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تتخذ االجراءات الوقائية وااللتزام والتقيد مبفاهيم السالمة واألمان شكال يضمن التعامل مع الكوارث 
مبا يؤدي الى التقليل الكبير او احلد من نتائجها او في بعض االحيان منعها من احلدوث، وقد تطورت هذه 
االجراءات واملفاهيم حتى اصبحت محل اهتمام كافة الدول في العالم، وقد مت وضعها ضمن العديد من 
اخلطط الشاملة والتي مت اعدادها بشكل علمي ممنهج تستطيع هذه الدول من خاللها التعامل وبشكل 

دقيق مع هذه الظروف اخلارجة عن املألوف.
لقد استوعبت دول العالم اهمية إدارة الكوارث والتعامل معها حتى ذهبت الى ما يجب ان يكون وخصوصا 
بعد تعرض سكان معظم الدول الى ويالت وكوارث اودت بحياة املاليني من السكان الى جانب الكم الهائل  

من اخلسائر التي اثقلت كاهل الدول واحلكومات بغض النظر عن قدراتها الذاتية.
فلسطني ورغم الوضع اخلاص واالستثنائي التي يعيشه سكانها ومجتمعها، والناجم عن كونها واقعة 
به  العاملي  االهتمام  مستوى  عن  تقل  ال  بدرجة  العلم  بهذا  اهتماما  اظهرت  االسرائيلي،  االحتالل  حتت 
العامة  استراتيجيتها  وإعداد  الزوايا.  من مختلف  الكارثة  تعالج موضوع  التي  الشاملة  اخلطط  وبوضع 
والقطاعية وحتليل احلالة العامة وغيرها من الوثائق التي اكدت خاللها ان من أولويات حكومتها صياغة 

وثيقة استثنائية غاية في االهمية كأولوية حكومية " خطة مواجهة الكوارث الوطنية " 
ومن هنا تاتي اهيمة هذه اخلطة )اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث( والتي من خاللها يتم تطوير البنية 
في  االزدواجية  حاالت  وتوضيحها،  املسؤوليات  حتديد  الكوارث،  وإدارة  الطوارئ  حاالت  ملواجهة  التحتية 
الوثيقة سوف  ان هذه  به بشكل كبير فهو  االهتمام  ما يجب  أما  الكارثة.  ومراحل  التعامل مع عناصر 
تخطط الستغالل املصادر احملدودة بشكل فعال واستعمالها في اوقات الكارثة بشكل يتناسب مع القانون 

للحفاظ على املواطن وممتلكاته.
كانت  سواء  الكوارث  من  مختلفة  انواع  الى  تتعرض  التي  املناطق  بني  من  هي  الفلسطينية  األراضي 
الفلسطيني، مرورا  والواقع   للحالة  دراسة دقيقة  االنسان، وهذا يستدعي  او من صنع  الطبيعية منها 
بدراسة احللول املمكنة، وصوال الى الكارثة اجلاثمة على أراضينا اال وهي االحتالل االسرائيلي والذي يعتبر 

من اكبر الكوارث التي ميكن ان تصيب امة من األمم  على مر العصور.
مت  التي  والدراسات  التاريخية  االحصائيات  الى  والرجوع  لها فلسطني،  تعرضت  التي  الكوارث  دراسة  ان 
الى كارثة  تتعرض  ان  التي ميكن  الدول  بني  ان فلسطني هي من  الى  الوطن تشير  اجنازها في مؤسسات 
كبرى طبيعية، حيث اشارت الدراسات ان هذه الفترة، وحتديدا العقد احلالي، هي الفترة التي يتوقع حدوث 
زلزال كبير خاللها، والذي سيؤدي الى حدوث خسائر كبيرة متس مختلف نواحي احلياة، وتاتي هذه التوقعات 
من خالل دراسة علم األرض حيث ان فلسطني تقع على الصفيحة التكتونية األفريقية والتي تتباعد عن 
الصفيحة العربية التي تقع عليها االردن مشكلة بذلك االخدود الذي يضم البحر امليت وغور االردن والبحر 

األحمر والذي كان وما يزال مركزا للزاللزل التي تصيب املنطقة.

املدخل األول 
املقدمة 



6

سوف تناقش اخلطة الوطنية ملواجه الكوارث استغالل مصادر الوطن جميعها بشكل فعال خالل دورة 
حياة الكارثة، بدأ من وضع اخلطة وإعداد الدراسات والتي ستشمل بالضرورة مرحلة التفكير في كيفية 
احلفاظ على املواطنني والقاطنني في فلسطني، أي مرحلة االستعداد وحتضير اجملتمع للكارثة، مرورا مبرحلة 
االستجابة للحدث فور وقوعه، حيث يجب خاللها ان نظِهر ومن خالل الرد الفوري أعلى درجات الفعالية في 
االستجابة والتعامل مع احلدث او الكارثة بتنسيق دقيق وفعال بني مختلف املؤسسات العاملة في هذا 

اجملال وبنظام علمي والعمل ضمن روح الفريق.
ان اجناز هذه اخلطة قد استند الى اطار قانوني من خالل اعتماد اجمللس األعلى للدفاع املدني وهو الهيئة 
العليا التي ترسم االستراتيجية والسياسه العامة في التعامل مع مثل هذه احلاالت الى جانب دراسات 
وكيفية  اخلاصة،  او  العامة   سواء  املتاحة  واملصادر  العام  الوضع  وتقييم  اجملال  هذا  في  اجنازها  مت  عديدة 

