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�:���ص��
	�ذ� �

للحــد مــن مخــاطر  اإلطــار الــوطنيشــكلت وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني الفلســطيني اللجنــة الوطنيــة لصــياغة 
ناصـر عبـد العزيـز مصـلح مـدير عـام الـدفاع المـدني الفلسـطيني / الكوارث واألزمات والتي كانت برئاسة اللواء

العالقة المباشرة بالعمل اإلنساني في الحـاالت الطارئـة وعليـه  وعضوية مدراء األجهزة األمنية والحكومية ذات
إلدارة  اإلطـــار الـــوطنيومنهـــا انبثقـــت اللجنـــة الفنيـــة لصـــياغة  اإلطـــار الـــوطنيالعـــام لتكـــوين  اإلطـــارناقشـــت 

ومواجهــة مخــاطر األزمــات والكــوارث بقطــاع غــزة والتــي ضــم فــي عضــويتها كــٍل مــن المديريــة العامــة للــدفاع 
ريـــة العامـــة لإلمـــداد والتجهيـــز، وقـــوات األمـــن ســـطيني والمديريـــة العامـــة للعمليـــات المركزيـــة، والمديالمـــدني الفل

  .الوطني الفلسطيني، وجهاز الشرطة الفلسطينية

باشـرت اللجنـة الفنيــة عقـد االجتماعــات وورش العمـل والتــي تـم فيهـا مناقشــة الدراسـات الســابقة والخطـط للــدول 
ــــة ٕاطــــار ســــنداي وٕاطــــار عو المحيطــــة  مــــل هيوغــــو للتعامــــل مــــع األزمــــات ومخــــاطر الكــــوارث بشــــقيها الطبيعي

والصــناعية وعليــه دأبــت اللجــان لتحديــد المخــاطر وفــق درجــات التقيــيم ومســتويات الحــدوث والتكــرار للحــوادث 
  .ومدى تعرض األراضي الفلسطينية لهذه المخاطر في الفترات القادمة

طنيــة المســودات التــي خرجــت وراجعتهــا وفــق األنظمــة والقــوانين ناقشــت اللجنــة الفنيــة المكلفــة مــن اللجنــة الو 
المعمـــول بهـــا فـــي األراضـــي الفلســـطينية للتعامـــل مـــع مخـــاطر الكـــوارث واألزمـــات وقـــد توصـــلت اللجنـــة إلـــى 

توفيـق أبـو نعـيم مـدير / الصيغة النهائية والتي بدورها عرضـتها علـى اللجنـة الوطنيـة وكـذلك علـى السـيد اللـواء
، وعليــه تأمــل اللجنــة بــأن يــتم التعامــل مــع المهــام طــار ومضــمونهالــداخلي والــذي أشــاد باإل عــام قــوى األمــن

  .الموكلة للجهات ذات العالقة المباشرة بالموضوع وذلك ضمن اإلمكانيات البشرية والموارد المادية المتاحة

طـار الـوطني إلدارة اإلوفي الختام تتقدم اللجنة بعظيم الشكر واالمتنان إلـى كـل مـن سـاهم فـي إنجـاح إصـدار 
ومواجهة مخاطر األزمات والكوارث في قطاع غـزة وعلـى رأسـهم السـيد اللـواء توفيـق أبـو نعـيم مـدير عـام قـوى 

ناصر عبـد العزيـز مصـلح مـدير عـام الـدفاع المـدني الفلسـطيني، وكافـة أعضـاء / األمن الداخلي والسيد اللواء
مــن المؤسســات ذات العالقــة الــذين لــم يــدخروا جهــدًا فــي تــوفير اللجنــة العليــا واللجنــة الفنيــة، وكــذلك الشــركاء 

  .التوجيهات والنصح واإلرشاد لألعضاء اللجنة الفنية
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  اللجان المشاركة في صياغة الرؤية الوطنية 

  :اللجنة العليا إلعداد رؤية لحماية الجبهة الداخلية لمواجهة مخاطر الكوارث واألزمات في قطاع غزة: أوالً 

  الجبهة الداخلية لصياغة الرؤية الوطنية لحمايةيوضح أعضاء اللجنة العليا ) 1(جدول رقم 

  المسمى الوظيفي  االسم  الرتبة  م
  مدير عام الدفاع المدني -رئيس اللجنة   ناصر مصلح  لواء  1
  مدير عام الشرطة الفلسطينية  تيسير البطش  لواء  2
  مدير عام األمن الداخلي  سامي عودة  عميد  3
  مدير عام األمن والحماية  هجت أبو سلطانب عميد  4
  قائد قوات األمن الوطني  نعيم الغول عميد  5
  المستشار القانوني لوزارة الداخلية  أحمد عطا اهللا عميد  6
  مدير الخدمات الطبية  سعيد سعودي عميد  7
  نائب رئيس جهاز المخابرات العامة  سامي زقوت عميد  8
  عام المديرية العامة للعمليات المركزيةمدير   عبد الباسط المصري  عقيد  9

  :غزة بقطاع والكوارث األزمات مخاطر ومواجهة إلدارة اإلطار الوطنيثانيًا اللجنة الفنية لصياغة 

  الوطني طارلصياغة اإل الفنيةيوضح أعضاء اللجنة ) 2(جدول رقم 

  المسمى الوظيفي  االسم  الرتبة  م
  مستشار القانوني لوزارة الداخليةرئيس اللجنة ال  أحمد عطا اهللا عميد  1
  نائب مدير عام الدفاع المدني  محمد العطار. د  عميد  2
  عضواً   سهيل أبو سمرة  مقدم  3
  عضواً   وسام جودة مقدم  4
  عضواً   محمد المغير. م.د رائد  5
  عضواً   محمد عبد الناصر الزرقة رائد  6
  عضواً   على فؤاد البونو رائد  7
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  تقديم

  األزمات والكوارث رؤية مستقبليةمواجهة مخاطر 

تميـــزت الجبهــــة الداخليـــة فــــي قطـــاع غــــزة بقــــوة ومتانـــة التماســــك والتعاضـــد فــــي كافـــة المســــتويات األمنيــــة 

والعســـكرية واإلنســـانية، وفـــي إطـــار التطـــوير المســـتمر الـــذي تعكـــف عليـــه وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني 

مـــع اإلرشـــادات العالميـــة فـــي مواجهـــة مخـــاطر  التنـــاغموالمديريـــة العامـــة للـــدفاع المـــدني الفلســـطيني إلـــى 

اجهتهــا األزمـات والكــوارث وضــمن السياســات العالميــة التــي دعـت لفهــم المخــاطر وتقييمهــا ودمــج خطــط مو 

العليــا لحمايــة الجبهــة وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني لتشــكيل اللجنــة ، عمــدت مــع الخطــط الوطنيــة للتنميــة

اللجنــة الفنيــة إلعــداد اإلطــار الــوطني لمواجهــة مخــاطر األزمــات والكــوارث فــي والتــي انبثــق عنهــا  الداخليــة

  .قطاع غزة وذلك في إطار العمل اإلنساني

لقد ركـز هـذا اإلطـار علـى دراسـة واقـع المخـاطر التـي يمكـن لقطـاع غـزة أن يمـر بهـا خـالل الفتـرات التاليـة 

لقــاءات للجنــة العليــا تــم  5مــا يقــارب  م للجنــة الفنيــة2016وضــمن مــا يقــارب عشــرة لقــاءات خــالل العــام 

الوصول لمخرج وطني يمكن أن يكون إطار وطني جامع لكافة الجهات التنفيذيـة فـي الحكومـة الفلسـطينية 

لمواجهـــة المخـــاطر واألزمـــات وذلـــك بعـــد دراســـتها وتحليلهـــا بشـــكل علمـــي ومـــدروس وقيـــاس مـــدى تكرارهـــا 

  .وآثارها على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة

ســاهم وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بتطــوير المــوارد البشــرية والقــدرات المتــوفرة لــدى المجتمــع وذلــك مــن ت

خـــالل أذرعهـــا الوطنيـــة المختلفـــة فعلـــى صـــعيد التـــدريب والتأهيـــل ســـاهمت المديريـــة العامـــة للـــدفاع المـــدني 

لحكوميـة والوطنيـة واألكاديميـة بآالف النشاطات والفعاليات التدريبية واألنشطة الالمنهجية فـي المؤسسـات ا

  .في إطار التوعية الوطنية التي تساهم في تأهيل المجتمع لالستعداد لمواجهة مخاطر األزمات والكوارث

إن هذا اإلطار سوف يساهم في تطوير منظومة مواجهـة مخـاطر األزمـات والكـوارث وذلـك العتمـاده علـى 

وتماشـيًا مـع المرجعيـات الوطنيـة واإلداريـة والقانونيـة  اإلطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث فـي سـنداي

  .تعمل على توجيه المؤسسات الفلسطينية للحد من األخطار المتوقع حدوثها في قطاع غزة التي 

  لعزيز مصلحاناصر عبد / اللواء                  

  مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني                                              
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 واالعتـــداءاتالحــروب الكــوارث عــانى المــواطن الفلســطيني عمومــًا وأبنــاء قطــاع غــزة خصوصــًا ويــالت 
وخ ، فلقــد قصــف االحــتالل المشــافي والمــدارس والبيــوت اآلمنــة، وتنــاثرت أشــالء األطفــال والشــيالعســكرية

، يســتغيثون فــي غصــص المــواطنين والجرحــى نــار حــرب تلظــى ، وذاقوالنســاء علــى األرصــفة والجــدران
، صـــريخهم ال يجـــاب، ومنكـــوبهم ال يغـــاث، فـــال مـــأوى، وال إغاثـــة وال ملجـــأ، وأكثـــر مـــن ذلـــك أن الـــردى

اعتبـر بيــوت المــواطنين سـاحة حــرب مفتوحــة واعتبرهـا أرضــًا محروقــة يفعـل بهــا مــا  اإلســرائيلياالحـتالل 
لمقررة دوليًا للمـواطنين والتـزام القـوى يشاء، ولم يجد المواطن الفلسطيني أدنى درجة من درجات الحماية ا

  .المسلحة بتجنيب المواطنين ويالت الحروب

ورائهـا آثـار مـدمرة للممتلكـات  تتـركالكـوارث التـي  مخـاطر مـن إلنسـان وعلـى مـدى سـنوات عديـدةاعانى 
 ة،وخاصـة الـدول الناميـ لقلة اإلمكانات المتـوفرة أو لعـدم وجودهـا مواجهتهاوالسكان ويصعب على الدول 

مما جعل الخسائر خيالية، والى ما قبل الحرب العالمية األولى لم تكن الكـوارث الصـناعية معروفـة حتـى 
حــدث التطــور وبــدأت الــدول تصــنع األســلحة والتــي تحــدث الــدمار الشــامل فــي الــدول المعاديــة وأخـــذت 

، كمــا )يميائيــةك -جرثوميــة  -نوويــة (الــدول فــي تطــوير هــذه األســلحة إلــى أن أصــبحت متعــددة األنــواع 
ن تطـــور المجتمعـــات البشـــرية وازدهـــار الصـــناعات والعمـــران ومـــا يترتـــب عـــن التكنولوجيـــا الحديثـــة مـــن إ

مخــاطر إلـــى جانـــب الكـــوارث والنكبـــات المختلفـــة التـــي تحـــدث مـــن حـــين آلخـــر، كـــل ذلـــك جعـــل التفكيـــر 
القتصــادي وبــدأت اإلنســاني يتطــور فــي ميــدان الحمايــة وذلــك بقصــد المحافظــة علــى العنصــر البشــري وا

التعـاون والتنسـيق بـين جميـع الجهـات  عبـرالحكومات تأخذ بكل ما هو جديد في مجال مكافحة الكوارث 
  :خالل القيام ببعض األعمال ومنها المعنية من

حدوثها وٕاعداد خطط المواجهة للكوارث ثم االستعداد والتهيـؤ مـن  يةتحليل األخطار ودراستها واحتمال .1
واإليــواء وٕاعــادة  اإلخــالء كمــا تقــوم بعمليــات ،إلمكانــات الماديــة والبشــرية والفنيــةخــالل تجهيــز كافــة ا

األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الكارثة، وكذلك سعت دول العـالم إلـى التفكيـر فـي توعيـة المـواطنين 
بإرشـــادات الســـالمة وكيفيـــة التعامـــل مـــع المخـــاطر فـــي حالـــة حـــدوثها لتفـــادي األخطـــار والتقليـــل مـــن 

 .ئر البشرية والماديةالخسا
مخـاطر يضـمن التعامـل مـع  الوقائية وااللتزام والتقيد بمفاهيم السالمة واألمـان شـكالً  اإلجراءات اتخاذ .2

منعهـا مـن الحـدوث،  األحيـانلى التقليل الكبير أو الحد من نتائجها أو في بعـض إالكوارث بما يؤدي 

تمــام كافــة الــدول فــي العــالم، وقــد تــم صــبحت محــل اهأجــراءات والمفــاهيم حتــى وقــد تطــورت هــذه اإل
بشـكل علمـي ممـنهج تسـتطيع هـذه الـدول  إعدادهاوضعها ضمن العديد من الخطط الشاملة والتي تم 

  .من خاللها التعامل وبشكل دقيق مع هذه الظروف الخارجة عن المألوف
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راتها الذاتيــة ثقلــت كاهــل الــدول والحكومــات بغــض النظــر عــن قــدأيــث أن الخســائر البشــرية والماديــة وح
 ي يعيشــه ســكانه ومجتمعــه، والنــاجم عــن كونــه واقــعذاص واالســتثنائي الــورغــم الوضــع الخــ فقطــاع غــزة

 بالسياسـات المتعلقـة بـإدارة الكـوارث والمخـاطر واألزمـاتاهتمامـا بهـذا  ، اظهـراإلسـرائيليتحت االحـتالل 
ة التي تعالج موضـوع الكارثـة مـن وضع الخطط الشامل، و ان مستوى االهتمام العالمي بهبدرجة ال تقل ع

العامــة والقطاعيــة وتحليــل الحالــة العامــة وغيرهــا مــن الوثــائق التــي  إســتراتيجيتهاوٕاعــداد . مختلــف الزوايــا
" كــدت خاللهــا أن مــن أولويــات حكومتهــا صــياغة وثيقــة اســتثنائية غايــة فــي األهميــة كأولويــة حكوميــة أ
مواجهـــة إطـــار وطنـــي إلدارة و بـــرزت أهميـــة وضـــع  هنـــاومـــن " مواجهـــة الكـــوارث ل اإلســـتراتيجية خطـــةال

الكوارث والتي مـن خاللهـا يـتم مواجهـة حـاالت الطـوارئ وٕادارة الكـوارث، وتحديـد المسـؤوليات وتوضـيحها 
  .ويتم المحافظة على المواطن وممتلكاته ومقدرات شعبنا
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 :א�ول�א�	�ل�1.1

 א&ط���א���
و
��وא��	�*�מ�א�(��
 : لمفاهيم العامةا�1.1.1

ويخـــل  للـــبالد القوميـــة المصـــالح يهـــددو  الطبيعـــة، بفعـــل يكـــون مـــا غالبـــا مفـــاجئ حـــدث :الكارثـــة  1.1.1.1
افظـــة علـــى العنصـــر البشـــري الجهـــات المعنيـــة بالمح كافـــة مواجهتـــه فـــي وتشـــارك لألمـــور، الطبيعـــي بـــالتوازن

  .والموارد المادية والممتلكات العامة والخاصة واالقتصادي

المـوارد والمسـؤوليات للتعامـل مـع جميـع الجوانـب اإلنسـانية  وٕادارةتنظيم  هي :تعريف إدارة الكارثة 1.1.1.2
ابة والتعـافي االسـتجوالتخفيـف و  و والتحضـير واالسـتعداد الخصـوص التأهـب في حاالت الطوارئ، وعلى وجـه

 .بما ال يضر بخطط التنمية القومية  آثار الكوارث الحد من من أجل

أحـــداث طارئـــة تطـــرأ علـــى المجتمعـــات نتيجـــة تغيـــرات وصـــراعات داخليـــة أو �:الكـــوارث الحربيـــة  3.1.1.1
خارجة تهدف النتقام طرف من آخر ويسعى كل طرف للقضاء علـى الطـرف اآلخـر مسـتخدمًا كافـة األسـلحة 

وتصـنف الكـوارث الحربيـة مـن ضـمن الكـوارث التـي يصـنعها البشـر ، يمكنها استهداف البشر وممتلكـاتهمالتي 
وتســـاهم الكـــوارث الحربيـــة باســـتهداف كافـــة مقومـــات الحيـــاة بمـــا فيهـــا البيئـــة بكافـــة ، بأيـــديهم لتـــدمير البيئـــات

انــاة المنـاطق التـي تقـع فيهــا عناصـرها ممـا يتسـبب فـي تلوثهــا وانتشـار المخلفـات الحربيـة التــي قـد تزيـد مـن مع
�1.الكوارث الحربية لسنوات طويلة بعد الحرب �

وقـد تــم ، 2030-2015سـنداي فــي الحـد مـن مخــاطر الكـوارث للفتــرة  إطــاراهـتم �2:إطـار ســنداي 4.1.1.1
وهـــو نـــاتج عـــن تشـــاورات جـــرت بـــين المنظمـــات الدوليـــة المختصـــة  2015مـــارس  18اعتمـــاده باليابـــان فـــي 

مــن مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخــاطر الكــوارث حســب طلــب الجمعيــة العامــة لألمــم  والحكومــات وبــدعم
م والـذي يهـتم بالوقايـة مـن 2015-2005البـديل إلطـار عمـل هيوغـو   اإلطارسنداي  إطارويعتبر . المتحدة

  .الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف خطط عملها

التنميــة فــي الدولــة التــي تتعــرض للمخــاطر مــع التصــدي  ســنداي الســتمرارية العمــل وتنفيــذ خطــط إطــاريسـعى 
  .واتقاء مخاطر جديدة قد تساهم في خسائر جديدة وتعزيز القدرة على المواجهة، والحد منها لها

 األدوارإلـــى الفهـــم الشـــامل لكافـــة المخـــاطر وقابليتهـــا للتضـــرر وخصـــائص الخطـــر وتعزيـــز  اإلطـــار ويهـــدف
ــــة فــــي إدارة المخــــاطر ــــى المواجهــــة والتقليــــل مــــن تعــــرض القطــــاع الصــــحي واالجتمــــاعي والقــــدر ، الوطني ة عل

  للمخاطر مع تعزيز التعاون الدولي في المشاركة بمواجهة المخاطر

                                                             
�وراه ��ر ���ورة، �ط� ا������ ا������ �� �ط�ع �زة، ���د، ا����ر 1�  .م2016، &��%� ا$زھر �"ر، �!�� ا� �د��، ر���� د
  .م2015��داي ، ا�����ن، �ط� +�ل إط�ر ��داي 2
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متكـــررة وغيـــر الو ، ســـنداي علـــى مخـــاطر الكـــوارث المحـــدودة والكبيـــرة إطـــار لتطبيـــقالمجتمـــع الـــدولي  ســـعىوي
 المجتمـــــع الـــــدوليويهـــــدف ، و البشـــــريةأالطبيعيـــــة التـــــي تنـــــتج عـــــن المخـــــاطر متكـــــررة والمفاجئـــــة والبطيئـــــة ال

في إدارة مخاطر الكوارث التي تؤثر على التنميـة مـن منظـور متعـدد المخـاطر علـى بإطار سنداي لالسترشاد 
  .جميع المستويات والقطاعات المختلفة

 أو العمــل حركــة توقــف إلــى والســيطرة وتــؤدي الــتحكم نطــاق عــن تخــرج عاديــة غيــر حالــة :األزمــة 5.1.1.1
  .في الوقت المحددالمطلوبة  األهداف تحقيق تهدد بحيث معتادة، غير درجة إلى هبوطها

 ويســتخدم ممكــن، وقــت أقصــر فــي وٕانهائــه الجمهــور تعبئــة إلــى يحتــاج اســتثنائي موقــف :الطــارئ 6.1.1.1
  .ثةالكار  حد إلى ترقي ال الطوارئ حالة أن بالرغم الكارثة حالة عن للتعبير الطوارئ كلمة البعض

 .بيئته ومقومات وممتلكاته اإلنسان حياة تواجه التي التهديدات بأنها تعرف :المخاطر 7.1.1.1

ولكنـه يخـتص بفئـة معينـة مـن المتضـررين ، هو جزء هام مـن اإلخـالء بشـكل عـام�:اإلخالء الطبي 8.1.1.1
الطبي مـع المـرور بمنطقـة ويتم إخالء المصابين والمتوفين من مواقع األحداث إلى منطقة الفرز  .من الكارثة

التطهيـر فــي حــال وجــود حــاالت تســمم ويليهــا نقلهــم للمقــرات الصــحية المجهــزة لمكافحــة األوبئــة أو التســمم أو 
أو أقســام تشـــريح المــوتى بعــد التعـــرف علــيهم وبعــدها يـــتم إنهــاء إجـــراءات ، التعامــل مــع المصـــابين والجرحــى

  .الدفن وفق خطة مسبقة لذلك

الذي يجمع البيئـة البشـرية ومـا يحـيط بـالمجتمع داخـل حـدود  هي اإلطار الوعائي: اخليةالجبهة الد 9.1.1.1
إلطــــار فــــي تلبيــــة المتطلبــــات يســــاهم هــــذا االنشــــاطات الســــلوكية والبشــــرية والمهــــارات الحياتيــــة، و الدولــــة مــــن 

بهــة الداخليـة علــى ، وتعمـل الجالعسـكرية واألمنيـة واإلنســانية، وتمثـل الجبهــة الداخليـة كافــة النشـاطات اليوميــة
 .دعم ومساندة الحكومة في التصدي للمخاطر التي يمكنها أن تنشأ

  :مبادئ إدارة الكارثة 2.1.1

يتعين  إن الكوارث مهما تعددت أنواعها وأحجامها فإن هناك مبادئ عامة تحكم القائمين على إدارتها، 
جهات  ة التعافي منها، وقد ذكرت عدةبعين االعتبار، عند مواجهتها للحد من آثارها، وسرع أخذهاعليهم 

  : هذه المبادئ منها
  .مبدأ التخصص وتقسيم العمل حيث يؤدي إلى تحقيق كفاءة األداء �
الشخصـية  مبدأ السلطة والمسؤولية، التي يجب أن تمارس من خالل المركـز أو الموقـع الـوظيفي، وقـوة �

  .متوازي مع المسؤوليةالتي تقوم على الخبرة، والذكاء والمظهر وذلك بقدر متساوي و 
 دع لمــن يخالفــه،اء الــر ام أي نظــام يجــب أن يكــون مقرونــا بــالجز ار الثــواب والعقــاب، حيــث أن احتــمبــدأ  �

  .والمكافأة المجزية لمن يحترمه
  .ب والفوضىاال حدث التضارب الذي يشيع االضطر إ ، و والتوجيه مبدأ وحدة األمر �



 

 

11  

علـى  نى األهـداف القوميـة لهـا األولويـة واألفضـليةمبدأ إخضاع المصلحة الفردية للمصلحة العامة بمع �
  .أي أهداف أخرى مهما كانت

مبــدأ المركزيــة، بمعنــى أن الموقــف يقتضــي أن يكــون هنــاك جهــة مركزيــة واحــدة لهــا الصــالحية فــي  �
 .اتخاذ القرارات

 توصـيل عـى هنـا أنـه كلمـا كانـت خطـة السـلطة أسـرع فـيار لسـل الهرمـي، وتـدرج السـلطات، ويمبدأ التس �
  .التوجيهات، والحصول على المعلومات كلما كانت اإلدارة أكثر كفاءة

 د أو معـــدات أوامبـــدأ الترتيـــب، أي وضـــع كـــل شـــيء فـــي مكانـــه المناســـب، ســـواء كـــان أجهـــزة أو أفـــر  �
  .مساعدات، ومن شأن ذلك أن يؤدي في النهاية إلى حسن األداء وكفاءة العمل

ـــة المتضـــررين وأال يكـــ �  ون للوســـاطة أي اعتبـــار، فيجـــب أن يحصـــل كـــل فـــردمبـــدأ المســـاواة فـــي معامل
ومنـع  متضرر من الكارثة على حقه في اإليواء واإلعاشة والغذاء بنفس القدر الذي يحصـل عليـه غيـره

 .المستغلين للمواقف من انتهاز الفرصة
  .المحاكاة والتعايشمن خالل  تبادل وتنمية الخبراتمبدأ  �
 وع مــــن اإلدارة بالــــذات البــــد أن يتميــــز بابتكــــار أســــاليب جديــــدةمبــــدأ المبــــادرة واالبتكــــار، ألن هــــذا النــــ �

  .متطورة، تقوم على الفكر البناء
 .الواحد والعمل الجماعي مبدأ روح الفريق �

وقـــد أضـــافت اللجنـــة الفنيـــة المبـــادئ التاليـــة ألهميتهـــا وحســـب طبيعـــة األوضـــاع الميدانيـــة التـــي تمـــر بهـــا 
 :األراضي الفلسطينية في قطاع غزة وهي

أن يتخــذ القــرار بحســب مقتضــيات األمــر لكــل محافظــة  مركزيــة، بمعنــى أن الموقــف يقتضــيالــال أ مبــد �
بمـا يتماشــى مـع السياســات العامـة لإلســتراتيجية الوطنيـة وذلــك بسـبب تقســم قطـاع غــزة خـالل الحــروب 

  .وبالتالي هذا المبدأ يتم إتباعه في الحروب فقط
ر جميــع الخبــرات والممارســات التــي يمكــن أن يســتفيد مبــدأ التوثيــق فــي عمــل الطــوارئ يســاهم فــي تــوفي �

 .منها األشخاص والمؤسسات العاملة
علـى مواجهـة الكـوارث  أن الجهـات المانحـة والقائمـة يرى فريق العمل المشترك لمركز المؤسسات األوروبيـة

ة الكــوارث مبــادئ إلدار  ثمانيــة إتبــاعفــي التعامــل مــع الكــوارث مــن خــالل  وٕاســتراتيجيةســتكون أكثــر فاعليــة 
  :وهي

  .راحرص على عدم اإلضر لا .1
  .ءاقبل اتخاذ أي إجر  وأصغتوقف وانظر  .2
  .ال تعمل بمعزل عن اآلخرين .3
  .فكر فيما يلي األزمة أو الكارثة الحالية على المدى الطويل .4
  .خذ خبرة المنظمات المحلية في اعتبارك .5
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  .اعرف آلية عمل المستفيدين المستقبليين .6
  .مساعدتهمكن مسئوال أمام من تحاول  .7
 .انشر عملك بشكل أوسع، واستخدمه كأداة تعليمية .8
  

  :سمات الكارثة 3.1.1

تتســم الكــوارث بصــفة عامــة بــبعض المالمــح المشــتركة التــي تحــدد مــدى إمكانيــة قبولهــا ككارثــة، ومــن هــذه �
  :السمات
  .سرعة وتتابع أحداثها �
  .الدرجة العالية من التوتر �
  . الضغط النفسي والعصبي الهائل �
  . البيانات وبالتالي المعلوماتنقص  �
  . التحدي الكبير للمسئولين �
  .مواجهه غير مألوفة، ونظم تستجوب ابتكار أساليب �
  .أمثل للطاقات واإلمكانات المتاحةتستوجب توظيف  �
  .ام اتصاالت على مستوى عالي جداتتطلب نظ �
  . أجهزة ذات قدرة تقنية عاليةو ، تحتاج إلى درجة عالية من التنبؤ �

  :نواع الكوارثأ 4.1.1

��-:  هي رئيسية أنواع ثالثة إلى الكوارث تقسم  �

 وقوعهــا أســباب فــي دخــالً  لإلنســان ولــيس الطبيعــة فيهــا تــتحكم التــي وهــي:  الكــوارث الطبيعيــة 1.4.1.1
االحتياطـات المالئمـة  تخـاذاترتبة على وقوعها باإلهمـال وعـدم الخسائر الم حجم في زيادة يتسبب قد ولكن

تــي ال تــدخل للنشــاط ومــن أمثلــة الكــوارث الطبيعيــة ال، ثــار الضــارة أو التخفيــف مــن آثارهــاآللتفــادي تلــك ا
  :اإلنساني فيها

  .البراكين واألعاصير والفيضاناتالزالزل و  �
  .غزو الجراد والحشرات الضارة �
  .الجفاف ونضوب المواد المائية �
  .واالنهيارات األرضية االنزالقات �

 تكــون أن أمــا وهــي وقوعهــا فــي رئيســيا دورا البشــري العنصــر لعــبي�: البشــر صــنع مــن كــوارث 2.4.1.1
 وســـوء والتراخـــي اإلهمـــال نتيجـــة األخـــرى التقنيـــة عوامـــل إلـــى باإلضـــافة ســـهوا عمـــدا أو البشـــر صـــنع مـــن
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 أسـباب وقوعـه فـي بالتحكم تجنبه يمكن النوع وهذا الطبيعية غير أو المصطنعة الكوارث االستخدام وتدعو
  : الحصر ال المثال سبيل ىعل الكوارث تلك ومن
  .الحروب �
  .زرع المتفجراتعمليات اإلرهاب بخطف الطائرات واحتجاز الرهائن و  �
  .العامة والفتن االضطرابات �
  .السامة إلى الهواء واألرض والماءحوادث تلوث البيئة مثل تسرب اإلشعاع السام والغازات  �

� �

 العامــل بفعــل الكارثـة تبــدأ وفيهـا الســابقين النـوعين مــن ومركـب مهجــن نـوع وهــي :كـوارث مهجنــة  3.4.1.1
الطبيعـة ويتسـبب سـوء تصـرف اإلنسـان فـي زيـادة حجمهـا عمـا يجـب أن تكـون فـي الحـاالت  ثم تلعـب البشري

  ) :وأن كانت متداخلة مع الحاالت السابقة( المنفردة لكال النوعين ومن األمثلة الممكنة على ذلك 
  .يؤدي إلى انهيار السدود الذياإلهمال  �
  .الكبرى للمدن والغابات وغيرها الحرائق �
 .هاحوادث الطائرات وغرق السفن وغير  �
والمـــدى ، أهــم أنـــواع وتصــنيفات الكــوارث المعتمـــدة دوليــًا وفقــًا لتأثيراتهـــا وســرعة الحــدوث) 1(شــكل  يشــير

تصـــنيف وال، طبيعيـــة الواقعـــة المســـببة للكارثـــة، والموضـــوع، والتنبـــؤ، والشـــدة، والقصـــد والتكـــرار، الجغرافـــي
ويمكـــــن قيـــــاس هـــــذه التصـــــنيفات فـــــي دراســـــة الكـــــوارث الســـــابقة لالســـــتفادة منهـــــا فـــــي ، الحـــــديث للكـــــوارث

 .االحتياطات الوقائية ألي كوارث قادمة

  
إدارة ، المديرية العامة للدفاع المدني، دارة الكوارثإ، محمد، المغير: المصدر، الكوارثيوضح تصنيف نوعية ) 1(شكل 

  .م2014، التدريب
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  �:أبعاد الكارثة 5.1.1
  : اآلتية العوامل خالل من وذلك خطورتها ودرجة الكارثة أبعاد تتحدد

  .وهل هي تهديد خارجي أم عوامل طبيعية، أم موقف طارئ داخلي :مصدر الكارثة وأسبابها .1
  . للمصالح الحيوية للدولة  هابمعنى مدى تهديدات: ثقل الكارثة  .2
  . ت المتاحة لمواجهتها بمعنى مدى الخيارا: تعقد الكارثة  .3
متوسـط  –قصـير ( تسـتغرقه المـدى الزمنـي للكارثـة ، الـذي . بمعنى مـدى تالحـق أحـداثها : كثافة الكارثة .4

  .)طويل –
وهــو النطــاق الجغرافــي الــذي تشــمله بمعنــى هــل هــي داخليــة أم داخليــة ممتــدة للخــارج، أم : نطــاق الكارثــة .5

 .خارجية

  .ةلإلستراتيجيالقانوني  اإلطار 6.1.1

كافـة بالتنسـيق مـع  قطـاع غـزة فـيواألزمـات  الكوارثمخاطر  لمواجهةالوطني  اإلطار وتطوير انجاز إن
المـــدني  الـــدفاع قـــانونإطـــار  تحـــت نـــدرجت والمؤسســـات الدوليـــة والمحليـــة، والخـــاص أذرع القطـــاع العـــام

 هـــذه مثـــل روتطـــوي انجـــاز عاتقـــه علـــى يأخـــذ والـــذي المـــدني للـــدفاع األعلـــى المجلـــس بتشـــكيل والقاضـــي
 وأ الكــوارث حــاالت فــي واالســتعداد والجاهزيــة والوقايـة الحمايــة بمفــاهيم الخاصــة واالســتراتيجيات الخطـط
 عــام المجلــس هــذا إنشــاء تــم وقــد ،"م1996" لســنة" 3" رقــم القــانون فــي ذلــك جــاء وقــد الطــوارئ حــاالت
  .م1998

اللجنـــة  قبـــل مـــن المســـبق والتنســـيق ةالعديـــد االجتماعـــات بعـــد التبلـــور فـــي اإلطـــار الـــوطني هـــذا بـــدأ لقـــد
والتــي  لمواجهــة الكــوارث،الــوطني  اإلطــار، بشــأن ر عــام قــوى األمــن الفلســطينيالمشــكلة بقــرار مــن مــدي

ســـتراتيجية تحليـــل مـــا تضـــمنته الخطـــط اإل، والتـــي اعتمـــدت فـــي دراســـتها علـــى انبثـــق عنهـــا اللجنـــة الفنيـــة
، كمــا اعتمــدت فــي خطتهــا علــى إطــار فة الغربيــةردن واإلمــارات والضــلــبعض الــدول مثــل الســعودية واأل

 هـــذا إلنجـــاز وطنيالــ مســـتوىال علـــى للتعــاون االســـتعداديتوقـــف نجــاح هـــذه الخطـــة علــى مـــدى و ســنداي 
  .وخططها بسياستها وااللتزام اإلطار الوطني

  .المجلس األعلى للدفاع المدني 1.6.1.1

ـــــــة مـــــــن الفلســـــــطيني المجتمـــــــع يعـــــــاني ـــــــة حال ـــــــةكا وهـــــــي مســـــــتمرة، كارثي ـــــــى الجاثمـــــــة االحـــــــتالل رث  عل
ـــــذلك والحـــــدود، األرض علـــــى الفعليـــــة الســـــيطرة يملـــــك ال نـــــهأ ذإ أرضـــــه،  المؤسســـــات معظـــــم نأ نجـــــد ل
 الوضــــــع هــــــذا يعطــــــي ممــــــا مواطنيهــــــا، تجــــــاه مســــــؤولياتها بكامــــــل االلتــــــزام علــــــى قــــــادرة غيــــــر الوطنيــــــة

 اإلشـــــارة يجــــب يالتـــــ التحــــديات مـــــن الوضــــع هــــذا ويعتبـــــر الحيــــاة، جوانـــــب مختلــــف فـــــي التعقيــــد ســــمة
  .الطوارئ وحاالت واألزمات والمخاطر للكوارث التطرق عند إليها
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وزارة الداخليــــــة واألمــــــن  واجــــــب خــــــالل مــــــن تــــــىأ المــــــدني للــــــدفاع األعلــــــى المجلــــــس تشــــــكيل قــــــرار نإ
 حيـــــــث وممتلكـــــــاتهم رواحهــــــمأ علـــــــى والمحافظـــــــة غــــــزةقطـــــــاع  وقـــــــاطني بمــــــواطني باالهتمـــــــام الــــــوطني
 والطــــــوارئ الخــــــدمات مجــــــال فــــــي والعاملــــــة العالقــــــة ذات والمؤسســــــات الــــــوزارات كــــــل المجلــــــس يجمــــــع
 علـــــى والمحافظـــــة المــــواطن لخدمـــــة وتشــــاركية تعاونيـــــة سياســـــات وخلــــق مشـــــتركة عمــــل بـــــرامج إليجــــاد
  .الفلسطيني والتراث عالمجتم

 لعــــــــام 3 رقـــــــم القــــــــانون فـــــــي المضـــــــمن المــــــــدني للـــــــدفاع األعلــــــــى المجلـــــــس تشـــــــكيل قــــــــرار أكـــــــدلقـــــــد 
 مــــــن عــــــدد لــــــىإ إضــــــافة والمؤسســــــات الــــــوزارات مــــــن عــــــدد مــــــن يتشــــــكل لمجلــــــسا نأ علــــــى ،"1996"

و أ واألمــــــن الــــــوطني الداخليــــــة وزيــــــر ســــــهويترأ المــــــدني المجتمــــــع ومنظمــــــات الخــــــاص القطــــــاع ممثلــــــي
ـــــف ـــــوب عنـــــه بتكلي ـــــوزير مباشـــــر مـــــن ين  المســـــتوى مـــــن يكونـــــوا نأ يجـــــب أعضـــــائه جميـــــع وأن. مـــــن ال

 والتنفيذيــــــة والقياديــــــة القانونيــــــة الصــــــفة لمجلــــــسا يعطــــــي مــــــا الــــــوطن، مؤسســــــات فــــــي األول القيــــــادي
  .قراراته تنفيذ على والقدرة

ـــــس علـــــى المترتبـــــة والمســـــؤوليات الواجبـــــات أمـــــا  العـــــام القـــــانون وحســـــب المـــــدني للـــــدفاع األعلـــــى المجل
  -:كالتالي فهي الوزراء مجلس في اعتمادها تم والتي المدني للدفاع

 لضرورية في الحاالت الطارئة وحاالت الكوارث وتقسيمتطوير الخطط العامة من أجل أخذ الخطوات ا .1
  .والعامة ةالواجبات لمختلف الجهات الخاص

المواد الكيماوية والمشعة،  للمدنيين من مخاطر الكوارث منالحماية  المساهمة فيتطوير الخطط  .2
  .السامة واألوبئة التلوث البيئي، الغازات

  .ف العملياتالتوجيهات وتحديد الواجبات وٕادارة غر  إصدار .3
  .وتجهيز المالجئ العامة وتخزين المواد والمعدات الضرورية إنشاء .4
  .توفير خطط التدريب المجتمعي على التعامل في حاالت الكوارث والطوارئ .5
  .فرق المتطوعين من المجتمع الفلسطيني للدعم في حاالت الطوارئ إنشاء .6
إلدارة  ساليب من الخطط المطلوبةتحديد األعلى المجتمع الفلسطيني و المبكر وعرضها  اإلنذارتقنيات  .7

  .حاالت الطوارئ والكوارث التي يعلن عنها الرئيس
  .داري إلدارة ومواجهة حاالت الطوارئ وتقديمها العتمادها في موازنة الدولةإ توفير نظام مالي و  .8

ــــــــس األعلــــــــى للــــــــدفاع المــــــــدني يمثــــــــل الجســــــــم الــــــــوطني إلدارةإ واألزمــــــــات  الكــــــــوارثمخــــــــاطر  ن المجل
) رئــــيس المجلـــــس األعلــــى للـــــدفاع المـــــدني( واألمــــن الـــــوطني ن وزيــــر الداخليـــــةإلـــــى القــــانون فـــــإا ســــتنادً وا

ــــــي تســــــلكها المؤسســــــات الفاعلــــــةن أجــــــراءات الضــــــرورية التــــــي يجــــــب ر واإلهــــــو الــــــذي يقــــــرر المعــــــايي  ف
جهــــــزة األمنيــــــة ووســــــائل التــــــي تخــــــتص بعمــــــل األنــــــه يمتلــــــك الســــــلطة العليــــــا أحيــــــث  ،حــــــاالت الطــــــوارئ

 العــــــام الهــــــدف مــــــع تتماشــــــى التــــــي القــــــرارات واتخــــــاذ والغــــــذاء الوقــــــودو  والكهربــــــاء، ت، الميــــــاهالمواصــــــال
  .وممتلكاتهم المواطنين حماية وهو
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  .الذي يحدد آلية عمل المجلس األعلى للدفاع المدني) 1(انظر ملحق رقم 

  

