااون عملياااات االخاااالء بشاااكل  (7
 من م وذلك تفاديًا للتعرض إلى الحوادث المفاجئة.

 د من عدم وجود تخزين عند مخارس الطوارئ.التأك (8

 

 

 :مهام فريق عمل االطفاء 

فصاال الكهرباااء ماان مصاادرها الرئيسااي ان لااام  (1
 يكن هناك خطر عليك.

 سرعة التوج  إلى مكان الحريق بثقة وثبات. (2

باااااااالغ  (3 االلتاااااازام بالهاااااادوء واكتشاااااااف الحالااااااة وا 
 االدارة العليا والجهات المعنية عنها.

الحرياااااق قبااااال محاولاااااة السااااايطرة علاااااى حالاااااة  (4
اساااتفحالها، وذلاااك بالوساااائل البسااايطة المتاااوفرة 

 في الجمعية.

 معرفة مواقع جميع الطفايات بمبنى الجمعية. (5

معرفاااااااة كيفياااااااة اساااااااتخدام طفاياااااااات الحرياااااااق،  (6
 والتدرب على ذلك.

التنساااااااااايق ماااااااااااع االدارة لفحااااااااااص الطفاياااااااااااات  (7
 باستمرار.

وضااااااع لوحااااااات ارشااااااادية دالااااااة علااااااى مكااااااان  (8
 ها.الطفايات وكيفية استخدام
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  فريق االنقاذ واالسعاف:مهام عمل 

وخطاة التعرف على خطة الساالمة مان الحرياق  (1
 االخالء في حاالت الطوارئ.

أن يكونااااااوا علااااااى اسااااااتعداد لمواجهااااااة حاااااااوادث  (2
غيرهاا مان حااالت الطاوارئ فاي جميااع الحرياق و 
 األوقات.

معرفااااة مواقااااع اطااااالق ن ااااام االنااااذار ومعاااادات  (3
 مكافحة الحريق.

 معرفة مواقع مخارس النجاة ومناطق التجمع. (4

معرفااااااة أرقااااااام هواتااااااف الجهااااااات التااااااي ينبغااااااي  (5
 االتصال بها في حاالت الطوارئ.

تخصااااايص مشااااارف انقااااااذ لكااااال طاااااابق ليتاااااولى  (6
 الطوارئ. مسؤولية االنقاذ في حاالت

عناااااد انطاااااالق صاااااافرة االناااااذار علاااااى مشااااارف  (7
االنقاااااذ أن يباااادأ بتوجياااا  شاااااغلي المبنااااى نحااااو 
بالغهااااام بمواقاااااع نقطاااااة  أقااااارب مخااااارس للنجااااااة وا 
التجمااااع، وتااااوجيههم إليهااااا بعااااد اكتمااااال إخااااالء 

 المبنى.

مان يغاادر على مشارفي االنقااذ أن يكوناوا آخار  (8
 المكان.

غااالق األبااوا (9 ب فااي القيااام بتفقااد سااريع للغاارف وا 
 طريقهم نحو مخارس النجاة.

إذا امتنااع أحااد عاان االخااالء فااال يجااوز لمشاارف  (11
االنقاااااااااذ اخراجاااااااا  بااااااااالقوة، باااااااال علياااااااا  ابااااااااالغ 

 المسؤولين.

يجااب أن تتااوفر معلومااات لاادى مشاارف االنقاااذ  (11
عن كال األفاراد الموجاودين فاي طابقا  مان ذوي 

 االعاقة حتى يتسنى ل  مساعدتهم.

حااااااال وجااااااود تقااااااديم االسااااااعافات األوليااااااة فااااااي  (12
 مصابين في المكان.

التواصاال مااع فريااق األماان والسااالمة للتأكااد ماان  (13
 عدد األفراد الذين تم اخالؤهم.

 :مهام عمل فريق األمن والسالمة 

تفقاااد وساااائل الساااالمة بمبناااى الجمعياااة ومااادى  (1
صااااااااااالحيتها، ورفااااااااااع المالح ااااااااااات لااااااااااالدارة 

 والمسؤولين.

التأكاااد مااان عااادم دخاااول أي شاااخص للجمعياااة  (2
 ت عدائية.يحمل بحوذت  سالح أو أدوا

التنسيق مع االدارة للحصول علاى كال ماا هاو  (3
جديد من النشرات والكتب التوعوية فاي مجاال 

 األمن والسالمة من الجهات المختصة.