استخدام هذه املصادر في احلاالت احلرجة.
ان املؤسسات العامة في فلسطني تعمل في الظروف العادية ومتارس مهامها بشكل جيد، اال ان العمل في 
حالة الكوارث يتطلب تنسيقا مختلفا يهدف الى توحيد جميع اجلهود وادراجها حتت قيادة وغرفة عمليات 
موحدة يحتمها ظرف واحد استثنائي، وهنا ياتي دور اخلطة الوطنية والتي من خاللها يتم توحيد العمل 
للوصول الى النتائج التي مت رسمها، وهي بذلك ترسم االطار العام لإلدراة املؤسسات العامة واخلاصة حتت 
مظلة قانون الطوارئ وخلق نظام اداري جديد يحتوي على جميع عناصر العمل الفعال خالل الكارثة والتي 
مت اعتادها اما من املؤسسات التي تهتم بالطوارئ والكوارث وصوال الى املؤسسات اخلاصة اجملتمعية وحتديد 

مهام كل منها.
الوقائية  االجراءات  معلومات  مصادر  من  ومهما  أولويا  مصدرا  الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اخلطة  تعتبر 
التي يتم اتباعها في احلاالت التي يتم تصنيفها كحاالت الكوارث من قبل رئيس دولة فلسطني، حيث يتم 
التعامل في هذه احلاالت مع كافة املواطنني والرعايا االجانب والقنصليات والسفارات والبعثات االجنبية في 
خطط خاصة يتم تضمينها في اخلطة املركزية مبا فيها عمليات االخالء واالتصال واالستجابة السريعة 

ألماكن تواجدهم ونقلهم الى أكثر األماكن التي يتم حتديدها أمنا وأمانا.
تعتمد اخلطة الوطنية ملواجه الكوارث العديد من االجراءات التي من خاللها  يتم إدارة الكارثة والتخفيف 
من آثارها حيث تعتبر مرحلة االستعداد من اهم املراحل التي تستحوذ على االهتمام الكبير من القيادة 
العليا في فلسطني مع اعتماد توفير االمكانيات للمؤسسات ذات العالقة باالضافة الى التدريبات في هذه 
اجنبية،  )مدارس، جامعات، مؤسسات، بعثات  أراضيها  والقاطنني فوق  املواطنني  اجملاالت وعلى مستويات 

سفارات، قنصليات.... ( 

االطار القانوني للخطة 

ان اجناز وتطوير اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث في فلسطني تندرج حتت القانون اخلاص بالدفاع املدني 
اخلطط   هذه  مثل  وتطوير  اجناز  عاتقه  على  يأخذ  والذي  املدني  للدفاع  األعلى  اجمللس  بتشكيل  والقاضي 
واالسترتيجيات اخلاصة مبفاهيم احلماية والوقاية واجلاهزية واالستعداد في حاالت الكوارث او حاالت الطوارئ 

وقد جاء ذلك في القانون رقم "3 " لسنة    "1996"، وقد مت إنشاء هذا اجمللس عام 1998.
لقد بدأت هذه اخلطة في التبلور بعد االجتماعات العديدة والتنسيق املسبق من قبل االعضاء في الهيئة 
العليا للمجلس األعلى للدفاع املدني والذي اعتمد في قراراته على تشكيل جلان فرعية مسؤولة عن اعداد 
هذه اخلطة. ومن خالل ذلك فان املساهمة الكبيرة لألعضاء واملراقبني واملؤسسات اخلاصة في املساهمة 
على  للتعاون  واالستعداد  والشفافية  األهمية  تعطي  املدني  للدفاع  األعلى  اجمللس  في  القرارات  باتخاذ 

مستوى وطني إلجناز هذه اخلطة واإللتزام بسياستها وخططها املرجعية. 
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اجمللس األعلى للدفاع املدني 

يعاني اجملتمع الفلسطيني من حالة كارثية مستمرة، وهي كارثة اإلحتالل اجلاثمة على أرضه، اذ انه الميلك 
االلتزام  الوطنية غير قادرة على  ان معظم املؤسسات  الفعلية على األرض واحلدود، لذلك جند  السيطرة 
بكامل مسؤولياتها جتاه مواطنيها، مما يعطي هذا الوضع سمة التعقيد في مختلف جوانب احلياة، ويعتبر 

هذا الوضع من التحديات التي يجب اإلشارة اليها عند التطرق للكوارث وحاالت الطوارئ.
باالهتمام مبواطني  الوطنية  السلطة  واجب  اتى من خالل  املدني  للدفاع  األعلى  اجمللس  قرار تشكيل  ان 
وقاطني فلسطني واحملافظة على ارواحهم وممتلكاتهم حيث يجمع اجمللس كل الوزارات واملؤسسات  ذات 
تعاونية  سياسات  وخلق  مشتركة  عمل  برامج  إليجادا  والطوارئ  اخلدمات  مجال  في  والعاملة  العالقة 

وتشاركية خلدمة املواطن واحملافظة على اجملمتع والتراث الفلسطيني.
ان قرار تشكيل اجمللس األعلى للدفاع املدني املضمن في  القانون رقم 3 لعام "1996"، اكد على ان اجمللس  
يتشكل من عدد من الوزارات واملؤسسات اضافة الى عدد من ممثلي القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني 
ويتراسه وزير الداخلية بشكل مباشر. وأن جميع اعضائة يجب ان يكونوا من املستوى القيادي األول في 

مؤسسات الوطن، ما يعطي اجمللس الصفة القانونية والقيادية والتنفيذية والقدرة على تنفيذ قراراته.
أما الواجبات واملسؤوليات املترتبة على اجمللس األعلى للدفاع املدني وحسب القانون العام للدفاع املدني 

والتي مت اعتمادها في مجلس الوزراء فهي كالتالي:- 
1. تطوير اخلطط العامة من أجل أخذ اخلطوات الضرورية في احلاالت الطارئة وحاالت الكوارث وتقسيم 

الواجبات خملتلف اجلهات اخلاصه والعامة.