  :أعضاء المجلس األعلى للدفاع المدني  2.6.1.1

  .رئيسا  –وزير الداخلية  �
  .الدفاع المدني الفلسطيني مدير عام �
  .مدير عام األمن الوطني �
  .مدير عام الشرطة �
  .مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية �
  .مدير عام وزارة الصحة �
  .مدير عام وزارة الحكم المحلي �
  .مدير عام وزارة التربية والتعليم �
  .مدير عام وزارة المالية �
  .مدير عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات �
  .دير عام وزارة التخطيط والتنمية االجتماعيةم �
  .مدير عام وزارة النقل والمواصالت �
  .مدير عام وزارة االقتصاد الوطني �
  .سلطة الطاقة �
  .سلطة المياه �
  .االتصاالت الفلسطينية �
  .نقابة المهندسين �
 .نقابة المقاولين �
  .المديرية العامة لإلمداد والتجهيز �
 .ةالمديرية العامة للعمليات المركزي �
 حيـث 1998 لسـنة" 3"  رقـم القـانون مـن" 8"  المـادة حسـب وذلـك مـراقبين أعضـاء أيضـا المجلـس ويعتمد
 بهــم لالســتعانة الخاصــة وأ العامــة ســواء الخبــراء وأ للمؤسســات دعوتــه فــي للمجلــس الحــق القــانون يعطــي

  .ايصدره التي القرارات باتخاذ والمشاركة التصويت حق وٕاعطائهم المجلس جلسات لحضور

  .الشركاء  في إدارة الكارثة  3.6.1.1

 المــــــــــــــواد الســــــــــــــابع البـــــــــــــاب فــــــــــــــي القـــــــــــــانون عليهــــــــــــــا نـــــــــــــص التــــــــــــــي األساســـــــــــــية المبــــــــــــــادئ مـــــــــــــن إن
 المتعلقـــــــة الطـــــــوارئ حـــــــاالت فــــــي العمـــــــل فـــــــي الشــــــراكة مبـــــــدأ علـــــــى تؤكــــــد )110+111+113+114(
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 التـــــي عامــــةال هـــــدافاأل تحقيــــق خاللـــــه مــــن يمكــــن الـــــذي األســــاس هـــــو الشــــراكة مبـــــدأ يعتبــــر .بــــالكوارث
  -: التالي خالل من ليهاإ وصوللل طاراإل هذا سعىي
  .وتطبيقها تنفيذها على واإلشراف للشركاء العامة والمهام السياسات تبني .1
 آثار حدة من للتخفيف العامة والسالمة الوقائية جراءاتاإل مفاهيم في المجتمعي الوعي مستوى رفع .2

  .لها واالستعداد الكارثة
  .الكارثة إدارة في الفلسطيني المجتمع مؤسسات قدرات بناء .3
ـــــــين العـــــــام التواصـــــــل .4 ـــــــراء المؤسســـــــات ب ـــــــى الموجـــــــود وأ الفلســـــــطينية جهـــــــزةواأل والجمعيـــــــات والخب  عل

ـــــــوة نقـــــــاط وتحديـــــــد الكـــــــوارث مجـــــــال فـــــــي مشـــــــتركة ســـــــيناريوهات وتطبيـــــــق األراضـــــــي الفلســـــــطينية  الق
ــــــــي االحتياجــــــــات خاللهــــــــا تحديــــــــد ومــــــــن والضــــــــعف ــــــــع  فعــــــــال شــــــــكلب الكارثــــــــة إدارة تضــــــــمن الت لمن

 .من آثارها التخفيف وأ انتشارها
ــــــاقم مخــــــاطر الكــــــوارث واألزمــــــات وتمــــــددها ممــــــا  .5 ضــــــرورة اتخــــــاذ اإلجــــــراءات العالجيــــــة المســــــبقة لتف

  .يسهل السيطرة عليها

  :مراحل إدارة الكارثة 7.1.1

ئح كافــــة اللــــوا وٕاصــــدارالــــوطني للحــــد مــــن مخــــاطر الكــــوارث  طــــاراإلتحتــــاج إدارة الكــــوارث إلــــى صــــياغة 
مــــع تــــوفير كافــــة ، واألنظمــــة والقــــرارات المنبثقــــة مــــن قــــانون الــــدفاع المــــدني فــــي حمايــــة الجبهــــة الداخليــــة

وفـق خطـط تنفيذيـة وتشــغيلية ، االسـتعدادات والتجهيـزات لمواجهـة جميـع المخــاطر المتوقعـة فـي قطـاع غــزة
ة بكـــل جهـــة ئوليات الخاصــمحكمــة ومرنـــة قابلــة للتعـــديل والتنفيـــذ يحــدد بهـــا كافـــة المهــام والواجبـــات والمســـ

  :ويمكن أن يتم تقسيم إدارة الكارثة إلى ثالثة مراحل رئيسية وهيمعنية بمواجهة الكوارث، 

ــة واالســتعداد لمواجهــة الكارثــة(مرحلــة مــا قبــل وقــوع الكارثــة  1.7.1.1 ه المرحلــة وتهــدف هــذ :)الوقاي
وتشـمل هـذه  ،هـاوقوعة آثارهـا فـي حالـالتخاذ االحتياطات الالزمة للحماية مـن مخـاطر الكـوارث والحـد مـن 

تحديـــد أولويـــات ، المخـــاطر وتقيـــيم تحليـــل، تحديـــد المخـــاطر(المرحلــة أربعـــة درجـــات مـــن التجهيـــزات وهـــي 
  :يلي وتتنوع عناصر الوقاية من خالل ما، )االستعداد والتحضيرو التخطيط ، المواجهة
مـاكن المحتمـل الحـدوث بهـا إجراء دراسات متخصصة توضح نوعية الكـوارث المتوقـع حـدوثها واأل �

  .وأهم اآلثار المترتبة عليها
جراء المناسبة التي تحد من مسببات الكوارث وتقلـل مـن مخاطرهـا مثـل لـوائح واشـتراطات اتخاذ اإل �

وتطبيــق قـــوانين تنظـــيم البنـــاء ، األمــن والســـالمة فـــي المنشـــآت الخطــرة والمصـــانع والمبـــاني العامـــة
  .جراءات الوقائية المسبقة من الجانب القانونية وضمانة تنفيذ اإلللسالمة العام والكود الفلسطيني

جــراءات الوقائيـة الخاصــة بالحــد مــن آثـار الكارثــة وانتشــار المخــاطر عبــر التوعيـة العامــة بكافــة اإل �
  .المختلفة والمناورات التدريبية اإلعالموسائل 
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آلليـــة والبشـــرية والماديـــة ا اإلمكانيـــاتتجهيـــز الخطـــط المناســـبة لمواجهـــة المخـــاطر والتـــي تضـــمن  �
  .ومهام ومسئوليات الجهات المعنية بتنفيذ الخطة

االهتمــام بالتوعيــة الجماهيريــة والتــدريب المجتمعــي والشــعبي لألفــراد والمجموعــات للقيــام بــأدوارهم  �
للحــد مــن مخـــاطر  طـــار الــوطنياإلوالمســئوليات الملقــاة علــى عــاتقهم عنـــد حــدوث الكارثــة ووفــق 

  .الكوارث
لتجارب الميدانية التطبيقية االفتراضية للخطـة المعـدة مسـبقًا الختبـار مـدى الجهوزيـة وكفـاءة تنفيذ ا �

 .الجهات المختصة والمنفذة للخطة ومتابعة آليات التنسيق فيما بينها أثناء تنفيذ الخطة
 والتنســيق لهــا، المالكــة والجهــات الطــوارئ لحــاالت الالزمــة الثقيلــة المعــدات كشــوفات حصــر كافــة �

 .الطوارئ حاالت فيوأجهزة التدخل المباشر  المدني الدفاع تصرف تحت لتكون ممعه
مـن قـانون  13تفعيل لجان الدفاع المدني المحلية فـي كـل محافظـة علـى الوجـه المبـين فـي المـادة  �

 .م 1998الدفاع المدني لعام 
كـــون جـــاهزة تل المبكـــر، واإلنعـــاشخـــدمات الطـــوارئ والتـــدخل العاجـــل  لمركبـــاتالصـــيانة المســـتمرة  �

 .ألي طارئ
تكـــون مهمتهــا التنســـيق مـــع الصـــليب  مشـــتركة انلجـــضــمن  الجهـــات ذات العالقـــة  المشــاركة مـــع �

 .األحمر
  .الالزمة للحالة الطارئة وتجهيز المالجئ العامة وتخزين المواد والمعدات الضرورية إنشاء �

التــي تــم  واإلجــراءاتخطــط يــتم فــي هــذه المرحلــة تطبيــق ال: )المواجهــة(ع الكارثــة و مرحلــة وقــ 2.7.1.1
فــي المرحلــة السـابقة وتعتبــر هــذه المرحلـة أكثــر فتــرة زمنيـة حرجــة تظهــر فيهـا احتياجــات ومطالــب  إعـدادها

جديـدة غيـر متوقعـة بخطـة المواجهـة بسـبب المواقـف الطارئـة وهـذا يسـتدعي تـوفير خـدمات إضـافية جديـدة 
، )التعــافي، الرصــد، والتخفيــف المجابهــة(وهــي وتمــر هــذه المرحلــة بثالثــة درجــات للمواجهــة ، ذات فعاليــة

  :ومن أهم عناصرها
ـــة مـــن خـــالل تطبيـــق الخطـــط المســـبقة والتـــي تشـــمل عمليـــات  � ، التـــدخل الســـريع(االســـتجابة العاجل

ســـحب الميـــاه ، رصـــد التغيـــرات البيئيـــة والمناخيـــة، اإليـــواء، اإلخـــالء، اإلســـعاف، اإلطفـــاء، اإلنقـــاذ
رصــد أمــاكن ، مــن مســارات األوديــة ومجــاري تصــريف الســيول رفــع األنقــاض والعوائــق، المتجمعــة

  )إلخ... تغير االتجاهات المرورية حسب األماكن العسكرية المغلقة ، االستهداف الحربي
البشــري والمركبــات اآلليــة مــن المحافظــات األخــرى أو األمــاكن القريبــة مــن  واإلســنادطلــب الــدعم  �

  .حدثمنطقة األ
ــــ � ــــك لتحديــــد حجمهــــا واآلثــــار التــــي ترتبــــت عليهــــا م الموقــــف بعــــد نشــــوب الكار يتقي ــــة مباشــــرة وذل ث

ــــات التــــي تحتاجهــــا الطــــواقم العاملــــة فــــي الميــــدان ــــد محطــــات الطــــوارئ المؤقتــــة ، واإلمكاني وتحدي
  .للمواجهة
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، والمالبـــس، الغـــذاء(حصـــر احتياجـــات المنطقـــة مـــن المتطلبـــات األساســـية والعاجلـــة المتمثلـــة فـــي  �
تـوفير الحمايـة األمنيـة ، وفتح الطرق والممرات البديلـة، واألدوية، دائمةوأماكن اإليواء المؤقتة أو ال

  )إلخ... الالزمة للتجمعات العمرانية المخالة
متابعــة تقيــيم التطــورات واآلثــار المترتبــة بنــاء علــى حجــم التــدخل والمواجهــة والســيطرة علــى مركــز  �

، لقــرار التخـــاذ الخطــوات القادمـــةوتجهيــز التقـــارير والبالغــات العاجلــة ورفعهـــا لصــانعي ا، الكارثــة
 .ورفع مستوى االستجابة للكارثة على أعلى المستويات دون اإلضرار بالكوادر البشرية

المســاهمة فــي أعمــال اإلخــالء وتوجيــه المتضــررين لمواقــع التجمــع المحــددة لهــم مــن قبــل الــدفاع  �
 .المدني

أوًال ) المنشــآت، الطــرق والجســور ،التحتيــةالبنــى  خســائر بشــرية،( تقــدير الموقــف وتقيــيم األضــرار �
  .القيادةبأول من قبل لجان مختصة في الميدان وتمرر المعلومات إلى 

هذه المرحلة مرتبطـة بـالمرحلتين ) التأهيل وٕاعادة األوضاع لطبيعتها(مرحلة ما بعد الكارثة   3.7.1.1
درجتـين  أهـمذه المرحلـة علـى وتحتـوي هـ، السابقتين وتتأثر بكفـاءة المراحـل السـابقة لهـا بالسـلب واإليجـاب

ــــة ، واالعمــــار إعــــادة التــــوازن(لالســــتفادة مــــن الحــــد مــــن المخــــاطر فــــي الكــــوارث المســــتقبلية وهــــي  مرحل
  :ومن عناصرها،)التعلم
علــى أن ، تنفيـذ خطــة المرحلـة الخاصــة باإلسـكان وٕاعــادة التأهيــل واإلعمـار فــي المنـاطق المنكوبــة �

السياســة  مــع توازيــًا مــع خطــط التنميــة بمــا ال يتعــارضتراعــي عمليــات اإلعمــار والتأهيــل الســير م
البــدء فــي  علــى أن يــتم وتــوزع فــي هــذه المرحلــة أولويــات تنفيــذ التأهيــل، الوطنيــة للتنميــة والتطــوير

  .المنشآت االقتصادية والصناعية التي يمكنها أن توفر من عملية استيراد المواد الخام
وتقيــيم االنجــازات ، ادة األوضــاع لطبيعتهــا الســابقةتحديــد قيــادة موحــدة لإلشــراف علــى عمليــات إعــ �

  .المرحلية المتوافقة مع خطة التنمية الوطنية
وفــرق خاصــة بتنفيــذ خطــط إعــادة ، تكــوين فــرق العمــل الخاصــة بعمليــات حصــر األضــرار وتقيمهــا �

  .اإلعمار والتأهيل المجتمعي
 .تجهيز الدروس والعبر المستفادة من الكارثة �

 ووفــق المســتويات، أعلــى وفــق الكــوارث مــع التعامــل يــأتي �:إدارة الكــوارث ظــيم فــيالتن مســتويات 8.1.1

 إلدارة العــام التنظــيم أن إال ،خطــر أو كارثــة كــل طبيعــة التعامــل وحســب ذلــك نجــاح يضــمن معــين تنظــيم
�: اآلتي وفق يأتي الكبرى الكوارث �

 فـــي الكارثــة إدارة عتمـــدت ،ومعنويــاً  ماديـــاً  المختصــة لألجهــزة األساســـي الــداعم :السياســـية القيــادة �
 السـيطرة مـدى وعلـى قبلهـا، من المتخذ تيجيااالستر  راوالقر  السياسي الفعل رد على األولى الدرجة

 سياسـية، أبعـاد لهـا التي الكوارث على ينطبق وهذا االستجابة، ونوع اإلحداث على العليا السياسية
  .التنفيذية الدولة أجهزة ومسئوليات تراقد محيط في فهي ومكانا زمانا المحدودة الكوارث أما
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  .المجلس األعلى للدفاع المدني ولجانه الفرعية �
  .والجمعيات الخيرية اإلنسانمؤسسات المجتمع المدني وحقوق  �
المكلفـــة بالوقايــــة واالســـتجابة للكارثــــة  جهـــزةألل داعمــــة تعتبـــر وهـــي: الدوليـــة الداعمــــة مؤسســـاتال �

 .ادة اإلعماروالتخفيف من حدتها ومرحلة التأهيل وٕاع
  .المساندة الشبابية والتطوعية المجموعات �

 مستويات التخطيط والمواجهة 8.1.1

ـــــوطني(المســـــتوى القـــــومي  1.8.1.1 ـــــى مســـــتوى الدولـــــة كلهـــــا�):ال ضـــــمن خطـــــط  ويكـــــون عل

 .واستراتجيات وطنية

ويكــون علـى مسـتوى منطقــة جـزء مـن دولــة تجمـع عـدة محافظــات �:المسـتوى اإلقليمـي 2.8.1.1

 .وذلك باختالف البيئات بين األقاليم داخل الدولة يم قطاع غزة أو إقليم الضفة الغربيةمثل إقل

 .والبلديات يكون في نطاق المحافظة أو الهيئات المحلية :المستوى المحلي 3.8.1.1

 4-2عبــارة عــن مجموعــة مــن المجــاورات الســكنية مــا بـــين  :مســتوى الحــي الســكني 4.8.1.1

 .وبعض الخدمات األساسية، ة ويمكن أن تحتوى على مركز صحيمجاورات سكنية وبها مدرس

ــــة إدارة الكــــوارث فــــي  :مســــتوى المجــــاورة الســــكنية 5.8.1.1 وهــــذا المســــتوى يكــــون فيــــه عملي

 .مجموعة من البنايات السكنية
هذا المستوى يكون خاص بالمبـاني والمؤسسـات �:أو المنشآت مستوى المبنى السكني 6.8.1.1

 .و كوارث المواد الخطرة بالمصانع وغيرهارة كوارث الحرائق أويهتم بإدالوحدها 
واألفــراد والمجموعــات فــي  األشــخاصيتعامــل هــذا المســتوى مــع : المســتوى الشخصــي 7.8.1.1

 اإلنشائيةحال تعرضهم للخطر مثل حوادث الطرق وحوادث االنزالقات والحوادث في المشاريع 
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  .مدخل نظري عن الكوارث المحتمل وقوعها على أرض فلسطين 1.2.1

 مــن يــتم عوامــل علــى بالضــرورة يعتمــد معينــة كارثــة خــالل يحــدث نأ يمكــن الــذي الخطــر عــن الحــديث نإ
 يـــتم نأ هميـــةاأل مـــن يجعــل مـــا وهـــذا تحـــدث نأ يمكــن التـــي الكارثـــة ومســـتوى حجــم علـــى التعـــرف خاللهــا
 خاللهــا مــن يمكــن بشــكل تطبيقهــا علــى والحــث غــزة قطــاع  فــي تطبيقهــا ومــدى لعوامــلا تلــك علــى التعــرف
 التعامــل فــي األساســي المفهــوم هــو هــذا كــان ذاوإ . المتوقــع حــدوثها التــي المخــاطر تلــك تخفيــف وأ مواجهـة

 عــالوة علــى أن، العوامــل تلــك خــالل مــن تصــنيفه يمكــن كبــر وأ صــغر مهمــا حــدث يأ نإفــ الكارثــة وٕادارة
كمـا  بـه، باإلصـابة القابليـة ومـدى المحتملـة المخـاطر مـع طـردي بشـكل يتناسب أنواعه بشتى الخطر تأثير

المجتمــع  وكفـاءة قــدرة زيـادة أن يعنـي وهــذا ،قطـاع غـزة بهــا تمتـعي التــي القـدرات مـع عكســي بشـكل سـبايتن
 نسـبيا قلـيال حـدثي الـذي الخطـر حجـم يجعـل الكارثـة ومواجهـة إدارة في الفلسطينية والمؤسسات الفلسطيني

  :التالية بالصيغة واالعتبارات المعايير هذه وتتمثل ،واإلمكانيات القدرات وجود عدم مع مقارنة
  

  
  

  .هي الحوادث المفاجئة والمتوقع حدوثها :األخطار
  .مدي إصابة المقدرات البشرية والمادية واالقتصادية وغيرها ومدى تأثيرها من الكارثة :ابةالقابلية لإلص

  .التمكن من السيطرة والتصدي لألخطار التي تحد من المخاطر وأثار الكارثة :درةالق

 لالسـتعداد عـامال هـاتوجه وفـي اليوميـة األحـداث مـع التعامـل في الفلسطينية للمؤسسات العملية التجارب نإ
 اإلمكانيـاتو  القـدرات وزيـادة حجـم الخطـر مـن للتقليل والتخطيط وكفاءة بفاعلية والطوارئ الكوارث لمواجهة

التوجــه نحــو وضــع رؤيــة إســتراتيجية للحــد مــن مخــاطر الكــوارث والمحافظــة علــى اســتدامة خطــط  تــم فقــد
  .التنمية

  :تحديات ومعوقات إدارة الكوارث 2.2.1

 )للبيئة الخارجية والداخلية" SMART"تحليل سمارت ( 
  :البيئة الداخلية 1.2.2.1

  ..القوة نقاط -:أوًال 

 .اعي أثناء الكوارث واألزماتالجتمقوة التكافل ا �
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 .تعدد مؤسسات المجتمع المدني �
 .إيواء وٕاعاشة وعالج في قطاع غزة نروا مسئولية الالجئين منو تحمل األ �
 .صبر والشجاعة والقدرة على التحمل، وتحليهم بالروح المعنوية لدى معظم المواطنينارتفاع ال �
   .وجود الصليب األحمر كجهة تواصل مع العدو �
   .سسات إغاثية تعمل أثناء الحربوجود مؤ  �
   .للتطوع المجتمع المحليقابلية  �
   ..نقاط الضعف -: ثانياً 

 .صعوبة في وضع قواعد عامة لتطبيقها على الكوارث بسبب اختالف الكوارث وطبيعتها �
 .سات نظرية ولم تختبر على أرض الواقعافمعظم الدر : عدم التطبيق العلمي �
 .ومؤسسات المجتمع المدنيالتداخل بين األجهزة المختصة  �
 .ندرة موارد الطاقة وعدم توفر البدائل �
 .جود غطاء جوي وقت الحرباستهداف األعيان المدنية من قبل الطيران الحربي دون و  �
ممـا آثـر علـى  قطاع غزةالجهات الرسمية في عدم تعامل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مع  �

 .ادي والناتج من آثار الحصار االقتصاديضعف القدرة التصنيعية والتهور االقتص
 .بقطاعات العمل اإلنسانيلعدم وجود وسائل خاصة  بة االتصاالت السلكية والالسلكيةصعو  �
 .عدم تدريب المواطنين لإلخالء واإليواء وحاالت الطوارئ �
 .عدم تحقق االكتفاء الذاتي زراعيًا وحيوانيًا ومصادر طبيعية  �
 .ضعف التقدم التكنولوجي �
 ت الفنيـة واآلليـات الخاصـة،ات الوقائية الشخصـية، ومالئمـة التجهيـز اقات فنية متعلقة بالتجهيز معو  �

 .حدثوالتدريب المناسب لنوعية األ
 .الفيضاناتمبكر للغارات الجوية أو الحربية األخرى أو الزالزل أو  إنذارعدم وجود وسائل  �
دم دخــول المعــدات واآلليــات منــذ مــا ضــعف اإلمكانيــات الماليــة واهتــراء معــدات الــدفاع المــدني لعــ �

 .عام20يزيد عن 
 .عدم وجود فرق الكشف عن اإلشعاعات الذرية والغارات السامة والجراثيم �
 .عدم وجود الخنادق والمالجئ العامة وتهيئة المالجئ الخاصة بالمباني والمنشآت �
 .القطاع الخاص والعامضعف االستفادة من الموارد البشرية من  �
 .كز الدعم النفسي واالجتماعي للمتضررين والمنكوبين عدم وجود مرا �

  
  
 



 

 

23  

  :البيئة الخارجية 2.2.2.1

  التهديدات -:ثالثًا 

 .المفاجأة والتي ال تتيح الكثير من الوقت لمواجهة الكارثة �
   .بحريةأو  بريةأو حرب جوية نشوب  �
   .عدم وجود حماية دولية �
   .إغالق المعابر والمنافذ �
   .يدية كيماوية أو مواد سامةاستعمال أسلحة غير تقل �
  ."فيضانات، زلزال" مواكبة االعتداء الخارجي مع كارثة طبيعية  �
 .عن الشعب طعام دواء وقود اإلمدادقطع  �
  .تجزئة قطاع غزة إلى أقسام منفصلة عن بعضها  �
  .تبعه من قطع للمياه يسوف التيار الكهربائي عن الناس وما قطع  �
  .مناطق االستهداف أو المناطق الحدودية نزوح المواطنين بأعداد هائلة  �
   .استهداف األبراج السكنية واألماكن السكنية المكتظة �
   .وٕادارات المرافق العامة  استهداف مقرات �
 .، وعدم كفاية المجمعات الطبية استهدف المستشفيات �
فـي الحـروب عدم تقيد العدو بقوانين وأعراف دولية فال يبالي بتلويـث البيئـة بشـتى السـبل وقـد ثبـت  �

 .وغيرها، واألسلحة غير التقليديةسفور فه لليورانيوم المنضب، وقنابل الالسابقة استعمال
  .استهداف المدارس وأماكن اإليواء �
  .وقوع زالزل �
  .ث فيضاناتو حد �
  .انتشار أوبئة �
 .ازدياد سرعة التغيرات على األرض  �
الســـابقة هـــي المنـــاطق الســـكانية  اتاالســـتهدافســـاحات  ألن االحـــتاللازديـــاد حـــدة المواجهـــة مـــع  �

 .واألعيان المدنية المكتظة 
  الفرص  -: رابعًا 

  .وجود مواد تموينية مملوكة ملكية خاصة  �
   .صالحيات االستفادة من الموظفين المدنيين �
  .صالحية االستفادة من المواطنين �
 .تعدد الجهات المانحة �
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   :قطاع غزة على الكارثة مخاطر كيفية مواجهة 3.2.1

أن العمـل بتنفيـذه يحتـاج إلـى تقسـيم المسـئوليات والمهـام إلـى جهـات  تبين سنداي  إلطاردراسة معمقة  بعد

  :وذلك على النحو التالي محلية وأخرى دولية وٕانسانية 

  :والتي يتوجب عليها ما يلي: )حكومية وغير حكومية(المؤسسات المحلية  1.3.2.1

 .سنداي عمل إطار لتبني هاتشجيع �
 مختلــف مــع ليــتالءم مؤسســات التــدخل فــي الطــوارئو  البشــرية المــوارد وٕامكانيــات راتالقــد تطــوير �

 .الكوارث مختلف في التطورات الدولية
 .المستويات مختلف في متدربين على للحصول التدريب مراكز تأسيس �
 .كافة الجهات العاملة في الحماية المدنية لدعمالمحلية  المؤسسات تشجيع �
والمنشـآت بمـا يكفـل تحقيـق أعلـى درجـات  لألبنيـة العامة بالسالمة المتعلقة يةالقانون اللوائح تطبيق �

 .الحماية البشرية والمادية
 والمحافظــة الطارئــة الحــاالت فــي االســتجابة وســرعة الكــوارثمخــاط  دارةإعــداد بــرامج تطويريــة إل �

  .والممتلكات األرواح على
 .الحماية من المخاطرو  العامة السالمة لمعايير الجماهيري الوعي مستوى رفع �
 مـن خـالل التطبيـق عمليـة وتعزيـز الوقائيـة واالحتياجـات المباني بكود المتعلقة االحتياجات تطبيق �

  .المعنية المؤسسات مع والتنسيق التعاون
 التواصـل مــع خاللـه مــن يمكـن حيـث الكارثـة مراحــل فـي يعمـل شـامل اتصــال نظـام ببنـاء االهتمـام �

  .واإلنجاز التطبيق عليةلفا والقيادة العمل مفاصل كل
 الفلســطيني وتبويبهــا للمجتمــع المحليــة القــدرات عــن المؤسســات بــين مشــتركة بيانــات قاعــدة تشــكيل �

  .الطوارئ أو الكارثة مثل الحاجة أوقات الستخدامها
 المستشـــفيات والمراكـــز الســـتخدام األمثـــل السياســـة تحديـــد خاللهـــا يـــتم الكارثـــة إلدارة خطـــط خلـــق �

  .والطوارئ اإلسعاف ومراكز واإلسناد المدني دفاعال ومراكز الصحية

  :والتي يتوجب عليها ما يلي  :المؤسسات الدولية واإلنسانية  2.3.2.1

 فــي الحمايــة المدنيــة بــرامج أحــد ااعتبارهــو  مســؤولياتها اإلنســانية الدوليــة المؤسســات جميــع تحمــل �
  .قطاع غزة ضمن إطار سنداي

 .الجهات العاملة في الحماية المدنيةكافة  لدعم الدولية المؤسسات تشجيع �
  .المحلي للمجتمع التدريبية الدورات زيادة أجل من العالقة ذات الدولية المؤسسات تشجيع  �
  .الطارئة الحاالت فيالمدنيين  ستجابةا وسرعة والمخاطر الكوارث دارةإعداد برامج تطويرية إل �
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التـــدخل  مراحـــل فـــي يعمـــل والمحليـــة بـــين المؤسســـات الدوليـــة شـــامل اتصـــال نظـــام ببنـــاء االهتمـــام �
 التطبيـــق لفاعليـــة، إغاثـــة جميـــع المـــدنيين المتضـــررين خاللـــه مـــن يمكـــن حيـــث الكارثـــة لمواجهـــة
  .واإلنجاز

   :بعض المخاطر في غزة 4.2.1

يكـون  أن يمكـن المخـاطر هـذه معظـم فـإن فلسـطين فـي الصـناعية حتـى وأ الطبيعيـة المخـاطر إلى بالنظر
 لهـذه عـرض يلـي الطويـل، فيمـا المـدى علـى تـأثيره يكـون منهـا خـراآل والـبعض لقصيرا المدى على تأثيرها

  :المخاطر
  محمد المغير. د: ، إعداديوضح المخاطر الكبرى التي يتعرض لها قطاع غزة) 3(جدول رقم 

  الكارثة/ الخطر  م
احتمالية التكرار 

)1-5(  

مقياس التأثير 

)1-5(  

المخاطرة 

  )التأثير* االحتمالية(

عالي، (وى الخطر مست

  )متوسط، منخفض

  عالي  عالية جداً   5  5  االعتداءات العسكرية  1

2  
الكوارث المرتبطة باالحتالل 

التلوث النووي، الكيماويات (
  )مكبات المخلفات/ الخطرة

  متوسط  عالية  4  3

  عالي  عالية جداً   4  5  األجسام المشبوهة  3
  عالي  عالية جداً   5  5  إغالق المعابرمخاطر   4

5  
كوارث مرتبطة بالتلوث البيئي 

  )مياه، هواء، تربة(
  منخفض  متوسطة  3  3

  منخفض  متوسطة  2  3  الزالزل والهزات األرضية  6

7  
الفيضانات والسيول وانهيار 

  البرك 
  متوسط  عالية  3  5

  منخفض  منخفضة  2  3  كوارث نقل المواد الخطرة  8

9  
التلوث الناتج عن المخلفات 

  والنفايات الصلبة
  منخفض  وسطةمت  2  4

10  
 الحرائق الصناعية الكوارث

  الصناعية والحوادث
  متوسط  عالية  4  5

  منخفض  منخفضة  1  2  األمراض والتسمم الزراعي  11

12  
تحطم الطائرات على األراضي 

  الفلسطينية
  منخفض  منخفضة جداً   1  2

  منخفض  منخفضة  2  3  انهيار المباني  13
  منخفض  فضةمنخ  2  3  األمراض المستعصية واألوبئة  14

  .يميالذي يوضح الجداول الخاصة بالتق) 4(للتفاصيل أنظر ملحق رقم 
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   :والكوارث األخطار آثار تزايد أسباب 5.2.1
 بشـــكل خـــاص، الفلســـطينية بشـــكل عـــام واألراضـــي العـــالم عبـــر المســـجلة والكـــوارث األخطـــار آثـــار تتزايـــد

) واإلصـابات واألضـرار الوفيـات متضـمنة( ئرالخسا وعلى سنوًيا التي تقع األحداث عدد على ذلك وينطبق
  .الطبيعية األخطار تمثلها التي للمخاطر األفراد المعرضين عدد وعلى

  :اآلتية األسباب إلى الكوارث عدد في الزيادة هذه من قدر يرجع وقد
 .لألخطار المعرضين األفراد عدد زيادة إلى يؤدى مما السكان أعداد نمو �
 .دون اتخاذ أي وسيلة للحماية والوقاية من الكوارث زيادة المباني العشوائية  �
   .ات في المخيمات الخاصة بالالجئينضيق الشوارع والممر  �
 يــؤدى ممـا الســتخدام االحـتالل ألسـلحة غيــر تقليديـة نتيجـة الطبيعيـة البيئــة تشـهدها التـي التغيـرات �

  .نطاًقا األوسع األخطار من مزيد إلى
 اإلمكانيــــاتلكارثــــة مثــــل الحصــــار وقلــــة لعلــــى التصــــدي  السياســــي المحــــيط المنــــاخ تغيــــر آثــــار �

 . والمعدات
 .زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتدهور االقتصاد مما يمنع إنشاء وحدات سكنية جديدة �
  .نظام إعادة اعمار قطاع غزة المستخدم في جلب األسمنت لعمليات اإلعمار �
إلـى الـداخل ، وزيـادة عـدد المشـردين نتيجـة  من المناطق الحدوديـة الناس من الكبيرة األعداد نزوح �

م 2014حيــــث بلــــغ عــــددهم فــــي عــــدوان  )أبــــراج وغيــــره( اســــتهداف التجمعــــات الســــكنية الكبيــــرة 
 .نسمة 455.000

   :آثار الكوارث 6.2.1
 علـــى الواحـــد، المجتمـــع قطاعـــات جميـــع بـــذلك ويشـــعر ،اً وآثـــار  اً دمـــار  خلفهـــا الكـــوارث تتـــرك أن الشـــائع مـــن

 وقـد وتأثيرهـا لمواجهتهـا لإلعـداد القطاعـات مختلـف اسـتخدام باتجـاه يـدفع ممـا والفـردي، حليالم المستويين
 .للمجتمــع واالســتعداد التأهــب مســتوى علــى تأثيرهــا شــدة وتعتمــد مباشــر، غيــر أو مباشــر بشــكل ذلــك يكــون

  :وقد تقسمت اآلثار للكوارث كالتالي
  ثيوضح اآلثار الناتجة على مخاطر الكوار ) 4(جدول رقم 

  .اآلثار االقتصادية. 2  .التحتية ىاآلثار على العمارة والبن. 1
  .اآلثار السكانية. 4  .اآلثار النفسية. 3
  .اآلثار السياسية للكوارث. 6   .التأثير اإلداري. 5
   .اآلثار االجتماعية. 8  .تأثير الكوارث على برامج التنمية. 7

  أثار الكوارث) 2(ملحق رقم  لالطالع على تفاصيل أكثر آلثار الكوارث انظر
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  :الوقاية والتخفيف من آثار الكارثة 1.3.1

 علـى التأكيـد هـو غـزة قطـاع فـي واألزمـات الكـوارث مخـاطر لمواجهـة الخطـة عليـه تعتمد الذي األساس نإ
بمــا ال يــؤثر علــى  حــدوثها حـدة مــن يــفالتخف وأ الكــوارث مــن الوقايـةو اســتمرار خطــة التنميــة الوطنيــة مبـدأ 

 مــن التخفيــف درجــات أقصــى إلــى خاللهــا للوصــول مــن والصــريح الســليم الســبيل أن حيــث ،خطــط التنميــة
 واالســتجابة واالســتعداد التأهــب فــي تكمــن التــي الكبــرى هميــةاأل لــىإ الكــوارث باإلضــافة هــذه حــدوث حــدة

  .المجتمع على وتأثيرها كارثةال تلك حجم عن النظر بغض لكوارثل والنشطة الفعالة
وكيفيــة  الكارثــة منهجيــة تخــص التــي تلــك وخاصــة المختلفــة المجــاالت فــي جيــد بشــكل المجتمــع عــدادإ إن

 هــي الكارثــة دورة فــي الفــرد يتبعهــا نأ المفــروض مــن التــي الوقائيــة اإلجــراءات هــي ومــا خاللهــا التصــرف
 وبنــاء المرحلــة هــذه بنــاء فــي اً ساســيأ مطلبــا بــريعت الــذي وعيــه ورفــع المجتمــع وســالمة حمايــة التــي تضــمن

  .التخصص من وشيء المعرفة من بنوع الحوادث تلك مواجهة قادر على مجتمع

ــــة مــــن األجهــــزة غــــزة قطــــاع لمؤسســــات القطاعيــــة واإلســــتراتيجية للحكومــــة العامــــة اإلســــتراتيجية إن  األمني
 لمواجهــة تطــوير االسـتعداد فـي ماراالســتث وهـو الوضــوح فـي غايــة عـام هــدف علـى اشــتملت قـد والحكوميـة
 واألزمــات الكـوارثمخـاطر  لمواجهـة العالميـة اإلسـتراتيجية ومالئمـة حـدتها مـن والتخفيـف الكـوارثمخـاطر 

 الكــوارث بموضــوع المهتمــة العالميـة والجمعيــات الوكــاالت مـن العديــد وتخصــص سـنداي عمــل إطــار تحـت
 مــن تكــون عمــل بــرامج خلــق هــو العامــة هــدافاأل ذههــ علــى يترتــب مــا نإ. آثارهــا مــن ودراســتها والتخفيــف

 جــراءاتإ هــي البـرامج هــذه سـتكون حيــث الكـوارث منــع وأ التخفيـف وهــو العـام الهــدف لـىالوصــول إ شـأنها
 سـيتم التـي البـرامج بتلـك المرتبطـة نشـطةاأل خـالل مـن وذلـك وقعـت نإ لكارثة لمرحلة االستجابة استكماليه

  .عام بشكل الفلسطيني والمجتمع الوطنية المؤسسات بين اكةوالشر  وتنفيذها بالتنسيق عملها
الكارثــة  وتخفيــف منــع دراســة جــراءإ خــالل ليهــاإ التوصــل يمكــن التــي النتــائج مــن والمخرجــات التوقعــات نإ

  -:لىإ التوصل يمكن حيث غزة قطاع في الدراسة لتلك العامة باألهداف ترتبط

  .والخاصة العامة والممتلكات رواحاأل حماية .1
ــــد وتحليلهــــا والمنطقــــة فلســــطين فــــي حصــــولها الممكــــن والكــــوارث المخــــاطر تحديــــد .2  القــــوة نقــــاط وتحدي

 والبــرامج الخطــط وٕاعــداد، الكــوارث هــذه مخــاطر مواجهــة إلمكانيــة الفلســطيني المجتمــع والضــعف فــي
  .الكوارث هذه لمواجهة التأهب حالة لخلق نشطةواأل
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 تلـــكمخـــاطر  مـــع التعامـــل علـــى وقاطنيهـــا اطنيهـــاومو  فلســـطين قـــدرة لتشـــجيع المجتمعـــي الـــوعي رفـــع .3
  .وشدتها حدتها من الكوارث والتخفيف

بشـــكل  المؤسســات بــين والتنســيق والتعــاون الكارثــة بمفــاهيم المتعلقــة والمشــاريع البــرامج فــي االســتدامة .4
  .العمل في التعارض وعدم التأهب حالة لخلق مسبق

 وكميــة النشــاطات تنســيق علــى بالضــرورة يعتمــد ارثالكــو  مخــاطر لمواجهــة الوطنيــة الخطــة هــذه نجــاح نإ
 الكــوارث مــن الوقايــة مبــدأ يعتبــر حيــث المؤسســات بــين النشــاطات هــذه وتطبيــق بنــاء فــي وحجــم التعــاون
 والتعــاون التنســيق يكــون علــى أن الكارثــة حيــاة دورة تبنــي التـي المراحــل مــن جــزء هــو آثارهــا والتخفيـف مــن

 االتصــالية القنــاة وكفـاءة والتنســيق التطبيـق نجــاح مـدى لقيــاس ؤشــراتبم مـرتبط هـذه النشــاطات تطبيــق فـي
 تحملهــا علــى المجتمــع وقــدرة فيهــا والتعامــل الكارثــة مراحــل تقــيم تعيــد نأ شــانها مــن التــيالمؤسســات  بــين

 وعـــدم االســـتدامة مبـــدأ وخلـــق االســـتعداد لتطبيـــق اتالمجتمعـــ وتـــدريب والتأهيليـــة البـــرامج التوعويـــة وتحديــد
 فــي التخصصــية مــن حالــة وخلــق الــوطني الحكــومي المســتوى علــى المســئوليات فــي والتضــارب التعــارض

 حيــاة دورة فــي المراحــل تلــك علــى وتوزيعهــا غــزة قطــاع فــي المتاحــة المــوارد تخصــيص فــي والتــوازن العمــل
  .الكارثة
 الكارثـة اطرمخـ حجـم أو الحـد مـن تخفيـفال وأ منـعال مجـال في سابقاً  ليهإ التطرق تم ما خالل من ويمكن

 المرتبطـة العمليـة التخطيطيـة وٕانجـاح نشطةواأل البرامج لتغذية كمصادر االحتياجات األولية بعض تحديدو 
  -:مرحلتين في تتمثل نأ يمكن والتي اإلعداد الحاسمة في المرحلة بهذه

 مكانيـاتاإل هـذه مـن كـل دور وتحديـد فلسـطين، فـي الحاليـة مكانياتاإل تحديد :األولى المرحلة 1.1.3.1

  :عبر دقيق بشكل
فـــي  مكانيـــاتاإل هـــذه مـــن كـــل دور وتحديـــد بهــا واالســـتعانة ليهـــاإ الرجـــوع يمكـــن بيانـــات قاعـــدة تشــكيل  - أ