تخصايص لوحاة لنمان والساالمة )لوحاة دفاااع  (4
ماااااادني(، توضااااااع بهااااااا ارشااااااادات وملصااااااقات 

 خاصة بهذا الجانب.

التأكاااااد مااااان ساااااالمة جمياااااع األشاااااخاص عناااااد  (5
 طوارئ.حدوث حاالت 

 

  فريق الخدمات والصيانة:مهام عمل 

 العمااااااااااال علاااااااااااى تقاااااااااااديم جمياااااااااااع الخااااااااااادمات (1
لنشااخاص عنااد حاادوث  والمساااعدات الممكنااة

 حاالت الطوارئ.

باااء الرئيسااية حتااى ضاارورة معرفااة مواقااع الكهر  (2
 يتم فصلها عند حدوث حالة طوارئ.

التااااااادرب باساااااااتمرار علاااااااى صااااااايانة المعااااااادات  (3
 الموجودة داخل الجمعية.

 مشاركة باقي فرق عمل الطوارئ في عملهم.  (4
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 / املالح : احلاي  شر

  لي  فري  الطوارئ: (1
 

 االدارة العليا
 رقم الجوال الوظيفة االسم م.

رئيس مجلس  د. رامي الغمري  .1
 االدارة

159218411
1 

نائب رئيس  م. عبد اهلل البحيري  .2
 مجلس االدارة

159979162
5 

 أمين السر أ.أمجد األغا  .3
159974112

3 

أمين  أ.محمود العقاد  .4
 الصندوق

159529666
8 

159946429 رئيس اللجنة صيام أ.هاني  .5
9 

159881881 مدير الجمعية أ. أنور أبو موسى  .6
2 

 

 جمعيةفريق عمل الطوارئ داخل ال
 رقم الجوال الوظيفة االسم م.
 5996382641 شؤون ادارية كريم الصوص  .1
 5997844521 رئيس شعبة محمد فحجان  .2
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 :خطة االخالت يف حاالت الطوارئ (3
 

 هي: األهداف األساسية لخطة االخالء 

  أن يغاااااادر كااااال شاااااخص المبناااااى بأمااااااان
 ويتوج  إلى نقطة التجمع المتفق عليها.

 آمن لنفراد الاذين  وجود إجراءات الخالء
 ال يستطيعون استخدام الدرس.

 

  الحااااالت التاااي تساااتدعي ت فيااا  خطاااة

 االخالء:

 .حدوث قصف قريب من مبنى الجمعية 

 مبنى الجمعية. اندالع حريق داخل 

 .تهديد بقصف مبنى الجمعية 

  تساااااااارب مااااااااواد كيميائيااااااااة داخاااااااال مبنااااااااى
 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 

  نفاااذ تعليماااات مشااارفي االنقااااذ بخصاااوص
 االخالء.

  اغلااق جميااع األجهاازة الكهربائيااة ان كاااان
 الوضع  يسمح بذلك.

  جهاااااز الااااالب تااااوب أو هااااارد خااااذ معااااك
 الحاسوب الخاص بك.

 .اغلق جميع األبواب عند خروجك 

  غاااااادر المبناااااى فاااااورًا بن اااااام عبااااار أقااااارب
 مسرب مخصص لالخالء.

  ال تعاااااااااود إلاااااااااى مكتباااااااااك مهماااااااااا كانااااااااات
 األسباب.

 .توج  إلى النقطة المخصصة للتجمع 

  ال تعااود إلااى المبنااى إال اذا صاادر عاان مسااؤولي
ا بااأن الوضااع قااد أصاابح الطااوارئ أو االدارة العلياا

 آمنًا.

  إن توقااف صااافرة االنااذار ال يعنااي أن  مالحظةةة
 الحالة الطارئة قد انتهت.
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 يةاااا  ات ااااا   فااااي حااااال حاااادوث الحريااااق

 االجراءات التالية:

  نفااااذ جمياااااع الخطااااوات الساااااابقة المااااذكورة فاااااي
 خطة االخالء.