2. تطوير اخلطط الضرورية من أجل توفير احلماية من املواد الكيماوية واملشعة، التلوث البيئي، الغازات 
السامة واألوبئة. 

3.  اصدار التوجيهات وحتديد الواجبات وإدارة غرف العمليات.

4. انشاء وجتهيز املالجئ العامة وتخزين املواد واملعدات الضرورية. 

5.  توفير خطط التدريب اجملتمعي على التعامل في حاالت الكوارث والطوارئ.

6.  انشاء فرق املتطوعني من اجملتمع الفلسطيني للدعم في حاالت الطوارئ.

املطلوبة  اخلطط  من  االساليب  وحتديد  الفلسطيني  اجملتمع  على  وعرضها  املبكر  االنذار  تقنيات    .7
إلدارة حاالت الطوارئ والكوارث التي يعلن عنها الرئيس.

8. توفير نظام مالي واداري الدراة ومواجهة حاالت الطورائ وتقدميها العتمادها في موازنة الدولة.

ان اجمللس األعلى للدفاع املدني ميثل اجلسم الوطني الدراة الكوارث واستنادا الى القانون فان وزير الداخلية 
)رئيس اجمللس األعلى للدفاع املدني( هو الذي يقرر املعايير واالجراءات الضرورية التي يجب ان نسلكها في 
حاالت الطوارئ حيث انه ميتلك السلطة العليا والتي تختص بعمل االجهزة األمنية ووسائل املواصالت، املياه 
والكهرباء، النفط والغذاء واتخاذ القرارات التي تتماشى مع الهدف العام وهو حماية املواطنني وممتلكاتهم. 
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اعضاء اجمللس األعلى للدفاع املدني:

وزير الداخلية – رئيسا .. 1
مدير عام الدفاع املدني الفلسطيني. . 2
مدير عام األمن الوطني . 3
مدير عام الشرطة. 4
مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية. 5
مدير عام وزارة الصحة. 6
مدير عام وزارة احلكم احمللي. 7
مدير عام وزارة التربية والتعليم. 8
مدير عام وزارة املالية. 9

مدير عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 10
مدير عام وزارة التخطيط والتنمية االجتماعية. 11
مدير عام وزارة النقل واملواصالت. 12
مدير عام وزارة االقتصاد الوطني. 13
سلطة الطاقة. 14
سلطة املياه. 15
االتصاالت الفلسطينية. 16
نقابة املهندسني. 17
نقابة املقاولني. 18

 

الشركاء في إدارة الكارثة. 

الباب السابع املواد  ان من املبادئ األساسية التي نص عليها القانون العام للسلطة الفلسطينية في 
)114+113+111+110( تؤكد على مبدأ الشراكة في العمل في حاالت الطوارئ املتعلقة بالكوارث التي يتم 

االعالن عنها من قبل رئيس الدولة.
في حماية  واملتمثل  العام  والهدف  القانون  له  التي حددها  املهام  من خالل  املدني  الدفاع  اهمية  وتاتي 
االرواح و املمتلكات العامة واخلاصة وحماية املوروث احلضاري لفلسطني في جميع احلاالت، مبا فيها حاالت 
الطوارئ والكوارث وقد تختلف هذه االهمية بتشكيل وتطبيق القانون الذي تشكل مبوجبه اجمللس األعلى 
للدفاع املدني والذي يعتبر الهيئة العليا ملواجهة الكوارث واملكون من عدد من مؤسسات ووزرات السلطة 
الفلسطينية الى جانب عدد من االجهزة األمنية حيث يتم العمل بالتنسيق والتعاون للوصول الى تطبيق 

مثالي مبا يشمل تقدمي اخلدمات املقدمة للمواطنني في احلاالت العادية او حاالت الطوارئ العامة.
ان التعاون على الصعيد اإلقليمي والعاملي يعتبر من العوامل املهمة التي تعمل على تطوير والنهوض 
مببدأ إدارة الطوارئ وإدارة الكارثة من خالل تقدمي اخلبرات واملعدات التدريبية وتقدمي الدعم الالزم وأخذ الدروس 
التي  الضعف  نقاط  ودراستها بشكل يسمح مبعرفة  لها  واإلعداد  التي حصلت  الكوارث  من  املستفادة 

تعرض لها التخطيط واالستعداد في هذه املناطق.
يعتبر مبدأ الشراكة هو األساس الذي ميكن من خالله حتقيق االهداف العامة  التي تسعى هذه اخلطة الى 

الوصول اليها من خالل التالي :- 
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تبني السياسات واملهام العامة للشركاء واالشراف على تنفيذها وتطبيقها   .1
رفع مستوى الوعي اجملتمعي في مفاهيم االجراءات الوقائية والسالمة العامة للتخفيف من حدة   .2

آثار الكارثة واالستعداد لها.
3.  بناء قدرات مؤسسات اجملتمع الفلسطيني في إدارة الكارثة.

4.  التواصل العام بني املؤسسات  واخلبراء واجلمعيات واالجهزة الفلسطينية او املوجود على األراضي 
الفلسطينية وتطبيق سيناريوهات مشتركة في مجال الكوارث وحتديد نقاط القوة والضعف ومن خاللها 

حتديد االحتياجات التي تضمن إدارة الكارثة بشكل فعال ملنعها او التخفيف من آثارها.   