  .الكارثة بها تمر التي المراحل
ــــب بطريقــــة صــــياغتها عــــادةوإ  قطــــاع غــــزة فــــي الكــــوارث تخــــص التــــي الدراســــات تجميــــع  -  ب  اهتمــــام تجل

 والكــوارث المعرفــة درجــة ورفــع المعلومــات تلــك مــن الســتفادةل وتوزيعهــا المختلفــة القطاعــات المجتمعيــة

 المطلوبـة جـراءات الوقائيـةواإل الواجبـات هـي ومـا الكارثـة تلـك خالل التصرف وكيفية حصولها الممكن
  .الكوارث تلك آثار من للتخفيف االستعداد مرحلة في

علــى  ووضـعها فارقــة اتوعالمـ توضـيحية خــرائط وعمـل الســكانية المنـاطق فـي اآلمنــة المنـاطق تحديـد  -  ت
  .التصرف بإرشادات مرفقة المجتمعي المستوى على ونشرها وتوزيعها الخرائط تلك
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فيجــب  جانــباأل المقيمــين أمــا الفلســطيني، للمــواطن دراكهــاإ يمكــن بطريقــة المحتملــة الكــوارث صــياغة  -  ث
 المؤسسـات علـى زيعهـاوتو  ،والتركيـة وغيرهـا سـبانيةواأل والفرنسية االنجليزية باللغات اإلرشادات طباعة

 واحتماليــة وآثارهـا الكـوارث تلـك مفهـوم علـى الكتيبــات هـذه تحتـوي حيـث جنبيـةاأل والسـفارات والمكتبـات
 وقوعهـا لتفـادي رشـاديةاإل جـراءاتاإلوأهـم  حـدوثها حالـة فـي التصـرف وكيفيـة خطورتها وقوعها ومدى

  .البيوت في سيةاألسا جراءاتاإل حتى وأ الفتاكة مراضاأل البيئي، مثل التلوث
ــــة المحلــــي المجتمــــع علــــى وتوزيعهــــا حــــدة علــــى كارثــــة كــــل لمواجهــــة خطــــط وتطــــوير صــــياغة  - ج  مقرون

 هـــذه فـــي التوجـــه المـــواطن علـــى يتوجـــب يـــنأ مـــثال المهمـــة النقـــاط وتحديـــد بالمســـئوليات والصـــالحيات
  .يضاً أ والتي تتضمن ؟الخطط
  ؟وما هي واجباته ومسئولياته ؟الوضع الشخصي للمواطن •

  ؟وما هي غير المقبولة ؟ي التصرفات المقبولةما ه •
وعمـل مشــترك  ،لــى سـيناريوهاتإمـع المجتمــع الفلسـطيني وتطويرهـا  صـياغة بـرامج تدريبيــة ومشـاركتها  - ح

  .واالستعداد والجاهزيةعلى األرض لفحص مدى 
 فـي جابةاالسـت بـرامج خلـق يتطلـب ليهـاإ الوصـول الواجـب والقـدرات مكانياتاإل :ا���
	� ا��ر��� 2.1.3.1
 المســـتويات نظـــار واهتمـــامأ محـــط بقـــىت نأ علـــى الكـــوارثمخـــاطر  مواجهـــة لحـــاالت الفلســـطيني المجتمـــع

 قيـــاس درجـــة الفلســـطينية فـــي مكانيـــاتواإل والقـــدرات الحالـــة ووضـــع ،المؤسســـات فـــي والتخطيطيـــة القياديـــة
 المراحـل التحضـيرية فـي اتالسياسـ جميـع تطبيـق مـع العالميـة وأ وروبيـةاأل والثوابـت بالمواصفات بالمقارنة
 ،البيئـة البنـاء وحمايـة وكـود األرض اسـتخدام سياسة كتطبيق ،المختصة الجهات قبل من ومشاركة بتنسيق

 ،المؤسســــات تقـــارير فــــي فاعـــل بشــــكل المشـــاركة وأهميــــة ،بحـــزم السياســــات تلـــك تطبيــــق علـــى شـــرافواإل
  .فلسطين المستويات في جميع على لنفسيا واالستقرار االطمئنان من حالة لىإ للوصول بينها والتواصل

 الــبعض نأ الإ عديــدة مراحــل مــن كــونتت الكارثــة حيــاة دورة وأ مرحلــة نإ :االســتعداد والجاهزيــة �2.3.1
 فـي المراحـل تلـك ولـىأ هي والجاهزية االستعداد تعتبر والتي للكارثة الثالث المراحل يعتمدون الباحثين من

 مرحلــة فــي ســابقاً  تحديــدها تــم والتــي بتطبيقهــا المجتمــع يبــدأ التــي راءاتجــاإل مجموعــة نإ .الكارثــة مواجهــة

 وهــي والجاهزيــة االســتعداد مرحلــة نبتــة تشــكل التــي هــي البديلــة والخطــط الخطــط ووضــع والتقيــيم التحليــل
 لكــل الحقــاً  تحديــدها ســيتم التــي المؤشــرات علــى بنــاءً  للقيــاس إخضــاعها يــتم نأ الممكــن مــن التــي المرحلــة
  .المرحلة هذه في المتبعة نشطةاأل من نشاط وأ عمل برنامج
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 يكفــــي ال نــــهأ وأ المواجهـــة مرحلــــة فــــي شـــيئا يعنــــي ال قـــد الكــــوارث بمفــــاهيم والمعرفـــة بــــالوعي التســـلح نإ
 المعرفـة وتـوفير الكـوارث حـدة مـن للتخفيـف المواجهة بنية فالتسلح زمةاأل وأ الكارثة تلك حدة من للتخفيف

 االحتياجـات تـوفير دون مـن تأثيرهـا شـكل يكـون نأ يمكـن ومـاذا والكـوارث الحـوادث تلك بأشكال والتوقعات
 مــا الكارثــة تلــك وقــوع حالــة فــي نفــع يأ يجــدي ال قــد للمواجهــة الضــرورية والوســائل واألدوات واإلمكانيــات

 تطبيقهــا علــى صــراراإل تتطلــب والتحليــل والخطــط المعرفــة تــوفر التــي الخطــة هــذه أن ونؤكــد نصــر يجعلنــا
 تحديــــد خــــالل مــــن األزمــــات وٕادارة الكارثــــة إدارة مجــــال فــــي واالحتياجــــات والوســــائل دواتاأل تلــــك وتــــوفير

  .وقدراتها إمكانياتها ورفع الكارثة مواجهة في باالحتياجات وٕارفاقها مؤسسة لكل والمهام المسئوليات
 لحمايـة الوقائيـة جـراءاتاإل يـعجم تبنـي فـي والتنسـيق الجيد عداداإل تعني والحماية والجاهزية االستعداد نإ

 ،تحملهـا يمكـن درجـة لـىإ الخطـر تقليـل وبالتـالي حـدتها من والتخفيف الكارثة آثار من والممتلكات رواحاأل

 المخـاطر تلـك وتحديـد التخطـيط مرحلـة نفـإ واالسـتعداد الجاهزيـة مـن الدرجـة هـذه لـىإ الوصـول أجل ومن
 امسـبقً  ليهـاإ ةشـار اإل تمـت التـي هدافاأل تلك لىإ للوصول اً جد مهم هو لمواجهتها المناسبة الخطط عدادإ و 

  :الخطط هذه تضمن حيث
  .تحليل مفصل عن الكوارث أنواعها وما هي أولوية الخطر فيها �
 تحديــد المســؤوليات والمهــام المنوطــة بكامــل فئــات المجتمــع ومؤسســاته ومناقشــتها بشــكل تفصــيلي �

  .وصريح
وخلـق قاعـدة بيانـات يـتم االعتمـاد عليهـا ، يـات الموجـودةمكانتصنيف وتبويـب جميـع المصـادر واإل �

  .فوري في حالة الكارثة بشكل
التــدريب المجتمعــي ورفــع الــوعي العــام وعمــل ســيناريوهات لمواجهــة الكــوارث حيــث تتضــمن هــذه  �

بشـكل سـليم  الخدمـةسعاف وفعالية تقـديم نقاذ واإلخالء واإلا على اإلوالسيناريوهات تدريبً  التدريبات

  .، وتحسين زمن االستجابة وجودة الخدماتبينللمصا
، وهـــذا يســقط علـــى ضــبط الــنفس فـــي اتخــاذ القـــرار المبنــى علـــى ضــبط الــنفس والمعالجـــة النفســية �

  .المعرفة بحيثيات الكارثة
عــداد لــه و مــن خــالل مــا تــم اإلأا علــى التجــارب الســابقة فــي مواجهــة الكــوارث تقيــيم المجتمــع بنــاءً  �

  .مدى كفاءتها ودرجة تطبيقهاعدادات و ذه اإله وفعالية
 تشـكل اليوميـة والحـوادث والكـوارث زمـاتاأل مخـاطر مـع التعامـل مجـال فـي العاملة الوطنية المؤسسات إن

 حـدوث مـن الناشـئ الوضـع معالجـة علـى تقتصـر ال مهمتهـا أن حيـث الخطـط هـذه فـي كبراأل للدور اتنفيذً 
 االســتجابة فــي دورهــا أهميــة رغــم الكــوارث هــذه مخــاطر لمواجهــة المســبق عــداداإل فــي اأيًضــ بــل حــداثاأل
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 والبلــديات والمستشــفيات الصــحة ووزارة والشــرطة األحمــر والهــالل المــدني الــدفاع :مثــل .الطارئــة للحــاالت
 الوضــع تقــيم فــي مكانياتهــاإ فــان حــدثاأل مــع اليــومي تعاملهــا وبحكــم الصــلة ذات المؤسســات مــن وغيرهــا
 بعـــين أخـــذها ويجـــب تجاهلهـــا يمكـــن وال عاليـــة مكانيـــاتإ تعتبـــر هلـــ التخطـــيط تـــم الـــذي والوضـــع الحـــالي

  -:الكثير تقدم نأ يمكن المؤسسات فهذه االعتبار،

 وقــوع قبــل للتعامــل الضــرورية المعلومــات ونشــر تطــويرعبــر  المؤسســات فــي العــاملين قــدرات رفــع �
 واســـتيعابها عليهـــا للســـيطرة الكارثـــة حـــدوث بعـــد الفـــرد يتصـــرف نأ يجـــب ومـــا خاللهـــا وأ الكارثـــة
  .االستقرار مرحلة لىإ الكارثة وٕايصال

 المعنيــة الجهــات لكــل الالزمــة التقــارير رفــع شــأنه مــن والــذي اليوميــة حــداثاأل مــع التعامــل كيفيــة �
 التصــرفات ظــل فــي الكارثــة تطــوير لخطــورة عــام بشــكل المجتمــع وتحــذير الضــعف نقــاط لتحديــد

عبــر  حدوثــه قــرب واحتماليــة للخطــر الحــالي الوضــع تحليــل خــالل مــن وذلــك المتبعــة والمنهجيــات
  .الحالية المجاالت مع المبدئي التصرف كيفية تحديد

 مثـلاأل االسـتغالل خـالل مـن الكـوارث حاالت مع للتعامل صياغتها تم التي الخطط تطبيق فعالية �
 األرض علـــى العاملـــة المؤسســـات بـــين التنســـيق ومـــدى الطـــوارئ وأ الكـــوارث وقـــاتأ فـــي للمـــوارد

 العمليـــات غـــرف وفعاليـــة القـــرار ومتخـــذي األول والمســـتوى الثـــاني المســـتوى بمؤسســـات طهـــاوارتبا

  .األغراض لهذه المنشأة
 يـتم التـي تلـك مـن أخـرى مـوارد لـىإ الحاجـة وتحديـد اسـتخدامها يـتم التـي والمـوارد المصـادر تحديد �

 لــــىإ ملحــــة الحاجــــة كانــــت نإ الســــتخدامها المؤسســــات تلــــك فــــي المعلومــــات بنــــك فــــي وصــــفها
  .العام للوضع وتقيمها المعنية المؤسسات هذه لرؤية ذلك يخضع حيث استخدامها

 واضـــح داريوإ  اتصـــالي نظـــام خـــالل مـــن الخطـــط لتلـــك المجتمـــع مؤسســـات لتطبيـــق العـــام التقيـــيم �

  .تفصيلي كلبش ودراستها تحليلها يتم دورية بتقارير المعاني
 علـــى العالميـــة المواصـــفات وتطبيـــق جـــالالم نفـــس فـــي العاملـــة العلميـــة المؤسســـات مـــع التعـــاون �

 خـــرىاأل الصـــحية والمرافـــق المستشـــفيات وأ الشـــرطة وأ المـــدني الـــدفاع لمراكـــز المقدمـــة الخـــدمات
 عـــداداإل فـــي جرائيـــةاإل النشـــاطات ودعـــم ،الصـــحيح الـــنهج علـــى تســـير فلســـطين أن علـــى كيـــدللتأ

  .وقوعها المحتمل ومخاطرها الكوارث لمواجهة
 لطـــواقما مســـاعدةو  للمشـــاركة والوفـــود العالميـــة البعثـــات الســـتقبال الالزمـــة يـــةالوقائ الشـــروط وضـــع �

 المجتمـع علـى االقتصـادية اآلثـار مـن لحـدا وسـرعة بفاعليـة المساعدات وتوزيع العاملة الفلسطينية
  .حدثاأل مناطق في واألمن االستقرار على السيطرة وضمان
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 وتحديـــد بنائهـــا ومكـــان المالجـــئ وبنـــاء يـــواءواإل خـــالءاإل فـــي والتعاونيـــة التشـــاركية الخطـــط وضـــع �
 العاملــة القـوى إدارة خـالل مــن سـليم بشـكل دارتهــاوإ  المخـاطر خارطـة خطــة ورسـم اآلمنـة المنـاطق
  .العالقة ذات الوزارات مع ومشاركة وتنسيق وبتوافق

 واضــــحة طريقــــة تحديــــد عبــــر مــــن فلســــطين فــــي المقيمــــة جنبيــــةاأل والبعثــــات الوفــــود مــــع التعامــــل �

 لخطــط البديلــة الخطــط وضــع وأ مــثال الخارجيــة وزارة المعنيــة الــوزارة تنفيــذه علــى يشــرف ومخطــط
 قبــل مــن واعتمادهــا الحاليــة الخطــط ومناقشــة القنصــليات وأ الســفارات تلــك فــي الكــوارث مواجهــة

  .المدني والدفاع الداخلية وزارة
 ومعـــدات الغذائيـــة لمـــوادا مثــل الكارثـــة وقـــت الضــرورية المـــواد بتخـــزين تســمح التـــي المخـــازن بنــاء �

 الــــــوزارات قبــــــل مــــــن للمناقشــــــة تخضــــــع مـــــادة وكــــــل االتصــــــال دواتوأ دويــــــةواأل والوقــــــود نقـــــاذاإل

  .حدثاأل على والسيطرة اإلدارة في الستخدامها المعنية والمؤسسات
 يـاتلعمل والتطبيقيـة العمليـة المرحلـة نهـاأ حيـث شـديد باهتمـام ليهاإ النظر يجب مرحلة لجاهزية عداداإل نإ

 لتحديـــد بتعمـــق الفلســـطينية الحالـــة دراســـة خاللهـــا يـــتم والتـــي آثارهـــا مـــن والتخفيـــف الكـــوارث ومنـــع التحليـــل
 تــرتبط أنهــا الإ التخفيــف بمرحلــة المرحلــة هــذه ارتبــاط ورغــم فلســطين لهــا تتعــرض أن يمكــن التــي الكــوارث

 االســتجابة لمرحلــة الرئيســي دخلالمــ ستشــكل والتــي الكارثــة حيــاة دورة مــن الثانيــة المرحلــة مــع ايًضــأ كليــا

 علـى والمحافظـة إلدارتهـا المرحلـة هذه في واالتصال والتنسيق والتعاون واألنشطة البرامج خالل من الثالثة
  .ممكن قدر كبرأ حتى واستيعابها وحدتها آثارها وتخفيف استقرارها

  : مرحلة االستجابة للكارثة 3.3.1

 والمشـــاركة التخطـــيط مبـــدأ تأكيـــد فـــي جميعهـــا تتشـــارك الكارثـــة ةحيـــا دورة تشـــكل التـــي الـــثالث المراحـــل إن
 ممكـن قـدر بأقـل منهـا والتعـافي الكارثة من للخروج قطاعاته لجميع المجتمع مؤسسات جميع بين والتنسيق

  :على يعتمد وهذا الوطني االقتصاد في وأ الممتلكات وأ رواحاأل في سواء الخسائر من
  .الجغرافي انتشارها ومدى التحتية البنية على تأثيرها حدة ومدى الكارثة حجم  ) أ

  .آثارها من والحد الكارثة هذه مثل لمواجهة االستعداد مدى  ) ب
  .والممتلكات رواحاأل على للمحافظة الدولة في والخاصة العامة الموارد توظيف مدى)ت

 مــا إذا الكارثــة أن إال واالسـتعداد، الجاهزيــة وهــي الكارثـة مراحــل مـن مرحلــة شــكلت قـد االعتبــارات هـذه إن

 بشــكل ســتتحول عــام بشــكل االســتعداد ومرحلــة االعتبــارات هــذه أن حيــث االعتبــارات بتلــك ســتتأثر حصــلت
 والخاصــة العامــة والمــوارد المصــادر توظيــف لــىإ المجتمعــي الــوعي ورفــع القــدرات بنــاء قــانون مــن تلقــائي
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 وتقـــديم البيئـــة وحمايـــة والخاصـــة ةالعامـــ والممتلكـــات رواحاأل علـــى والمحافظـــة الكارثـــة حـــدة مـــن للتخفيـــف
  .فيها جانباأل والرعايا البعثات وأ سكانها سواء الدولة قاطني جميع لىإ الخدمات

 جانــب لـىإ االسـتعداد عمليــة فشـل وأ نجـاح تقـرر التــي الحقيقيـة المرحلـة هــي للحـدث االسـتجابة مرحلـة إن
 بمســتويات تمــر المرحلــة هــذه فــإن أخــرى هــةج مــن مــاأ الكارثــة هــذه إدارة علــى القائمــة لــإلدارة فــوري تقيــيم

 األول المســتوى أن إال اســتكماليه وليســت بــالتوازي تعمــل ربعــةاأل المســتويات هــذه أن القــول ويمكــن أربعــة
  -:هي المستويات وهذه. وهكذا الثاني المستوى على يعتمد
  .ملالع أولويات لتحديد مبدئي بشكل وقياسها الكارثة تأثير بمدى والمعرفة اإلدراك .1
  .الكارثة لهذه إعدادها تم التي والموارد القدرات توظيف .2
  .المؤسسات بين والتعاون التنسيق .3

  .التعافي من الكارثة .4
 لمــا والــوعي والمعرفــة دراكاإل نإ: والمعرفــة وتحديــد أولويــات العمــل اإلدراك: المســتوى األول 1.3.3.1

 كثـراأل مـاكناأل تحديـد يعنـي وهـذا فيهـا لالعمـ يجـب التـي األولويـات تحديـد يتم نأ خالله من يمكن يحدث

 وهـذا منهـا باالسـتجابة تعنـى التـي الخطـة انطالقـة نقطـه تبـدأ أن يجب التي ستراتيجيةاإل ماكناأل وأ أهمية
  .المناطق هذه في المعلومات مصادر جميع من وتراقب اإلحداث تسجل أن يعني

 اللحظـة مـن بـدأ والتـي لهـا التعـرض يـتم يالتـ الكارثـة نـوع حسـب يختلـف حـداثألا مراقبـة وسـجل مجـال نإ
 عـــن والمعلومــات التقييمــات تلــك وتزويــد فيهــا تجــري التـــي الفعاليــات لكــل بــأول أوال الفــوري ميالتقيــ األولــى
 يكــون للكارثــة االســتجابة لمرحلــة األول المســتوى فــي تحديــدها يــتم التــي األولويــات مــن نإ .التقــارير طريــق

  -:التالي الشكل على
 االســتجابة مرحلــة تطبيــق فعاليــة يضــمن وهــذا: والمناســب المحــدد الوقــت فــي الدقيقــة المعلومــات تزويــد -أ

ـــين لـــىإ فوريـــة تقـــارير بنظـــام المعلومـــات تلـــك تمريـــر يجـــب حيـــث  لـــىإ ورفعهـــا المعلومـــات لتلـــك محلل
 بكـل واطـالع علـم علـى األول المسـتوى يكـون نوأ العمـل مواصلة يضمن حتى األول القيادي المستوى

 الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والمؤسســات بأســره المجتمــع يكــون نأ يجــب المعلومــات هــذه نإ. يحــدث مــا

 المعرفــة حالــة ويضــمن المنطقــة هــذه فــي يحــدث لمــا واقعيــة صــورة رســم يضــمن وذلــك بهــا معرفــة علــى
  .واالستقرار

 حـدثاأل قـةمنط فـي للوضـع دراكواإل المعرفـة نإ -:الـوطني المسـتوى علـى فعال تقارير نظام تطوير -ب
 عــن االختصــاص جهــات مــع المعرفــة هــذه مشــاركة يجــب كمــا الكارثــة وقــوع لحظــة منــذ تبــدأ نأ يجــب
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 تمكنهــا حيـث مشــتركة عمليـات وبغرفــة المسـتويات بكــل تقريـر شــكل علـى تتمثــل اتصـالية وســيلة طريـق
  .وفعالة جيدة بصورة بلحظة لحظة الكارثة إدارة من المعلومات هذه

 للتعامـل نسـباأل الطريقـة لتحديـد الخبـراء يـديأ تحـت المعلومـات ووضـع لعملياتا غرف وربط تشكيل -ج
  .التقرير طريق عن األعلى للمستوى رفعها يتم بتوصيات والخروج وتحليلها بها

 نقــاط بتحديــد للدراســيين يســمح حيــث الكــوارث فــي كبيــرة أهميــة ذو المعلومــات وتوثيــق المكتوبــة التقـارير إن
 موثقـة سـتكون اإلحصـائية المعلومـات نأ جانـب لـىإ المسـتقبل فـي وٕاصـالحها معهـا لالتعام تم التي الخلل

 نأ جانــب لــىإ التقــارير تلــك كتــب مــن وحتــى والســاعة واليــوم بالتــاريخ حــدثاأل قلــب مــن بوثــائق ومدعومــة
 وتغيرهــا خططنــا تقــيم مــن تمكننــا والتــي ليهــاإ الرجــوع حــين إلــى معلوماتيــة ثــروة مصــدر تكــون التقــارير تلــك

  .الكارثة لتلك وقعالم والتاريخ الضعف ونقاط القوة مصادر وتحديد

 أمــا بعـدها ومـا الكارثـة عمـر طــول علـى سـتمتد التـي هـدافاأل مـن جملــة تـوفر سـوف التقـارير هـذه نأ كمـا
 تلـــك لـــىإ المعلومـــات ويبـــوب ويفصـــل يغـــذي الـــذي الشـــريان تشـــكل فإنهـــا العمليـــات غرفـــة يخـــص مـــا فـــي

 المجتمـع فـي المؤسسـات كـل بـين المعـالم واضـح اتصـالي نظـام وحسـب هميتهاأ حسب ويوزعها المستويات
 الواضـــحة الصـــورة رســـم المجتمــع فـــرادأ جميـــع يســتطيع امفتوًحـــ امعلوماتًيـــ انظاًمـــ تشــكل خاللهـــا مـــن والتــي

  .للحدث

 الطـوارئ حالـة وأ الكارثـة حـدوث عنـد :واإلمكانياتتوظيف الموارد والقدرات : المستوى الثاني 2.3.3.1
 االحتياجــات تحديــد التقيــيم هــذا خــالل مــن ويمكــن للمجتمــع الحــالي الوضــع ميتقيــ لهــا يمكــن الســلطة فــإن

 ذات والمنــــاطق العمــــل أولويــــات بتحديــــد يقومــــوا نأ ايًضــــأ لهــــم يمكــــن امــــك االســــتجابة لمرحلــــة الضــــرورية

 ومحـدداً  معروفـاً  ونيكـ وبـذلك مـثالً  كالمستشـفيات سـريع بشـكل فيها االستجابة تكون نأ يجب التي هميةاأل
 واتســاع الكارثــة حجــم علــى ذلــك يعتمــد حيــث اســتعمالها ســيتم التــي والمــوارد اإلمكانيــات وحجــم نــوع لــديهم

  .واالجتماعي االقتصادي وتأثيرها جغرافياً  مساحتها
 خطـــة وأ عمليـــة خطـــة صـــياغة يتطلـــب معـــين مكـــان وفـــي الكارثـــة وقـــت الحـــادث فـــي المـــوارد توظيـــف نإ

 اجهـدً  يـوفر مـا الكارثـة خـالل معينة منطقة في استعمالها ونجاعة الموارد تلك استعمال يةكيف وهي تشغيلية

 التـــي والمــوارد الخطــة هــذه الحــادث موقـــع عــن المســئول الضــابط يضــم حيـــث ؛العمــل فــي وتضــارباً  اووقتًــ
 الكـــوارث مواجهــة خطــة متطلبــات مــن هــي الخطــة هـــذه تكــون بحيــث بالمعــدات يتعلــق مــا وكــل اســتعملها

  .الواقع أرض على التشغيلية الخطة خالل من التالية المفاهيم صياغة ويمكن وطنيةال
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ــات المتاحــة والقــدرات البشــرية المــوارد اســتخدام -أ  بنظــام تعمــل ميدانيــة فــرق تشــكيل وهــو -:واإلمكاني
 هتحقيقـ لـىإ الفلسـطيني المـدني الدفاع يسعى ما ، وهذاالفرق تلك بواسطة حدثاأل إلدارة واضح هيكلي

  .الوطن نحاءأ كافة على ونشرهم المتطوعين فرق بناءو  يهلإ والوصول
 أخـرى فـرق مـن ومسـاندة ادعًمـ الفريـق يطلـب وقـد -:الحـادث مكـان لىإ أخرى تعزيزات لجلب الطلب -ب

 الكـوارث مواجهـة خطـة فـإن ولهـذا. المؤسسـات بـين والتعـاون التنسـيق دور يأتي وهنا أخرى مؤسسة وأ
  .الفرق من لكل األساسي الدور لتحديد به االستعانة يمكن كوالبروتو  تمثل الوطنية

 تلــك علــى احفاًظــ وذلــك االســتجابة مرحلــة فــي المتنقلــة المعــدات علــى واالعتمــاد االحتياجــات تحديــد -ج
  .آخر حادث في وأ المستقبل في واحتياجها المعدات
 المبــادئ علــى يعتمــد لتنســيقا وهــذا :حــدثالتنســيق والتعــاون فــي وقــت األ: المســتوى الثالــث 3.3.3.1

 والمهــــام المســــئوليات تحديــــد تــــم حيــــث الخطــــة هــــذه فــــي عليهــــا واالتفــــاق صــــياغتها تمــــت التــــي األساســــية
 مـن تكـون والتعـاون التنسـيق عمليـات فـإن وبـذلك الكارثـة خـالل التصـرف وكيفية مؤسسة لكل والصالحيات

 عمليــة فــي وتقييمــات اختبــارات لــىإ ارثــةالك حــدوث قبــل خضــاعهاإ تــم ذاإ مــا دقيــق وبشــكل تطبيقهــا الســهل
 فيهـا المعلومـات وٕادارة دارتهـاوإ  االسـتجابة عمليـات وتطبيـق تنظـيم فـي والفعالية الدقة نإ. والتعاون التنسيق

 مثــل فــي المسـبق التنســيق يـاتلمع ورســم والصــالحيات المسـئوليات تحديــد فـي دقــة لــىإ األسـاس فــي يرجـع

  :من خالل التالي الحاالت هذه
 خـالل مـن فيـأتي اإلداريـة العمليـة هذه نجاح ماأ الطوارئ وأ الكوارث حاالت في والمهام الوظائف إدارة -أ

 وأ القطاعيـــــة خططهـــــم فـــــي الطـــــوارئ حـــــاالت إلدارة خـــــاص نظـــــام بنـــــاء فـــــي العاملـــــة المؤسســـــات نجـــــاح
 فـــــرق وأ الخبـــــراء وأ المعـــــدات وحتـــــى اتصـــــالية دواتوأ متنقلـــــة معـــــدات علـــــى يحـــــوي والـــــذي المؤسســـــاتية
  .ماالخي وأ الغذائية المواد تخزين ساسياتأو  المتطوعين

 المهمـات خـالل مـن الخبـرات تتـراكم حـدثاأل موقع ففي -:حدثاأل في األولى والمهمة العمل تنسيق -ب
 وهــذا الطــوارئ خــدمات بتقــديم تعنــى التــي المؤسســات جميــع حــدثاأل منطقــة فــي تتواجــد نأ الممكــن ومــن

  .الفرق ومسئوليات العمل لبنود اوتحديدً  للمهمة كامل تنسيق يتطلب

 بــــين ومنســــقاً  فعــــاالً  اتصــــالياً  نظامــــاً  يتطلــــب وهــــو -:المعلومــــاتي المجــــال فــــي والتعــــاون التنســــيق -ج
 يــديره حــدثاأل موقــع فــي صــغيرة عمليــات غرفــة تشــكيل يــتم حيــث حــدثاأل أرض علــى العاملــة المؤسســات

  .القيادة مكان في العمليات رقةبف ساسيأ بشكل ومرتبط المكان عن المسئول الضابط
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 حيــاة دورة نهايـة فـي الكـوارث مـن التعـافي مرحلـة تــأتي: التعـافي مـن الكارثـة: المسـتوى الرابـع 4.3.3.1
 مـن خـالل الكارثـة لمواجهـة التأهـب فـي سـنداي عمـل إطـار مـع ينطبـق بمـا لهـا االسـتعداد تـم والتـي الكارثة

 والتعـافي مواجهتـه الكارثـة خـالل يحـدث نأ يمكـن مـا لمعالجة بوالتأه التعامل من الدنيا المستويات تحديد
  .3سفيرا مشروع كتاب في ورد كما منه
 عنـد ثابتـة الكارثـة وجعـل والممتلكـات رواحاأل مـن إنقـاذه يمكـن ما وٕانقاذ الفورية االستجابة عملية إتمام بعد

 يبــدأ حــين اتركيـزً  كثــراأل الحـاالت لــىإ االهتمــام ونقـل والتقيــيم التعـافي عمليــات تبــدأ معـين مســتوى وأ نقطـة
 حســب والمؤسسـات التحتيـة البنيـة إصـالح علميـات إدراج وأ شخصــي بشـكل فـراداأل مسـاعدة علـى التركيـز

 البنـى وأ المؤسسـات تلـك إصـالح خـالل مـن أفضـل بشـكل الخـدمات تقديم هدفها يكون عملية في األولوية
  .الكارثة أوقات من ااهتمامً  كثرأ بطريقة شخاصاأل مساعدة خالل من مأ التحتية
 المــدارس وٕاصـالح للسـقوط المعرضــة المبـاني وتـرميم الجســور وبنـاء الطـرق إصــالح وأ المستشـفيات تـرميم

 دراجإ يــتم حيــث مســتويات ثــالث لــىإ تقســيمها يمكــن والتــي المرحلــة هــذه أولويــات مــن هــي بنائهــا إعــادة وأ
  -:وهي المستويات هذه في للتعامل التأهب خطط

  .السريع تعافيال -أ
  ).االستشفاء( انسبيً  طويلة لفترات يمتد الذي التعافي -ب
  .حكومية غير وأ حكومية كانت سواء المؤسسات بين والتنسيق الدروس -ت
 عمليــــة نجــــاح يضــــمن مــــا هــــو األهليــــة وأ الحكوميــــة كانــــت ســــواء المؤسســــات بــــين والتنســــيق التعــــاون نإ

 تــــم الــــذي المشــــترك العمــــل إن. الكارثــــة آثــــار مـــن االستشــــفاءو  التعــــافي عمليــــة نجــــاح وبالتــــالي االســـتجابة

ـــه التخطـــيط ـــة فـــي وتنفيـــذه ل  واالقتصـــاد والممتلكـــات رواحاألحمايـــة  فـــي الكبيـــر األثـــر لـــه االســـتجابة مرحل
 فـي معهـا التعامـل تـم التـي المنسـقة والمعلومـات التشـاركية اإلجـراءات خـالل من الثقافي والموروث الوطني

  .والتعاون والتركيز الدقة تتطلب التي المراحل كثرأ في الكوارث حالة
 ذإ اكتـراث وعـدم باسـتهتار معهـا التعامـل يمكـن مرحلـة هـي واالستشـفاء التعافي مرحلة أن يعني ال ذلك إن
 آثارهــا ســتكون باســتهتار األمــد طويلــة االستشــفاء مرحلــة فــي التعامــل وأ الفــوري الســريع التعــافي تنفيــذ نأ

 الحرجــة المراحـل مـن هــي )التعـافي( األخيـرة المرحلـة تعتبــر ولـذلك. نفسـها الكارثـة ثــارآ مـن أكثـر التدميريـة
 كيفيــة فــي العــالم أنظــار محــط وأ المــواطن قبــل مــن ومتابعــة اهتمــام محــط تكــون والتــي العاملــة للمؤسســات

  .المجال هذا في العالمية الخطط مع وتالؤمها الخطط تنفيذ

                                                             
�وارث ا0��&��� �&�ل �� ا�د��� وا��%���ر ا/����� ا���.�ق 3!�  
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 ليهـاإ النظـر يجـب التـي والمـؤثرات التعـافي مرحلـة فـي تتشـارك صـغيرة وأ كبيرة كانت سواء الكارثة آثار إن
 فــي تمــر أن يجــب أقــل مســتوى فــي مهــايتقي يــتم التــي الكارثــة وأ المــدمر الزلــزال فآثــار خاللهــا، مــن والعمــل

  -:اآلتية االعتبارات
  .وآثارها للكارثة السريع التقييم خالل من والموارد االحتياجات تحديد .1

  .اإلنسانية المتطلبات مع وتوافقها والمعيشة السكن ماكنأ وتوفير تحديد .2
  .هميةاأل حسب الممتلكات جانب إلى المصابين األشخاص مع التعامل .3
  .المتوقعة غير المضاعفات حدوث ومنع الكارثة على الكاملة السيطرة .4
  .أسرع بشكل والتعافي التخفيف شأنها من معايير خلق .5

   :عمليات التعافي السريع 4.3.1

 هــذه تعتمــد حيــث الكارثــة مــن ولــىاأل المراحــل فــي العمــل يــاتو ولأ مــن هــي دارتهــاوإ  وقيادتهــا الــنفس طضــب
 أن يمكـــن والتـــي للكارثـــة األولـــي الفعـــل ردة مـــع للتعامـــل والفـــردي المجتمعـــي التثقيـــف مـــدى علـــى المرحلـــة

 اللحظـات هـذه متقسـي ذلـك خـالل مـن ويمكـن الكارثـة، مراحـل مـن المرحلـة هذه على الكبرى الخطورة تشكل

  : التالية قساماأللي إ
 فـــي والجهـــل القـــدرة عـــدم أو الـــذعر مـــن شــديدة بحالـــة المـــواطنين يصـــاب:  المـــدمر الفعـــل ردة 1.4.3.1
 علـى الكبـرى الخطـورة يشـكل والـذي الكامـل النفسـي االنهيـار لـىإ األحيـان بعـض فـي تصـل حتـى التصـرف

  . الكارثة مراحل من المرحلة هذه في التعامل
 الفعـل لـردة الناضـجة األمثلـة ضـمن مـن تعتبـر فلسـطين فيهـا مـرت التـي والحروب السياسية لصراعاتا إن

 أو المــنظم غيــر نقـاذواإل خــالءاإل بعمليـات القصــف بعـد المــواطنين يبــدأ حيـث األحيــان، بعـض فــي المـدمرة
 بعـــض فـــي كانـــت والتـــي والمصـــابين الجرحـــى مـــع التعامـــل فـــي دقـــة تتطلـــب التـــي ســـعافاإل عمليـــة حتـــى

 إصــابات أو الفقــري بــالعمود المصــابين ولئـكأ مــع وخصوصــا كبيــر بشـكل تظهــر العكســية نتائجهــا األحيـان

  . والرقبة والرأس الجسم من العلوي الجزء في
 األولــى واللحظــات المراحـل فــي للمـواطنين المقبولــة الطبيعيــة الحالـة هــي : الطبيعيــة الفعـل ردة 2.4.3.1

 يصـحبها الحالـة هـذه أن الإ األمـان، وعـدم والتوتر والقلق بالتهديد اإلحساسو  الذعر من حالة وهي للكارثة
 مرحلــة فــي لهــا والتخطــيط والتعــرف مســبقا لهــا االســتعداد تــم مفــاهيم علــى بنــاءً  والتحــرك واالهتمــام التركيــز

  . الكارثة دارةإ مراحل من والجاهزية االستعداد
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ـــل المـــدى – االستشـــفاء 3.4.3.1  موقـــع فـــي للمـــواطنين الطبيعيـــة االجتماعيـــة حيـــاةال عـــادةإ نإ: الطوي
 نـتج ومـا الكارثـة خـالل رِمـدُ  ما صالحإ عادةإ خالل من ذلك ويأتي المرحلة، هذه ولوياتأ من هي الكارثة

 التــي المهــام مــن العديــد المرحلــة هــذه تحــت ينــدرج حيــث الكارثــة ومخلفــات آثــار زالــةوإ  األولــى مراحلهــا عــن
  :المرحلة هذه في العاملة والهيئات اللجان مع تنسيقه تم وما له ستعداداال تم ما حسب إتباعها يتم

  .البديلة الطرق شق.  1
  .المنكوبة المناطق في إخالئهم تم الذين المواطنين عادةإ.  2
  .االستراتيجي والمخزون اإلستراتيجية المنشآت إدارة وتنظيم حماية.  3

 تتطلـب والتـي للكارثـة الحـدوث للحظـات األولـى الفعـل ردة فـي كبيـر بشـكل تتـأثر المرحلة هذه متطلبات نإ
 وبشــكل مرتكــزة المرحلــة هــذه أهميــة يجعــل ممــا الكارثــة تخلفهــا التــي النفســية العالجيــة العمليــات مــن امزيــدً 
 المــواطنين تقبــل وبالتـالي الكارثــة آثـار تســتقر حتـى للمــواطنين والنفسـية العالجيــة العمليـات دارةإ علــى كبيـر
  .ليهإ وصلت لما

  :اإلعمار عادةإ 5.3.1

 التـي هـي لهـا سـتعداداال ومسـتوى الكارثـة حجـم على تعتمد والتي الكوارث تخلفها التي التدميرية اآلثار نإ 
 صـــياغتها يـــتم التـــي الخطـــط هـــي ومـــا الكـــوارث تلـــك لمواجهـــة الدولـــة جاهزيـــة مـــدى أساســـي وبشـــكل تحــدد
  . اإلمكان قدر الطبيعية الحياة لىإ للعودة

 جانـب لـىإ تـدميره تـم ما وتحديد الكارثة خالل جمعها تم التي المعلومات كمية على تعتمد المرحلة هذه نإ
 ولويــاتأ يحـدد أن يجــب المرحلـة هــذه نأ والتـوازن البنـاء عــادةإ علـى للعمــل جيـد بشــكل االحتياجـات تحديـد
 والمؤسســات لمستشــفياتا رأســها وعلــى ولويــاتاأل تلــك وتحديــد والتــوازن والبنــاء صــالحاإل عــادةإ فــي العمــل

 والجســـور الطـــرق لـــىإ وصــوالً  النفســـي العـــالج ومراكـــز الترفيهيــة والمراكـــز الصـــحية والمراكـــز ســتراتيجيةاإل
  .بالحضرية النائية المناطق وربط

  :والدروس المستفادة العبر 6.3.1

 جميــع فــي قدقيــ بشــكل دراســتها يجــب االســتعداد مرحلــة وتقيــيم والضــعف القــوة ونقــاط الفجــوات تحديــد نإ 
  .فعال بشكل الكارثة إلدارة والتعامل االستعداد عمليات على السيطرة من يمكننا ما وهذا الكارثة حياة دورة

 والحــوادث الكــوارث مــن العديــد تخضــع أن يجــب أشــكالها بشــتى الطــوارئ مجــال فــي العاملــة المؤسسـات نإ

 تحديـــد ثـــم ومـــن الكـــوارث تلــك ســـلوك علـــى للتعـــرف والتـــدقيق للدراســة عـــالمي مســـتوى علـــى حصـــلت التــي
  .جيد بشكل دارتهاإ و  معها للتعامل األمثل األسلوب
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 اهتمـــت وقـــد بوصـــفها الشـــروع وقبـــل” الكـــوارث مخـــاطر مواجهـــةدارة و إل اإلطـــار الـــوطني” الوثيقـــة هـــذه نإ
 الكبـــرى الحرائـــق أو الســـكنية المنـــاطق علـــى وتأثيرهـــا كـــالحروب العالميـــة الكـــوارث جوانـــب بعـــض بمناقشـــة