  بةةةةد مةةةةن عمةةةةل باالضةةةةافة إلةةةةى مةةةةا سةةةةبق ال
 التالي:

  ال تحااااول اطفااااء الحرائاااق إال اذا كنااات مااادربًا
علااااى اسااااتخدام آلااااة االطفاااااء، لكاااان يجااااب أن 

 تبقى دائمًا مستعدًا لالخالء.

  ،ال تاادخل أي غرفاااة ان كاناات مليئاااة بالااادخان
 أو ان كان بابها ساخن الملمس.

  تةةذكر هةةذك الكلمةةات األربةةب التةةي تبةةدأ بحةةرف
 األلف:

 :ص عااان مصااادر الخطااار أبعاااد األشاااخا أبعةةةد
 المباشر.

 :أطلااااف صااااافرة االنااااذار وأبلااااغ الاااادفاع  أنةةةةذر
 المدني هاتفيًا.

 :أحصااااار الحرياااااق والااااادخان، وأغلاااااق  أحصةةةةةر
األبااااااااااواب والنوافااااااااااذ شااااااااااريطة أن ال تعاااااااااارض 

 سالمتك للخطر.

 :غادر فورًا إلى منطقة التجمع. أخِل 
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 الطوارئ غرفة  (5
 

حااااال تعاااارض المؤسسااااة للضاااارر او االضااااطرار فااااي 
يتعيَّن على المؤسسة نقال عملياتهاا إلاى لالخالء فان  
لضااااامان  طاااااوارئغرفااااة يتعاااايَّن إعاااااداد  موقااااع باااااديل،

 .مةإمكانية قيامها بتأدية أنشطتها الها

  غرفااةالع اصاار التااي يتعاايهن ويااعها فااي 

 :الطوارئ مدرجة خدناه

 

 الوثا ق 
 خطة الطوارئ. 
  بياناااات االتصاااال الخاصاااة بخااادمات الطاااوارئ

 وجهات االتصال. 
  بماااا  –بياناااات االتصاااال الخاصاااة باااالمو فين ل

والجااااواالت فااااي ذلااااك أرقااااام الهواتااااف المنزليااااة 
 االكتروني. البريد

  إدراس بيانااااااات االتصااااااال الخاصااااااة باألقااااااارب
 ن.لجميع المو في

  بياناات االتصاال الخاصااة باالعمالء والمااوردين
 .األساسيين

 البيانات المالية والمصرفية. 

  كافااااة االوراق والمسااااتندات الرساااامية الخاصاااااة
 بالجمعية.

  أختام المؤسسة والوثائق الرسامية المهماة التاي
 .تتعلااااااااق بالمراساااااااااالت الخارجيااااااااة والداخلياااااااااة

 

 

 

 

 المعدات 

  أدوات صاااااااااااااااايانة الشاااااااااااااااابكات والكمبيااااااااااااااااوترات
 .والطابعات

  واألقااااااااااراص األدوات االحتياطيااااااااااة للكمبيااااااااااوتر
  .والفالشات USB وذاكرةالخارجية 

 أدوات مكتبية عامة أقالم وورق وغير ذلك. 

   هااااااتف محماااااول ماااااع تاااااوافر رصااااايد ماااااالي بااااا
 ء.بااضافة إلى شاحن كهربا

 ة.مفاتيح احتياطي 
 ف لإلنارةكشا. 

  ،ادوات لالنقااااااذ مثااااال/ شااااااكوه كبيااااار، قااااارص
 ساللم.
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  م  يف حاالت طوارئ:مناذج  (6
 

 حمضر اءتماع طارئ
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 سج  حاالت الطوارئ الفعلية / املفتعلة
 

وقت  التاريخ
 الحادث

وصف  نوع الحادث
كيفية التعامل مب  مكان الحادث الحادث

 مفتعل فعلي الحادث
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 بطاقة صيانة )طفاية حري (
 

 .................................................. :.................................. مكانها :اسم المعدة
 ..................../......./...............:............ تاريخ الصيانة القادم/...../..... :تاريخ الصيانة

 حجم الطفاية: ....................................................
 رقم الطفاية بسجل الصيانة: ......................................
 تاريخ آخر فحص للطفاية: ...../...../...........................

 
 يغ لمحتويات الطفاية من قبل أم ال؟** تسجل حالة تفر 

.......................................................................................................... 
 

 ** تسجيل آخر تاريخ تم استعمالها
……………………………………………………………………………………................ 
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 صيانة معدات حاالت الطوارئ
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