اهداف اخلطة الوطنية ملواجة الكوارث

الهدف العام
استجابة  يضمن  مبا  الفلسطينية  واجملتمعات  املؤسسات  امكانية  ورفع  الكوارث  آثار  من  التخفيف  ان 

فعالة وسريعة ميثل الهدف العام من بناء اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث. 
ان الوصول الى ايجاد اجراءات وقائية لتطبيقها في مرحلة االستعداد والتحضير او خالل حدوث الكارثة 
مثل الزالزل او غيرها من الكوارث الطبيعية او من صنع االنسان تضمن وبشكل كبير التخفيف من آثار 

الكوارث ووضع األسس لكيفية التعافي من نتائج الكارثة والتخلص من تأثيراتها في أسرع وقت ممكن.
للمواطنني  واملمتلكات  االرواح  على  احملافظة  الى  األولى  مراحلها  في  العملية  االجراءات  هذه  وتسعى 
والقاطنني في حدود دولة فلسطني من خالل التنسيق والتعاون بني جميع املؤسسات والوزارات ذات العالقة 

باعمال الطوارئ والكوارث وضمن االمكانيات املتاحة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد مت بناء هذه اخلطة لتوفير نظام عمل داخلي لكل  املؤسسات حيث يضع هذا النظام االجراءات التي 
يتم اتباعها خالل الفترات التي يقرها الرئيس كحالة طوارئ والتي تصف الدور احملدد للمؤسسة ودورها في 

التعامل في هذه احلالة وكيفية ادارتها بشكل منسق وفعال.

االهداف الفرعية
ان اهمية املعلومات التي ميكن احلصول عليها في مرحلة االعداد او مرحلة الكارثة وإدارة عملية التخطيط 
املستندة عليها متكن من تصنيفها وحتليلها للخروج منها بتوصيات ووضعها في قوالب ميكن االستفاده 
منها تاريخيا او في مجال إعداد  اي خطة مستقبلية حيث تعطي القوة للقرارات التي تصدر من اصحاب 
القرار من خالل التشاور والتنسيق والرجوع الى هذه املعلومات واالحصائيات وحتديد املصادر وتوزيعها على 

جميع مراحل التخطيط واإلعداد.
ونتيجة لذلك فان االهداف الفرعية للخطة الوطنية ملواجهة الكوارث  تتمثل في التالي:

بناء نظام إدارة كوارث داخلي وضمان آلية التنسيق الفعالة.  .1
رفع امكانية املؤسسات الفلسطينية في مجال التخطيط إلدارة الكوارث واالستجابة لها.   .2

رفع امكانية اجملتمع الفلسطيني لالستجابة للكوارث الطبيعية او من صنع االنسان.  .3
خطط طوارئ فعالة للمخاطر احملتملة.  .4

الفلسطينية  األراضي  التي تصيب  الكوارث  التي حتدث جراء  االضرار  ثم عالج  ومن  اوتخيف  منع   .5
وعلى بيئتها وتراثها التاريخي.
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تضمن عملية التحول السليم واملنسق والفعال من احلياة ضمن الظروف الطبيعية الى التعامل   .6
مع ظروف الطوارئ بأقل خسارة ممكنة وذلك بنتيجة ملعرفة سابقة من قبل اجملتمع بسياسة التحول 

واجراءات العيش والتنسيق املسبق.
وتقليل  الفلسطيني  واجملتمع  املواطن  حماية  مجال  في  فلسطني  في  املتاحة  املصادر  استخدام   .7
حجم الكارثة واستقرار الوضع األمني وتقليل حجم اخملاوف التي يتعرض لها اجملتمع احلد من  االنحراف 

الناجم عن الكا رثة في منط احلياة املعتاد.
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الوضع السياسي واجلغرافي و اإلنساني:

1948 خضعت فلسطني لسيطرة االنتداب البريطاني االستعماري،  وقد أدت تلك السيطرة  حتى عام 
الى قيام الكيان االسرائيلي على معظم األرض الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني الذي 
فقد أرضه وهجر منها قسرا الى مختلف دول اجلوار، وأصبحت الضفة الغربية جزءا من اململكة االردنية 
1967 حيث امتد  الهاشمية ووقع قطاع غزة حتت السيطرة املصرية، وهو الوضع الذي استمر حتى عام 
االحتالل اإلسرائيلي ليبتلع الضفة الغربية وقطاع غزة، ومبوجب ذلك اصبحت أراضي فلسطني كاملة حتت 

سيطرة االحتالل اإلسرائيلي.
نصت اتفاقية  اوسلو املوقعة عام 1993بني منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل على قيام السلطة 
و60%  الغربية  الضفة  من  جزء  تسليم  مت  فقد  وعليه  مؤقت،  ذاتي  حكم  كإدارة  الفلسطينية  الوطنية 
مؤقتة حتت  فلسطينية  مرة حكومة  ألول  وجدت  وهكذا  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  غزة  قطاع  من 
مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى الرغم من ان اتفاقية اوسلوا نصت صراحة على ان تنتهي 
املرحلة االنتقالية عام 1999، اال ان اسرائيل تنكرت اللتزاماتها ببدء مفاوضات الوضع النهائي وقيام الدولة 