 تنــــاقش التـــي التوصـــيات ووضـــع دراســـتها تمـــت التـــي الكـــوارث مـــن وغيرهـــا المنـــاخي والتغيـــر ناعيةوالصـــ
  .معها للتعامل األمثل األسلوب

  :غزة قطاع في الكوارث لمواجهة اإلداري التقسيم 7.3.1

 فـــي العليـــا للمصـــالح وتحقيقـــاً  الكارثـــة آثـــار مـــن الحـــد فـــي ســـبب هـــي الكارثـــة مواجهـــة إلدارة التخطـــيط نإ 
 تتمتـــع بيئــة وخلــق عليهــا والمحافظــة والعامــة الخاصــة والممتلكــات رواحاأل فــي الخســارة مــن لحــدوا دولــةال

 فــإن األول المســتوى مــن وطنيــة اأهــدافً  هــي هــدافواأل المصــالح هــذه أن وبمــا مــانواأل والهــدوء باالســتقرار
 هــذه بنــاء فـي نتطلــع علنـايج مــا وهـذا عــالٍ  مســتوى علـى بأهميــة يتمتـع دارتهــاوإ  الكـوارث لمواجهــة التخطـيط
 فـــي المســـتويات لكـــل والصـــالحيات المســـئوليات دمـــج مـــع دقيـــق بشـــكل المفهـــوم هـــذا توضـــيح لـــىإ الخطـــة
 مسـتوى لـىإ ويمتـد األول القيادي المستوى من يبدأ فلسطين في الكوارث لمواجهة اإلداري الهرم إن .الدولة

  .منها للحد الكارثة إطار يف والعامل المتخصص المهني بالمستوى وينتهي وفني تكتيكي

 وحجــم أهميــة أوضــحت قــد الكارثــة حيــاة دورة تخــص والتــي اســابقً  مناقشــتها تمــت التــي المراحــل جميــع إن
 تمامـا واضـحا يبـدو مـا وهـذا آثارهـا، مـن والحـد الكارثـة إلدارة التنفيـذ فـي والدقـة المطلـوب والتعـاون سيقنالت

 حيــث آثارهــا مـن والحــد الكارثـة إلدارة واضــحة هيكليـة بنــاء فــي المعتمـد والتشــكيل اإلداري الهـرم خــالل مـن
 للقيــادة يكـون أن يجـب مـثال فـالزلزال فلسـطين علـى وتأثيرهــا اتسـاعها ومـدى الكارثـة حجـم علـى ذلـك يعتمـد
 والتـي والتكتيكيـة التنفيذيـة المسـتويات لكـل القـانوني الغطـاء وتـأمين معه التعاطي في األساسي الدور العليا
  .دقيق بشكل مسؤولياتها دتحدي سيتم

  :"القيادة العليا"المستوى القيادي  8.3.1

 فــي العليــا القياديــة المســتويات علـى قانونيــة صــياغة يتطلــب الكــوارث لمواجهـة واضــح قــانوني إطــار وجـود 

 إطـار مثـل العالميـة واألطـر الخطـط مـع وارتباطهـا الكـوارث مواجهـة عمـل تحكـم التي القوانين وهذه ،الدولة
 وٕاطــار ســـنداي، الكــوارث مســتوى مـــن للحــد الدوليــة ســتراتيجيةاإل جانــب لـــىإ كيوتــو تفاقيــةوا يوجــوه عمــل
 فـي األخـرى الـدول مـع والسياسي الجغرافي الرتباطها فلسطين في كبراأل واالهتمام التأثير لها يكون سوف
 والتـي المتجـددة ميـةالقو  الكارثـة مثـل الكـوارث مـع التعامـل فـي الخصوصـية وجهتهـا لهـا سيكون كما العالم،
والكــــوارث الناتجــــة عــــن وجــــود  العامــــة الحريــــات ومنــــع للمــــواطنين مــــانواأل واألمــــن االســــتقرار علــــى تــــؤثر
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 هــــذه مثـــل مـــع للتعامـــل التخطـــيط يجعـــل الدوليـــة للحمايـــة المدنيـــة االتفاقيـــات كـــل تنـــافي التـــيو  االحـــتالل
  .األول القيادي المستوى على خاصة ةإدار  يتطلب الكوارث

 مـن عـدد مـن وتتشـكل تتمثـل رفيـع مسـتوى علـى وزاريـة لجنـة وهـي :اللجنة العليا إلدارة الكارثة 1.8.3.1

 والتــوكيالت العريضــة الخطــوط برســم تعنــى الفلســطيني الــوزراء مجلــس رئــيس برئاســة فلســطين فــي الــوزراء
 أنواعهـــا تىبشـــ الكــوارث لمواجهـــة لالســـتعداد المرحليــة الخطـــط لصـــياغة التكتيكــي المســـتوى علـــى للمتابعــة
  .التنفيذي المستوى على لتنفيذها

  :تشكيل وهيكلية اللجنة  2.8.3.1

  .رئيسا –دولة رئيس مجلس الوزراء  .1
 .معالي وزير األمن الوطني .2
 .معالي وزير الداخلية .3
  .معالي رئيس المخابرات العامة .4

  .معالي وزير الصحة .5
  .المعلومات وتكنولوجيامعالي وزير االتصاالت  .6
  .ليةمعالي وزير الما .7
  .واإلسكانالعامة  اإلشغالمعالي وزير  .8

  .معالي وزير الحكم المحلي .9
  .معالي وزير الخارجية .10
  .معالي وزير المواصالت .11
  .معالي وزير االقتصاد الوطني .12
  ألمن الوطنيل القائد العامعطوفة  .13

  .نائب رئيس المخابرات العامةعطوفة  .14
 .الداخليعطوفة مدير عام األمن  .15
 .لمدني الفلسطينيعطوفة مدير عام الدفاع ا .16
  .عطوفة مدير عام الشرطة الفلسطينية .17
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  -:طار الوطنياإلمنهجية  1.1.2

 ودرجــة الحــدوث واحتماليــة األهميــة درجــة حســب بترتيبهـا وقامــت المخــاطر بعــض الدراســة هــذه حــددت لقـد
 الــــدور علـــى اإلطـــار الـــوطني ببنـــاء يعتمـــد وســـوف. الحــــاالت مـــن حالـــة بكـــل المتعلقـــة والخســـائر التـــأثير

 الواجــب والمهــام والمســئوليات الواجبــات محــددين فلســطين مؤسســات مــن مؤسســة وأ لجنــة لكــل األساســي
 لكــل والمســئوليات دواراأل بتوزيــع وســوف تهــتم. ثــةالكار  حــدوث حالــة فــي وأ اإلطــار الــوطني فــي تباعهــاإ

  .للكارثة والمعتمدة الثالث المراحل من مرحلة كل في مؤسسة

 والمتابعـــة التنســـيق وآليــات والمســـئوليات المهــام هـــذه تطبيــق آلليـــة بعـــرض نقــوم ســـوف الخطــة نهايـــة وفــي
  .الكارثة بعد وما واالستجابة والتأهب االستعداد مجال في والتعاون

 

  :والمخاطر واألزمات لمواجهة الكوارث اإلطار الوطنيهداف أ 2.1.2

ة صـحي إنشـائيةدية قانونية اجتماعيـة اقتصا(ر وقائية شاملة بكافة القطاعات تنفيذ تدابي�:الغاية 1.2.1.2

للحــد مــن مخــاطر الكــوارث ولتحــول دون التعــرض لهــا وتســاهم فــي تحــدي  )ألــخ... ثقافيــة تعليميــة دينيــة 
  .سلبيةصر الكارثة وتعزيز التصدي لها والتعافي من آثارها الالمخاطر لح
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تحقيـق الحمايـة الشـاملة فـي ظـل الكـوارث واألزمـات والمخـاطر بمـا يخـدم الخطـة �:الهـدف العـام 2.2.1.2
�.الوطنية للتنمية  �

  األهداف الفرعية 3.2.1.2
سـتفادة المـواطنين والمؤسسـات نذار المبكر للمخاطر والكـوارث واألزمـات، وتقييمهـا الرفع مستوى اإل.  1

  .الخدماتية
  . الدعم الكافي إلنجاز األعمال اإلنسانية في تنفيذ الحد من المخاطر استدامة -2

  .الخدمات العامة في مرافق الدولة الحد من أضرار البنية التحتية التي تساهم في تعطيل -3
  .ررينمن الكوارث وتقليل عدد المتضالحد من معدل الوفيات الناتج  -4
  .تقليل الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث واألزمات والمخاطر -5
  .تعزيز التعاون والتنسيق بين األطراف الفاعلة في العمل اإلنساني  -6
 الطـوارئ ظـروف التعامـل مـع لىإ الطبيعية الحياة من والفعال والمنسق السليم التحول عملية ضمان -7

  .ممكنة خسارة بأقل
  .والمجتمع المواطن حماية مجال في فلسطين في المتاحة المصادر اماستخد.  8
 نمــط فــي الكارثــة عــن االنحــراف النــاجم مــن الحــد المجتمــع لهــا يتعــرض التــي المخــاوف حجــم تقليــل -9

  .المعتاد الحياة

  :األولويات  3.1.2

المتمثلــة فــي يتعــين علــى الجهــات المختصــة أن تعــي جميــع المخــاطر وأبعادهــا  :فهــم المخــاطر 1.3.1.2
تضرر األشخاص والممتلكات والقدرات وخصائص هذه األخطار والبيئـة المـؤثرة عليهـا المخـاطر والكـوارث 

  .واألزمات 

 .إدارتها لتحقيق الحماية الشاملة بهدف تعزيز إدارة مخاطر الكوارث 2.3.1.2
مخـــاطر الكـــوارث فـــي  تبـــرز أهميـــة اآلليـــات المتبعـــة علـــى المســـتوى العـــالمي والعربـــي والمحلـــي فـــي إدارة

نونيـة مـع األسـس القا يـتالءمالقطاعات المختلفة وتحقيق التنسيق المنفعي في األطـر الوطنيـة والمحليـة بمـا 
دوار والمسـؤوليات والتشـجيع علـى شـراك القطـاع العـام والخـاص عبـر تحديـد األإوسياسات التنمية الشـاملة ب

  المعالجة للمخاطر  إلجراءاتالقرار  تخاذا
االسـتثمار فـي بنـاء قـدرات : االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يعزز القـدرة علـى التحمـل 3.3.1.2

واالجتماعيـــــة وغيرهــــا لألشـــــخاص والمؤسســـــات  االقتصـــــادية بالمنفعــــةالحــــد مـــــن مخــــاطر الكـــــوارث يعـــــود 
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 والمجتمــع ممــا يســاهم فــي التقليــل مــن الخســائر فــي الممتلكــات ويــنعكس علــى الجانــب االقتصــادي وتســاهم
عملية بناء القدرات في مجال الوقاية في إيجـاد فـرص عمـل للمشـاريع اإلنشـائية وغيرهـا التـي تسـعى لتـوفير 

نقـــاذ األرواح ومنـــع وقـــوع الخســـائر وتقليلهـــا وضـــمان فاعليـــة إ الزمـــة والفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة و التـــدابير ال
  .التعافي وٕاعادة التأهيل واإلعمار

واجهــة الكــوارث مــن أجــل التصــدي الفعــال لهــا وٕاعــادة البنــاء علــى تعزيــز درجــة االســتعداد لم 4.3.1.2

تعزيـز االسـتعداد الفعــال لمواجهـة الكـوارث مــع : نحـو أفضــل للتعـافي مــن آثارهـا وٕاعــادة التأهيـل واإلعمــار

ضـــمان تـــوفير القـــدرات الالزمـــة لعمليـــات المواجهـــة والتعـــافي منهـــا بأقـــل الخســـائر ولنصـــل لمرحلـــة التعـــافي 
للتأهــب قبــل وقــوع الكــوارث وتمثــل فرصــة حاســمة إلعــادة البنــاء بطريقــة أفضــل مــع ضــرورة الســليم نحتــاج 

  .تمكين النساء والشباب وذوي اإلعاقة واالستفادة منهم في مرحلة االستجابة وٕاعادة البناء 

  المبادئ التوجيهية  4.1.2

بخطــط التنميــة  حمايــة األرواح والممتلكــات دون التعــدي علــى حقــوق وحريــات اآلخــرين أو اإلضــرار  - أ
 .الوطنية 

دراســـة أســـباب نشـــوء المخـــاطر عبـــر االســـتمارات الميدانيـــة ويمكـــن أن تســـاهم فـــي المقارنـــات بعـــد   -  ب
 .التعافي من الكوارث 

المعرفــة الجيــدة بالخصــائص المحليــة والمحــددات العامــة لمخــاطر الكــوارث لتحديــد التــدابير الالزمــة   -  ت
 . للحد من هذه الكوارث 

 .ع من المعرفة الشاملة للمخاطر وانعكاساتها على الخطة الوطنية للتنميةاتخاذ القرارات ينب  -  ث
توحيــــد وتناســــق السياســــات والخطــــط والممارســــات المتعلقــــة بالحــــد مــــن مخــــاطر الكــــوارث والتنميــــة   - ج

 .المستدامة عبر  القطاعات الستمرار خطط التنمية في حال التهديدات

بعـدة وسـائل تسـاعدهم علـى اتخـاذ القـرار حسـب  تمكين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية  - ح
 .مقتضيات األمر

تشـــريعية الســـلطات الإلـــزام المجتمـــع والمؤسســـات بمـــا يوضـــع مـــن خطـــط وسياســـات عامـــة وخاصـــة   - خ
الــوطني بالحــد مــن مخــاطر الكــوارث بمــا يتماشــى مــع األطــر  طــارواإلتنفيذيــة فــي تبنــي القــرارات الو 

 .القانونية الدولية

بمخـاطر جديــدة والحـد مــن المخـاطر الحاليـة ومنــع انتشـارها عبــر سياسـة البنــاء الوقايـة مـن التســبب   -  د
 .على نحو أفضل
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 .إقامة شراكات عالمية فعالة وحقيقية تعزز التعاون مع الدول المحيطة للحد من المخاطر  -  ذ
ت االســتفادة مــن سياســات دعــم البلــدان المتقدمــة والشــراكات للــدول الناميــة بمــا يتناســب مــع احتياجــا -  ر

 . اإلطار احدده هذم واألولوية القومية التي يالدع
المشـاركة بــين الحكومــة والمؤسســات الخدماتيـة بمــا يتماشــى مــع الحالـة الوطنيــة والظــروف الخاصــة  -  ز

 .لكل جهة مختصة ومؤسسة خدماتية
تقـــع المســـؤولية الكبـــرى علـــى الدولـــة بمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن مخـــاطر الكـــوارث والحـــد منهـــا بكافـــة   - س

 .الوسائل

  :المهام والمسئوليات لكل مرحلة  5.1.2

  المرحلة األولى –المجلس األعلى للدفاع المدني  1.5.1.2

 بهــا لتــزامواال المســتويات جميــع وعلــى والحكوميــة الوزاريــة للخطــط العــام والمــنهج القــانوني طــاراإل إعــداد  - أ
  .سنداي عمل إطارمع  يتناسب بما حدتها من والتخفيف الكوارث مواجهة طارإ في

 عــن هــذا المنبثقــة اللجــان حســب الكــوارث بمواجهــة الخاصــة والبــرامج والسياســات االســتراتيجيات ادإعــد  -  ب
  .المجلس

 المجـال للجهـات هـذا في العاملة للمؤسسات الكوارث لمواجهة فلسطين قدرة لدعم والبرامج الخطط إعداد  -  ت
  .ذواإلنقا البحث مجال في المدني الدفاع قدرة ودعم المالجئ بناء مثل المختصة

 مواجهتهـا والحـد وكيفيـة بـالكوارث يتعلـق مـا فـي الجمـاهيري الـوعي برفـع المتعلقـة والبـرامج الخطـط عدادإ  -  ث
  .العالقة ذات والمؤسسات خطارهاأ من

  .الفلسطينية مؤسساتال بين العام التنسيق  - ج
 ةخططهـا لمواجهـ تنفيـذ فـي المؤسسـات لهـذه المساعدة وتقديم فلسطين لمؤسسات العامة الخطط مراجعة  - ح

  .الثالث المراحل حسب الكوارث

واألولويـــات  المنـــاطق حســب والســـيناريوهات التــدريب لبرنـــامج العــام واإلطـــار العامــة اإلســـتراتيجية عــدادإ  - خ
  .المرتبطة والمسئوليات الزمني وتقسيمها الخطة بنود تحت تندرج التي

 المجلـــس عضـــاءأ ينبـــ عليهـــا واالتفـــاق تحديـــدها يـــتم الكـــوارث يخـــص فيمـــا عامـــة بيانـــات قاعـــدة إنشـــاء  -  د
  .الجهات لكل تاحتهاونشرها وإ 

لمواجهـــة  العليـــا اللجنـــة لـــىإ ورفعهـــا المجلـــس بهـــا يقـــوم التـــي الشـــهرية لالجتماعـــات دوريـــة تقـــارير تقـــديم  -  ذ

 .الوزراء مجلس في الكوارث
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  مسئوليات ومهام المجلس األعلى –مرحلة االستجابة  2.5.1.2

  .األولويات ودراسة المعلومات وتحليل لمتابعة دعم فريق تشكيل .1

العليــا  اللجنــة لــىإ التوصــيات ورفــع وتوثيقهــا ودراســتها الفرعيــة العمليــات غــرف مــن التقــارير اسـتقبال .2
  .الوزراء مجلس في الكارثة إلدارة

  .والتنسيق بالتعاون األولويات حسب وتوجيهها الوطنية اإلمكانيات توظيف متابعة .3
فـي  لوضـعها الكارثـة مـع للتعامـل المطلوبـة جراءاتاإل وتحديد وتقسيمها والتطورات حداثاأل متابعة .4

  .الكوارث لمواجهة العليا الهيئة لىإ بالمساعدات الخاصة التوصيات ورفع االستقرار مرحلة

  .المعلومات تقديم في التعارض وعدم المجلس في اإلعالمية اللجنة قبل من اإلعالمية المتابعة .5

  ما بعد الكارثة –مهام ومسئوليات المجلس األعلى  3.5.1.2
 التـي اللجـان خـالل مـن والطويـل القصـير المـدى علـى والتعـافي غاثـةاإل خطـط تطبيـق علـى اإلشراف .1

  .األولى المراحل في تم تشكيلها

 انجازهـا  تـم التـي والمراحـل الـوزراء مجلـس فـي الكارثـة لمواجهـةلجنـة العليـا إلـي ال الدورية التقارير رفع .2
  .بها العمل اصطدام التي و المعيقاتأ

 عـــن واضـــحة صـــورة يمتلـــك الفلســـطيني المـــواطن لجعـــل الكارثـــة حجـــم وتوضـــيح اإلعالميـــة المتابعـــة .3
  .فيها بالمعرفة المشروط تدخله أهمية ومدى الكارثة وحجمها

مـن  المسـتفادة والعبـر الـدروس واسـتخالص والمقترحـات التوجيهـات وتقديم ودراستها المعلومات توثيق .4

  .عليها ابناءً  ستراتيجيةواإل الخطط وتطوير حلها ومحاولة الضعف نقاط على اليد لوضع الكارثة
 والتـي ومسـؤولياتها مهامهـا وتحديـد المـدني للـدفاع األعلى المجلس في تشكلت التي اللجان يخص فيما أما
  .لجنة كل تخصص وحسب الكارثة دورة على مسئولياتها تحديد فسيتم، اللجان تلك أعضاء تحديد تم

  .والمعلومات والدراسات العلمية اللجنة .1
  .اللوجستى الدعم لجنة .2
  .اإلنشاء عادةوإ  اإلعمار لجنة .3
  .واإليواء اإلخالء عمليات إدارة لجنة .4
  .العالج عمليات وٕادارة الصحية اللجنة .5

  .والمتطوعين التطوع رةادإ لجنة .6
  .واإلنقاذ البحث عمليات إدارة لجنة .7
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  .األمنية العسكرية اللجنة .8
  .ادواإلسن الدعم إدارة لجنة .9

  .الخطرة والمواد المخلفات مع التعامل إدارة لجنة .10
  .االتصالية العملية إدارة لجنة .11

 .األجانب الرعايا شؤون إدارة لجنة .12
مهـام ) 3(انظـر ملحـق رقـم لمعرفة تفاصيل مهام كل لجنة وفي كـل مرحلـة مـن مراحـل إدارة الكارثـة 

  .االستعداد مرحلة  –ثةقبل الكار  –ومسئوليات اللجنة العلمية والدراسات والمعلومات
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�א�	�ل�א����س�2.2 �

��/ز-�"ط�ع�+� א�2وא�� 4دא�- +� א� 2و�� א��ط�ع دو �

   :الواجبات والمسئوليات 1.2.2

مسـئوليات حســب المهـام الموكلـة للجهــات المعنيـة بالتنفيـذ الــوارد الواجبـات و اليسـعى اإلطـار العـام لتحديــد 
الكـــوارث  خاصـــة بـــه وفقـــًا لألوامـــر والتعليمـــات المنظمـــة لعمـــلبقـــانون الـــدفاع المـــدني واللـــوائح التنفيذيـــة ال

ة العامـة للـدفاع المـدني فـي مواجهـة المخـاطر ومــن يــوالحـد مـن المخـاطر وتتنـوع الجهـات المسـاندة للمدير 
  :أهمها ما يلي

  يوضح الجهات الحكومية الفاعلة في إدارة مخاطر الكوارث واألزمات في قطاع غزة) 5(جدول رقم 

  المديرية العامة للدفاع المدني   وزارة الداخلية واألمن الوطني  راءمجلس الوز 

  المديرية العامة لإلمداد والتجهيز  اإلدارة العامة للخدمات الطبية  جهاز الشرطة الفلسطينية

  جهاز األمن والحماية  األمن الوطني وجيش التحرير  المديرية العامة للعمليات المركزية

  وزارة التربية والتعليم   وزارة التخطيط   لدياتوزارة الحكم المحلي والب

  وزارة الصحة  وزارة األشغال العامة واإلسكان   وزارة المالية

  وزارة األوقاف الشئون الدينية  وزارة التنمية االجتماعية  وزارة االقتصاد الوطني

  وزارة الزراعة  وزارة الشباب والرياضة  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  الهيئة العامة لألرصاد  سلطة جودة البيئة  لطة الطاقة المياه والكهرباءس

    جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  المكتب اإلعالمي الحكومي

وتتكــون مهـــام الجهـــات الفعالــة مـــن الواجبـــات واألدوار والمســئوليات الواجـــب إتباعهـــا فــي مراحـــل الكارثـــة 
) 3(اســب ويتنــاغم مــع المخــاطر التــي عرضــت فــي جــدول رقــم الثالثــة قبــل وأثنــاء ويعــد الكارثــة وبمــا يتن

  الوارد في األعلى، وأهم هذه الجهات القيادة السياسة المتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني
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 واجبات رئاسة مجلس الوزراء 1.1.2.2
  أوًال في مرحلة االستعداد للكوارث 

 االستعداد والتحضيرو لتخطيط اتحديد أولويات المواجهة و و تحديد وتحليل المخاطر  �
تجهيــز وٕادامــة غرفــة عمليــات رئاســة الــوزراء المرتبطــة بغرفــة عمليــات المجلــس األعلــى للــدفاع  �

 .المدني الرئيسة
 .تدريب وٕاجراءات مناورات للتأكد من فاعلية تنفيذ الخطة �

  أثناء وقوع الكارثة  -:ثانيًا 

 .على للدفاع المدنيقوم بدور تنسيقي ما بين مجلس الوزراء والمجلس األت
  مرحلة التعافي : ثالثًا 

  .عمار والتعلم من التجربة واستخالص العبر منها واإل عادة التوازنالتنسيق إل
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تتـولى وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني وبالتنسـيق التـام  :وزارة الداخلية واألمن الـوطنيواجبات  2.1.2.2
ة للـــدفاع المــدني تـــدريب كـــادر مــن مـــوظفي وزارة الداخليـــة بــين المديريـــة العامــة للتـــدريب والمديريـــة العامــ

العساكر للعمل في مجال الدفاع المدني لالستعانة بهـم فتـرة الطـوارئ لسـد العجـز فـي األفـراد لـدى الـدفاع 
  :ويتم ذلك من خالل، المدني

الــتحكم التابعــة مركــز القيــادة والســيطرة و تجهيــز وٕادامــة غرفــة العمليــات الخاصــة بــوزارة الداخليــة والمرتبطــة ب •
 .أو الهيئة الوطنية للكوارثلمجلس األعلى للدفاع المدني ل
 .المتابعة الميدانية للمعتقلين الذين خرجوا من مراكز الحجز فور بدء الحرب •

 .ط المخالفين للقانونضب •
تنســيق طلــب المســاعدات الدوليــة عبــر القنــوات الدبلوماســية بنــاًء علــى طلــب مــن المجلــس األعلــى للــدفاع  •

  .أو الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث مدنيال
سـتراتيجية عـن الهيئـات والمنظمـات األهليـة والدوليـة المعنيـة بالشـؤون اإلنسـانية لطلـب إدامـة المعلومـات اإل •

  .مساعدتها في الظروف الطارئة عند الحاجة بناًء على طلب من المجلس األعلى للدفاع المدني

ــــس األعلــــى  • ــــدول الشــــقيقة والصــــديقة تمريــــر معلومــــات المجل ــــا مــــن ال ــــدفاع المــــدني حــــول وضــــع الرعاي لل
أثناء الكـوارث وتسـهيل ٍإجـراءات االتصـال بهـم عبـر القنـوات  " قطاع غزة" فلسطين الموجودين على أرض 

 .الرسمية
 .تسهيل إجراءات استقدام الخبراء الدوليين الذين يطلبهم المجلس األعلى للدفاع المدني •
 .دات ومهمات مواجهة الكوارث عبر الموانئ والحدود البريةتسهيل إدخال المساع •
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   :جهاز الشرطة الفلسطينية: أوالً 

  :قبل الكارثة

المركزيـة ومركـز القيـادة والـتحكم بالـدفاع عمليـات التجهيز وٕادامـة غرفـة عمليـات الـوزارة المرتبطـة بغرفـة  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

ن فــــي تنبيــــه المــــواطنين فــــي حــــاالت الطــــوارئ وتحــــذيرهم بالتنســــيق مــــع غرفــــة مســــاهمة دوريــــات األمــــ •
  .العلميات المركزية

االســـتعداد للمشـــاركة بـــالقوة البشـــرية الالزمـــة لمواجهـــة األحـــداث الناجمـــة عـــن الكارثـــة عنـــدما يســـتدعي  •
 .األمر ذلك

ذلــك للتحــول إليهــا فــي إعــداد الخطــط الالزمــة إليجــاد منافــذ ووســائل انتقــال بديلــة فــي المواقــع الهامــة و  •
منطقة وذلك تنسـيقًا المديريـة العامـة محافظة و حال تعرض الطرق والجسور للدمار أو االنهيار في كل 

  .والجهات ذات العالقة ووزارة النقلللدفاع المدني 
إخـــالء الطــــرق الرئيســــية أو المجـــاورة المتفــــق عليهــــا مـــع المديريــــة العامــــة للـــدفاع المــــدني التــــي يمكــــن  •

حـدث وٕالـى المستشـفيات والمراكـز ا مـن قبـل فـرق الطـوارئ للـدخول أو الخـروج مـن منـاطق األاسـتخدامه
  .ومحطات التدخل السريع والعاجل بالتنسيق مع العمليات المركزية، الطبية ومراكز اإليواء

  :أثناء الكارثة

  .المساهمة في حفظ النظام في المناطق المعرضة الكوارث وحراسة األماكن المتضررة بها •
حفـظ النظــام العـام فــي مراكــز اإليـواء المختلفــة بالتنســيق مـع الجهــات ذات العالقــة ولجـان الطــوارئ فــي  •

  .المحافظات
تحديــد هويــات المتــوفين وتســليم المعــروفين مــنهم لــذويهم وٕارســال المجهــولين إلــى أمــاكن حفــظ الجثــث  •

  .الشئون القانونية وغيرهابالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية كاألحوال المدنية و 
حفظ النظام العام في مراكز توزيـع المـواد التموينيـة والوقـود والغـاز والميـاه وأمـاكن اإليـواء بالتنسـيق مـع  •

  ).الجمعيات والمؤسسات الخيرية، األونروا، الشئون االجتماعية(الجهات المعنية 
وتحديـد المسـارات البديلـة لتسـهيل دخـول تنظيم حركة السير والمرور أثناء تنفيذ خطط اإلخالء واإليواء  •

  .وخروج فرق الطوارئ المختصة في المناطق المتعرضة للكارثة

تنفيــذ المهــام الموكلــة لهــا فــي خطــة اإلخــالء الطبــي تنســيقًا مــع وزارة الصــحة مــن خــالل تــأمين أمــاكن  •
  .الجثث في المناطق المنكوبة ومنع دخول المقربين من الموتى
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اهمة فـي عمليـات اإلنقـاذ بكامـل تجهيـزاتهم للمسـ مـن الشـرطة البحريـة الغواصـينمشاركة قوة كافيـة مـن  •
 .مع الجهات المعنية اختصاص اء مداهمة السيول في أي منطقةالمائي جر 

التنسيق مع العمليات المركزيـة لتنظـيم وتوجيـه واسـتدعاء السـيارات الخاصـة وسـيارات النقـل وغيرهـا فـي  •
  .اإلسناد المحددة من قبل الدفاع المدني عمليات الطوارئ وتوجيهها لمناطق

  بعد الكارثة

  .منع دخول المواطنين وكذلك وسائل النقل إلي المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة •
 شـرطة هندسـة المتفجـراتالكشف عن المتفجرات وتحديد مناطق وجودهـا والتأشـير حولهـا ودعـوة قـوات  •

بالتنســيق مــع إلبطــال مفعولهــا وٕازالتهــا  قــوات األمــن الــوطنيإلغــالق المنطقــة واألجهــزة المختصــة فــي 
 .)UNMAS(جهاز 
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يقوم جهاز الدفاع المدني بتنفيذ التدابير المسـبقة والمهـام المنوطـة  :المديرية العامة للدفاع المدني: ثانياً 
وٕاعـــادة بهـــم بمـــا فـــي ذلـــك القيـــام بعمليـــات اإلنقـــاذ واإلطفـــاء واإلشـــراف علـــى عمليـــات اإلخـــالء واإليـــواء 

ومتابعـــة تنفيـــذ اشـــتراطات الســـالمة وتوافرهـــا تنســـيقًا مـــع الجهـــات ، األوضـــاع إلـــى مـــا كانـــت عليـــه مســـبقاً 
المختصة بذلك وتنسيق جهود الجهات المعنية الواردة في الخطة لمواجهة الطوارئ وعليها فـي تنفيـذ ذلـك 

  :إتباع ما يلي
  :قبل الكارثة

  .ا وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةإعداد الفرضيات التجريبية واإلشراف عليه •
 .اقتراح األولويات البحثية لدرء المخاطر بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة •
لمواجهــة الكــوارث وتعــديلها وتحــديثها كلمــا  بالمنشــآت الخاصــة الخاصــة خطــطالالمشــاركة فــي تجهيــز  •

 .في المؤسسات الخاصةدعت الضرورة 
  .يب عليها لحماية المؤسسات والممتلكات العامة من مخاطر الكوارثوالتدر  تجهيز الخطط العامة •

  .توعية وتدريب المواطنين على كيفية التعامل مع الكوارث  •
  .تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين العام والخاص •
المؤسســات الثقافيــة اإلشــراف علــى تنظــيم أعمــال الــدفاع المــدني فــي المؤسســات الحكوميــة واألهليــة و   •

  .والمصانع لتنفيذ خطة الدفاع المدني الشامل 

  .توفير مخزون احتياطي من مواد اإلطفاء واإلسعاف واإلنقاذ للقيام بأعمالها  •
علـى تلبيـة  شـرافاإل والمنشـآت ذات مصـادر الخطـروضع الخطط الالزمة لمراقبة المنشآت الصـناعية  •

  .وسائل السالمة بها والتأكد من توفر كافة متطلبات الوقاية
  .إلعداد خطط اإلخالء للعاملين بها لتنسيق مع المنشآت الصناعيةا •
 . وضع الخطط الالزمة مع المنشآت والمرافق الهامة وذلك لحمايتها من إخطار الكوارث •

ـــديات واألشـــغال العامـــة وســـلطة الميـــاه آوضـــع خطـــة خاصـــة ب • ليـــة التنســـيق مـــع الخـــدمات الطبيـــة والبل
 .، في حاالت الطوارئوغيرها ء، والعمليات المشتركةوشركة الكهربا

تطـــوير الخطـــط الضـــرورية مـــن أجـــل تـــوفير الحمايـــة مـــن المـــواد الكيماويـــة والمشـــعة، التلـــوث البيئـــي،  •
  .السامة واألوبئة الغازات

لمحافظــة مــع ضــرورة انقــاذ يكفــي لفتــرات الطــوارئ الطويلــة مخــزون كــافي مــن مــواد اإلطفــاء واإل تــوفير •

 .مواد اإلطفاء واإلنقاذ لتلبية االحتياجات لفترات أطول ومستلزمات ت الدفاع المدنيعلى مقدرا
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 .خطط التدريب المجتمعي على التعامل في حاالت الكوارث والطوارئ تنفيذ •
توصــــيف المعــــدات وتحــــديثها وصــــيانتها بشــــكل دوري وتوزيعهــــا وفــــق جــــدول المخــــاطر المتوقعــــة فــــي  •

 .ب خارطة توزيع مراكز الدفاع المدني الفلسطينيالمناطق والتجمعات العمرانية وحس
  :أثناء الكارثة

فـور وقـوع ) أو الهيئة الوطنية للحد مـن الكـوارث، المجلس األعلى للدفاع المدني(عقد اللجنة الفورية  •
  .الحالة الطارئة واستدعاء كافة ممثلي الجهات الحكومية المعنية

 عي وذلـــك بالتعـــاون مــــع الجهـــات المختصـــةالمســـاهمة فـــي الكشـــف عـــن أي تســـرب كيمـــاوي أو إشـــعا •
ســـلطة الطاقـــة والمـــوارد الطبيعيـــة، ســـلطة جـــودة البيئـــة، الجامعـــة اإلســـالمية، جامعـــة األزهـــر، مراكـــز (

  .لمعالجته وتالفي آثاره )الدراسات واألبحاث المتخصصة
فـي المحافظـات  بالمديريـة العامـة ومـديريات الـدفاع المـدني )العمليات المركزيـة(اإلشراف ومتابعة أداء  •

التــي يقـوم بهـا ممثلــي الجهـات الحكوميــة واألهليـة والدوليـة المشــاركة فـي تلــك والمراكـز ومتابعـة األدوار 
  .سيق مع المديرية العامة للعمليات المركزيةنبالت المراكز ولجان طوارئ المحافظات

المتوقـــع حــدوثها ونقـــاط  تقــوم المديريــة العامـــة للــدفاع المــدني بإعطـــاء األولويــة فـــي التوعيــة بالمخــاطر •
  .تأثيرها حسب توزيع مقرات ومحطات الدفاع المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة

ويراعـي ... اإليـواء العاجـل ذار واإلنقـاذ واإلطفـاء واإلخـالء والمسـاهمة فـي عمليـات القيام بعمليـات اإلنـ •
رق المؤديـــة لمراكـــز اإليـــواء فــي خطـــة اإلخـــالء واإليـــواء تحديــد الطـــرق والممـــرات لقوافـــل اإلخــالء والطـــ

  .وآليات وسائل اإلنذار المسبق من المخاطر
تقدير االحتياجات الفعلي من المعدات والتجهيزات وأعمال اإلغاثـة المتوقـع اسـتخدامها لمواجهـة الحالـة  •

 .حدثالطارئة عند بدايات إرهاصات األ
مـــن خـــالل اللجـــان الميدانيـــة تســـتمر لجـــان الـــدفاع المـــدني فـــي تقـــدير الموقـــف فـــي المنـــاطق المنكوبـــة  •

وتمـــرر هـــذه المعلومـــات إلـــى غرفـــة وبالتنســـيق مـــع لجـــان الطـــوارئ الفرعيـــة فـــي المحافظـــات المختصـــة 
 .يات المجلس األعلى للدفاع المدنيعمل

بالتنســيق مــع لجــان الطــوارئ  اإلشــراف علــى عمليــات اإلخــالء واإليــواء ومراكــز اإليــواءالمســاهمة فــي  •
  .جة لذلكإذا دعت الحا بالمحافظات

تحديد األعداد الالزمة من وسـائط النقـل لنقـل المتضـررين لمواقـع اإليـواء تنسـيقًا مـع الجهـات المختصـة  •
  ).المديرية العامة لإلمداد والتجهيز وغيرها، الحكم المحلي والبلديات، وزارة النقل(
واجهـــة األحــــداث لتمركــــز كافـــة المعـــدات واآلليـــات والقــــوى البشـــرية الالزمـــة لم تحديـــد منـــاطق اإلســـناد •

  .الناتجة عن المخاطر
فــــي كافــــة المنتشــــرة ) وغيرهــــا، حــــاووز الميــــاه، اآلبــــار، وقــــاف الحريــــق(االســــتفادة مــــن مصــــادر الميــــاه  •

 .ووضع الخطط الالزمة لتشغيلها حسب اإلمكانيات المتاحة المحافظات والمدن والقرى
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بالتعـــاون مـــع  حســـب الحاجـــة الكارثـــة مواجهـــة عمليـــات فـــي الســـتخدامها النقـــل وســـائط علـــى الســـيطرة •
 .الجهات المختصة

  :بعد الكارثة

باالشــتراك  التــي تعرضــت للخطــرفــي منــاطق  واألضــرار المشــاركة فــي لجنــة حصــر أعــداد المتضــررين •
نقابـــة ، نقابـــة المهندســـين، واإلســـكان العامـــة األشـــغال، الحاســـوب الحكـــومي(مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 

، )وغيرهــــا، لجــــان الطــــوارئ، العمليــــات المركزيــــة، البلــــديات، وليننقابــــة اتحــــاد المقــــا، المهــــن الهندســــية
 .المشاركة في لجنة حضر األضرار التي نجمت عن وقوع الكارثة

 .عادة األوضاع لطبيعتهاوإ  اإلعمارسياسات العامة لعمليات المشاركة في وضع ال •
 .يتطلبه األمرإعادة ترميم وتطوير بناء قدرات جهاز الدفاع المدني واالستعداد ألي طارئ  •
 .فحص جهوزية األفراد والطواقم لالستعداد ألي طارئ أو أحداث •
التنســـيق مـــع وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني إلعـــادة بنـــاء القـــدرات الماديـــة والبشـــرية والمـــوارد وتحديـــد  •

 .االحتياجات الجديدة وفق الدروس المستفادة من الكارثة واالستجابة لها
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  لخدمات الطبيةاإلدارة العامة ل: ثالثاً 

  :قبل الكارثة

المركزيـة ومركـز القيـادة والـتحكم بالـدفاع عمليـات التجهيز وٕادامـة غرفـة عمليـات الـوزارة المرتبطـة بغرفـة  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

حصــر جميــع المختصــين والمهنيــين فــي المجــال الطبــي والتمريضــي والفنيــين مــن كافــة المجــاالت  •
 .يمكن االستعانة بهم وقت الطوارئ الطبية التي

 .سعاف وسيارات نقل العناية المكثفة بكافة إمكانيات الطوارئتجهز سيارات اإل •
، ز الطبيـة بـالتجهيزات اللوجسـتية الالزمـة للحالـة الطارئـةكـتجهيز جميع المقار والمستشـفيات والمرا •

 .وتقديم الخدمات الطبية الميدانية العاجلة
ب مـــن مستشـــفيات ومراكـــز صـــحية بديلـــة لتلـــك الواقعـــة فـــي منـــاطق يصـــع تحديـــد خيـــارات متعـــددة •

 .الوصول إليها في أوقات الطوارئ
 :أثناء الكارثة

دعـــم وتعزيـــز خطـــة اإلخـــالء الطبـــي المعتمـــدة بـــالفرق الطبيـــة والفنيـــة الالزمـــة لمواجهـــة األحـــداث  •
  .طوارئالناجمة عن الكارثة تنسيقًا مع وزارة الصحة واللجنة العليا لإلسعاف وال