الفلسطينية املستقلة واستمرت اسرائيل متارس دور دولة احتالل لكافة االراضي الفلسطينية.
تتبع السلطة الفلسطينية النظام الرئاسي الدستوري الدميوقراطي، حيث ان الرئيس واجمللس التشريعي 
انتخبا من قبل الشعب، ومت اختيار السلطة التنفيذية والوزارة ورئيس الوزارة من قبل تقسيمات سياسية 

مختلفة بناءا على نتائج انتخابات اجمللس التشريعي.
أما الالجئون الفلسطينييون الذين هجروا من اراضيهم عام 1948، فهم موزعون بغالبيتهم الكبرى على 
دول اجلوار، وقد بلغ عددهم 4,3 مليون الجئ خارج فلسطني، في حني بلغ عدد سكان األراضي الفلسطينية 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  الالجئني  الرقم  هذا  ويشمل   2007 احصائية  وفق   3,761,646 احملتلة 

وقطاع غزة.
منذ عام 2000 تخضع االراضي الفلسطينية الى منط ثابت من احلصار االسرائيلي وسياسة االغالق املتكرر 
وانتشار احلواجز وبناء اجلدار والنمو السرطاني للمستوطنات وطرقها االلتفاتيه، مما تسبب في تدهور كبير 

في مستوى احلياة وتراجع البنية الزراعية واالقتصادية والتعليمية وفقدان الشعور باألمن.
على صعيد اخمليمات التي أنشئت مباشرة بعد عام 1948، على أطراف املدن فقد حتولت االن لتصبح داخل 
التجمعات احلضرية، كما ازداد عدد سكانها من ابناء الالجئني وابناء ابنائهم مما زاد الضغط على املساحات 

املدخل الثاني 
السياق الوطني :
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احملددة سلفا واخلدمات بشكل كبير، هذا الوضع ادى الى تأزم الوضع املعيشي في اخمليمات التي تعاني من 
اكتظاظ شديد ونقص هائل في اخلدمات وتقادم املباني وضيق الشوارع.

يتوجب على اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث ان تأخذ باحلسبان الوضع املتردي للمخيمات الفلسطينية 
في فلسطني والتي سوف تكون اكبر املتضررين من وقوع كارثة كبيرة حيث عدد السكان كبير جدا نسبة 
الى املساحة األرضية، واملباني متقادمة ومتهالكة، والشوراع ضيقة واخلدمات العامة في احلالة السوية 

متردية.

املساحة واملوقع والسكان:

تقسم الضفة الغربية الى احدى عشر محافظة هي القدس، جنني، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، نابلس، 
رام اهلل، اريحا، بيت حلم، طوباس واخلليل، حيث تشكل املساحة الكلية للضفة الغربية 5760كم2 وتبلغ 
الكثافة السكانية بها 407 نسمة لكل كلم2 مبجموع سكاني مقداره 2,345,107 نسمة منهم 591,141 

الجئ مسجلني في وكالة الغوث.
اما قطاع غزة فيقع جنوب غرب فلسطني على شاطئ البحر املتوسط وعلى احلدود مع مصر ومن املفترض 
ان يكون القطاع هو املدخل البحري لدولة  فلسطني املستقبلية، وقد مت تقسيمه إداريا الى )5( محافظات 

وهي: شمال غزة، غزة املدينة، املنطقة الوسطى، خانيونس ورفح.
تبلغ مساحة القطاع 365 كلم2 والكثافة السكانية فيه هي األعلى في العالم اذ تصل الى ما معدله 
3880 نسمة لكل كلم2 مبجموع سكاني مقداره 1,416,539 نسمة منهم 837,750 الجئ، القطاع مفصول 
عن الضفة الغربية بريا وقد نصت اتفاقية اوسلو على ان تشمل مفاوضات الوضع النهائي توفير ممر آمن 

بينهما.

التعليم : 

تقارير اإلحصائيات توضح لنا ان عدد املدارس والكليات واجلامعات والطالب واالساتذة إضافة الى مؤشرات 
اخرى مرتبطة بقطاع التعليم  تفيد بازدياد عدد الطالب سواء على مستوى املدراس او الكليات واملعاهد 
القرى  واسع وخاصة في  املدارس على نطاق  واراتفاع عدد  اجلامعية  املباني  زيادة عدد  الى  ادى  االمر  . هذا 
احلاجة  نطاق  وتوسع  الزلزاللية  التصاميم  اتباع  على ضرورة  الدراسية مؤشر  املباني  عدد  ازدياد  واالرياف. 
الى تدخل مؤسسات السالمة العامة لضمان احتفاظ هذه املدارس سواء القدمي منها او اجلديد بوسائل 

السالمة العامة كمخارج احلريق واحتياطات الطوارئ.
العالي على وجه  والتعليم  التربية  وزارة  وبالتعاون مع  الكوارث  الوطنية ملواجهة  ان حتوي اخلطة  يجب 
اخلصوص بنودا واضحة العادة تقوية املباني القدمية بحيث تكون قادرة على احتمال الزالزل مع اعادة هيكلة 

املباني لتالئم اغراض السالمة العامة.
جدول 3 ملحق 1 )نتائج احصائيات 2006( . 

ان تأثير االسرائيلني على قطاع التعليم يظهر في جدول رقم 4 ملحق 1 .