تقــديم خـــدمات اإلســعاف األولـــي للمتضــررين مـــن الحــروب ونقلهـــم للمستشــفيات التابعـــة للخـــدمات  •
 .الطبية وقتما تطلب األمر ذلك

التنسـيق مــع وزارة الصـحة مــن خـالل اللجنــة العليــا إلدارة الطـوارئ لتوزيــع أي مسـاعدات طبيــة يــتم  •
 .اء منهااستالمها في حاالت الطوارئ وتزويد الخدمات الطبية بأجز 

 :بعد الكارثة

للمرحلـة القادمـة بمـا يتوافـق مـع  هـاوتجهيز  إنعـاشإعادة بناء وتطـوير قـدرات الجهـاز ووضـع خطـة  •
 .المتغيرات الطارئة

 .فترة مواجهة الكوارثتوفير كافة المستلزمات الطبية بدل التي استخدمت خالل  •
 .رفع مستوى الجاهزية ألي أحداث قد تنتج عن آثار الكارثة •
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  :المديرية العامة لإلمداد والتجهيز: عاً راب

  :قبل الكارثة

المركزيـة ومركـز القيـادة والـتحكم بالـدفاع عمليـات التجهيز وٕادامـة غرفـة عمليـات الـوزارة المرتبطـة بغرفـة  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

كومــة ووزارة الداخليـــة الموجـــودة لــدى الح) شــاحنات، كباشــات، رافعــات(حصــر جميــع المعــدات الثقيلـــة  •
واألشـغال العامـة ، الستالمها واالستفادة منها في حاالت الطوارئ بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصـالت

 .واإلسكان
تــوفير خزانــات وقــود احتياطيــة خاصــة بمركبــات الطــوارئ والــدفاع المــدني موزعــة بــالقرب مــن محطــات  •

 .سعافإلطفاء واإلالطوارئ وا
الداخليـــة واألمـــن الـــوطني علـــى المحافظـــات بحيـــث تحقـــق الكفايـــة فـــي حـــال فصـــل توزيـــع آليـــات وزارة  •

 اإلسرائيليالمحافظات من قبل االحتالل 
يـة لضمان استمرار تـدفق المـواد البترول مع الهيئة العامة للغاز والبترولالتنسيق و تجهيز قوائم السيارات  •

لتــأمين متطلبــات أجهــزة وٕادارات وزارة الداخليــة مــن المحروقــات والصــيانة العاجلــة للمركبــات المتعطلــة 
   .في حاالت الطوارئ

  :أثناء الكارثة

 .توفير وجبات الطعام واإلمداد الالزم الستمرارية العمل في األحداث •
ـــديات صـــيانة جميـــع المعـــدات التـــي تتعـــرض للتلـــف خـــالل األحـــداث والكـــوارث بالتن • ســـيق مـــع ورش البل

 .والقطاع الخاص الستدامة عمل الطواقم
 .مداد التي تساهم في سرعة وصول طواقم التدخل السريع لألحداثتأمين جميع موارد اإل •

  :بعد الكارثة

  .حصر كافة الخسائر في المقرات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني •
 .لكوارث ولم يتم التمكن من صيانتهاصيانة المعدات التي توقفت أثناء ا •
 .يواء العاملينإ و ، يجاد مقرات بديلة للمباني التي تضررت نتيجة الكارثةالمساهمة في إ •
 .والتجهيز اإلمداداألعمال الطبيعية لجهاز  استمرار •
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يــات تبـرز أهميـة العمل): مركــز القيـادة والسـيطرة والـتحكم(المديريـة العامـة للعمليـات المركزيـة : خامسـاً 
مواجهـة الموقـف مــع الجهـات المشـاركة الحتــواء والقيـام بكــل مـا مـن شــأنه  المركزيـة فـي عمليــات التنسـيق

  :الكارثة بما لديها من إمكانيات من خالل التنسيق مع الجهات المعنية ذات االختصاص عبر
  :قبل الكارثة

ومركــز القيــادة والــتحكم بالــدفاع المركزيــة عمليــات التجهيــز وٕادامــة غرفــة عمليــات الــوزارة المرتبطــة بغرفــة  •
  .المدني أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث

وجمـع وتحليـل المؤشـرات السـلبية وتقـديمها لصـاحب ، رصد ومراقبة الوضع العـام علـى مسـتوى قطـاع غـزة •
الصــالحيات مقرونــة بــالحلول المســاعدة بعــد التنســيق مــع الجهــات المختصــة للمســاهمة فــي ســرعة اتخــاذ 

 .القرار
الت الطارئـة بمـا فـي ذلـك تحديـد حـاالت التأهـب واالسـتعداد للقطاعـات ااألوامر ذات العالقة بالحـ يصالإ •

 .المختصة بمواجهة الكارثة بالتنسيق مع صانع القرار
 .تنسيق جهود قطاعات العمل اإلنساني وفق الخطط المخصصة لذلك أثناء الكارثة •
ب استخدامها عند الحاجة بالتنسيق وبتوصـية مـن لجـان تحديد المدارس والنوادي وصاالت األفراح المطلو  •

  .طوارئ المحافظات والشرطة والدفاع مدني
 .تهيئة غرف العمليات المتحركة للتعامل مع أي حالة طارئة •
تجهيز كافة احتياج غرفة العمليات وآليات االتصال والتواصل مـع الجهـات المختصـة واألجهـزة المختصـة  •

 .لالستدعاء وقت الحاجة
 :اء الكارثةأثن

حصـائيات ٕاصدار التقـارير الالزمـة مـن إالمتابعة الميدانية مع غرف العمليات الفرعية لألجهزة المختصة و  •
 .اإلعالمحول الكارثة وتصديرها لوسائل 

جمع وتصنيف وتقييم وتحليل كافـة المعلومـات وتوثيـق المعلومـات المتعلقـة باألحـداث الطارئـة، ورفـع هـذه  •
 ،ودوري كل يوم لرئيس المجلس األعلى للدفاع المدني ومدير عام الدفاع المـدني المعلومات بشكل عاجل

 .ورئيس الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، ورئيس اللجنة العليا إلدارة الكارثة
متابعة أعمال التنسيق وجمع المعلومات عن اإلمكانيات المتاحة لدى الجهات ذات العالقة وتحدثيها لدى  •

بالمديريــة العامــة بالــدفاع المــدني بشــكل مســتمر لالســتفادة منهــا فــي مرحلــة االســتعداد مركــز المعلومــات 
  .والمواجهة

القـرار، بالتنسـيق مـع  حـدث لتقـدير الموقـف ودعـم اتخـاذيم األاستخدام طيران التصوير الجوي لمتابعة وتقي •
 .الشركات الخاصة في اإلعالم والتصوير الجوي

  قطاعات وزارة الداخلية ومتابعة الموقفتمرير المعلومات أوًال بأول بين  •
 :بعد الكارثة

 .أخرى يتطلبها الموقف ماالستعداد للقيام بأي مها •
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 .مساندة ومساعدة الجهات المختصة في التعامل مع حاالت الطوارئ •
ــوطني وجــيش التحريــر: سادســاً  جهــة الموقــف مــع الجهــات بكــل مــا مــن شــأنه موا القيــام : األمــن ال

لكارثــة الطبيعيــة بمــا لــديها مــن إمكانيــات بشــرية ولهــا ســبيل تحقيــق ذلــك تنفيــذ مــا ا المشــاركة الحتــواء
  :يلي

  قبل الكارثة

المركزيـة ومركـز القيـادة والـتحكم بالـدفاع عمليـات التجهيز وٕادامـة غرفـة عمليـات الـوزارة المرتبطـة بغرفـة  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

مجهـــزة لحراســـة المواقــــع ، القـــوى البشـــرية تتناســـب مـــع حجـــم المهمـــةتـــأمين وتـــوفير أعـــداد كافيـــة مـــن  •
والمبـــاني والمنشـــآت التـــي يـــتم إخالئهـــا فـــي المنـــاطق المتضـــررة بالتنســـيق مـــع مـــديريات الـــدفاع المـــدني 

 .بالمحافظات
  " .إيرز"فرز قوة من األمن الوطني لتأمين حاجز بيت حانون  •
 .الحكومية الهامة اتمجمعالو  سكريةتأمين المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الع •

  أثناء الكارثة

د واآلليــات والتجهيــزات مســاندة قــوات الــدفاع المــدني فــي حــاالت الطــوارئ باألعــداد الالزمــة مــن األفــرا •
  .مع المساهمة في توفير اإلمكانيات الالزمة إلعادة األوضاع الفنية

يقًا مـــع وزارة الصـــحة لمواجهـــة أحـــداث دعـــم خطـــة اإلخـــالء الطبـــي بـــالفرق الطبيـــة والفنيـــة الالزمـــة تنســـ •
  .الكارثة عندما يتطلب األمر ذلك

تحـت ، المشاركة في حماية الجبهة الداخلية عبر تأمين المؤسسات الحكوميـة علـى مسـتوى المحافظـات •
 .قيادة لجنة الطوارئ الفرعية في المحافظة

همــة تــأمين الحــدود الجنوبيــة يــتم اإلبقــاء علــى ســكان رفــح مــن العــاملين فــي إدارة أمــن الحــدود ألداء م •
، وما دون ذلك من سـكان المحافظـات األخـرى مـن العـاملين فـي اقبة عمليات التهريب الغير شرعيةومر 

 .اإلدارة يتم دمجهم تحت قيادة لجنة الطوارئ الفرعية في المحافظة
لمعنيـــة تـــأمين حركـــة المســـاعدات القادمـــة مـــن المعـــابر الفلســـطينية والمســـاهمة فـــي إيصـــالها للجهـــات ا •

 .بالتعامل مع المساعدات العاجلة
  الكارثة بعد

مســـاندة قـــوات الــــدفاع المـــدني فــــي حـــاالت الطــــوارئ باألعـــداد الكافيــــة والالزمـــة مــــن األفـــراد واآلليــــات  •
 .والتجهيزات الفنية والمساهمة في توفير اإلمكانيات الكافية والالزمة إلعادة األوضاع

 تنفيـذ اإلدارات للعمـل كمـا كانـت قبـلو وٕاعادة أوضاع األقسـام  إعادة بناء وتطوير قدرات األمن الوطني •
 .والمواجهة خطة الطوارئ
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توعيــة الســياح والمقيمــين مــن األجانــب عــن كيفيــة التصــرف فــي حالــة  : األمــن والحمايــة جهــاز : ســابعاً 
  :واألجهزة والمؤسسات المختصةالكارثة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 

  رثةقبل الكا

تكليف ممثلين عن جهـاز األمـن والحمايـة فـي غـرف عمليـات الـدفاع المـدني للقيـام بعمليـة التنسـيق فـي  •
  .حالة الكارثة

، الفنـادق(إيجاد نظـام ربـط آلـي بـين مواقـع اإليـواء السـياحي التـي تشـرف عليهـا فـي كافـة المنـاطق مثـل  •
  .الدفاع المدني وغرف عمليات) الشقق المفروشة، المنتجعات السياحية، الشاليهات

 الجهــازشـرف عليهــا يحصـر الطاقــة االسـتيعابية للفنــادق والمنتجعـات الســياحية والشــقق المفروشـة التــي  •
  .وتزويد الدفاع المدني بذلك لالستفادة في حاالت الكوارث

العمـل علــى تـدريب المرشــدين السـياحيين علــى عمليـات اإلنقــاذ واإلسـعافات األوليــة تنسـيقا مــع الجهــات  •
 .عالقةذات ال

  .عمل خطة لتأمين جميع الشخصيات المطلوب حمايتها •
  أثناء الكارثة

 .تنسيق واإلشراف على عمليات إخالء السياح في حالة الكارثةال •
  .نقل السياح ألماكن آمنة والتنسيق مع الهيئات الرسمية لدولهم لسرعة االتصال بهم •

  بعد الكارثة

  .لبرامج الخاصة بهمإعادة المقيمين األجانب ألماكنهم واستكمال ا •
 .االستعداد ألي طارئ يتطلبه الموقف •
 .تأمين الشخصيات االعتبارية أو الشخصيات الدولية واإلقليمية عند زيارة أي مرفق معين •
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توفير المعـدات واآلليـات لمواجهـة الكـوارث الطبيعيـة بالتنسـيق �:وزارة الحكم المحلي والبلديات 3.1.2.2
�:تحقيق ما يليو المدني والجهات المعنية والقيام بمهامها في إعادة األوضاع مع المديرية العامة للدفاع  �

  قبل الكارثة

ـــتحكم التـــابع لتجهيـــز وٕادامـــة غرفـــة عمليـــات الـــوزارة المرتبطـــة ب • ـــدفاع مركـــز الســـيطرة وال لمجلـــس األعلـــى لل
  .أو الهيئة الوطنية للحد من الكوارثالمدني 

قطــاع ق الجديــدة حســب نســبة الكثافــة البشــرية فــي منــاطق اعتمــاد مخــارج طــوارئ فــي تصــميم وتنفيــذ الطــر  •
  .خالء السيارات والعابرين في حاالت الطوارئإ المختلفة، الستخدامها في فك االختناقات و  غزة

زالــة جميــع العوائــق التــي تحــول دون تــدفق الميــاه بالشــكل إ تنظيــف مجــاري تصــريف الســيول داخــل المــدن و  •
وفير العدد الكافي والالزم من مضـخات سـحب الميـاه السـتخدامها عنـد المناسب ومراقبتها بصفة مستمرة وت

حيــاء شــبكات تصــريف ميــاه األمطــار فــي األ الحاجــة وذلــك بالتنســيق مــع البلــديات والــدفاع المــدني وصــيانة
  .وصيانة العبارات والجسور داخل المدن قبل وأثناء وبعد مواسم األمطار

معسكرات اإليواء التي يـتم تشـغيلها للمحافظـة علـى نظافـة الموقـع  العمالة الالزمة بالعدد الكافي في تجهيز •
  .وتوفير المعدات والمستلزمات الكافية لضمان عدم تكدس النفايات بمنطقة اإليواء

 والمختصــين وجميــع المعــدات واآلليــات الموجــود بالجهــات التابعــة للــوزارة، والمســاحين، حصــر المهندســين •
ووضـع الخطـط العامـة والتفصـيلية التـي  ،لالستعانة بهـا فـي حالـة الطـوارئ )قرية، مدينة، منطقة( والبلديات

. وكــذلك تــوفير أكبــر عــدد ممكــن مــن المعــدات واآلليــات، تكفــل وجــود المســئولين والمختصــين عنــد الحاجــة
 التــي والالزمــة الكافيــةحســب االحتياجــات  والفنيــة الهندســية واإلمكانيــات البشــرية مــع ضــرورة تــوفير القــوى

  .الكوارث حاالت مواجهة في بها الستعانةا يمكن
والتأكـد مـن ، والتجاريـة، والمباني السكنية، دراسة جميع المخططات الهندسية الخاصة بكافة المرافق العامة •

لــى متطلبــات الســالمة ات الوقايــة مــن الحريــق، باإلضــافة إمطابقتهــا للضــوابط الفنيــة الخاصــة بهــا واشــتراط
عطـاء تصـريح البنـاء أو السـماح باسـتخدام وعـدم إ، ة العامـة للـدفاع المـدنيريـالعامة التـي تصـدر عـن المدي

المنشـــآت والمرافـــق إال إذا تـــوفرت جميـــع تلـــك الضـــوابط والمتطلبـــات والتأكـــد مـــن إيجـــاد مصـــادر احتياطيـــة 
  .وتوماتيكيًا عند انقطاع التيارفي المرافق الحيوية المهمة تعمل أللطاقة الكهربائية 

وتحليــل التربــة لتقريــر مــدى مالئمتهــا لطبيعــة المنشــآت ، المــدن لمعرفــة طبيعــة األرض دراســة لجميــع إجــراء •
المراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية وعدم السماح بتخطيط أو إقامة أية منشـآت فـي المنـاطق 

قواعـــد ووضـــع ال) البـــراكين، الـــزالزل، الفيضـــانات، الســـيول(واألخطـــار الطبيعيـــة مثـــل ، المعرضـــة للكـــوارث
  .والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع ذات العالقة

  .وذلك لتجنب التركيز وللحد من آثار الكوارث، دراسة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن •
ســـيما فـــي أو الخاصـــة ال، فـــي المنشـــآت العامـــةوضـــع اشـــتراطات الفنيـــة الخاصـــة بالســـالمة ضـــد الكـــوارث  •

  .وتحديد القواعد والترتيبات التي تكفل تحقيق ذلك، ها لألخطار الطبيعيةالمناطق المحتمل تعرض



 

 

62  

 .داخل المدن والمشاريع التنموية اآلخذ في االعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضع مشاريع الطرق •
وضــع ضــوابط لمنــع وقــف التمــدد والزحــف العمرانــي فــي بطــون األوديــة وعلــى ضــفافها والمنــاطق الزراعيــة  •

 .من األودية التي تتعرض لمداهمة السيول القريبة
 ومعالجــــة الميــــداني المســــح عمليــــات فــــي للمشــــاركة البلــــديات فــــي العــــاملين مــــن التطوعيــــة الفــــرق تشــــكيل •

  .الحوادث
 لمواجهــــة العمــــل ولــــوازم والمعــــدات اآلليــــات مــــن البلــــديات إمكانيــــات عــــن ســــتراتيجيةاإل المعلومــــات إدامــــة •

  .الكوارث
 الجهـــات مـــع بالتعـــاون والكهربـــاء والميـــاه الصـــحي الصـــرف شـــبكات وتصـــليح ملتـــرمي طـــوارئ فـــرق تشـــكيل •

 .األخرى المعنية
  أثناء الكارثة

تـوفير وتجهيـز المعـدات واآلليـات والقـوى العاملـة باإلعـداد الكافيـة والالزمـة إلزالـة األنقـاض والمخلفـات مـن  •
عليــه وفــق خطــة تفصــيلية توضــح  منطقــة الكارثــة وتنظيــف المواقــع تمهيــدًا إلعــادة األوضــاع إلــى مــا كانــت

 .كيفية سير العمليات المطلوبة
الكشــف الــدوري علــى المــواد الغذائيــة التــي يــتم توفيرهــا بمعســكرات اإليــواء لضــمان صــالحيتها قبــل تقــديمها  •

  .لمن يتم أو تم إيوائهم بالتنسيق والتعاون مع دوائر الصحة الوقائية وحماية المستهلك بالوزارات المختصة
  .لمقابر لدفن الموتى من جراء الكارثةتهيئة ا •
  .أثناء التصدي للكارثة اتخاذ التدابير واالحتياطات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة •
وكمــا ، تقــوم الــوزارة بتــأمين عــدد كــاف ومناســب مــن أكيــاس حفــظ جثــث المــوتى بالتنســيق مــع وزارة الصــحة •

ـــوتقـــوم  ـــيهموتجهيـــزهم ، وزارة بحصـــر المـــوتىال ومـــن ثـــم دفـــنهم بعـــد إصـــدار شـــهادات الوفـــاة ، والتعـــرف عل
 .والتصريح بالدفن بعد انتهاء اإلجراءات الصحية واألمنية حسب ما ورد بالخطة العامة لإلخالء الطبي

 .االستمرار في عمليات النظافة في المدن والقرى والمساهمة في مكافحة األوبئة والحشرات والقوارض •
  بعد الكارثة

وكـذلك أنقـاض المبـاني المتضـررة فـي منطقـة الكارثـة بعـد الكشـف ، واآليلة للسـقوط، مباني المتداعيةإزالة ال •
  .عليها وتقييمها من قبل اللجان المعنية

الصـــرف  شـــبكات الميـــاه،( تقـــوم الفـــرق المتخصصـــة بمعالجـــة وتصـــليح مـــا يمكـــن تصـــليحه مـــن الخـــدمات  •
 ).الخ…الهاتف، الطرق والجسور  ، الكهرباء،الصحي

والمشــاركة فــي عمليــات تقيــيم ، حصـر كافــة الخســائر التــي لحقــت بالمؤسســات التابعــة لــوزارة الحكــم المحلــي •
 .وحصر األضرار

 .المشاركة في عمليات إزالة األنقاض •
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  وزارة التخطيط  4.1.2.2

لمجلــس األعلــى للــدفاع مركــز الســيطرة والــتحكم التــابع لتجهيــز وٕادامــة غرفــة عمليــات الــوزارة المرتبطــة ب •
 .أو الهيئة الوطنية للحد من الكوارثالمدني 

  .عمار المناطق المنكوبةامصادر التمويل الخارجية إلعادة  إيجاد •
لتــوفير معــدات وآليــات العمليــات و تخصــيص جــزء مــن المــنح لتأهيــل وتــدريب فــرق الطــوارئ وتجهيزهــا  •

  .للتعامل مع الحوادث المختلفة الناتجة عن الكوارث
 .حصاءات والبيانات التي تصدرها الوزارة لخدمة أغراض الطوارئاالستفادة من نتائج اإل •
ـــــائج  اإلحصـــــائيةجمـــــع البيانـــــات والمعلومـــــات  • ـــــة واالقتصـــــادية والســـــكانية وتحليـــــل ونشـــــر نت االجتماعي

  .وسكانها قطاع غزةعن مناطق  اإلحصائيةالدراسات 
  .خطيطيةوالت اإلحصائيةالدراسات  ءإجرافي  األخرىالمساهمة مع الجهات الحكومية  •
لحصـر عـدد السـكان والمسـاكن فـي منـاطق  قطاع غزةتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في  •

بالتنســيق الكامــل  الالزمــة لمواجهــة حــاالت الطــوارئ اإلحصــائيةالمختلفــة وتضــمينها الدراســات  القطــاع
  .مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الـواردة مـن األجهـزة الحكوميـة األخـرى واالسـتفادة منهـا فـي  ئيةاإلحصـاحصر وتبويب وتحليل البيانـات  •
 .بالشراكة مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني التخطيط لمواجهة الكوارث الطبيعية

 .بالتوازي مع استمرار خطط التنمية والتطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة اإلعماروضع خطط  •
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ـــي 5.1.2.2 وضـــع الترتيبـــات والسياســـات الالزمـــة بخصـــوص تحويـــل عـــدد مـــن ��: موزارة التربيـــة والتعل
المنشآت التابعة للوزارة والمشـرفة عليهـا إلـى مراكـز إسـعاف ومستشـفيات مؤقتـة وأمـاكن إيـواء للمتضـررين 

  :عبر ما يلي األونروافي حاالت الطوارئ تنسيقًا مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني 
  قبل الكارثة

المركزيـــة ومركـــز القيـــادة والـــتحكم بالـــدفاع عمليـــات الهيــز وٕادامـــة غرفـــة عمليـــات الـــوزارة المرتبطـــة بغرفــة تج •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

مـــدني للطلبـــة والطالبـــات ليكـــون بمقـــدورهم القيـــام بأعمـــال اإلنقـــاذ الدفاع بالـــ واللقـــاءات التثقيفيـــة عقـــد دورات •
إشـــراك المعلمـــين والمعلمـــات فـــي  مـــع .تنســـيق مـــع المديريـــة العامـــة للـــدفاع المـــدنيبالواإلســـعاف واإلطفـــاء 

القيــام بأعمــال اإلنقــاذ واإلســعاف واإلطفــاء وضــمن نطــاق قــدراتهم  والبــرامج التوعويــة ليتمكنــوا مــن دوراتالــ
 الشخصية ونقل هذه المعرفة إلى التالميذ 

 .عريف التالميذ بأنواعها وأخطارها والوقاية منها إدخال علوم الكوارث المختلفة في المناهج المدرسية لت •
 والكليــات والجامعــات وضــع خطــة دفــاع مــدني خاصــة بــوزارة التربيــة والتعلــيم تشــمل كيفيــة إخــالء المــدارس •

 .في حال وقوع كارثة وتأمينهم إلى منازلهم 
ت اإلخـالء فـي حـاالت حصر كافة الحافالت التابعة للوزارة ومعرفة مدى إمكانية االستفادة منهـا فـي عمليـا •

  .الطوارئ تنسيقًا مع الدفاع المدني
الحكـــومي والجهـــات المختصـــة فـــي مجـــال التوعيـــة مـــن مخـــاطر الكـــوارث  اإلعالمـــيالتعـــاون مـــع المكتـــب  •

 .إلعداد برامج توعية للمواطنين والطالب
  أثناء الكارثة

منـاطق فـي الوهلـة األولـى مـن وقـوع إشراك فرق من الطـاقم اإلداري التعليمـي فـي إدارات التربيـة والتعلـيم بال •
  .حدث واالستفادة من فرق المتطوعين في إعادة األوضاع وتوزيع اإلغاثةاأل

  .في المراكز اإليواءاستمرار اللقاءات التعليمية والتوعوية خالل عمليات  •
ء عمليـــات مشــاركة الهيئــات التدريســـية واإلداريــين العــاملين فـــي وزارة التعلــيم العــالي والبحـــث العلمــي بــإجرا •

 .بعد الكارثة  المسح الميداني لتقييم الخسائر الناجمة عن الكارثة
  :بعد الكارثة

ل الطــالب لمــدارس أخـــرى قــائم بهــا للتعامــل معهــا ونقــ اإليــواءخطــة خاصــة بالمــدارس التــي مــازال  إعــداد •
 .ةياستمرار العملية التعليم ليتسنى

 .جلس األعلى للدفاع المدنيفي المؤسسات التعليمة ورفعها للم األضرارحصر كافة  •
تنفيــذ خطــة الــدعم النفســي واالجتمــاعي لألطفــال والطــالب بعــد االنتهــاء مــن الحالــة الطارئــة بالتنســيق مــع  •

 .ومؤسسات دعم الطفل والمرأة العاملة في قطاع غزة اليونيسيفمؤسسة 
 .تهيئة المدارس الستمرار التعليم فيها •
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 اإليـــواءر مســـتلزمات اإلغاثـــة للمتضـــررين وٕاقامـــة معســـكرات تعمـــل علـــى تـــوفي��:وزارة الماليـــة 6.1.2.2
  :المطلوبة وعليها وفي سبيل ذلك تنفيذ ما يلي

  قبل الكارثة

ـــتحكم التـــابع لتجهيـــز وٕادامـــة غرفـــة عمليـــات الـــوزارة المرتبطـــة ب • ـــدفاع مركـــز الســـيطرة وال لمجلـــس األعلـــى لل
 .أو الهيئة الوطنية للحد من الكوارثالمدني 

بالتنســيق مــع وكالــة  إيــوائهموصــرفها لمــن يــتم  اإلغاثــةمين الوجبــات الغذائيــة وبــاقي مــواد تــوفير مبــالغ لتــأ •
األمــم المتحـــدة لتشــغيل الالجئـــين وبرنـــامج األمــم المتحـــدة اإلنمـــائي ووزارة الشــئون االجتماعيـــة والجمعيـــات 

  .والمؤسسات الخيرية
فــق الموقــف بعــد اســتنفار جميــع اآلليــات تــوفير مبــالغ الســتئجار اآلليــات والمعــدات الثقيلــة ووســائل النقــل و  •

 .والمعدات ووسائل النقل لدى الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة
  .الكوارثمخاطر تخصيص المبلغ الكافي من موازنة الدولة ألغراض مواجهة  •
  .رصد المخصصات المالية الالزمة لتلبية احتياجات المجلس األعلى للدفاع المدني •
  احتياجات المحافظة تليهبكل محافظة لالنتعاش للمساهمة في توفير مبالغ مالية خاصة  •

  الكارثة أثناء

تـــوفير المبـــالغ النقديـــة الالزمـــة للصـــرف والتـــأمين الفـــوري مـــن قبـــل منـــدوبيها المتواجـــدين بمراكـــز عمليـــات  •
 .الطوارئ الستخدامها أوقات الطوارئ التي تستدعي ذلك

 .ي أماكن خاصة وآمنةاستخراج الرواتب من الخزينة العامة وتأمينها ف •
 .توزيع الرواتب على كافة الموظفين من خالل التنسيق بين وزارة المالية وكافة المؤسسات الحكومية •

  بعد الكارثة

دراســة كافــة المصــروفات التــي تمــت خــالل فتــرات الطــوارئ ورفعهــا بالتقــارير الماليــة لــوزير الماليــة ورئاســة  •
  .مجلس الوزراء لالطالع

  .مالية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة الستمرار انتعاش المتضررين من الكارثةتوفير المبالغ ال •
ولــــة وتقــــديم توزيــــع المخصصــــات علــــى شــــركات القطــــاع الخــــاص التــــي ســــاهمت فــــي دعــــم مؤسســــات الد •

  .نقاذ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدنيالخدمات االغاثية واإل
  .ات الحكومية والقطاع الخاص والمدنييندراسة كافة الخسائر وحصرها في المؤسس •
عمليــات اإلعمــار وٕاعــادة األوضــاع لــى لالحتيــاج إالمســاهمة مــع وزارة التخطــيط بوضــع التقــديرات األوليــة  •

 .لطبيعتها السابقة
المشاركة في صياغة المشاريع التي تساهم في التخفيف من أثار الكارثة علـى المـواطن وترويجهـا للجهـات  •

 .مع وزارة التخطيط واألشغال العامة واإلسكان المانحة بالتنسيق
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  :وزارة األشغال العامة واإلسكان  7.1.2.2

  قبل الكارثة

ــدفاع المــدني مركــز الســيطرة والــتحكم التــابع لتجهيــز وٕادامــة غرفــة عمليــات الــوزارة المرتبطــة ب • أو لمجلــس األعلــى لل
  .الهيئة الوطنية للحد من الكوارث

 ،النقـــل الجمـــاعي وشـــركات مقـــاوالت تنفيـــذ الطـــرق اتســـيارات ومعـــدات النقـــل كشـــركتحديـــد الجهـــات التـــي لـــديها و  •
وأمــاكن تواجــدها ووســائل االتصــال التــي يمكــن اســتدعائها مــن خاللهــا عنــد االقتضــاء ألداء مــا هــو مطلــوب منهــا 

يـتم صـرف  علـى أن ريـة العامـة للـدفاع المـدني بـذلك؛وتزويـد المدي األنقـاضوخاصة المعدات الثقيلـة الخاصـة برفـع 
  .حدث وفق التعليمات المنظمة لذلكمستحقات تأجير هذه المعدات من قبل وزارة المالية بعد انتهاء األ

  .ستراتيجية حول عدد وسائط النقل المختلفة وٕادامتها الستخدامها أثناء الكارثةتوثيق المعلومات اإل •
  .يث تكون مقاومة ما أمكن لتأثيرات الكوارثاعتماد المواصفات القياسية عند إقامة الطرق والجسور والمنشآت بح •
  .ستراتيجية حول عدد وسائط النقل المختلفة وٕادامتها الستخدامها أثناء الكارثةتوثيق المعلومات اإل •
ضــمان الصــيانة الدوريــة لشــبكات تصــريف الســيول داخــل المــدن، وصــيانة العبــارات والجســور خــارج المــدن وقبــل  •

  .روأثناء وبعد مواسم هطول األمطا
ـــدفاع المـــدني بهـــا   • ـــة العامـــة لل ـــد المديري ـــات والمعـــدات ووســـائل النقـــل العامـــة والخاصـــة وتزوي ـــة اإلمكاني حصـــر كاف

  .وتسخير الطاقات الفنية المتخصصة وٕاعداد الخطط التفصيلية لالستفادة منها أوقات الطوارئ
  أثناء الكارثة

 م وتأمينهــا إلــى المســتودعات الخاصــة باســتالمهانقــل المســاعدات ومتطلبــات مواجهــة الكــوارث مــن المعــدات واللــواز  •
 .فور وقع الكارثة

  .في تصرف المجلس األعلى للدفاع المدني واإلسكان وضع كوادر وآليات وزارة األشغال العامة •
تأهيــــل الطـــرق والجســــور والعبـــارات القائمــــة حاليــــا داخـــل وخــــارج المـــدن حســــب كميـــات األمطــــار والســــيول  إعـــادة •

 .ومساراتها
  .مساكن التي تضررت فور استهدافها من الكارثة وٕامكانيات تقييم األضراردراسة ال •

  بعد الكارثة

تقييم األضرار التي لحقت بالطرق والجسور ومحاولـة تصـليحها بأسـرع وقـت ممكـن وٕايجـاد الطـرق البديلـة حتـى يـتم  •
  .ذلك

فـــي أعمـــال  الهندســـية المســـاعدةونقابـــة المهـــن  اشـــتراك الخبـــراء والمهندســـين مـــن وزارة األشـــغال ونقابـــة المهندســـين •
  .التقييم الميداني األولي للخسائر واألضرار الناجمة عن الكارثة

لمرافــق ومنشــآت المطــارات والمــوانئ والســكك الحديديــة والمحافظــة علــى اســتمرارية  ةالالزمــ والصــيانةإجــراء التــرميم  •
 .عملها

األمــم المتحــدة لتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين وتســكين المشــردين بالتنســيق مــع وكالــة  اإلعمــارتنفيــذ خطــط إعــادة  •
 .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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تــوفير الفــرق التمريضــية والطبيــة والمســتلزمات واألجهــزة الطبيــة التشخيصــية  : وزارة الصــحة 8.1.2.2
فيــذ والعالجيــة واألدويــة بأعــداد كافيــة فــي منــاطق الكارثــة لتقــديم الخــدمات الطبيــة الالزمــة للمتضــررين وتن

  :التاليتنسيقًا مع الجهات ذات العالقة وعليها إتباع  وذلكالطبي  اإلخالءخطة 
  :قبل الكارثة

المركزيــة ومركــز القيــادة والــتحكم بالــدفاع المــدني أو عمليــات التجهيــز وٕادامــة غرفــة عمليــات الــوزارة المرتبطــة بغرفــة  •
  .الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث

 .يم اإلسعاف األولي في الميدان للمصابين من جراء الكارثةمساعدة الدفاع المدني في تقد •
ــة فــي مجــال تقــديم خــدمات  • تفعيــل اللجنــة العليــا لإلســعاف والطــوارئ وتوزيــع المســئوليات للمؤسســات الطبيــة العامل

 .والطوارئ والمستشفيات الخاصة اإلسعاف
ـــة ال • ـــة الثابتـــة والمتنقل ـــة المستشـــفيات والمراكـــز الطبي ـــات اآلليـــة والمســـتلزمات إســـناد وتجهيـــز كاف تابعـــة لهـــا باإلمكاني

واألجهــــزة الطبيــــة التشخيصــــية والعالجيــــة واألدويــــة والقــــوى التمريضــــية والطبيــــة فــــي جميــــع منــــاطق قطــــاع غــــزة 
 اإلســــنادالطــــوارئ وتزويــــد المديريــــة العامــــة للــــدفاع المــــدني ببيانــــات ومعلومــــات فــــرق  ةالســــتخدامها لمواجهــــة حالــــ

 .والتجهيزات أعاله
ق مــــع المديريــــة العامــــة للــــدفاع المــــدني ووزارة التربيــــة والتعلــــيم لتهيئــــة بعــــض المــــدارس ومــــا فــــي حكمهــــا التنســــي •

  .الطوارئ ومتى دعت الحاجة لذلك أثناءالستخدامها كمستشفيات مؤقتة 
خـــرى ذات للـــدفاع المـــدني والجهـــات األا مـــع المديريـــة العامـــة إعـــداد خطـــط اإلخـــالء الطبـــي فـــي كـــل منطقـــة تنســـيقً  •

  ة واعتمادها مع تزويد الجهات المعنية بنسخة منهاالعالق
عـــداد مخطـــط صـــحي يتضـــمن تحديـــد القـــدرة االســـتيعابية إ التنســـيق مـــع جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الفلســـطيني لرســـم و  •

إليهــا فــي  اإلصــاباتللمستشــفيات والمراكــز الطبيــة والمستوصــفات العامــة والخاصــة فــي كــل منــاطق القطــاع لنقــل 
  .حاالت الطوارئ

ــدفاع المــدني والجهــات المعنيــة األوطنيــة بالتنســيق مــع ا إســتراتيجيةوالتنســيق لتنفيــذ خطــة  اداإلعــد • خــرى لمواجهــة ل
أو المنــاطق األخــرى قبــل  اإليــواءانتشــار بعــض األوبئــة أو األمــراض الفتاكــة واحتوائهــا والســيطرة عليهــا فــي منــاطق 

  وأثناء وبعد حدوث الكارثة
  .لدفاع المدنيااإلسعاف األولي بالتنسيق مع تدريب المواطنين على كيفية تقديم  •
تركيـز بــرامج التثقيــف الصــحي علــى المخـاطر واإلصــابات التــي تلحــق بــالمواطنين مـن جــراء الكــوارث وكيفيــة تقــديم  •

  .اإلسعاف األولي الالزم لها
  .تزويد المستشفيات بمولدات إنارة احتياطية ومخزون مياه ومخزون محروقات  •

 :أثناء الكارثة
جهــزة الطبيــة التشخيصــية والعالجيــة واألدويــة الالزمــة وباألعــداد الفــرق التمريضــية والطبيــة والمســتلزمات واأل تــوفير •

  .التي يتم تشغيلها اإليواءالكافية في معسكرات 
  .يوائهم والمحافظة عليهابعة الوضع الصحي العام لمن يتم إرصد ومراقبة ومت •
  .إقامة مستشفيات ميدانية عند الحاجة •
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بـالغ مراكـز عمليـات الطـوارئ فـي الـدفاع يـواء وإ ومعالجـة الحـاالت المرضـية التـي قـد تظهـر فـي منـاطق اإل مواجهة •
  .المدني عن تلك الحاالت

 .مكافحة األوبئة واألمراض التي تنتشر بسبب تعفن الجثث ونفوق الحيوانات •
ت الطـوارئ مـع وضـع الترتيبـات تهيئة المستشفيات والمراكز الطبيـة والمستوصـفات العامـة والخاصـة السـتقبال حـاال •

لــى غــرف عمليــات طــوارئ وذلــك تنســيقًا مــع الجهــات إالالزمــة لتحويــل بعــض الغــرف العاديــة فــي المرافــق الصــحية 
  .المعنية

تـوفير الفــرق التمريضــية والطبيــة والمســتلزمات واألجهــزة الطبيــة التشخيصــية الالزمــة وباألعــداد الكافيــة للكشــف عــن  •
  .ذا تطلب األمر ذلكالوفاة وتصاريح الدفن والتحنيط إ صدار شهاداتستقبال الوفيات وإ موتى في مراكز اجثث ال

تـــوفير العـــدد الكـــافي والمناســـب مـــن العمالـــة للقيـــام بفـــرز الجثـــث ومســـاندة الجهـــات األمنيـــة للتعـــرف علـــى هويـــاتهم  •
  .بالتنسيق مع وزارة العمل والمالية

اكــز الطبيــة الســتقبال اإلصــابات الناجمــة عــن الكــوارث وتأمينهــا تهيئــة جميــع المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة والمر  •
  .بحاجتها من مستلزمات اإلسعاف األولى واألدوية والكوادر 

  .تأمين خدمات الرعاية الصحية لمراكز اإلخالء واإليواء التي يقيمها المجلس األعلى للدفاع المدني •
  .رب إجراء الفحوصات الالزمة للتأكد من مدى صالحية مياه الش •
  .على األقل من األدوية والمستلزمات الطبية ستة أشهرتأمين مخزون احتياطي كاٍف لمدة  •
  .تطبيق أسس وتعليمات طب الكوارث أثناء التعامل مع الحاالت واإلصابات بما في ذلك التصنيف واإلخالء •
والهيئــات الطبيــة ) الــخ..  ،يضنقابــة التمــر ، نقابــة األطبــاء، نقابــة الصــيادلة(  التنســيق مــع الجهــات المحليــة الطبيــة •

 .الخارجية لتقديم العون الطبي عند الحاجة مع تنظيم أعمال هذه الجهات أثناء العمل الميداني
  :بعد الكارثة

جمـــع جميـــع النفايـــات الطبيــــة والمخلفـــات الخطـــرة والــــتخلص منهـــا بالتنســـيق مـــع ســــلطة جـــودة البيئـــة الفلســــطينية  •
  .والمديرية العامة للدفاع المدني

حصائيات النهائيـة حـول عـدد المصـابين والوفيـات وٕاجمـالي انجـازات وزارة الصـحة والمؤسسـات صدار التقارير واإلإ •
 .الطبية في عمليات التدخل والمواجهة ورفعها للمجلس األعلى للدفاع المدني للمصادقة عليها ونشرها