الظروف الصحية :
الصحية في غزة  املؤشرات  اهم  فإن من   2000 )PCBS( في عام  اجرته  الذي  الصحي  املسح  بناءا على 
والضفة الغربية وهي التي سجلت خالل عامي 1995 و 1999 )انظر اجلداول 5 و 6 ملحق 1( ان هذه املؤشرات 
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حيث  الفلسطينية،  الوطنية   للسلطة  االولى  السنوات  خالل  الصحي  الوضع  على  التطورات  لنا  تبني 
ينعكس  الذي  االمر  وهو  الصحي  املستوى  وارتفاع  الصحية  اخلدمات  تقدمي  في  واضح  ارتفاع  الى  تشير 
على العديد من املؤشرات مثل ارتفاع عدد املواليد وانخفاض نسبة الوفيات وخصوصا في مجال املواليد 
وحتسن الوضع الصحي وانتشار العيادات واملراكز الصحية وارتفاع عدد املستفيدين من اخلدمات الصحية 

واملنضمني لنظام التأمني الصحي.

قوة العمل، البطالة، واملنتج احمللي : 
تشير تقارير مركز االحصاء الفلسطيني الى ارتفاع في نسبة االعمار املنتجة حيث ارتفعت نسبة من 

هم فوق 15 سنة الى 52.9 %خالل الربع الرابع من عام 2007.
لكن هذا املؤشر يفتقر الى الدقة حيث ان نسبة البطالة في فلسطني تعتبر من اكبر النسب في العالم 
ويعود ذلك الى الوضع السياسي واألمني في البالد حيث يسيطر جيش االحتالل االسرائيلي على كافة 
املرافق احليوية النشاء اقتصاد مستقر، نسبة البطالة متذبذبة حيث تتجاوز ال %50 في بعض السنوات 
وتتدنى الى نسب تدور حول 25 %  في معظم احلاالت كما هو موضح في اجلدول 9 ملحق 1 ملؤشرات القوة.

استعمال األراضي :
الكلية  املساحة  %25 من  اقل من  الى  الزراعية تصل  األراضي  لنا نسبة  )PCBS( تظهر  التقارير من  ان 
األراضي  باقي  الكلية،  املساحة  من   10% من  اقل  فهي  والسكنية  املبنية  األراضي  أما  الغربية،   للضفة 

معظمه خاضع للسيطرة اإلسرائيلية كأراضي دولة او خلدمة املستوطنات واملعسكرات.
بالنسبة لالسكان توضج التقارير ان نسبة العائالت التي حتتاج الى منازل في العشر سنني القادمة هي 
حوالي 70 % واولئك الذين ليس لديهم القدرة على بناء منازلهم ونسبتهم 82 % .انظر جدول 10 ملحق 1 
حيث يعرض مؤشرات مختلفة للمنازل، جدول 11 ملحق 1 يظهر املستوطنات اإلسرائيلية، جدول 12ملحق 

1 لألراضي املستخدمة.

البيئة، املياه، القمامة، املياه العادمة: 

 .  50% تبني تقارير )PCBS( لنا ان مجموع نسبة املواطنني الذين يستخدمون شبكة املياه العادمة هي 
والتزال احلفر االمتصاصية واحلفر الصماء  تستخدم بنسبة 50 %من املنازل (انظر اجلداول 13، 14،15، ملحق 

1 انظر الى املؤشرات البيئية للمياه .
تعتبر املياه من املصادر النادرة في فلسطني ولهذا السبب فهي عامل مهم في كثير من املشاكل التي 
اسرائيل  بني  النهائي  للوضع  احلل  مجال  في  توتر  عامل  تشكل  انها  كما  الفلسطيني،  اجملتمع  تواجه 
وفلسطني، وتعاني االراضي الفلسطينية من شح شديد في  املياه وخاصة محافظات اجلنوب وقطاع غزة 
في حني تستفيد املستوطنات واملعسكرات االسرائيلية من وفرة في املياه الفلسطينية، كما ان املياه جتر 

الى داخل اسرائيل من أراضي الضفة الغربية.
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نظام احلكم احمللي:

تقسم السلطات احمللية الى بلديات كبيرة وصغيرة باالضافة الى مجالس قروية، هذه اجملالس في بعض 
جميع  عن  مسؤولة  ماتكون  عادة  وهي  املشتركة  اخلدمات  مجالس  البعض  بعضها  مع  تشكل  احلاالت 

القضايا املتعلقة بالقرى املتقاربة جغرافيا. انظر جدول 17 ملحق 1 .

الناجت احمللي :

. US$ 4,484,500,000 لعام 1998 وصل الى )GDP( يشير الى ان احلجم لل ) PCBS( ان ال
جدول 3 يظهر توزيع الدخل القومي لسنة 1998 .

 GDP per capita
))$US

GDP)باملليون دوالر 
االمريكي (

املنطقة 

الضفة الغربية 1678.82758.3

قطاع غزة 1315.81367.9

جملموع 1547.74484.5

املصدر : املكتب املركزي لالحصائيات .

تبعا الجراءات  القومي  الدخل  يتذبذب  2010، حيث  لعام  احلالي  الوضع  متثل  ال  اعاله  اجلدول  في  األرقام 
االحتالل السرائيلي، احلصار واالغالق، وحظر التجول باالضافة الى العقوبات االقتصادية واملالية التي تتعرض 

لها السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

مستوطنات الضفة الغربية:

تعتبر املستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية والقدس من اخطر ما يواجهة الشعب الفلسطيني. 
الجناح  االكبر  واملانع  السيادة  ذات  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  القامة  االكبر  التهديد  هي  سياسيا 
للتجمعات  بل وحتى االستمرار فيها، جغرافيا تشكل املستوطنات عامل متزيق  النهائي  احلل  مفاوضات 
السكانية الفلسطينية وتعمل شوارعها العنصرية عمل احلواجز العسكرية حيث ميكن خالل ساعات 
او  تعليمي  او  اقتصادي  تواصل  اي  يستحيل  بحيث  تاما  اغالقا  الغربية  الضفة  طرق  كافة  اغالق  قليلة 

اجتماعي مما يهدد كافة اوجه احلياة.
كما تشكل املستوطنات تهديدا للموارد املائية حيث تستنزف املستوطنات وسلطة املياه االسرائيلية 
ما يزيد على %70 من مياه الضفة الغربية، وسابقا استنزفت كافة املوارد املائية لقطاع غزة والتي حتولت 

مياهه اجلوفية الى خزانات فارغة اختلطت مياهها مبياه البحر واجملاري.
النفايات  لتصريف  موقعا  الغربية  الضفة  اراضي  تعتبر  حيث  بيئيا  تهديدا  املستوطنات  تشكل  كما 

الصلبة واملياه العادمة الناجتة عن املتستوطنني والصناعة.
املعسكرات االسرائيلية واحلواجز واملناطق العسكرية املغلقة واجلدار العازل تضيف هي االخرى تشكيال 
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فعليا على االرض هو عبارة عن نظام اغالق متكامل عسكري استيطاني مزود بتكنوجليا حديثة في مواجهة 
سكان مدنيني مهددين بشكل كامل.

على صعيد اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث، الوجود االستيطاني العسكري االحتاللي يشكل التحدي 
االكبر  امام اي نشاط يتعلق ببناء اخلطة وتنفيذها، ويشكل االحتالل نقطة الضعف الكبرى التي تواجه 
الشعب الفلسطيني في هذا اجملال، وعلى االخص في مجال نقل املساعدات ورجال االنقاذ واملتطوعني من 
تلقي  استحالة  اهمية،  اكثر  هو  وما  ونقلها،  االنقاذ  تخزين معدات  وفي مجال  الى محافظة،  محافظة 

املساعدات الدولية في الوقت املناسب نظرا لعدم وجود معابر حرة.

الوضع االقتصادي ومستوى الفقر :
تعتمد احلكومة الفلسطينية على دخل متأتي مبعظمه من الدول املانحة، شروط الدول املانحة 
في  تقدمي دعمها يحد من قدرة احلكومة على تنفيذ برامجها بالشكل الذي تراه مناسبا، وبالتالي 
فإن حتويل املوارد واملوازنانت من جهة صرف الى اخرى امر محدود بالعديد من املوافقات واحملاذير، كما ان 
نسبة الدعم اخلارجي تفوق في معظم السنوات نسبة اجلباية احمللية مما يترك السلطة رهينة قرارات  

خارجية متربطة باجندات سياسية محبابية في معظمها السرائيل وللوضع االحتاللي.
جتد احلكومة نفسها ملزمة مبتابعة القضايا االكثر احلاحية كدفع رواتب املوظفني وقضايا التعليم 

والصحة على حساب قضايا هامة اخرى مثل تعزيز مناعة اجملتمع في مواجهة اخملاطر اخملتلفة.
وبالتالي فإن عدم قدرة احلكومة الفلسطينية على السيطرة على مواردها ومصادرها الطبيعية 
ومعابرها احلدودية وارتباطها بالغالف اجلمركي االسرائيلي والشروط الدولية الستمرار الدعم يضع 
احلكومة الفلسطينية في وضع صعب كليا وتفضيالت مختلفة قد ال تتالءم مع املصلحة الفعلية 

للشعب الفلسطيني.
كما ان احلكومة تواجه مستويات عالية من الفقر وهو امر ينعكس بقوة على الوضع العام ويهدد 

وضع االستقرار االمني في املنطقة.

مؤشرات اخرى :  
انظر ايضا ملحق 1 جلداول اخرى التي متثل املؤشرات التالية :	 
جدول 17 : مؤشرات فنادق 	 
جدول 18 : مؤشرات كهربائية وطاقة 	 
جدول 19 : مؤشرات اتصاالت ونقل 	 
جدول 20 : مؤشرات رخصة بناء 	 
جدول 21 : مؤشرات ترفيهية 	 
جدول 22 : مؤشرات ثقافية	 
جدول 23 : مؤشرات استهالك وانفاق	 
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 ان االعتبارات األساسية التي تعتمد عليها هذه املرحلة في خطة مواجهة الكوارث في فلسطني تعتمد 
اجنازه  مت  ما  الفلسطيني على مستويات متعددة فمنها  الوضع  لتحليل  اجراؤها  مت  التي  الدراسات  على 
على مستوى وطني ومنها ما مت على مستوى قطاعي او على مستوى املؤسسة  نفسها في إطار االعداد 

ملواجهة الكوارث ورفع القدرات العامة في نفس اجملال للحد من آثار الكوارث الى أقل مستوى ممكن.