الشـــراكة مـــع إتحـــاد األطبـــاء بعامـــل معهـــا صـــابات النـــادرة وكيفيـــة التعـــداد المـــؤتمرات العمليـــة الخاصـــة بدراســـة اإلإ •
والمؤسسـات الدوليـة العاملـة فـي مجـال البحـث العلمـي  ومنضمة الصـحة العالميـة، طباء بال حدودالعرب ومؤسسة أ

 . والمجال الطبي
 .إعادة ترتيب المؤسسات الصحية إلعادتها للعمل وفق األوضاع الطبيعية •
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ير المــواد التموينيــة باألســواق ووضــع الخطــط التــي تضــمن ضــمان تــوف��:وزارة االقتصــاد الــوطني 9.1.2.2
  -:استمرارية توفير هذه المواد في الحاالت العادية وحاالت الطوارئ وعليها تحقيق ما يلي

  :قبل الكارثة

توضـــح فيهـــا أســـمائهم وعنـــاوينهم  المحافظـــاتإعـــداد بيانـــات إحصـــائية للتجـــار والمؤسســـات التجاريـــة فـــي  •
  .يد المديرية العامة للدفاع المدني بهاوالمواد التموينية وتزو 

سعار وخاصة أسـعار المـواد الغذائيـة األساسـية ومنـع ظهـور تستمر الوزارة من خالل مراقبتها في مراقبة األ •
  .السوق السوداء لها ومعالجة ذلك

د سحب المواد الغذائية التي يشك في عدم صالحيتها لالستخدام اآلدمي أو ينتج عنهـا ضـرر وتـوفير المـوا •
  .التموينية البديلة عنها

  :أثناء الكارثة

 .متابعة توفير المواد التموينية األساسية بما يفي باالحتياجات الضرورية •
 .شهور 6على المحافظات بما يوفر اإلعاشة للمواطنين لفترة ال تقل عن  األساسيةتوزيع المواد  •
  .ارئ واإلغاثةتخزين المحروقات في المحطات بما يساهم في استمرار عمليات الطو  •

  :بعد الكارثة

  .حصر كافة الخسائر االقتصادية الناتجة من استهداف الكارثة للقطاع االقتصادي •
لالزمــة اجــراءات القانونيــة توثيــق كافــة المخالفــات علــى التجــار والمؤسســات الصــناعية والتجاريــة واتخــاذ اإل •

 .لمنع تكرارها في كوارث قادمة
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�:عيةاالجتما وزارة التنمية 10.1.2.2 �

المركزيـــة ومركـــز القيـــادة والـــتحكم بالـــدفاع عمليـــات التجهيــز وٕادامـــة غرفـــة عمليـــات الـــوزارة المرتبطـــة بغرفــة  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

والنسـاء الـذين ، االجتمـاعين لرعايـة األطفـال وكبـار السـن واألخصـائياتتوفير عدد كـاف مـن األخصـائيين  •
ألســر المشــردة وتــوفير الخــدمات الالزمــة لهــم فــي معســكرات اإليــواء عنــد تشــغيلها فقــدوا ذويهــم ولــم شــمل ا
  .وفق اإلمكانيات المتاحة

ـــيم ووزارة الثقافـــة والمكتـــب يـــالتربالمســـاهمة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة كـــوزارة  •  الحكـــومي يإلعالمـــاة والتعل
  .فع روحهم المعنويةالمهم ور آيواء لتخفيف الترفيه للمنكوبين في معسكرات اإللتوفير وسائل 

 .المساهمة في عمليات التبرعات العينية والنقدية وتقديمها للمتضررين والمنكوبين •
 .تطبيق مبادئ ومعاير الحماية األساسية داخل مراكز اإليواء •
  .إدارة معسكرات اإليواء والتنسيق مع األونروا والمجلس األعلى للدفاع المدني لفتح مراكز جديدة •
إليــواء والتنســيق واإلشــراف علــى عمليــات تقــديم اإلغاثــة تنســيقًا مــع الجهــات المختصــة تشــغيل معســكرات ا •

، الهــالل األحمــر الفلســطيني، المؤسســات الدوليــة، الجمعيــات الخيريــة، األونــروا، وزارة التنميــة االجتماعيــة(
المـدني أو  ، وٕابـالغ المجلـس األعلـى للـدفاع)وغيرها من المؤسسـات ذات العالقـة، الصليب األحمر الدولي

  الهيئة الوطنية لمواجهة مخاطر األزمات والكوارث بالتقارير اليومية واالحتياجات ومتطلبات اإليواء
ع القواعـــد والضـــوابط التـــي تحـــدد دور الجمعيـــات والمؤسســـات الخيريـــة واللجـــان األهليـــة لكيفيـــة تقـــديم وضـــ •

 .حوال العاديةالتبرعات والمساعدات في حاالت الطوارئ وفي األ
مسـتويات للتحضـير نسيق والتعاون مع الجهـات األخـرى المعنيـة بالسـالمة والصـحة المهنيـة علـى كافـة الالت •

  .لمواجهة الكوارث
صـحاب المهـن وأربـاب أعميق الوعي الوقائي لدى العمال و العمل على تحقيق بيئة عمل آمنة عن طريق ت  •

ياديـــة والطارئـــة بالتعـــاون مـــع الجهـــات العمــل باألخطـــار وكيفيـــة الوقايـــة والحمايـــة منهـــا فـــي الظـــروف االعت
  .األخرى المعنية 

وضـــع الحلـــول واتخـــاذ التـــدابير المناســـبة للتقليـــل مـــن حجـــم الخســـائر فـــي األرواح والممتلكـــات مـــن جـــراء   •
  .الكوارث بالتعاون مع الجهات األخرى المعنية

  .استخدام المنشآت التابعة للوزارة كمراكز لإليواء حيثما تطلب األمر ذلك  •
  .عمل على استمرارية اإلنتاج في الظروف الطارئةال •
 .تشكيل الفرق التطوعية من العاملين وأصحاب المهن للمساعدة في عمليات مواجهة الكوارث •
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�:وزارة األوقاف الشئون الدينية 11.1.2.2 �

  .اتخاذ اإلجراءات المناسبة الخاصة بدفن الموتى الذين توفوا من جراء الكوارث •
  . توعية المواطنين بأخطار الكوارث من خالل الوعاظ واألئمة المساهمة في برامج •
 يـتم التـي لهـم والعينية المادية المساعدات وتقديم الكوارث لمنكوبي واإلعاشة اإلغاثة عمليات في المساعدة •

  .ولجان الزكاة األوقاف وزارة طريق عن بها التبرع
سـكان عنـد الحاجـة وٕايصـال تعليمـات المجلـس مكبرات الصوت الموجـودة فـي المسـاجد إلنـذار الاالستعانة ب •

  .الطارئة للمواطنين عن الحالة أو الهيئة الوطنية أو الجهات ذات العالقة األعلى للدفاع المدني
عــددها ومواقعهــا الســتخدامها مراكــز و التنسـيق مــع المديريــة العامــة للــدفاع المــدني لتحديــد بعــض المســاجد،  •

  .حاالت الطوارئ إيواء
علــى المســاجد المحــددة  واإلشـرافبالتنسـيق مــع المديريــة العامــة للـدفاع المــدني الســتالم  تشـكيل فــرق عمــل •

 .مراكز لإليواء في الطوارئ ولتشغيل أجهزة وصافرات اإلنذار عند الحاجة
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  :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 12.1.2.2

ومركـــز القيـــادة  لـــوزارة الداخليـــة كزيـــةالمر عمليـــات التجهيـــز وٕادامـــة غرفـــة عمليـــات الـــوزارة المرتبطـــة بغرفـــة  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث والتحكم بالدفاع المدني

المجلـــس األعلــى للـــدفاع المــدني وغـــرف عمليــات الـــوزارات  مركــز الـــتحكم والســيطرة التـــابع لعمليــاتتــأمين  •
  .والدوائر ولجان الدفاع المدني بحاجتها من وسائل االتصال السلكي والالسلكي

  .تأمين مراكز الطوارئ والرعاية الصحية بحاجتها من وسائل االتصال السلكي والالسلكي  •
  ).فوري( ٕاعطائها صفة االستعجال تأمين مخاطبات المجلس األعلى للدفاع المدني ولجانه و  •
ولجانـه  أو العمليـات الفرعيـة لألجهـزة المختصـة توفير أجهـزة اتصـال بديلـة للمجلـس األعلـى للـدفاع المـدني •

 ).االتصال بالراديو(في حال تعطل أجهزة االتصال السلكي والالسلكي 
تــوفير خدمــة إلكترونيــة لتســجيل األضــرار عبــر موقــع الحاســوب الحكــومي للحصــر المبــدئي لهــا ، ومــن ثــم  •

  .يتم التحقق من هذه البيانات عبر اللجان الميدانية 
  .بب الكارثةتشكيل فرق طوارئ لترميم وتصليح شبكات االتصال المتضررة بس •
ي مدقـــلوضـــع الخطـــط والترتيبـــات الملزمـــة لم شـــركات االتصـــال الســـلكي والمحمـــولســـيق والمتابعـــة مـــع نالت •

جــراءات والتــدابير الكفيلــة بضــمان اســتمرار تقــديم الخــدمات المناطــة مــة ذوي البنيــة التحتيــة باتحــاد اإلالخد
  .بهم لمواجهة حاالت الكوارث والطوارئ

 .جراءات الحراسة األمنية عليهازمة لحماية منشأتها وتكثيف إالاتخاذ جميع اإلجراءات ال •
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 :وزارة الشباب والرياضة 13.1.2.2

المركزيـــة ومركـــز القيـــادة والـــتحكم بالـــدفاع عمليـــات التجهيــز وٕادامـــة غرفـــة عمليـــات الـــوزارة المرتبطـــة بغرفــة  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

فـي المشـاركة فـي عمليـات معالجـة آثـار الكارثـة بعـد تشـكيل الفـرق التطوعيـة االستفادة مـن طاقـات الشـباب  •
  .منهم

  .عبر المراكز الشبابية والنوادي الرياضيةالمساعدة في حمالت التثقيف بأخطار الكوارث  •
 .مؤقتةاعتماد النوادي ومراكز الشباب كمراكز إيواء وٕاسعاف  •



 

 

74  

 :وزارة الزراعة 14.1.2.2

المركزيـــة ومركـــز القيـــادة والـــتحكم بالـــدفاع عمليـــات اليـــات الـــوزارة المرتبطـــة بغرفــة تجهيــز وٕادامـــة غرفـــة عمل •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

  .والثروة الحيوانية التي وقعت بسبب الكارثة الزراعيةإجراء مسح ميداني لحصر الخسائر  •
 وٕاتــالف، فادة مــن المزروعــات المتضــررةإرشـاد المــزارعين عــن الكيفيــة الصــحيحة التــي يـتم بواســطتها االســت •

  .ةملوثة بفعل األسلحة الحربيالمزروعات ال
  .ترميم وتصليح شبكات الري والسدودالمساعدة في  •
تشكيل فرق تطوعية لمساعدة المجلس األعلى للدفاع المدني فـي أعمـال اإلطفـاء واإلنقـاذ وذلـك مـن خـالل  •

 .كهااستخدام هذه الفرق التطوعية لآلليات التي تمتل
المختلفـة وخاصـة األشـهر التـي يزيـد فيهـا  قطـاع غـزةتقييم األمطار وكمياتها ومعدل تساقطها على مناطق  •

ـــدفاع المـــدني  اإلدارة العامـــة لمواجهـــة (الهطـــل المطـــري عـــن المعـــدل المـــألوف، وتزويـــد المديريـــة العامـــة لل
ليــل العلمــي والفنــي للدراســات ونتــائج التح القطــاعبنســخة دوريــة مــن تقيــيم الهطــل المطــري علــى ) الكــوارث

  .الوطنية المستجدة في هذا المجال
زراعــة المحاصــيل وذلــك مــن خــالل مســاعدة المــزارعين بتقــديم البــذور واللــوازم  إلعــادةالعمــل بشــكل ســريع  •

 .األخرى لهذه الغاية
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فـي كـل اسـتمرار الطاقـة الكهربائيـة وتـوفير الميـاه  ضـمان:  سلطة الطاقـة الميـاه والكهربـاء 15.1.2.2
ومصــلحة ، والهيئــة العامــة للبتــرول، غــزة اتكهربــاء محافظــ عزيــتو محافظــة ومنطقــة بالتنســيق مــع شــركة 

  :البلديات وعليها في ذلك القيام بالتاليو ، بلديات مياه الساحل
ضــمان تــوفير الميــاه بشــكل عــام فــي جميــع منــاطق قطــاع غــزة ومعســكرات اإليــواء التــي يــتم تشــغيلها أثنــاء  •

  .ئحاالت الطوار 
إلـــزام متعهـــدي توزيـــع ميـــاه الشـــرب بتزويـــد معســـكرات اإليـــواء التـــي ال تحتـــوي علـــى شـــبكات ميـــاه صـــالحة  •

  .للشرب وقت الطوارئ
ربــط شــبكات الصــرف الصــحي فــي معســكرات اإليــواء القائمــة بــأقرب شــبكة عامــة للصــرف الصــحي فــي   •

  .اإليواءمن معسكرات  المنطقة ويمكن االستعانة بصهاريج الصرف الصحي بنقل مياه الصرف الصحي
احتياطيــة علــى اآلبــار الواقعــة فــي محــيط المصــادر الرئيســية للميــاه فــي منــاطق  وخزانــاتتركيــب محــابس  •

يـــل مياههــــا لضــــمان صــــالحيتها للشــــرب المختلفــــة وآبــــار القـــرى وتــــأمين مختبــــرات متنقلــــة لتحلقطـــاع غــــزة 
تفاديـًا ألي نقـص قـد يحـدث مـن جـراء تلـف ذا لزم األمر مصادر بديلـة للميـاه الصهاريج األهلية إ استخدامو 

  .المياه أو شبكة المياه العامة في أي من المناطق المختلفة بعض أو كل خزانات
لـــزام مقـــاولي التشـــغيل والصـــيانة بالكشـــف والتحليـــل والصـــيانة الدوريـــة لخزانـــات الميـــاه الرئيســـية ومياههـــا إ •

برنـامج زمنـي لخزانـات الميـاه تجنبـًا لحـدوث أي خلـل  وفق إشرافهاالتابعة للوزارة بالتنسيق مع الوزارة وتحت 
  .قد يؤدي إلى عدم االستفادة منها

تزويـــد الـــدفاع المـــدني بمخطـــط تفصـــيلي عـــن نقـــاط الميـــاه ومآخـــذ تغذيـــة آليـــات الـــدفاع المـــدني الخاصـــة  •
  .باإلطفاء

  .زارةتوفير العدد الكافي من الفنيين في كل منطقة لمواجهة أي حالة طارئة خاصة بأعمال الو  •
يواء بالتيار الكهربائي للمناطق المتضررة بعد إعادة األوضـاع فيهـا مـن خـالل اسـتخدام تزويد معسكرات اإل •

  .عادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة بعد إعادة األوضاع فيهاسرعة إمع  الطاقة الشمسية، 
  .توفير العدد الكافي من الفنيين الكهربائيين لمواجهة حاالت الطوارئ •
ـــة  تحليـــهتـــأمين وتجهيـــز وحـــدات  • ـــة ) شـــاحنات(ميـــاه متنقل الطاقـــة (تعمـــل علـــى الوقـــود أو علـــى طاقـــة بديل

  .المياه تحليهلتعويض النقص الحاصل في حالة وجود خلل في محطات ) الشمسية
  .نتاج طاقة كهربائية متنقلة تعمل على الوقود أو الطاقة الشمسيةإتأمين وتجهيز وحدات  •
إلمكانيـــة ، الخاصـــة بالجهـــات التابعـــة للـــوزارة بمـــا فـــيهم مقـــاولي التشـــغيل والصـــيانةحصـــر صـــهاريج الميـــاه  •

   اإليواءاالستفادة منها لنقل المياه لمناطق 
 .تزويد المديرية العامة للدفاع المدني بتقارير تفصيلية عن خزانات المياه •
 .مها في الشربالمياه الستخدا لتحليهتجهيز آبار مياه في مراكز اإليواء مع توفير محطات  •
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�:سلطة جودة البيئة 16.1.2.2 �

  .رصد ومتابعة وتقييم وتحليل المتغيرات المناخية على مدار الساعة •
مــع مركــز عمليــات الــدفاع  الطارئــةحــوال الطقــس وأبتبــادل المعلومــات المناخيــة  األحــداث الطارئــةمتابعــة  •

ق التـــي يحتمـــل ة وخاصـــة المنـــاطالمختلفـــ القطـــاعالعامـــة لألرصـــاد فـــي منـــاطق  الهيئـــة، ومكاتـــب المـــدني
  .غير عادية) طقس(أو ظروف مناخية  تعرضها ألمطار غزيرة

دني إلعـــداد وتنفيـــذ بـــرامج توعويـــة مـــوالمديريـــة العامـــة للـــدفاع ال الحكـــومي اإلعالمـــيالمكتـــب التنســـيق مـــع  •
الطقــس،  للمــواطنين والمقيمــين وبثهــا عــن طريــق وســائل اإلعــالم المقــروءة والمرئيــة والمســموعة حــول حالــة

وكيفيــة الحفــاظ  )فيضــانات -ســيول -أمطــار غزيــرة(وكيفيــة التعامــل مــع الظــروف المناخيــة غيــر الطبيعيــة 
  .على البيئة

، لصـياغة رسـائل تحذيريـة تبـث علـى هيئـة شـريط كتـابي إعالمـي الحكـومي اإلعالمـيالمكتـب التنسيق مـع  •
مـال نسـبة حـدوث التغيـرات المناخيـة غيـر حالة وصول احتالمواطنين في  وٕابالغ، ضمن البرامج التلفزيونية

  %.50العادية إلى 
تزويــــد المديريــــة العامــــة للـــــدفاع المــــدني والجهــــات المعنيــــة األخـــــرى، بدراســــات اســــتقراء وتقيــــيم األمطـــــار  •

وغيرهـا مـن الظـروف ، سـرعة الـريح -اتجاههـا -معـدل التسـاقط -كمياتهـا(حدث المتساقطة على منطقة األ
  .تلك الدراسات االستقرائيةونتائج تحليل ) المناخية

العامــة هيئــة المراقبــة حركــة الســحب تنســيقًا مــع  ســلطة البيئــةفــي حالــة توقــع حــدوث ثــورات بركانيــة تتــولى  •
 .مركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية المعنية وٕابالغ لألرصاد
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ــة العامــة لألرصــاد 17.1.2.2 ئــة العامــة لألرصــاد والجيولوجيــا بالتنســيق الكامــل مــع تقــوم الهي:  الهيئ
بغـزة وقسـم  اإلسـالميةسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وسلطة البيئة وأقسام العلوم المختصـة فـي الجامعـة 

  :علوم البيئة في جامعة األزهر مع السعي إلبراز التالي
لرصــد وتســجيل وتحليــل البيانــات  تغطيــة كافــة منــاطق القطــاع بشــبكة رصــد زلزالــي ثابتــة وأخــرى متحركــة •

والتبليغ الفـوري عـن الـزالزل وعلـى مـدار السـاعة لمراكـز ، الزلزالية، خاصة ما يتعلق بعمق الهزات األرضية
  .القيادة والسيطرة في المديرية العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات وزارة الداخلية ومجلس الوزراء

يــة العامــة للــدفاع المــدني بتقريــر دوري مفصــل علــى مــدار الســاعة مركــز القيــادة والســيطرة فــي المدير  إبــالغ •
  .)أمطار غزيرة(عن نتائج استقراء الرئاسة لمدى استمرار حالة الطقس 

درجــات فمــا فــوق، مــع أهميــة  4التــي تبلــغ بمقيــاس ريختــر  األرضــيةالرفــع للجهــات المختصــة عــن الهــزات  •
  .الدفاع المدني بمعلومات عن هذه الهزات إبالغ

. المعرضــة للــزالزل قطــاع غــزةوتنفيــذ دراســة مكثفــة لمراقبــة النشــاط الزلزالــي عــن كثــب لكافــة منــاطق  ادإعــد •
  .وتزويد الجهات الحكومية المعنية بمرئياتها وتوصياتها بهذا الخصوص

مكانيـة ، واسـتقراء مـدى إ)الحالة الطارئـة(حدث تقييم حالة الطقس في المناطق المجاورة لموقع أو مواقع األ •
والمديريـة العامــة للـدفاع المــدني  الحكـومي اإلعالمــيالمكتـب ضـها لحالـة طقــس مشـابهة، والتنسـيق مــع تعر 

لبـث رســائل تحذيريـة لســكان تلـك المنطقــة واتخـاذ الجهــات الحكوميـة المعنيــة االحتياطـات الالزمــة كـل فيمــا 
  .يخضع وفق خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة الحاالت الطارئة

زلزاليــة متتاليــة فــي المنــاطق المتوقــع أن يحــدث بهــا ثــورات بركانيــة تقــوم الهيئــة بتزويــد  عنــد حــدوث هــزات •
بمعلومــــات عـــن هــــذه الهــــزات لوضــــع األجهــــزة ) مركـــز القيــــادة والســــيطرة(المديريـــة العامــــة للــــدفاع المــــدني 

زات أرضـية قـد االحترازيـة لحـدوث ثـورات بركانيـة أو هـ اإلجراءاتالتنفيذية في حالة االستعداد واتخاذ كافة 
  .تؤثر على المناطق المتوقع تأثرها بهذه الهزات

رصد ومراقبة ومتابعة كافة المتغيرات الناتجة عند حدوث هزات متتالية في المواقع المعرضـة لوقـوع ثـورات  •
بركانيــة، وذلــك بإرســال فــرق بحثيــة متخصصــة إلجــراء القياســات الخاصــة بمســتوى غــاز الــرادون والتغيــرات 

  .مية في العناصر الكيمائية للمياه الجوفيةالنوعية والك
لـــى عـــدد مـــن الســـاعات لصـــهير البركـــاني عنـــد خروجـــه إضـــافة إتحديـــد المســـافات التـــي يمكـــن أن يبلغهـــا ا •

المتوقع أن يستغرقها الصهير البركاني للخروج في حالة استمرار زيادة مسـتوى الهـزات األرضـية مـع أهميـة 
  .ء المنازلخالإتحديد متطلبات الموقف من ناحية 

خريطـــة الخطـــورة الزلزاليـــة فـــي المواقـــع التـــي يتوقـــع حـــدوث الثـــورات البركانيـــة بهـــا تتضـــمن نطـــاق  إعـــداد •
الخطـــورة الزلزاليـــة بـــالكيلو متـــر علـــى أن تشـــمل هـــذه الخريطـــة النطـــاق الزلزالـــي الـــذي يتوقـــع أن تحـــدث بـــه 

جـــة الخطــــورة بهـــذا النطــــاق الـــزالزل داخـــل دائــــرة محـــدد نصــــف قطرهـــا بــــالكيلو متـــر مــــع أهميـــة تحديــــد در 
  .والنطاقات التي تليها وتزويد الجهات ذات العالقة بها
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لوطنيــة المقــروءة والمســموعة ا اإلعــالممــن خــالل وســائل  وٕاعالميــاحــداث الــزالزل والبــراكين علميــًا تغطيــة أ •
ثـارة الـذعر ية من أجل بـث روح الطمأنينـة بـين المـواطنين ومنعـًا النتشـار الشـائعات التـي مـن شـأنها إوالمرئ

  .والقلق بين فئات المواطنين المختلفة وحفاظًا على أمنهم وسالمتهم
  من خالل معايير فنية في حاالت الزالزل والبراكينماكن المناسبة لإليواء بكل محافظة تحديد األ •
يـف مـن سـتراتيجية للتخفوالتمنطـق الزلزالـي الـدقيق للمـدن اإل للقطـاعخريطة الخطورة الزلزاليـة  وٕانشاء إعداد •

  .آثار المخاطر الزلزالية حفاظًا على األرواح والممتلكات
  .توفير خرائط خطورة السيول لكل منطقة وتحديثها وفق المستجداتدراسة مخاطر السيول مع  •
  .مطار بمحطات رصد السيولتربط محطات رصد األ لقطاع غزةمبكر  إنذاربناء وتشغيل شبكة  •
حديد خصائصها الهندسية وتحديد األنـواع التـي قـد تسـبب مشـاكل وت غزةقطاع دراسة التربة والصخور في  •

  .والكوارث في حالة التطوير والبناء
قطـاع تزويد الـدفاع المـدني بدراسـات المخـاطر الجيولوجيـة الطبيعيـة مثـل الهبوطـات واالنخسـافات لمنـاطق  •

  .المختلفة ونتائج تحليل تلك الدراسات وتوصياتها غزة
، لتحديـد منـاطق وقسم العلوم البيئية بجامعـة األزهـر اإلسالميةجيولوجيا بالجامعة قسم الالتنسيق مع مدينة  •

و أو اسـتخدام مياههـا للشــرب أو بـالقرب منهــا أوالتــي قـد يـؤدي الســكن بهـا  اإلشـعاعيذات النشـاط  القطـاع
 .لى مخاطر صحيةالزراعة إ
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  :المكتب اإلعالمي الحكومي 18.1.2.2

المركزيـــة ومركـــز القيـــادة والـــتحكم بالـــدفاع عمليـــات الزارة المرتبطـــة بغرفــة تجهيــز وٕادامـــة غرفـــة عمليـــات الـــو  •
  .أو الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث المدني

 توعيـة إعالميـةسيق مع المديريـة العامـة للـدفاع المـدني والجهـات المعنيـة األخـرى إلعـداد وتنفيـذ خطـط نالت •
لإلعـالم عنهـا وفـق مـا يصـدر مـن توجيهـات فـي  اإلحـداثعن المخاطر الطبيعيـة المختلفـة، وتغطيـة كافـة 

 .شأنها
 .على األعيان المدنية اإلسرائيليةتجهيز البيانات الصحفية المتكررة والمستنكرة للهجمات  •
 .متابعة الرأي العام المحلي واإلقليمي للتطورات الميدانية وتحويلها لدوائر التحليل والمتابعة •
التطــورات الميدانيــة للحــوادث الطارئــة ومســتجدات الكارثــة وطــرق المحليــة حــول  اإلخباريــةتجهيــز النشــرات  •

 .السيطرة عليها
 .التي تساهم في تدهورها اإلشعاعاتتعزيز الجبهة الداخلية من  •
نجـازات الميدانيـة فـي محاصـرة الكارثـة آخـر اإلحصـائيات واإلعقد المؤتمرات الصحفية بشكل يـومي إلبـراز  •

 .والسيطرة عليها
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ــة ا 19.1.2.2 تــوفير العــدد الكــافي والــالزم مــن الســيارات الخاصــة   :لهــالل األحمــر الفلســطينيجمعي
باإلسعاف بكامـل تجهيزاتهـا البشـرية واآلليـة لنقـل المصـابين مـن مواقـع الكارثـة إلـى المستشـفيات والمراكـز 

  :وعليها تحقيق ذلك عبر ما يلي، الطبية
حـدث بعـد انتقـادهم أو مـن منطقـة األ، لطبـينقل اإلصابات من منطقـة تجمـع المصـابين ومنطقـة اإلخـالء ا •

  .إلى مراكز العالج حسب متطلبات الكارثة
  .سيارات اإلسعاف بكامل تجهيزاتها في معسكرات اإليواء التي يتم تشغيلها من توفير إعداد كافية •
  .عن أي إصابات يتم نقلها من منطقة الكارثة أو معسكر اإليواء الطوارئإبالغ مركز  •
  .رة الصحة لمعرفة القدرة االستيعابية للمستشفيات العامة والخاصةالتنسيق مع وزا •
دعـــم خطـــة اإلخـــالء الطبـــي بـــالفرق والفنيـــة باإلعـــداد الكافيـــة والالزمـــة لمواجهـــة الموقـــف تنســـيقا مـــع وزارة  •

  .الصحة
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ألعمــال المحــددة لــه فــي القــانون فــي الظــروف االعتياديــة طلــع المجلــس األعلــى للــدفاع المــدني بجميــع اي
  -:والطارئة ضمن آلية عمل تكفل تنفيذ هذه الواجبات من خالل 

عقد االجتماعات الدوريـة للمجلـس األعلـى للـدفاع المـدني فـي الظـروف االعتياديـة بحيـث يـتم مناقشـة  .1
 .مخاطر لمواجهتهاوطرح جميع الشؤون الخاصة بأعمال الدفاع المدني الشامل لتقييم ال

ضــع خطــة لكــل نــوع مــن أنــواع وضــع الخطــط الكفيلــة بمواجهــة الظــروف والحــاالت الطارئــة بحيــث تو  .2
 .الكوارث

 .\النظر بالتقارير الدورية التي تعدها أمانة سر المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها  .3
 .الدفاع المدني التطوعي وتجهيزها بحث موضوع تأهيل فرق .4
ن المتخصصـــة إلنجـــاز بعـــض األعمـــال التـــي يتطلبهـــا عمـــل المجلـــس األعلـــى للـــدفاع تشـــكيل اللجـــا .5

 .المدني
راء الخبــــراء والمستشــــارين حــــول بعــــض القضــــايا التـــي يكلفهــــم بهــــا المجلــــس األعلــــى للــــدفاع آدراســـة  .6

 .المدني
البقــاء فـــي حالـــة انعقــاد دائـــم منـــذ لحظــة وقـــوع أي كارثـــة وحتــى إزالـــة أثارهـــا بحيــث يمـــارس المجلـــس  .7

  .جباته وصالحياته ومهامه للسيطرة على الحالة الطارئةوا

��������א �ل�א��2����+��
جلـس األعلـى للـدفاع المـدني يقـوم الم :�74�א3א�1א���7س�א����5�6د+�ع�א���د
اإلجــراءات المناســبة للتقليــل مــن الخســائر الناجمــة عــن الكارثــة وذلــك بتــوفير المتطلبــات الخاصــة  باتخــاذ

تـي تشـمل متطلبـات مرحلـة االسـتعداد ومتطلبـات مرحلـة االسـتجابة ومتطلبـات لكل مرحلة من مراحلها وال
  -:مرحلة إزالة اآلثار وعلى النحو التالي 

�א:9�(دאد� )1� ��.��ط�����1 �

وفـــق الخطـــط المعـــدة مســـبقًا لكـــل نـــوٍع ) نوعـــه ، حجمـــه ، طبيعتـــه ، تكـــراره ، تطـــوره( تحديـــد الخطـــر  �
  .منها

فـرق التـدخل وجاهزيتهـا، وسـائل  وسـائل اإلنـذار،(الخطـر وتشـمل حصر اإلمكانيات المتوفرة لمعالجـة  �
غـــرف العمليـــات، متطلبـــات تقـــديم الرعايـــة الصـــحية وخـــدمات اإلعاشـــة واإليـــواء  ،يطرةاالتصـــال والســـ
  ).الخ … ووسائل النقل 

، تــأمين أهيــل فــرق العمــل النظــامي والتطــوعيت( تنظــيم اإلمكانيــات المتاحــة لمواجهــة الخطــر وتشــمل  �
حـــاالت إنقـــاذ، { ات خاصـــة بـــالطوارئ، تــوفير وســـائل العمـــل الالزمــة لمعالجـــة آثـــار الخطــر مســتودع

  ) .} الخ..حاالت إسعاف، حاالت إطفاء 
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  .وٕادامتها الستخدامها عند الحاجة اإلستراتيجيةإيجاد األنظمة الخاصة للمعلومات  �
ة للتطبيـق فـي الظـروف قابلـ منشـأهالتأكد من وجود خطة دفاع مدني خاصة بكل وزارة أو مؤسسة أو  �

  .الطارئة
  .إقامة وٕادامة وصيانة المالجئ العامة واإلشراف على جاهزية المالجئ الخاصة �
تنفيـذ التمـارين التطبيقيــة علـى فرضـيات لكــوارث تُنفـذ مـن قبــل جميـع األعضـاء الممثلــين فـي المجلــس  �

  . و بواجبه فيهااألعلى للدفاع المدني الختبار وتقييم مدى فاعلية االستجابة وقيام كل عض
تفعيل وتوجيه إعالم الكـوارث بحيـث يحقـق الغايـة المنشـودة والمتمثلـة فـي تحقيـق االسـتجابة المطلوبـة  �

لدى السـكان فـي مرحلـة االسـتعداد واالسـتجابة للتقليـل مـن الخسـائر التـي قـد يتعرضـون لهـا مـن جـراء 
  .الكارثة

للـــدفاع المـــدني فـــي مرحلـــة االســـتعداد تحديـــد المـــوارد الماليـــة التـــي تغطـــي أعمـــال المجلـــس األعلـــى  �
  .لمواجهة الكوارث

  .الغير في الظروف الطارئة معالتوصية بإبرام االتفاقيات الخاصة لتبادل المعونة  �
 .وضع اآللية المناسبة لتنسيق المعونات الدولية �

2( ��א:9���7� ��.��ط�����1 �

هــذه الخطــة لمعالجــة أثــار الخطــر  تقتضــي هــذه المرحلــة تــأمين االســتجابة الســريعة للعمــل المــنظم  وفــق
والســـيطرة عليـــه بأقـــل الخســـائر وعليـــه يتـــولى المجلـــس األعلـــى للـــدفاع المـــدني القيـــام بالواجبـــات والمهـــام 

  -:التالية
عن وقوع الكارثة ينعقد المجلس األعلى للدفاع المدني وتُفـتح غرفـة عمليـات الجهة المختصة بعد إعالن 

الممثلة بالمجلس األعلى للـدفاع المـدني  والدوائرف عمليات الوزارات المجلس األعلى للدفاع المدني وغر 
كمــا ويصــدر المجلــس أمــرًا إلــى الجهــات  ،اع المــدني فــي التقســيمات اإلداريــةوغــرف عمليــات لجــان الــدف

  .المعنية بإنذار سكان المنطقة المنكوبة
ســتجابة لمواجهــة الكارثــة يبقــى المجلــس األعلــى للــدفاع المــدني فــي حالــة انعقــاد دائــم طــوال مرحلــة اال �

  .وٕازالة أثارها
يصدر المجلـس األعلـى للـدفاع المـدني أمـرًا إلـى رؤسـاء لجـان الـدفاع المـدني فـي التقسـيمات اإلداريـة  �

مــن نظــاميين ومتطــوعين لاللتحــاق بمراكــز عملهــم المحــددة وفــي حالــة تعــذر التحــاق أي شــخص مــن 
  .هؤالء يلتحق بأقرب مركز وحسب طبيعة عمله

لمجلــــس األعلــــى للــــدفاع المــــدني عبــــر القنــــوات الرســــمية المعونــــات الدوليــــة مــــن الحكومــــات يطلــــب ا �
والهيئـــات الدوليـــة المعنيـــة بالشـــؤون اإلنســـانية وينســـق عمليـــة اســـتالمها والتصـــرف بهـــا وتنظـــيم عمـــل 

  .الفرق القادمة من الخارج للمساعدة في عمليات معالجة الكارثة
الخاصــــة بـــالكوارث والموثقــــة لــــدى غرفــــة عمليــــات المجلــــس  ةاإلســــتراتيجياالســـتفادة مــــن المعلومــــات  �
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  .األعلى للدفاع المدني والوزارات والدوائر الممثلة فيه ولجانه في التقسيمات اإلدارية
إطـالع المــواطنين علـى الحالــة أوًال بـأول مــع الدقـة فــي إعطـاء المعلومــة الصـحيحة مــن خـالل مراكــز  �

 .إعالمية تقام لهذه الغاية
 .ال الدولي من خالل الجهات المعنيةتأمين االتص �
ضــبط الموجــودات مــن المــواد التموينيــة والمحروقــات وتنظــيم صــرفها للمــواطنين علــى ضــوء المتــوفر  �

 .منها
 -:تتولى لجـان الدفـاع المدني في مرحلة االستجابة القيـام بالواجبات والمهام التالية �

) تحتيــة  المنشــآت،  الطــرق والجســور البنــى ال ،خســائر بشــرية( وقــف وتقيــيم األضــرارتقــدير الم �
أوًال بــأول مــن قبــل لجــان مختصــة فــي الميــدان وتمــرر المعلومــات إلــى غرفــة عمليــات المجلــس 

  .األعلى الرئيسة من خالل غرف عمليات لجان الدفاع المدني في التقسيمات اإلدارية 
إلداريـة للمباشـرة فـي اتخاذ القرار المناسـب مـن قبـل رؤسـاء لجـان الـدفاع المـدني فـي التقسـيمات ا �

عمليات البحث واإلنقاذ واإلسعاف واإلطفاء واإلخالء واإليواء واإلغاثة مـن خـالل مراكـز اإليـواء 
  .والحماية المجهزة بخدمات الرعاية الصحية واإلغاثة

 ،شــبكات الميــاه(  تقــوم الفــرق المتخصصــة بمعالجــة وتصــليح مــا يمكــن تصــليحه مــن الخــدمات �
 ).الخ…الهاتف، الطرق والجسور  ،الصرف الصحي، الكهرباء

تستمر لجان الدفاع المدني في تقدير الموقف في المنـاطق المنكوبـة مـن خـالل اللجـان الميدانيـة  �
 .يات المجلس األعلى للدفاع المدنيالمختصة وتمرر هذه المعلومات إلى غرفة عمل

 .هذه الغايةجمع شمل األسر التي تشتت بسبب الحالة من خالل فرق بحث ميدانية تشكل ل �
 .مكافحة األوبئة واألمراض التي تنتشر بسبب تعفن الجثث ونفوق الحيوانات �
المحافظـــة علـــى انتظـــام ســـير العمـــل فـــي المؤسســـات الرســـمية واألهليـــة والمنشـــآت بمـــا فـــي ذلـــك  �

 .الموانئ والمطارات والطرق الدولية
 .السيطرة على وسائط النقل الستخدامها في عمليات مواجهة الكارثة �
ثيق كافة اإلجراءات التي اتخذت خالل مرحلة االستجابة وتدوينها فـي سـجالت خاصـة لتكـون تو  �

 .مرجع يستفاد منه في المستقبل
 .إيجاد طرق بديلة ِعوضًا عن الطرق التي تضررت من جراء الكارثة �
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  -:االستجابة يقوم المجلس األعلى واللجان المنبثقة عنه باإلجراءات التاليةبعد االنتهاء من مرحلة 
إجـراء تقيـيم شـامل للموقــف لتحديـد األعمـال التـي يجــب القيـام بهـا والتـي لــم يـتم إنجازهـا خـالل مرحلــة  .1

  . االستجابة وكذلك تقييم األضرار التي لحقت بالمنطقة المنكوبة من خسائر باألرواح والممتلكات
حجـــم المـــوارد المتاحـــة لتقـــديم المســـاعدة للســـكان ومـــدى الحاجـــة إلـــى طلـــب مســـاعدات إضـــافية  تقيــيم .2
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أخـــرى لتغطيـــة احتياجـــات الحـــاالت الخاصـــة التـــي قــــد تبـــرز بـــين الســـكان ومنهـــا احتياجـــات األســــر 
  .المحرومة وذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن

مباشــرة عملهــا مــن جديــد بعــد تصــليح  تحديــد متطلبــات إعــادة تشــغيل المنشــآت المتضــررة لتــتمكن مــن .3
المنشـــآت ، المنشـــآت الغذائيـــة( هـــذه المنشـــآت  األضـــرار وتـــوفير المســـتلزمات الخاصـــة بالعمـــل ومـــن

وتلـك التـي تسـتخدم إلعـادة إصـالح قطاعـات أخـرى  )إلـخ... ، المنشآت االقتصاديةالخدماتيةالحيوية 
  الخ …مثل األسمنت والحديد 

فــــي ) خـــدمات عامـــة(دة التأهيــــل الشـــامل لكافـــة المرافـــقالالزمـــة إلعـــا تقـــدير حجـــم المـــوارد واألمـــوال .4
  .المنطقة المنكوبة

بعد تنفيذ كل مـا سـبق والـذي يـدخل ضـمن مرحلـة إعـادة التأهيـل يرفـع رئـيس المجلـس األعلـى للـدفاع  .5
المدني تقريرًا شامًال إلى مجلس الوزراء يتضـمن جميـع اإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـا مـن قبـل المجلـس 

جانـــه فـــي مرحلـــة االســـتجابة وٕازالـــة اآلثـــار كـــذلك األضـــرار التـــي تحتـــاج إلـــى إعـــادة تأهيـــل وٕاعمـــار ول
ليتســنى وضــع الخطــط الكفيلــة بتنفيــذها حســب األولويــات بالتعــاون مــع الحكومــات والهيئــات الخاصــة 

  . بإعادة األعمار

4( ����א��د���1א&دא �

يـه مـن أداء العمـل المطلـوب مـنهم البـد مـن حتى يتمكن المجلـس األعلـى للـدفاع المـدني ولجانـه ومتطوع
توفير الخـدمات اإلداريـة الالزمـة لتمكيـنهم مـن العمـل فـي ظـروف تمكـنهم مـن إنجـاز المهـام المسـندة لهـم 

  -:وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي 
برنـــامج األمـــم نـــروا و األ(  وتـــتلخص فـــي تـــوفير الطعـــام والشـــراب الـــالزم طـــوال فتـــرة العمـــل: اإلعاشـــة �

  . ) ، والمؤسسات الخيرية األخرى االجتماعية والتنمية اإلنمائيالمتحدة 
  .توفير المنام المناسب للذين تقتضي طبيعة أعمالهم اإلقامة في  مراكز العمل: اإلسكان �
  .واآلليات من المحروقات واإلنارةويتلخص في تأمين متطلبات التدفئة : الوقود �
  .طلبات عملهمتأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب مت: النقل �
  .)الهالل األحمر، وزارة الصحة، والخدمات الطبية (  الرعاية الصحية �

 للـدفاع األعلـى المجلـس مهـام تحديـد إن�:א���د
������د+�ع��א��5�6א���7س�و�9=و�����1>�מ 
  لسنة" 3"  رقم العام القانون من"  12"  المادة عليها نصت قد المدني
  -:اآلتي حسب 1998

  .المدني للدفاع ةالعام السياسة وضع .1
  .المدني للدفاع ومشاريع خطط من عليه يعرض ما وٕاقرار بحث .2
  .المدني للدفاع والمشروعات الخطط تنفيذ متابعة .3
  .طارئ حدث إي لمواجهة الضرورية اإلجراءات اتخاذ .4
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 فهــذا المهمــات مــن الرابــع البنــد وخصوصــا والمســئوليات المهــام تلــك علــى نصــت المــادة هــذه أن وبمــا
  .والكوارث الطوارئ حاالت مع والتعامل والجاهزية االستعداد تخص مهمات وبناء اغةصي يتطلب

  .المؤسسات بين الكارثة إدارة مجال في والتعاونية التنسيقية الفعاليات وزيادة التأكد �
 فــي أهــم االعتبــارات كأحــد المجتمعيــة التوعيــة تعتمــد منهجيــات وخلــق المجتمعيــة بالتوعيــة االهتمــام �

  .الكارثة رآثا من الحد
التدميريـة  اآلثـار مـن الحـد وٕاستراتيجية سنداي عمل كإطار الدولية والمواثيق االتفاقات ضمن العمل �

  .للكوارث
  .الكوارث أو الطوارئ لحاالت االستجابة على العمل �
 والتعـــاون لمشـــاركةا تحقيـــق وزيـــادة الخـــاص والقطـــاع المـــدني المجتمـــع منظمـــات دور وتنظـــيم إدراج �

  .الكوارث آثار من الحد مجال في القطاعات ميعج والتنسيق بين
ـــــات أدق الئحـــــة وضـــــع اتحديـــــدً  الكـــــوارث مخـــــاطر لمواجهـــــة الوطنيـــــة الخطـــــة بنـــــاء خـــــالل وســـــيتم  للواجب

ـــــى للمجلـــــس والمســـــئوليات ـــــة خـــــالل المـــــدني للـــــدفاع األعل  ومهامـــــه والجاهزيـــــة واالســـــتعداد التأهـــــب مرحل
 ومسـئولياته لمهامـه موسـع عـرض سـيتم كمـا الطارئـة لحالـةا وأ للكارثـة االسـتجابة مرحلة خالل ومسئولياته

  .واتخاذها بتحديدها يقوم نأ يجب التي واإلجراءات الكارثة بعد ما مرحلة خالل

 ��2�*�
�א��7���:א�(�����א:9�<� �
  .الداخلية وزارة – والتطوير التخطيط عام مدير.  1
  .المدني الدفاع – المدنية الحماية في مختص خبير.  2
  .األحمر الهالل – األحمر الهالل من مختص خبير.  3
  المعرفة مجاالت في مختصون خبراء.  4
  .وقسم علوم البيئية بجامعة األزهر، غزة اإلسالميةوالجيولوجيا بالجامعة  األرض علوم قسم.  5
  .الجامعات – الفلسطينية الجامعات من وخبراء مندوبون.  6
  .الجامعة اإلسالمية -ثبرنامج إدارة األزمات والكوار . 7

��א��7
�و�9=و�����1>�מ �� االستشـارية اللجنـة ومسـئوليات مهـام إن�:א�(������א:9�<��
  .الكارثة إدارة في تشكيلها التي تم واللجان للهيئات والعلمي الفني الدعم تقديم هو العلمية

  .الطوارئ حاالت وأ الكارثة بإدارة والمتعلقة الحالية واإلجراءات الخطط تقييم.  1
  .جيدة بطريقة النجازها والعلمي الفني الدعم وتوفير العملية والبرامج الخطط تلك وتطوير مراجعة.  2
 الوطنيـة للخطـة العـام الهـدف لـىإ الوصـول تضـمن وخطـط أفكار بوضع والمشاركة قتراحاالو  تطويرال.  3

  .والممتلكات رواحاأل حماية في الكوارث لمواجهة
  .الكوارث مواجهة في والمشاركة التنسيق على تبنى كاملة منظومة جادإي في المساعدة.  4
  .إليه والرجوع وتوثيقه الجامعات في العلمي البحث مجال تشجيع . 5
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  .فلسطين في والتنمية االستدامة على والبرامج الخطط وتنفيذ تطبيق تأثير دراسة.  6

 القـانون علـى بنـاءاً  المـدني للـدفاع األعلـى المجلـس تشـكيل يـأتي�:א���د
�����د+�ع�א��5�6א���7س 
 حســـب المجلـــس وهيكليـــة تشـــكيلة لـــىإ اإلشـــارة وقـــد تمـــت 1998 لســـنة" 3"  رقـــم المـــدني للـــدفاع العـــام
  .القانون هذا من السابقة المادة

  .رئيسا –معالي وزير الداخلية  .1
  .نائب رئيس –. مدير عام الدفاع المدني .2
  .مدير عام الشرطة .3
  .مدير عام األمن الوطني .4
  .عضوا –الشؤون االجتماعية العمل و  مدير عام وزارة .5
  .عضوا – واإلسكانالعامة  األشغالمدير عام وزارة  .6
  .مدير عام وزارة الصحة .7
  .مدير عام وزارة الحكم المحلي .8
  .مدير عام وزارة التربية والتعليم .9

  .مدير عام وزارة المالية .10
  .مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي .11
  .ة المواصالتمدير عام وزار  .12
  .وزارة الصناعة –مدير عام األمن الصناعي  .13
  .مدير عام وزارة التموين .14
  .مدير عام وزارة االتصاالت .15

 حيـث 1998 لسـنة" 3"  رقـم القـانون مـن" 8"  المـادة حسـب وذلـك مـراقبين أعضـاء أيضـا المجلس ويعتمد
 بهــم لالســتعانة الخاصــة وأ العامــة ســواء الخبــراء وأ للمؤسســات دعوتــه فــي للمجلــس الحــق القــانون يعطــي

  .يصدرها التي القرارات باتخاذ والمشاركة التصويت حق وٕاعطائهم المجلس جلسات لحضور
  .فلسطين في الخلوية تاالتصاال شركات .1
  .المهندسين نقابة .2
  .المقاولين اتحاد .3
  .الكهرباء شركة .4
  .الفلسطيني المجتمع خبراء .5
 .الفلسطيني األحمر الهالل .6
 .مداد والتجهيزالمديرية العامة لإل .7
 .المديرية العامة للعمليات المركزية .8
 .الجامعات الفلسطينية .9
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 الخطـط ضـمن العمـل نأ حيـث تطبيقهـا في ودقيقة كبيرة للكارثة االستجابة مرحلة في العمل مسئوليات إن

 لــه مخطــط هــو مــا انجــاز فـي العمــل نجــاح يضــمن الخطــط هــذه تطبيـق فــي والدقــة ســابقا إعــدادها تــم التـي
 نإ. الفلســــطيني للمجتمــــع والعامــــة الخاصــــة والممتلكــــات رواحاأل علــــى اإلمكــــان قــــدر المحافظــــة وبالتــــالي
 بناؤهـا يـتم سـيناريوهات وعمـل ،عليـه للتـدريب فـوراً  يخضـع أن يجـب حرجـة مرحلـة فـي الخطـط هذه تطبيق

  .دقيق بشكل ومراقبتها نتائجها قياس يجب والتي المعنية والمؤسسات والهيئات الوزارة مع
 الكــوارث لمواجهــة العــام اإلطــار بنــاء عــن المســئولة العليــا الهيئــة وهــو المــدني للــدفاع األعلــى المجلــس نإ

 لبنـــاء تخضـــع أن يجـــب والتـــي الفلســـطينية الحكومـــة ووزارات مؤسســـات مـــن كبيـــر عـــدد مـــن تتشـــكل والتـــي
 هـم نيدالمـ للـدفاع األعلى المجلس عضاءأ أن حيث قومنس سريع بشكل حدثاأل لمواجهة يسمح تشكيلي

 بقيـــادة هــو المجلـــس هــذا أن باإلضـــافة المؤسســات هـــذه فــي القـــرار وصــانعي األول القيـــادي المســتوى مــن
  .األمنية جهزةاأل جانب لىإ المدني الدفاع وعضوية الداخلية وزير

 ةبتشـــكيل ربطهـــا يجـــب االســـتجابة مرحلـــة فـــي ســـابقا إليهـــا اإلشـــارة تمـــت التـــي الـــثالث العمـــل مســـتويات نإ
 والتـي مؤسسـة لكل والصالحية المهمة حسب وذلك عمل مجموعات وخلق المدني للدفاع األعلى المجلس

 مرحلــة فــي المجلــس هــذا عــن قــةثبمن عمــل لجــان وتشــكيل ،الفصــل الثــاني –البــاب الثــاني  فــي ذكرهــا تــم
  -:التالي الشكل على تكون حيث االستجابة

  .والدراسات والمعلومات ةالتعليمي اللجنة .1
  .اللوجستى الدعم لجنة .2
  .اإلنشاء وٕاعادة اإلعمار لجنة .3
  .واإلخالء اإليواء عمليات إدارة لجنة .4
  .العالج عمليات وٕادارة الصحية اللجنة .5
  .والمتطوعين التطوع عمليات إدارة لجنة .6
  .واإلنقاذ البحث عمليات إدارة لجنة .7
  .واألمنية العسكرية اللجنة .8
  .واإلسناد الدعم لياتعم إدارة لجنة .9
  .الخطرة المواد مع التعامل عمليات إدارة لجنة .10
  .االتصالية العملية إدارة لجنة .11
  .جانباأل الرعايا شؤون إدارة لجنة .12

 مـن المـدني للـدفاع األعلـى المجلـس عن تنبثق نأ يجب التي اللجان لهذه تشكيل يديكمأ بين نضع وسوف
ولمعرفــة مهــام اللجــان فــي مراحــل الكارثــة راجــع  .حيةوالصــال المســئولية وحســب فلســطين كــل مؤسســات

  )3(ملحق رقم 
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 فــي مســئولياتها تحديــد يــتم ســوف لجنــة وهــي �−:وא��(�و�����1وא�د�א�1���9א�(������א��7
ومؤسســات فلســطين علــى  للــدفاع المــدني األعلــى المجلــس فــي عضــاءاأل مــن تشــكيلها ويــتم المرفــق

  .النحو التالي
  .لتعليمممثل وزارة التربية وا.  1
  .ممثل وزارة التخطيط.  2
  .المعلومات وتكنولوجياممثل االتصاالت .  3
  .وزارة الداخليةممثل .  4
  .ممثل جهاز الدفاع المدني.  5
  .)GIS(متخصصي نظام المعلومات الجغرافي .  6
  .ممثل الهالل األحمر الفلسطيني.  7
  .اإلعالمممثل وزارة .  8
  .يممثل وزارة االقتصاد الوطن.  9

مسـبقا  المحـدد المخطـط نجـازإ علـى تعمـل التي اللجنة هذه عن مسئوال والتعليم التربية وزير يكون حيث
  .الميدان في معها التعامل يتم التي والحاالت للخطط وتطوير وتخطيط

 
�−:א��و97���א�د6מ��7 �
  .والمواصالت النقل وزارة ممثل .1
  .العامة األشغال وزارة ممثل .2
  .الجتماعيةالتنمية ا وزارة ممثل .3
  .والتجهيز اإلمداد جهاز ممثل .4
  .المالية وزارة ممثل .5
  .المدني الدفاع ممثل .6
  .الصحة وزارة ممثل .7
 .األحمر الهالل ممثل .8

  .أو وكيل الوزارة اللجنة لهذه رئيسا والمواصالت النقل وزير  يكون حيث

 
7����.א&
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  .ممثل وزارة المالية. 1
  .واإلسكانالعامة  لاألشغاممثل وزارة . 2
  .ممثل وزارة التخطيط. 3
  .ممثل وزارة الداخلية. 4
  .نقابة المهندسين. 5
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  .نقابة المقاولين. 6
  .الدفاع المدني الفلسطيني. 7
  .ممثل شركة الكهرباء. 8
  .المعلومات وتكنولوجياممثل وزارة االتصاالت . 9

  .ممثل وزارة االقتصاد الوطني.10
  .ية المساعدةنقابة المهن الهندس. 11

  .ويرأس هذه اللجنة وزير المالية رئيسا لهذه اللجنة

 
7��-��:وא&�وא�3א&�4�1����6�3Aدא �
  .الفلسطيني المدني الدفاع .1
  .الفلسطيني األحمر الهالل جمعية .2
  .الفلسطينية الشرطة .3
  .الوطني األمن .4
  .واإلسكان العامة االشتعال وزارة .5
  .الصحة وزارة .6
  .الخارجية وزارة .7
 .المحلي حكمال وزارة .8

 :في حاالت الكوارث وهي اإليواءويضاف إلى هذه اللجنة الجهات التي تعمل على تطوير قطاع 
 .وزارة التنمية االجتماعية .1
 .األونروا .2
 (UNDP)ممثل عن  .3
 )OCHA(ممثل  .4
 .ممثل المجلس النرويجي لالجئين .5
 ممثل عن اللجنة الدولية للصليب األحمر .6

وينبثــق منهـا لجــان فرعيـة فــي كـل محافظــة يرأسـها مــدير ، نميــة االجتماعيـةوكيـل وزارة الت اللجنــة هـذه ويـرأس
  .المحافظة ويمثل الحكم المحلي بأكبر بلديات المحافظةمديرية التنمية االجتماعية في 
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  .الصحة وزارة .1
  .البيئة وزارة .2
  .والمواصالت النقل وزارة .3
  .التموين وزارة .4
  .مدنيال الدفاع .5
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  .الفلسطيني األحمر الهالل .6
  .الطبية اإلغاثة .7
  .المالية وزارة .8
 .الخارجية وزارة .9

 .الخدمات الطبية العسكرية .10
  .أو وكيل الوزارة الصحة وزير ويرأسها 
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  .وزارة التربية والتعليم .1
  .وزارة المالية .2
  .وزارة الداخلية .3
  .وزارة التخطيط .4
  .الدفاع المدني .5
  .لهالل األحمرا .6
  .جهاز الشرطة .7
  .جهاز األمن الوطني .8
  .ممثلين عن شركات االتصال الخلوي واألرضي .9

  .المعلومات وتكنولوجياوزارة االتصاالت  .10
 .وزارة الحكم المحلي .11
  وزارة الشباب والرياضة .12

أو وكيـــل وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني أو مـــدير عـــام قـــوى األمـــن  ويـــرأس هـــذه اللجنـــة وزيـــر الداخليـــة
  .الداخلي أو قائد قوات األمن الوطني
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  .الدفاع المدني الفلسطيني .1
  .وزارة الصحة  .2
  .العامة األشغالوزارة  .3
  .الهالل األحمر الفلسطيني .4
  .جهاز الشرطة .5
  .جهاز األمن الوطني .6
  .اإلعالموزارة  .7
  .اتحاد المقاولين .8
 .وزارة الزراعة .9
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  .د والتجهيزمداالمديرية العامة لإل .10
  .ويرأسها مدير عام الدفاع المدني
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  .وزارة الداخلية .1
  .الشرطة .2
  .والمديريات العامة األمنية األجهزة .3
  .وزارة الخارجية .4
 .وزارة النقل والمواصالت .5
 المخابرات العامة .6

  .ليأو مدير عام قوى األمن الداخ حيث ستكون وزارة الداخلية رئيسا لهذه اللجنة
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  .واإلسكانشغال العامة وزارة األ .1
  .وزارة الحكم المحلي .2
  .وزارة الزراعة .3
  .وزارة التخطيط .4
  .وزارة النقل والمواصالت .5
  .الدفاع المدني  .6
  .الشرطة .7
  .الهالل األحمر .8
  .الخارجية .9

 .وزارة االتصاالت .10
 .وزارة المالية .11
  .تجهيزمداد والممثل المديرية العامة لإل .12
  .اللجنة لهذه رئيسا أو وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان واإلسكان العامة األشغال وزارة ستكون حيث
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  .وزارة الداخلية .1
  .وزارة الصحة .2
  .واإلسكانالعامة  األشغالوزارة  .3
  .وزارة الحكم المحلي .4
  .الدفاع المدني .5
  .الل األحمراله .6
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  .وزارة النقل والمواصالت .7
 .وزارة البيئة .8

  .زارة البيئة رئيسا لهذه اللجنة بالشراكة مع الدفاع المدنيو حيث يتكون 

 7
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  .وزارة االتصاالت.  1
  .شركة جوال والوطنية.  2
  .وزارة التخطيط.  3
  .وزارة المالية.  4
  .وزارة الخارجية.  5
  .شرطةال.  6
  .العمليات المركزية. 7
  مجموعة االتصاالت الفلسطينية. 8
  .أو وكيل الوزارة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ويرأسها
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  .وزارة الخارجية.  1
  .وزارة المالية.  2
  .الشرطة.  3
  .الدفاع المدني.  4
  .وزارة االتصاالت.  5
  .ل والوطنيةشركة جوا.  6
  .اإلعالموزارة .  7
  .جهاز األمن والحماية. 8
 .المخابرات العامة. 9
  .أو وكيل الوزارة اللجنة لهذه رئيسا الخارجية وزارة ستكون حيث

 إن أســـاس العمـــل لهـــذه اللجـــان هـــو التنســـيق والمشـــاركة فـــي القـــرارات والخطـــط العمليـــة التـــي ســـيتم اعتمادهـــا
 بشـكل كبيـر يحـد بشـكل وتطبيقهـا الخطـة هـذه نشـر يضـمن مـا وهـذه للجـانا هـذه أعضـاء قبـل مـن وصياغتها

وبكــل  الكــوارث مــع التعامــل مراحــل علــى تحتــوي ســوف الخطــط هــذه بــأن العلــم مــع الكــوارث تلــك آثــار مــن
  .الكارثة تلك مستويات

مؤشــر  لهــو الخطــة هــذه علــى المــدني للــدفاع األعلـى للمجلــس ارئيًســ كونــه الداخليــة وزيــر معــالي مصـادقة نإ
الخاصــة  والممتلكـات رواحاأل حمايـة علـى مـنهم اوحرًصـ األول الحكـومي القيـادي المسـتوى اهتمـام علـى كبيـر

�.األرض هذه في والقاطنين الفلسطيني للشعب والعامة �
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 نيـــةاالعمر  المعـــالم مـــن كبيـــر عـــدد تضـــرر أو تـــدمير هـــو ةالطبيعيـــ للكـــوارث نيـــةاالعمر  اآلثـــار أبـــرز مـــن إن

 ممـا العامـة، فـقاالمر  مـن وغيرها سكنية ومبان جاوأبر  وقالع وأسوار ومدارس وكنائس مساجد من المختلفة
، الكــوارث بشــكل عــام عــن وردت التــي والمعلومــات لإلنســان، الحضــاري الجانــب علــى األثــر أســوأ لــه كــان

 العصــر فــي أمــا، المجــال هــذا فــي قيمــة معلومــاتتوضــح  خاصــةغــزة  اعقطــ وعــن الحــروب الثالثــة علــى
 تعرضـت لـو بحيـث كانـت كمـا تعـد لـم المباني فإن نياوالعمر  والتكنولوجي  العلمي التطور وبسبب الحديث
 الحيـاة علـى رأطـ لمـا حـةاالر  أسـباب لتحقـق وممتـدة شـاهقة أصـبحت فالمبـاني محدودة آثاره تكون ما لخطر

 السـالمة لتحقـق جديـدة تقنيـة وسـائل عـن نبحـث جعلتنـا متنوعـة لمخـاطر جديـدة مصـادر أضافت تقنية من
  .تانفجار واإل تاواالنهيار  ئقاالحر  في أساسا تمثل التي األخطار من

2�.���Cא��:א:"���د� �
 كــان ســواء حــدث،األ مــن المســتهدفة الجهــة اقتصــاد فــي نتــائج مــن الكارثــة، وقــوع علــى يترتــب مــا تتضــمن

 مـــن أنـــواع لـــثالث حادثـــة 123 ســـةابدر  األنـــدرو قامـــت وقـــد طبيعيـــة، غيـــر أو طبيعيـــة كارثـــة بســـبب ذلـــك
 خـالل سـنة 16 لمـدة العنيفـة واألعاصير والعواصف والفيضانات األرضية تاالهز  وهي الطبيعية المخاطر

 ليـــونم 18.8 بحـــوالي تقـــدر فقـــط الماديـــة الخســـائر بـــأن ســـةاالدر  أوضـــحت وقـــد، )1985-1970(الفتـــرة 
 إلحـاق إلـى تـؤدي فقـد للدولـة االقتصـادي النظـام فـي كبيـر خلـل بإحـداث الطبيعيـة الكـوارث وتتسـبب ،ياً يوم

 كبيــر، بشــكل والســمكية الحيوانيــة الثــروة تضــرر وأ والتجــاري، والصــناعي عــياالزر  بالقطــاع فادحــة أضــرار
  .السلع من وغيرها الغذائية المواد مختلف أسعار غالء على مباشر تأثير وللكوارث

 فهااز اســتن بســبب للدولــة، االقتصــادي الجانــب علــى ســلبي تــأثير لهــا أنواعهــا بكافــة الكــوارث فــإن ســبق ممــا
 راواالضــطر  الخارجيــة، الــديون زيــادة إلــى تــؤدي وقــد والماديــة، الماليــة ومواردهــا وٕامكاناتهــا الدولــة تالمقــدر 
  .الخارجية المعونات لجلب اللجوء إلى أحيانا

3�.���Cא��9	
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 علــى الكــوارث إلــى ينظــر فقســم ومعتقــداتهم؛ ديانــاتهم الخــتالف اً نظــر  الكــوارث نحــو النــاس منظــور ختلــفي

 الحـــدوث متكـــرر طبيعـــي أمـــر أنهـــا علـــى الكارثـــة إلـــى ينظـــر آخـــر وقســـم اإللهيـــة العقوبـــات مـــن نـــوع أنهـــا
 ينظـرون رونوآخـ بشـرية، ألخطـاء نتيجـة أنها على إليها ينظر وقسم العلمي، للتقصي إخضاعه ويحاولون

 دااألفــر  تعتـري ومتدرجــة متنوعـة نفســية آثـار هنــاك لـذلك للمــؤمنين االبـتالء مــن نـوع أنهــا أسـاس علــى إليهـا
 جمــاعي، تــأثير صــورة تتخــذ وقــد دىافــر  دااألفــر  تجتــاح قــد اآلثــار هــذه لهــا، تــرقبهم وقــت أو الكارثــة وقــت
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 اتجـاه الطبيعيـة، للكـوارث النفسـية ثـاراآل أهـم ولعـل ورعـب وخوف قلق فهي االطمئنان بعدم الشعور نتيجة
  . الكوارث هذه خطر عنهم ويزيل ليعينهم وجل عز اهللا من والمساعدة العون طلب إلى الناس

4.���Cא��
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  : هي الكارثة وقوع على المترتبة السكانية اآلثار أهم
 المنكوبـة المنـاطق مـن اتر هجـ الطبيعيـة الكوارث عن ينتج كان فقد السكان، توزيع في تاتغيير  حدوث. 1

  .الجفاف حدوث عند وخاصة أخرى، مناطق إلى
 مئــات األحيــان بعــض فــي الضــحايا بعــض عــدد بلــغ حيــث الســكاني، النمــو فــي كبيــرة تاتغييــر  حــدوث. 2

 النمـو وٕاعاقـة تـدهور علـى كبيـر أثـر له كان مما األطفال من منهم كبيرة نسبة وكانت الموتى، من اآلالف
  .السكاني

�א���.5��;����:�א&دא �
 العاديــة، للظــروف الموضــوعة اإلدارة وخطـط تيجيةاإســتر  علــى القضــاء للكارثـة اإلداريــة اآلثــار أهــم مـن نإ

 رةافغـز  الكارثـة، عـن تتلقاهـا التـي المعلومـات رةالغـز  الصـحيحةرارات القـ اتخـاذ على أحيانا اإلدارة قدرة وعدم
 الشــائعات وتنتشـر باواضــطر  اً تـوتر  اإلدارة تواجــه قـد كــذلك سـواء، األثــر فـي قلتهــا أو ونضـوبها المعلومـات
  .تاالقرار  في واالزدواجية الضغوط من امزيدً  يشكل مما والمبالغات
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 المعينــة، العســكرية المواجهــات بعــض نتـائج تحســم كانــت أنهــا إذ عـدة، سياســية آثــار الطبيعيــة للكـوارث نإ

  :يلي كما النتائج هذه أهم من بعض ذكر ثم آخر، على طرف لصالح نتائجها بتغيير تتسبب أو
المعــــارك  بعــــض نتيجــــة تغييــــر أو المتحاربــــة، األطــــراف بــــين الــــدائر والقتــــال الحربيــــة العمليــــات توقــــف -أ

  .العسكرية والمواجهات
 ثحـدو  عنـد وخاصـة الدفاعيـة، التحصـينات مـن وغيرهـا والقـالع األسـوار تهـدم فرصـة األعداء انتهاز -ب

 والمواقـع العســكرية، الثغـور علـى مـن غـاراتهم ويشـددوا ليهــاجموا بهـم، حـل بمـا النـاس وانشـغال الـزالزل،
  .على اإلسالم الصليبية الحروب عصر خالل خاصة ذلك وتجلى

  .المناطق لهذه المجاورة الحاكمة السلطة أو الدول إلى المنكوبة المناطق بعض ضم -ت
  .ةالداخلي باتااالضطر  بعض حدوث -ث
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 نـواح فـي يحـدث الضـرر وهـذا التنمويـة، المـوارد تخصـيص فعاليـة من كبير بشكل تعيق أن للكوارث يمكن
 المــوارد هــذه سـةاودر  استكشــاف المسـئولين وعلــى نفسـه االقتصــاد مثــل معقـدة آثــاره تكـون أن ويمكــن كثيـرة،

 مجاالبـــر  انقطـــاع تقيـــيم مثـــل الكارثـــة، وقـــوع بعـــد متـــوفرة تكـــون لـــن المـــوارد هـــذه مـــن أي لتحديـــد الضـــائعة
 وقــوع بعــد مــا احتياجــات لتلبيــة المــدى قصــير هــدف تحقيــق نحــو الرئيســية الــبالد مــوارد وتحويــل التنمويــة،
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 داخــل واالجتماعيــة واالقتصــادية السياســية الظــروف فــي اً تغيــر  تســبب مــا عــادة الكــوارث نأ حيــث الكارثــة،
  .البالد

 يـتم بحيـث كـوارث كمنطقـة المنطقـة أعلنـت مـا إذا االسـتثمار منـاخ علـى السـلبية ثـاراآل سـةادر  همعلـي كمـا 
 الــذي البلـد أو للمنطقــة والدوليـة المحليـة االســتثمارية األمـوال رؤوس لجــذب المتبقيـة الفـرص هــي مـا تحديـد
 الرسـمي غيـر بااالضـطر  ةمرحلـ نهـاءإ بعـد الـبالد عليهـا سـتكون التـي الحالة هي ما اً وأخير . الكارثة دمرته
 وقــوع قبــل ســائدة كانــت التــي الظــروف إلــى أقــرب بطريقــة حيــاتهم المــواطنين متابعــة حيــث مــن الكارثــة بعــد

  .الكارثة
)Virtual University for Small States of the Commonwealth: ND(   

8�.���Cא��:�א:7����6 �
 إليــه تــأول مــا بســبب أنــه حيــث المنطقــة، فــي اعياالجتمــ الجانــب علــى ســلبي تــأثير لــه الكــوارث، وقــوع نإ

 قـــد وكــذلك ،ســلباً  االجتماعيـــة المناســبات علــى يــؤثر فإنـــه قائمــة، تكــون التـــي المخــاطر وبســبب األحــوال،
 فئـــات بـــين والـــتالحم بطاالتـــر  مـــن امزيـــدً  تعطـــي أخـــرى ناحيـــة ومـــن والتشـــرد، األســـرى، التفكـــك إلـــى يـــؤدي

  .الواحد المجتمع

9�.�Eא�������Cא:� �
تــؤثر الكــوارث علــى البيئــة المحيطــة بالحيــاة البشــرية وينــتج عنــه تلــوث بيئــي للمــوارد الطبيعيــة والمصــادر 
المائيـة والهــواء والتربــة ومـا ينــتج عنــه ضــجيج ذو مسـتويات عاليــة ال يســتطيع اإلنسـان تحملــه ممــا يتســبب 

رات زمنيــة كبيــرة، تزيــد مــن فـي أضــرار جســمانية لإلنســان، وكمــا وتســتمر آثــار الكــوارث علــى البيئــة إلــى فتــ
معانــاة الشــعوب التــي يتعرضــون لهــا، وهــذا يتطلــب عمليــات أعــادة تأهيــل للبيئــة بمــا يتناســب مــع الحــد مــن 

  .مخاطر الكوارث عليها
� �

� �

� �
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  يوضح اللجان المنبثقة عم المجلس األعلى) 5(جدول رقم 

  .اللوجستى الدعم لجنة  .والدراسات والمعلومات العلمية اللجنة

  .العالج عمليات وٕادارة الصحية اللجنة  .اإلنشاء وٕاعادة اإلعمار لجنة

  .والمتطوعين التطوع لياتعم إدارة لجنة  .واإلخالء اإليواء عمليات إدارة لجنة

  .واإلنقاذ البحث عمليات إدارة لجنة  .واألمنية العسكرية اللجنة

  .الخطرة المواد مع التعامل عمليات إدارة لجنة  .واإلسناد الدعم عمليات إدارة لجنة

  .األجانب الرعايا شؤون إدارة لجنة  .االتصالية العملية إدارة لجنة
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 نأفــي كــل أنــواع الكــوارث التــي يمكـــن  تطــوير بــرامج الــوعي المجتمعــي والبــرامج التعليميــة والمعرفــة.  1
  .تتعرض لها فلسطين

  .التنسيق مع اإلعالم وتشجيع اتخاذ خطوات االستعداد للمواجهة.  2
 ســـبوعية والتقـــارير ونشـــر الدراســـات فـــي مجـــال االســـتعداد والتصـــديو األأشـــهرية إصـــدار الـــدوريات ال.  3

  .للكوارث
تشـــجيع الطـــالب فـــي المـــدارس والجامعـــات علـــى زيـــادة الـــوعي المجتمعـــي وحضـــور ورشـــات العمـــل .  4

  .التي من شأنها رفع معايير االستجابة في المجتمع الفلسطيني والدورات
 داراتهـا فـي المنـاهج التعليميـةإ إدارة الكارثـة واالسـتجابة لهـا و  مجـالصياغة منهاج تعليمـي واضـح فـي .  5

  .والجامعات المدارسفي 
 تطــوير سياســات وٕاســتراتيجيات التــي مــن شــأنها الحــد مــن آثــار الكارثــة كتطــوير نظــام معــايير خــاص.  6

  .بالبناء وسياسة استخدام األراضي في فلسطين
جــراءات إلــى أحــدث إفــي المجلــس األعلــى مــن أجــل الوصــول خــرى التنســيق والتعــاون بــين اللجــان األ.  7

  .لتحقيق الحماية الوقائية والعالجية والوقاية العالمية السالمة

 ���א:9���7�−�Aل�א��2� ��.� �

  .التعامل مع المعلومات الواردة من غرف العمليات وتحليلها ودراستها. 1
  .يس المجلس األعلىكوارث عن طريق رئرفع التوصيات للهيئة الوزارية العليا لمواجهة ال. 2
  .وليات العملأات العاملة في مجال الكارثة حسب و البعثأالترتيب للبعثات األمنية . 3
  .مثل المستشفيات والمدارس ودور العيادة والقنصليات اإلستراتيجيةتحديد نقاط العمل . 4
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 رتداديــةاأنــذرت بحـدوث حالــة طارئــة  وأذا تطــورات حالـة الطــوارئ إنــذار خـالل الكارثــة تبنـي عمليــة اإل. 5
  .خرىأ

  .منة التي سيتم اقتراحهالى المناطق اآلإخالء وتوجيهها ترتيب عمليات اإل. 6
  .ستشكل هذه اللجنة نقطة التواصل بين المجتمع الفلسطيني ومراحل الكارثة وتطوراتها. 7

 �����64د-�א��;*�ل�وא���6��−��(د�א��2� ��:−� �

  .ر التي تم رفعها خالل مرحلة الكارثة ورفع التوصيات الخاصةدراسة التقاري.  1
  .نعاش واالستشفاء في هذه المناطقماكن المتضررة ودراسة برامج اإلتحديد األ.  2
  .التعامل اإلداري والمعلوماتي مع المصابين والمتوفين من أثر الكارثة.  3
  .الكارثة إلدارةلهيئة العليا لى اإصدار توصيات العمل إ تحليل الحالة بعد الكارثة و .  4
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  .استخدامهاالمتاحة والتي يمكن  اإلمكانياتإنشاء قاعدة بيانات عامة لكل .  1
  .للمتدربين والمتطوعين على أسس التعامل مع الكوارث واإلسنادتوفير الدعم .  2
  .توفير برامج الحركة الخاصة وتحديد الخرائط الجغرافية للحركة حسب دراسة خارطة المخاطر.  3
  .تخزين المواد الضرورية للدعم في حالة الكارثة وتجديدها بشكل مستمر.  4
  .تحديد المناطق التي يمكن تشكيلها كنقاط داعمة ومركزية في عمليات الدعم.  5
 إلــيهم الــدور الـذي سـيوكل ألهميـةبشـكل جيـد  وٕاعــدادهممـن هـذه اللجنـة تـدريب طـواقم العمـل المنبثقــة .  6

  .في هذه المرحلة
 كالمستشـــفيات والجامعـــات والقنصـــليات وكيفيـــة اإلســـتراتيجيةئط الخاصـــة بـــالمواقع ار الخـــتـــوفير وبنـــاء .  7

  .إليهاالوصول السريع واآلمن 
رفـــع التقـــارير للـــرئيس وتبنـــي كامـــل فـــي المجلـــس األعلـــى و  األخـــرىالتنســـيق و التعـــاون مـــع اللجـــان .  8

  .والتعاون والمشاركة في العمل للتكاملية

 ���א��2� ���−��א:9���7� ��.� �

  .للفرق العاملة الستعمال المصادر المتاحة التي تم دراستها وتخزينها اإليعاز.  1
  .ىااللتزام الكامل بمبادئ الخطة وتوفير الدعم لما تم صياغته في المرحلة األول.  2
  .التواصل مع غرف العمليات والعمل من خاللها ضمن الخطط المعدة مسبقا.  3
  .لى غرفة العمليات الرئيسيةإلى غرف العمليات ومن ثم إالتقارير الدورية من مكان العمل رفع .  4
  .دارتها بشكل جيدإ نظام السحب من المخازن و  وٕاتباعر التي تم تخزينها بفاعلية دامصال استعمال.  5
  .توفير مركبات وآليات تكون مستعدة للعمل الفوري عند الحاجة.  6
سـتراتيجية اإل سـتراتيجية والتركيـز علـى المنـاطقالتنسيق والتعاون والمشاركة في تحديد نقـاط العمـل اإل.  7

  .كالمستشفيات والجامعات والمدارس والقنصليات

��(د ���−�א��2� ��−:وא���6��א��;*�ل��64د-�� �

  .الدعم الكامل للفرق العاملة في مجال التعافي واالستشفاء في موقع الكارثةتوفير .  1
  .و المهددة بالتدميرأء وٕانشاء البنى التحتية المدمرة توفير المواد الخاصة بالبنا.  2
 علـــى رؤيـــة هـــذه جنبيـــة حســـب خطـــة تـــتم بنـــاءً ين والوفيـــات والوفـــود والبعثـــات األتســـهيل نقـــل المصـــاب.  3

  .اللجنة
  .ساليب الحياة والعيشأكل و المصابين عبر تزويدهم بالماء واألم مخيمات الالجئين و دع.  4
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  .نشاءات والتجمعات السكانيةاء قاعدة بيانات تخص المباني واإلبن.  1
  .راسات وتوجيه الوعي المجتمعي نحو مخاطر البناء غير اآلمنتحديد مناطق الخطر حسب الد.  2
  .خالء واإليواء داخلهاطق اآلمنة والمناطق التي سيتم اإلتحديد المنا.  3
 فـــــي منـــــاطق متعـــــددة وحســـــب األولويـــــة فـــــي المنـــــاطق وٕانشـــــاءهاتخطـــــيط وتقيـــــيم وتوزيـــــع المالجـــــئ .  4

  .الفلسطينية
 ابط فـــي عمليــات البنـــاء يـــتم الموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل مجلـــسالعمــل علـــى انجـــاز لـــوائح قانونيـــة وضـــو .  5

  .الوزراء
  .ي مكان وضمن األولوياتأتوفير بيوت متنقلة جاهزة لتركيبها في .  6
  .ا لهذه اللجنةداريً إتدريب مجموعات عمل تتبع .  7
 ااسـتعدادً في المجلـس مـن أجـل خلـق بيئـة فلسـطينية جيـدة و  األخرىتنسيق العمل والتعاون مع اللجان .  8

  .ا للحد من حاالت الكوارثجيدً 
 الصــالحيات القانونيــة والماليــة فــي إنشــاء المالجــئ فــي المكــان الــذي تــرى اللجنــة بأنــه مناســب إعطـاء.  9

  .بشكل جيد وٕانشاؤهاوتحديد المناطق اآلمنة 

 ���א��2� ���−��א:9���7� ��.� �

  .ء المدمرةإصالح المباني المتضررة بفعل الكارثة وٕاعادة بنا.  1
  .تجهيز المالجئ والمناطق اآلمنة وجعلها مستعدة الستقبال المواطنين.  2
 و فــيأواالحتياجــات فــي البنيــة التحتيــة  عمــل مســوحات يوميــة فــي منــاطق فلســطين وتحديــد الخســائر.  3
  .مالك الخاصة والعامةاأل
  .اددة سلفً لى مواقع ومالجئ محإن والمواطنين من المناطق الخطرة المصابينقل .  4
 العمـــل مـــع اللجـــان والتواصـــل التــــام فـــي تـــوفير التمديـــدات الكهربائيــــة والمائيـــة بشـــكل ســـريع وتحديــــد.  5

  .كثر حاجة كالمستشفياتفي توفير هذه الخدمات للجهات األ األولويات

��(د� ���−�א��2� ��−:وא���6��א��;*�ل��64د-�� �

  .زالتهاإالمناطق غير اآلمنة والعمل على  لتحديدخرى لعمل مسوحات كاملة العمل مع اللجان األ.  1
  .رفع تقارير دورية عن سير العمل في بناء المرافق العامة والخدمات الضرورية.  2
  .والبدء بالتنفيذ حسب األولوية اإلعمار إلعادةالعمل على انجاز موازنات تقديرية .  3
  .ثة مثل خدمات الماء والكهرباءالالجئين بعد الكار  لتجمعاتتوفير الخدمات الضرورية .  4
 العمـل مــع الفــرق والبعثـات فــي مخيمــات الالجئــين المحليـة لحصــر الخســائر ومحاولـة إعــادة البنــاء بشــكل. 5

  .سريع
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 خــالء مــن المبــاني والمبــاني العامــة ووضــعدريب علــى عمليــات اإلامــة تهــتم بالتــإنشــاء إســتراتيجية ع.  1
  .على كل حالة من هذه المباني بناءً خطط مسبقة 

 علـى المعرفـة خـالء بنـاءً بـؤرة تـدريب تهـتم بموضـع اإل وٕانشـاءتدريب طواقم العمل لكل مؤسسة وخلـق .  2
  .والقدرة على التنفيذ

  خـــالءيــتم التواصـــل مــن خاللهـــا لبــدء عمليـــات اإل واحـــدة وعالمــات موحـــدة حيـــث اتصــالتحديــد لغـــة .  3
  .لإليواء اآلمنةنذار المبكر وتحديد المناطق كمرحلة من مراحل اإل

 حيث يتم إخالء المصـابين وٕايـوائهم فـي هـذه المنـاطق لإليواءإنشاء مخيمات تدريبية وتهيئها كمناطق .  4
  .كسيناريو يمكن تقييمه في مرحلة االستعداد

خـــرى وتـــوفير قاعـــدة بيانـــات فـــي بالتنســـيق والتعـــاون مـــع اللجـــان األ ي المجتمعـــي والعمـــلزيـــادة الـــوع.  5
  .لى الهيئة العليا لمواجهة الكوارثإعدادها ورفع تقارير دورية إالتي تم  المناطق

 تحديـــد االحتياجـــات الفوريـــة وتخزينهـــا فـــي منـــاطق آمنـــه والتـــدريب عليهـــا حيـــث ســـيتم اســـتخدامها فـــي.  6
  .ةمرحلة االستجاب

  .خالءنقاذ واإلالمات الدولية في مجال البحث واإلالتدريب على الع.  7
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  .اإلخالءالتواصل مع الفرق التي تم انجازها وتشكيلها من خالل عالمات التواصل للبدء بعمليات .  1
  .اإلخالءعمليات  من قبل غرفة العمليات بما يخص الواردةدراسة وتحليل التقارير .  2
  .مناطق اإليواء إلىبالطريقة التي تم التدرب عليها ونقل المواطنين  اإلخالءالقيام بعمليات .  3
  اسفيرتطبيق مبادئ الحماية وفق مشروع دليل . 4
  .توفير المتطلبات الدنيا من االستجابة العاجلة والرعاية للمشردين داخل مراكز اإليواء. 5

��(د ���−�א��2� ��−:وא���6��א��;*�ل��64د-�� �

  .لى المناطق اآلمنةإعمل كشوفات تفصيلية بالمواطنين الذين تم إخالؤهم .  1
  .عمل كشوفات تفصيلية بالمواطنين الذين تم إخالؤهم والمصابين وتحديد وجهة انتقالهم.  2
  .عمل كشوفات تفصيلية لحاالت الوفاة ومكان تواجدهم.  3
  .المخيمات والمناطق اآلمنة واإلعداد المتواجدة بداخلهاعمل كشوفات تفصيلية ب.  4
  .التقارير الدورية عن حالة النزالء والوضع المعيشي لهم.  5
  .نجاز المهمات بشكل سريعإخرى والعمل على ام البالغ بالتعاون مع اللجان األاالهتم.  6
والعمـل  لواضـحة عـن حجـم الكارثـةاالتصال والتواصل مع فرق العمليات وقيادة اللجنة لرسم الصـورة ا.  7

  .الذي تم انجازه
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  .المتخصصة واإلسعافاتسعافات األولية تدريبية على اإل وٕاستراتيجيةرامج إنشاء ب.  1
 أرجـاء فلســطين وتحديــد عالمــات اتصــالية بــين هــذهتشـكيل فــرق طبيــة ومســعفين مــوزعين علــى كامــل .  2

  .الفرق وتشكيل فرق معالجين نفسيين
  .نشاء نقاط صحية ومراكز في المخيمات والقرى والمناطق النائيةإ اقع والحالة و تحليل الو .  3
 قســعافات األوليــة فــي كــل المرافــالوقائيــة وتــوفير معــدات اإل بــاإلجراءاتهميــة االلتــزام أكيــد علــى أالت . 4

  .العامة والخاصة
  .توفير مخازن ومستودعات من المواد العالجية المستخدمة في حاالت الكوارث.  5
  .ت البشرية والموادار والقدتجهيز المستشفيات والمرافق والنقاط الصحية بكامل المعدات .  6
  .العالجية والخيامتجهيز مالجئ عالجية للمصابين وتحضير المستشفيات المتنقلة .  7
 وقـات الكـوارث والتـدريبأالالزمـة فـي  االتصـالالتعاون والتنسيق بين كل اللجان العاملة وٕايجاد طـرق  . 8

  .عليها
  .نقاذ الحاالت الخاصة وضرورة توفير قوائم ومعلومات مفصلة عنهمإتوفير برامج . 9
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  .لكارثةالعالجية لكل المتضررين من ا باألعمالالقيام .  1
  .توفير العالج النفسي من قبل كادر متخصص للمتضررين.  2
  .رفع تقارير دورية لفرقة العمليات المركزية.  3
  .سعاف داخل مخيمات الالجئين والمتضررين في المناطق اآلمنةإتوفير طواقم طبية ومعدات .  4
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  .يم الخدمات العالجية للمتضرريناالستمرار في تقد -1
  .حاالت بعد الكارثةلتقيم الوضع الصحي ل -2
  .تقديم التقارير الدورية عن المتضررين والوفيات والحاالت التي تم التعامل معها -3
  .لى مراكز العالج المستشفياتإنقل المصابين من المخيمات  -4
  .ن الكارثةوغير المتضررين م للمتضررينتقديم الدعم النفسي  -5
 لــى المنــاطق المقترحــة وحســبإجنبيــة وتســيرها طبيــة األجــراءات مــع البعثــات الالتعامــل واســتكمال اإل -6

  .األولوية
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 خــالء والبحـث تحــتذ واإلنقـاسـعافات األوليــة واإلمتطــوعين فـي كافــة المجـاالت مثــل اإلتشـكيل فـرق ال.  1
  .قاض للمساعدة في الحد من آثار الكارثةناأل

  .ستراتيجية مفصلة من قبل هذه اللجنة لتوضيح آلية العمل المتبعة مع هذه الفرقإبناء .  2
  .التدريب المجتمعي لرفع قدرة المجتمع الفلسطيني على التعامل مع الكوارث بشكل جيد.  3
 كــد مــن مــدى جاهزيــة هــذه الفــرق فــيأللتفــي منــاطق معينــة مــن فلســطين  عمــل ســيناريوهات متكاملــة.  4

  .المساعدة للطواقم العاملة وكل في تخصصهم تقدي
 الالزمـــة وبنـــاء هيكليـــة اتصـــالية معهـــم للقيـــام االتصـــالجهـــزة أفير المعـــدات الخاصـــة بـــالمتطوعين و تـــو .  5

  .بأعمالهم بأسرع وقت ممكن
 دورة حيــاة الكارثــة مــن خــالل تقــديم المعرفــة الالزمــة بأساســياتخلــق مجتمــع قــادر علــى التعامــل مــع .  6

  .التعامل مع هذه الحاالت
  .التركيز على البرامج التوعوية من خالل الكتيبات وبرامج التلفزيون والمجالت والجرائد.  7
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  .للحد من آثار الكارثةفرز المتطوعين واالتصال معهم لممارسة مهامهم التطوعية .  1
  .تخصصين في شتى المجاالتمتكون مهمة المتطوعين هي مهمة فنية لمساعدة ال.  2
  .اآلمنةالمساعدة في تقديم الخدمات في مخيمات الالجئين والمناطق .  3
  .الخدمات للمتضررين والمصابين مجنبية وتقديعمل مع الفرق العاملة والوفود األال.  4
  .الدورية على سير العملية التطوعية وكل في مكانه لغرفة العمليات رفع التقارير.  5
  .التنسيق والمشاركة والتعاون مع اللجان العاملة األخرى وتقديم المساعدة لهم.  6
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  .استكمال واستمرار أعمال التطوع وتقديم الخدمات مع اللجان العاملة.  1
 تقــديم الــدعم الــالزم والخــدمات للمنــاطق اآلمنــة والمالجــئ والمســاعدة فــي تقــديم المســاعدات والمالبــس . 2

  .والغذاء والفراش للمصابين
جهــزة التــي تــم تزويــدهم بهــا ومــن خــالل التقــارير الدوريــة العمليــة االتصــالية واألالتواصــل مــن خــالل .  3

  .العمليات لغرف
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  .ةنقاذ المتخصصتشكيل فريق البحث واإل.  1
  .نقاذ للمؤسسات العاملة في هذا المجاللعمليات البحث واإل ةمتكامل ةتدريبيبرامج تقديم .  2
  .هكمل وجأعدات كاملة حتى تكون مستعدة على تجهيز هذه الفرق بإمكانيات وم.  3
  .ساليب التعامل مع الحاالت الطارئة والكوارثأرفع الوعي المجتمعي في .  4
  .نقاذشارات الدولية في مجال البحث واإلالتدريب على التعامل مع اإل.  5
 باإلمكانيــاتنقــاذ ودعــم المؤسســات العاملــة ب المتخصــص بعمليــات البحــث واإلإنشــاء مدرســة للتــدري.  6

  .للتعامل مع جميع الحاالتوالقدرات البشرية والمادية 
  .إنشاء مستودعات تحتوي على كامل المعدات الضرورية الستعمالها في مرحلة الكارثة.  7
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  .توزيع فرق البحث واإلنقاذ على المناطق وحسب األولوية.  1
  .و حاالت الوفياتأعداد التفصيلية عن المصابين توثيق األ.  2
  .لى غرفة العمليات المركزيةإو اللحظية أرفع التقارير اليومية .  3
  .اإلنقاذالمعدات الثقيلة في عمليات  باستخداماستكشاف المنطقة قبل اتخاذ القرار .  4
  .العمل بالتنسيق والتعاون مع الفرق الطبية العاملة في الموقع.  5
  .ب تقرير مسئول الفريقو حسأضرورة للتعامل معها  األكثرالعمل مع الحاالت .  6
 واسـتكمالال بعـد وضـع العالمـات الدوليـة إنقـاذ فيهـا من المنطقة التـي يجـري البحـث واإل عدم الخروج.  7

  .العمل الالزم

��(د ���−�א��2� ��−:وא���6��א��;*�ل��64د-�� �

  .)مصابين ووفيات(إحصاء الحاالت التي تم التعامل معها .  1
  .لى اللجنة العليا والهيئة العليا إلدارة الكارثةإصيلية ورفعها اء قاعدة بيانات تفإنش.  2
  .حاالت ووفيات إليجادنقاض والركام األ إلزالةمباشرة عمل المعدات الثقيلة .  3



 

 

104  

F�
����:���وא�(29�
 :�>�מ�א��7
�א��

 ����–"�ل�א��2� ��.א:9�(دאد�� �

  .زة األمن الفلسطينيهمنتسبي أجساليب التخفيف من حدة الكارثة لأرفع الوعي في .  1
 التعــاون والتنســيق مــع اللجــان األخـــرى لفــرض الســيطرة واألمــن وعــدم حصـــول حالــة مــن الفلتــان فـــي.  2

  .موقع الكارثة
  .زمة والكوارث والطوارئرامج تدريبية على كيفية إدارة األبناء ب.  3
  .جهزة األمنية فيهاية وتمثيل األرفة العمليات المركز بناء نظام تواصل واتصال كامل من خالل غ.  4
  .دعم وتشكيل سيناريوهات تدريبية للعمل مع الفرق المتخصصة في التعامل مع الكارثة.  5
  .جهزة األمنية وكيفية توزيعها في حاالت الكوارثاعدة بيانات سرية عن إمكانيات األنشاء قإ.  6

 ���א��2� ���−��א:9���7� ��.� �

  .و الحالة الطارئة وجعلها منطقة عمل عسكريأغالق منطقة الكارثة إ القانون و فرض حالة النظام و .  1
  .يواء وعمليات الدعم اللوجستيخالء واإلي عمليات اإلدماج القوات الفلسطينية فإ.  2
  .حدثقيادة غرف العمليات التي يتم تشكيلها في مناطق األ.  3
  .لمختصةاعتقال الخارجين عن القانون وتقديمهم للمحاكم ا.  4
  .جنبية والبعثات العاملةاأل نقاذتسهيل عمل وحماية فرق اإل.  5
  .ستراتيجية مثل المستشفيات والقنصليات والسفاراتتوفير الحراسة الالزمة على المناطق اإل.  6
  .لى المناطق حسب األولويةإسعاف والبحث نقاذ واإلتوجيه عمليات اإل.  7

��(د ���−�א��2� ��−:وא���6��א��;*�ل��64د-�� �

  .حماية المقدرات الوطنية والبنية التحتية وعدم السماح بانتشار الفوضى.  1
  .للفرق العاملة لألمنتقديم الدعم اللوجستي واالتصالي والتابع .  2
  .لى الهيئة العليا لمواجهة الكوارثإتقديم تقارير أمنية وعسكرية دورية لغرفة العمليات ورفعها .  3
 لــى المستشــفيات بطريقــة ســريعةإلــة وايصــال المتضــررين مــن البعثــات جنبيــة العامات األحمايــة البعثــ.  4

  .وآمنة بالتعاون مع خدمات االسعاف والفرق العلمية
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  .خرى وحسب األولويةبالتعاون والتنسيق مع اللجان األ تعمل هذه اللجنة.  1
  .وقات الكارثةأمن الممكن أن يتم استعمالها في  مكانيات التيقاعدة بيانات عامة عن اإل.  2
  .و الحاالت الطارئةأوقات الكوارث أنشاء مخططات وخرائط للعمل من خاللها في إ.  3
  .جمع السكانيهمية والتمناطق مختلفة في فلسطين وحسب األ سناد فيتوفير مراكز للدعم واإل.  4
  .ثقيلة وتدريب الفرق العاملة على صيانتها وعملها وآلياتتجهيز هذه المراكز بمعدات .  5
  .نقاض وهميةأزالة إ خرى على عمليات إنقاذ وٕاخالء و دريبات وسيناريوهات مع الفرق األعمل ت.  6
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  .يات البشرية والمعدات واآلليات حسب األولويةمكاندعم اللجان العاملة بالمواد واإل . 1
  .توثيق الدعم الخارجي والداخلي.  2
  .خالل الكارثة من معدات وآليات خاصة وعامة استعمالهتوثيق ما تم .  3
  .سناد الذي تم القيام به للفرقالدورية عن حجم العمل والدعم واإلتقارير الرفع .  4
  .جنبية العاملةمع الفرق األو خرى اللجان األ كة معالتعاون والتنسيق والمشار .  5
  .مراألن لزم إالخيم عليها  نشاءإلالقيام ببناء المناطق اآلمنة  . 6
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  .عادة تشكيل جميع ما تم استعماله من معدات وآليات خالل مراحل الكارثةإ صيانة و  -1
  .يام بعمليات ازالة االنقاض وٕاعادة البناءتقديم الدعم الالزم للق -2
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  .تعمل هذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع اللجان األخرى وحسب األولوية.  1
  .نات خاصة بالمواد الخطرةانشاء قاعدة بيإ.  2
  .طط الخاصة بالتعامل مع المواد الخطرة في أوقات الكارثةالتحضير للخ.  3
  .جراء مسوحات كاملة عن التأثير المتوقع للمواد الخطرة في فلسطين والتحضير لهاإ.  4
  .تحضير برامج عمل وتدريبات خاصة ببرنامج رفع الوعي المجتمعي في التعامل مع هذه المواد.  5
نجازهــا بالتعــاون مــع الجهــات إمخــاطر الكيميائيــة والعمــل علــى التحضــير لمشــاريع خاصــة بمعالجــة ال.  6

  .المختصة
فـي  دارة الكارثـةإمناقشة جميع هـذه الخطـط والمشـاريع والمسـوحات مـع المؤسسـات العاملـة فـي مجـال .  7

  .فلسطين
  .عدادها بشكل جيدإ ة واضحة ولجان في كل المحافظات و داريإنشاء تقسيمات إ.  8

 ���א��2� ���−�� ����.א:9���7 �

  .وتوزيعهم حسب األولوية الطوارئعالن عن حالة عاز الفوري للجان العاملة بعد اإلياإل.  1
  .األولية التي يتم تحديدها من قبل هذه اللجنة حال وقوع الكارثة باإلجراءاتالقيام .  2
  .فحص مواقع المواد الخطرة والتأكد من سالمتها وسالمة محيطها والسيطرة عليها.  3
  .التطهير والتنظيف والتخلص اآلمن من هذه المواد بإجراءاتالبدء .  4
 الطــوارئمنهــا أو التعامــل معهــا لحــين انتهــاء فتــرة  قتــراباالالســيطرة الكاملــة علــى هــذه المــواد ومنــع .  5

  .وتقديمها لخبراء مختصين للتعامل بشكل ايجابي
  .ثةتوثيق جميع ما تم اتخاذه أو استعماله في وقت الكار .  6

��(د ���−�א��2� ��−:وא���6��א��;*�ل��64د-�� �

  .القيام بمسوحات عن جميع حجم التأثير والضرر الذي خلفته هذه المواد.  1
  .عادة اصالحهاإ هذه المواد و  احتواءماكن معالجة أ.  2
  .رفع التقارير الالزمة لغرفة العمليات المركزية وتقييم الوضع بشكل دوري.  3
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 راضــي الفلســطينية وعــدد الرعايــا األجانــب حيــث تضــمجنبــي علــى األنشــاء قاعــدة بيانــات للوجــود األإ.  1
  .هذه القاعدة اآللية الواضحة لكيفية الوصول اليهم

  .و قنصليةأجنبية أطارئة مع كل بعثة رث والحاالت المناقشة خطة مواجهة الكوا.  2
  .االطالع على الخطط الوطنية لمواجهة الكوارث وفحص مدى ارتباطها بخططهم.  3
  .عمل تدريبات وسيناريوهات للحد من آثار الكارثة ومواجهتها بشكل فعال.  4
  .تزويدهم بخرائط عامة عن المناطق اآلمنة وكيفية الوصل اليها.  5
  .و كوارثأذا ما حدث حالة طارئة إؤسسات المختصة ممع ال والبعثات االجنبية آلياً  ربط القنصليات.  6
ـــــى تحديـــــد المســـــئوليات  تفاقيـــــاتاالصـــــياغة .  7 ـــــدفاع المـــــدني عل مـــــع اللجـــــان فـــــي المجلـــــس األعلـــــى لل

  .مكانياتواإل

 ���א��2� ���−��א:9���7� ��.� �

  .مكنأمبكر إن  ذاركإنبالغهم رسائل عامة من أرقام الطوارئ إل رسالإ.  1
  .واءيسعاف واإلنقاذ واإلاإلخالء و اإل بأعمالالقيام الفوري .  2
  .جانبرسال تقارير فورية للهيئة الوزارية لمواجهة الكوارث عن وضع الرعايا األإ.  3
  .عالم الخارجي والداخلي من خالل مفوض االتصال في حالة الكارثةالتواصل مع اإل.  4
 يـتم تحديـدها اآلمنـةمـاكن رق متخصصـين معـززة بقـوى عسـكرية لألجانـب مـن قبـل فـجالء الرعايا األإ.  5

  .على تحليل الحالة العامة بناءً 
 اعتبـارالقيام بعمليات البحـث تحـت انقـاض المؤسسـات الدوليـة المتضـررة مـن قبـل متخصصـين علـى .  6
  .هذه المناطق هي مناطق استراتيجية نأ

  .سعاف بشكل كاملواإل نقاذخالء واإلتوثيق عملية اإل.  7

��(د ���−�א��2� ��−:وא���6��א��;*�ل��64د-�� �

  .لى المستشفياتإنقل المصابين .  1
  .)المباني(جنبية توفير الحراسة المشددة على القناصل والسفارات والبعثات األ.  2
  .للتعامل معها يةر االوز لى الهيئة إحوال والوفيات والمصابين تقديم ملف األ.  3
  .لتوفير والسرعة في صيانة المباني العامة مثل القنصليات والسفاراتا.  4
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 ر األسـاس فـي وضـعبـات العامـة والخاصـة والـوزارات تعتسي ستضعها كل من المؤستالعملية ال ن الخطةإ
 ستواجهها فلسطين أخذة بعـين االعتبـار جميـعاآللية التي يتم اعتمادها في حاالت الطوارئ والكوارث التي 

 التـي يـتم اتخاذهـا بعـين االعتبـار لجميـع هـذه الكـوارث والتـي يـتم تحديـدها وتصـنيفها والسيناريوهاتالحلول 
  .حسب درجة خطورتها 

 يتم استالم الخطة الخاصة لمواجهـة الكـوارث مـن كـل مؤسسـة فـي فلسـطين مـن قبـل المجلـس األعلـى.  1
 دراج التـــــدريبات والســـــيناريوهات التـــــي تتوافـــــق مـــــع هـــــذه المؤسســـــةإ حيـــــث يـــــتم دراســـــتها و  للـــــدفاع المـــــدني

ها ورؤية المجلـس األعلـى للـدفاع المـدني لمـدى اسـتعداد هـذه المؤسسـة حسـب الـدور المنـوط بهـا صوتخص
  .إدارة مواجهة الكوارث حسب مراحلها في
الخطـة  تشـكيلها حسـب المقتـرح لدراسـةاستخراج وتحليل الخطط الفرعية من قبل لجنة متخصصة يـتم .  2

ورسـم عمليـة التنســيق  خـرى لتشـكيلأمؤسسـاتية  أوالخطـة بخطــط وزاريـة  هـذهالفرعيـة بشـكل مفصـل وربـط 
  .والتعاون المستقبلي بين هذه المؤسسات 

ــــدء .  3 ــــاجالب ــــة للخطــــة وتوضــــيح كــــل المفــــاهيم واألدوا بإنت ــــوائح التنفيذي  ر للمؤسســــات بشــــكل مفصــــلالل
  . عتمادهاالقشتها مع جميع الهيئات المختصة ضمن هذه الخطة بشكل واضح ومناوٕادراجها 

الكـوارث  توافقـة مـع الخطـة الوطنيـة لمواجهـةعـداد شـاملة حسـب الخطـط المرفقـة مإستراتيجية إتشكيل .  4
تســمح  اتصــالية وأدواتناريوهات يورشــات عمــل وحلقــات تدريبيــة وســ ا اإلطــار الــوطنيحيــث تتضــمن هــذ

بالمؤسســات  ساسـيات العمـل المنوطـةأالكارثـة و  الشـامل لمرحلـة رفـع الـوعي العـام فــي مفهـوم إدارة باإلعـداد
  .تجاهاالالعاملة في هذا 

 وتشـكيلها الــدفاع المــدني وتجهيــزهمعــدادها إعـداد وصــياغة وتشــكيل فـرق المتطــوعين التــي قـام علــى إ.  5
للــدفاع  علــىتمادهــا مــن قبــل المجلــس األم اعبشــكل جيــد حســب الخطــة العامــة واللــوائح التنظيميــة التــي تــ

  .جاتهم االمدني والتي نظمت عمل المتطوعين وتوزيعهم واحتي
التنســيق و  فــي الخطــة العامــة لمواجهــة الكــوارثدراج اللــوائح المنظمــة لعمــل الســالمة والوقايــة كمرافــق إ. 6

ـــوائح والشـــروط حســـب خـــرى لتطبيـــق هـــذه الوالتعـــاون مـــع المؤسســـات األ المؤسســـات  يفـــ االختصاصـــينل
  .العاملة في هذا المجال

ـــدوليين للم.  7 ـــدفاع المـــدني وصـــياغةتشـــكيل هيئـــة استشـــارية مـــن الخبـــراء المحليـــين وال  جلـــس األعلـــى لل
الكـوارث  خطـارأسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن واال سـندايطـار عمـل إراتيجية عملية لتأكيد العمل ضـمن است

  .م األراضي واعداد نظام عمل موحد وتحديد سياسة استخدا
 شـركات االتصـال الخلـوي والتـزامني تحديد قوائم من مستويات العمل من المستوى القيـادي األول والثـا.  8

يجــب  دارة الكارثــة بشــكل ســريع وســهل حيــثيمكــن تــدميره إل تعمــل بنظــام ال VIPبتـوفير وســائل االتصــال 
  .ات تيجية والعملية لهذه الشركادراج هذه الوسائل ضمن الخطة االستر إ
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 بتـوفير خطـة االلتـزاملعمـل وضـرورة وليـات اأعداد كواحـد مـن عالم الفلسطيني في مرحلة اإلوضع اإل.  9
 ذاعيـــــة والتلفزيونيـــــةوالمؤسســـــات اإلعالميـــــة كتلفزيـــــون فلســـــطين واجهــــة الكـــــوارث فـــــي هـــــذه المراكـــــز اإللم

 بــداع فــياإل ثــة وتشــجيعالســتعداد لمواجهــة الكار نشــطة المتعلقــة باوالصــحف والحــث علــى متابعــة جميــع األ
مجـــال إدارة  جراءهـــا فــيإلســيناريوهات التـــي يــتم نشــطة والتـــدريبات واهــذا المجــال والتواصـــل مــع جميـــع األ

التـي يمكـن االسـتفادة  اذاعيـة للكـوارث العالميـة والـدروسالكارثة وعمل برامج تلفزيونية وتحقيقات صـحفية و 
  .الكوارث  لى جانب تحديد االحتياجات لمواجهة مثل هذهإمنها 
 ات والســفارات تتضــمن كــل المعلومــاتجنبيــة والقنصــلياعــدة بيانــات فيمــا يخــص البعثــات األنشــاء قإ .10

 ي والشــــرطة ومناقشـــة خطـــط القنصــــلياتدوات االتصـــال وآليـــة ربـــط المؤسســــات المعنيـــة كالـــدفاع المـــدنأو 
 ةمنـاآل مـاكننقـاذ وتحديـد األواإل لإلخـالءليـات تطبيقيـة آمجال الحد من خطر الكارثة ورسـم والسفارات في 

  .ليها في حالة حدوث اي كارثة إللتوجه 
 ينـــة وتحديـــد المواقـــع االســـتراتيجيةنجـــاز خطـــة خارطـــة المخـــاطر فـــي فلســـطين ولكـــل محافظـــة ومدإ .11

الكارثــة  مجــال إدارةوحوســبة هــذه المعلومــات للعمــل ضــمن هــذه الخطــة وليتســنى للمؤسســات العاملــة فــي 
  .قدر من االستفادة والكفاءة  بأكبرت المتاحة مكانياالعمل ضمن اإل

 جامعــات الفلسـطينية لتشــجيع الطــالبعضـاء المجلــس األعلــى والمـراقبين والأتشـكيل هيئــة عامـة مــن  .12
 ميـــعالدارســـين والبـــاحثين فـــي إدارة الكارثـــة حيـــث يـــتم تحديـــد مواضـــيع البحـــث وتوكيلهـــا للطـــالب علـــى ج

الدعايــة  ونشــرها فــي التلفــزة والصــحف وتــوفيرو اللجنــة أهــذه الهيئــة  مــامأالمســتويات للقيــام بهــا ومناقشــتها 
 باألزمـــات ومناقشـــة جميـــع الجوانـــب فيمـــا يتعلـــقالالزمـــة لهـــا لتشـــجيع العمـــل فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي 

  .والطوارئ والكوارث
 يـاتلبـة وتوجيـه العمـل ضـمن هـذه اآلليـات يـتم مـن خاللهـا مراقآيل لجنة متابعة كل ما تقدم مـن تشك .13
بشــكل دوري  نجــاز التقــارير الالزمــة لمناقشــتهاإ رشــفتها بشــكل جيــد و أصــحيح المســارات العامــة لتطبيقهــا و وت

المؤسسـات فـي  لتوصـيات التـي مـن شـأنها رفـع قـدراتفي اجتماعات المجلس األعلى وتقـديم االقتراحـات وا
  .إدارة الكارثة
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  المجلس األعلى للدفاع المدني  –الهيئة االستشارية:  
 ن ودوليــين فــي مجــال إدارة الكارثــةتي مــن خــالل اســتيعابها لخبــراء محليــيأهميــة تشــكيل هــذه اللجنــة يــأن إ

لــى جانــب دراســة الخطــط إالعــام ويتنــاول الخبــرات والمعلومــات بــين هــؤالء الخبــراء ومحاولــة دراســة الوضــع 
وجـه التعـاون والتنسـيق البنـاء أتحديـد مـن المؤسسـات ووضـع اليـد علـى النقـاط المفصـلية و يتم تقـديمها  التي
  .هذه المؤسسات  بين

�
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  .قائمة من الخبراء المحلية والمختصين وممثلي بعض النقابات والهيئات .  1
  ).UN SIDAR – OCHA(خبراء دوليين مثل .  2
  .وزارة الصحة–هالل االحمر ال –الشرطة  –الدفاع المدني .  3
  .بعض الباحثين والطالب .  4

  ن هـــذه اللجنـــة هـــي التـــي ســـتأخذ علـــى عاتقهـــا تشـــجيع إ :اللجنـــة العلميـــة وتشـــجيع البحـــث العلمـــي
ن اسـتيعاب المجلـس األعلــى أالطارئـة حيــث  و إدارة الحـاالتأإدارة الكارثـة  البحـث العلمـي فـي مجــال

قبـل المجلـس األعلـى للـدفاع المـدني  بداع سيتم تبنيه وتشجيعه منإلوا الجديدة لألفكارللدفاع المدني 
  .والمؤسسات العاملة في هذا المجال 

  ســـاليب ألـــى إالخطـــة وتطويرهـــا يخضـــع بشـــكل مباشـــر ن ضـــمان نجـــاح إ :لجنـــة المتابعـــة والتقيـــيم
قلـب عمـل  وقيـاس المؤشـرات التـي يـتم ادراجهـا فـي الخطـة، وهـذا هـو المتابعة والتقييم وارتبـاط الخطـة

  .لياتها ومفاهيمها آضمان تطبيق الخطة بكل  هذه اللجنة التي ستأخذ على عاتقها
  .عضاء هذه اللجنة أ

  .اعضاء من المجلس األعلى للدفاع المدني .  1
  .خبراء وهيئات تعليمية فلسطينية .  2
  .و مجال للبحث في إدارة الكارثةأكال الجنسيين لمن لهم اهتمامات  متطوعون من.  3
 لــدفاع المــدني ليــتم مناقشــتها ورفــعدوريــة مــن قبــل هــذه اللجنــة للمجلــس األعلــى ل تقــاريرحيــث ســيتم رفــع *

  .الوزراء  سيا لمعالي وزير الداخلية ودولة رئتوصياته
��2�א��7��(��+��4دא�-����ط��א��2��:א��<� �

علـى التعامــل مــع المخــاطر  يبـرز دور هــام للمجتمعــات والمؤسسـات المحليــة فــي مشـاركتها الفاعلــة المبنيــة
كالتعامــل اآلمــن مــع كافــة المتغيــرات اليوميــة علــى أن تكــون إدارة الخطــرة والحــد مــن آثــار الكــوارث مهــارة 
حياتية يتمتع بها كافة المواطنين ليكونوا عنصـر بنـاء فـي تطـوير منظومـة إدارة مخـاطر الكـوارث، ويتحقـق 

التـي تجريهـا المؤسسـات الشـريكة بالتعـاون الكامـل  راضـيةفتاالل التـدريب المباشـر والمنـاورات ذلك من خـال
  .والتام مع المؤسسات المحلية ولجان األحياء والفرق التطوعية لتكون ممارسة حياتية فاعلة
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���.א:���ل�و��א ل�א��2 �

 تبــاع الطــرق العلميــةإ االتصــالية و  هميــة العمليــةأعلــى  التأكيــدن الجــزء المهــم فــي تشــكيل هــذه الخطــة هــو إ
 تجهيــز هــذه الخطــطلــى جانــب إقــدر ممكــن  بــأكبرتحديــد وتشــكيل الخطــط االتصــالية واالســتفادة منهــا  فــي

 قـــلألـــى إخطـــار الكارثـــة أر للحـــد مـــن االتصـــالية لتســـهيل عمليـــة التنســـيق والتعـــاون وتســـهيلها بشـــكل كبيـــ
 زء الثـاني منهـاهـو الجـ االتصـالية ن الشـيء المهـم فـي العمليـةإ ن يتحملهـا و أالخسائر والتي يمكن للمجتمع 

 ن يكــونأمــن خاللهــا يمكــن للمجتمــع  وهــو اختيــار الطريقــة الصــحيحة والرســالة المفهومــة للمجتمــع والتــي
راك الصــــحيح والفهــــم الواضــــح الالعــــب األساســــي فــــي التخفيــــف مــــن آثــــار الكارثــــة وذلــــك مــــن خــــالل االد

  .التي يتم توجيهها الرسالة لمضمون
 وألمراحــل الــثالث للتخطــيط لألزمــة هــي مــن أساســيات ا التصــاليةان العمليــة أدراك اإل الضــرورين مــن إ

تنسـيق  مرحلـة التخفيـف واإلعـداد مهمـة فـي إدارة الكارثة وال يقتصر دورها على مرحلة بعينها فأهميتها فـي
 الكارثــة وجمــع المعلومــات والمعرفــةالجهــد والتعــاون ووضــع المجتمــع علــى الطريــق الصــحيح فــي مواجهــة 

فـة مـاذا حـدث ومعر ، وكذلك الحال في مرحلة االستجابة والتـي تضـع المجتمـع فـي قلـب األابإدارتهالمتعلقة 
لـى جانـب إبالتفصيل وتوجيه المـواطنين والمجتمـع حسـب التوصـيات مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص  يحدث

لجاهزيــــة لـــــدي ضــــعاف االســــتعداد واإلــــى إشــــاعات التــــي تــــؤدي الكاملــــة والحــــد مــــن تســــرب اإل الســــيطرة
منـة وتحليـل لى المنـاطق اآلإين حدث في توجيه المواطنة ما بعد األاالتصال في مرحل ما دورأ، المواطنين

المجــاالت نقــاط الضــعف والقــوة فــي مواجهــة الكارثــة وتحفيــز المــواطنين للعمــل فــي  الحالــة العامــة وتحديــد
  .ثناء االستجابةأي حصل ذستفادة من التقصير الواال الصحيحة إلدارة الكارثة

 ارثــة حســب نوعهــا وهــذاالمبكــر للك نــذاراســي فــي تشــكيل نظــام اإلر األسعــالم يلعــب الــدو صــال واإلن االتإ
مـا أالمبكـر،  لإلنـذارويـة تخضـع حـوال الجالكارثـة فـالكوارث الناجمـة عـن األ يختلف بطبيعته باختالف نـوع

ال تســـمح  قبـــل وقوعهـــا بحيـــث نـــذار المبكـــر فيهـــا محـــدودة ببضـــع لحظـــاتحتماليـــة اإلايخـــص الزلـــزال ف مــا
ا فــي تخفيـف حـدة الكارثـة مـن هــذا حاسـمً  االسـتعداد المسـبق عـامالً  عــلفـوري، ممـا يججـراء وقـائي إ باتخـاذ
  .النوع
ـــإلـــذا  هميـــة التجهيـــز واإلعـــداد فـــي كافـــة المجـــاالت بمـــا فيهـــا مجـــال االتصـــاالت أا نـــه لمـــن الواضـــح تماًم

توى دولـي ووطنــي ن االتصـال علــى مسـن يكـو أحــدث وٕادارة الكارثـة ولهـذا يجــب مجريـات األ للسـيطرة علـى
لظـروف وتحـت كـل ضـغوط العمـل وتـوفير خطـة اتصـاالت واضـحة تعمـل فـي كـل ا القطـاعوعلـى مسـتوى 

عالمــي إ فير جــو اتصــالي و لــى جانــب ووضــع خطــط بديلــة للعمــل مــن خاللهــا لتــو إالخطــوط البديلــة  وتــوفير
  . القطاعين في طنالتدميرية والنفسية على الموا من الشائعات واآلثار فاعل للحد
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  )4(ملحق رقم 

  الجداول الموضحة لعناصر التقييم

هي عملية تقييم مدى قابلية قدرة الخصم على عمل فعل ما ، ) : Likelihood(قابلية حدوث التهديد 
  :عدة معايير نذكر منها  إتباعبالبسيطة وال يتم تقديرها عشوائيا بل عن طريق  وهذه ليست

  ةحقائق وٕاحصائيات تاريخي -
  .مدى جذب وقيمة األصول للخصوم -
  .موقع األصول -
  .مصادر وطرق الوصول لألصول -
  . البيئة المحيطة بمكان تواجد األصول -

 

  ) Likelihood(����	� �دوث ا���د	د 

�ررة ودا��� � �Very likely 5�دث �"ورة �

 Likely 4 ��دث �ن و�ت �2ر

4�5� Moderately Likely 3 �دث �ن ��ل، �7 ا������� �دو.6 ��

 �Unlikely  2م ��دث �ن ��ل ، و��ن 0 ���ن �&�ھل �دو.6 

 �Very Unlikely 1م ��دث �ن ��ل، وا������� �دو.6 ���4�5 ��6 �%دو�� 

هو مقدار الضرر الواقع عند حدوث التهديد ومدى انعكاس تأثيره على المؤسسة سواء ) : Impact(األثر

  . بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

 ) Impact(��را

 �Critical 5ط�ر &دا ، �ؤدي �����ر �� ا$رواح و إ"���ت ��ر��، و����ر ��د�� �� ا$"ول

 �Sever 4ط�ر ، �ؤدي ��دوث إ"���ت ��ر��، و����ر ���رة �� ا$"ول 

�و�ط، �د �ؤدي ��دوث �%ض ا/"���ت ا���ر�� وا$:رار �� ا$"ول �Moderate 3 

��ت  ���>ض، �د �ؤدي ��دوث!� �Minor 2%ض ا/"���ت ا���ر�� ا�ط>�>� وا$:رار �� ا���

 ��Negligible 1ر �ذ�ور، �د �ؤدي �:رر ��ر �ؤ.ر +!= ا$"ول 
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Impact  

Critical  
 �ط�ر &دا

Sever 

 �ط�ر

Moderate 

�و�ط� 

Minor 

 ���>ض

Negligible 

�?.�ر 4�  

Li
k

e
li

h
o

o
d

 

Unacceptable 

  ��ر ��5ول
Very High 

 +��� &دا

High  
���+ 

Medium 

�و�ط� 

Low  
 ���>ض

Very Likely 

 ا����ل +���

Very High High High Medium Low 
Likely  
��ل�� 

High High Medium Low 
Very Low 

 ���>ض &دا

Moderately 

Likely   
�و�ط ا0����ل� 

Medium Medium Low Low Very Low 
Unlikely 

 ��ر ����ل

Low Low Very Low Very Low Very Low 
Very Unlikely 

 ��ر ����ل �!����

 مع التعامل في والتحكم للسيطرة المؤسسة من المتبعة والتدابير اإلجراءات هو) : Control(التحكم

  .حدوثه بعد أو  خالل في أو ، قبل التهديد

 ) Control(التحكم

 ستويات إجراءات وقائية على أعلى درجة ومن عدة م  Strongقوي 

  بعض اإلجراءات الوقائية ولكن ليست بصورة كاملة  Baselineأساسي 

 بعض اإلجراءات الوقائية التي ال تشكل عائقا للخصوم  Barely Adequateبالكاد كافية 

 بدون أي إجراء وقائي، مما يسهل عمل الخصوم ويعرض األصول للخطر  Inadequate   غير مالئمة 

 ت التعامل مع التهديدات المختلفة جدول ترتيب أولويا
 در�� ا���د	د  

 ��Unacceptableر ��5ول  أو�و�� +����  أو�و�� +���� أو�و�� �"وى  أو�و�� �"وى

  High +��� أو�و�� ��و�ط� أو�و�� ��و�ط�  أو�و�� +���� أو�و�� �"وى

�و�ط  أو�و�� ���>:�  أو�و�� ��و�ط�  أو�و�� ��و�ط� أو�و�� ��و�ط� �Moderate 

  Low ���>ض أو�و�� ���>:�  أو�و�� ���>:�  أو�و�� ���>:�  أو�و�� ���>:� 

 Very Low ���>ض &دا أو�و�� ���>:�  أو�و�� ���>:�  أو�و�� ���>:�  أو�و�� ���>:� 

  ��ر ����4
Inadequate 

�������د ���  
Barely Adequate  

  أ����
Baseline 

  �وي
Strong  

�م��  در&� ا�
Control 

 