دراسة لتحليل مخاطر الكارثة على أرض فلسطني احملتلة:-  -1

 وهي دراسة اعدة سنة 2008 من قبل مختصني فلسطينيني وبتمويل من برنامج تطوير االمم املتحدة في 
نشاطها اخلامس ملساعدة الشعب الفلسطيني. وقد اعدت هذه الدراسة مبساعدة من خبراء الدفاع املدني 
الفلسطيني الجناز الدراسة بشكل متكامل مع باقي مؤسسات  فلسطني وحتديد قراراتها واحتياجاتها 

في مجال إدارة الكارثة.
وقد شكلت هذه الدراسة والتوصيات التي مت اخلروج بها احد اهم االعتبارات التي وصفت مستوى قدرات 
املؤسسات واجملتمع على مستوى خطورة الوضع باملقارنة بني القدرات احلالية وبني التهديدات التي درستها 
هذه الدراسة ومن اهم التوصيات التي خرجت بها دراسة تقليل مخاطر الكارثة التي مت اعدادها سنة 2007 

والتي ارتبطت بشكل مباشر باطار عمل هيوجو:
وتشجيع  هيوجو  عمل  إطار  لتبني  احلكومية  وغير  احلكومية  املؤسسات  جميع  تشجيع   أ- 

جميع املؤسسات الدولية العتباره أحد املشاريع التطويرية في املستقبل.
التطورات  مختلف  مع  ليتالءم  املدني  للدفاع  البشرية  املوارد  وامكانيات  القدرات  تطوير   ب- 
الدولية في مختلف الكوارث وتأسيس مراكز التدريب للحصول على متدربني في مختلف املستويات 

وتشجيع املؤسسات الدولية والفلسطينية لدعم الدفاع املدني.
لتعزيز  اخلاصة  اآللية  وايجاد  لألبنية  العامة  بالسالمة  املتعلقة  القانونية  اللوائح  تطبيق   ج- 

التشريعات التي حتكم املؤسسات مثل الدفاع املدني.
تشجيع املؤسسات ذات العالقة من أجل زيادة الدورات التدريبية للمجتمع احمللي مبا فيها   د- 

املدارس واجلامعات والسلطات احمللية وتشجيع املؤسسات غير احلكومية لتقدم املساعدة.
مثل  الكوارث  وحاالت  الطارئة  احلاالت  في  االستجابة  وسرعة  الكوارث  إدارة  دورات  تطوير   ه- 

الزالزل او الكوارث البيولوجية والكيميائية وغيرها.
رفع مستوى الوعي اجلماهيري ملعايير السالمة العامة وايجاد برامج تدريبية تخدم الوصول   و- 

الى االهداف األولية العامة واحملافظة على االرواح واملمتلكات.
تطبيق االحتياجات املتعلقة بكود املباني واالحتياجات الزلزالية وتعزيز عملية التطبيق من   ز- 

خالل التعاون والتنسيق مع املؤسسات املعنية.

املدخل الثالث 
الدراسات السابقة

 حول اخملاطر في فلسطني
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االهتمام ببناء نظام اتصال شامل يعمل في مراحل الكارثة حيث ميكن من خالله التواصل   ح- 
مع كل مفاصل العمل والقيادة لفاعلية  التطبيق واإلجناز.

تشكيل قاعدة بيانات مشتركة بني املؤسسات عن القدرات احمللية للمجتمع الفلسطيني   ط- 
وتبويبها الستخدامها اوقات احلاجة مثل الكارثة او الطوارئ.

املستشفيات  الستخدام  االمثل  السياسة  حتديد  خاللها  يتم  الكارثة  إلدارة  خطط  خلق   ي- 
واملراكز الصحية ومراكز الدفاع املدني واالسناد ومراكز االسعاف والطوارئ.

كل هذه التوصيات الى جانب توصيات اخرى اتت الدراسة على ذكرها والتاكيد  عليها شكلت 
االعتبارات األساسية التي مت االعتماد عليها في صياغة البرامج املرتبطة بهذه املرحلة  واملسئوليات 
الفلسطيني  اجملتمع  ومسئوليات  احلكومية  وغير  احلكومية  للمؤسسات    حتديدها  مت  التي  واملهام 

بشكل عام.

االستراتيجية القطاعية ألجهزة األمن الفلسطيني:-   - 2
كون الدفاع املدني هو احد االجهزة األمنية الفلسطينية  وهو اجلهة املنفذه العمال االنقاذ والبحث في 
حاالت الطوارئ فان االستراتيجية القطاعية كانت من أولوياته ومن ضمن اهدافه االستراتيجية احملافظة 
والتأهب  االرهاب  وحاالت  الطارئة  واحلاالت  الكوارث  ملواجهة  عامة  خطة  واعداد  واملمتلكات  االرواح  على 
واالستعداد ورفع الوعي اجملتمعي في مفاهيم الكوارث والتشديد على التعاون بني املؤسسة العسكرية 
املنظمة  التنفيذية  اللوائح  حسب  والوقاية  السالمة  واجراءات  شروط  تطبيق  على  املدنية  واملؤسسة 

العمال الدفاع املدني.
للدفاع  األعلى  اجمللس  وادراجها ضمن عضوية  املدني  الدفاع  الى جانب  األمنية  االجهزة  متثيل بعض  ان 
املدني يدل على الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع األمن في ضمان الوصول الى حالة االستقرار وتوفير األمن 
واألمان للمجتمع الفلسطيني من خالل االلتزام والتطبيق املنسق ضمن املسئوليات واملهام التي حددها 

له القانون الفلسطيني واللوائح التنظيمية املنظمة لهذا القانون.
اخلاصة  األمنية  الرؤية  حسب  الفلسطينية  احلالة  حتليل  على  القطاعيه  االستراتيجية  اعتمدت  لقد 
تقليل  والتاكيد على  التي مت ذكر بعضها سابقا  التوصيات  بتلك  الدولة حيث خرجت  األمن في  باجهزة 
حجم احلوادث واجلرائم وضمان سالمة املواطن وأمنه للوصول الى االستقرار السياسي يضمن اقامة الدولة 

الفلسطينية ذات السيادة العامة على حدودها.

حتليل الوضع العام من وجهة نظر الدفاع املدني الفلسطيني:-    -3
ومقارنة  املدني  للدفاع  العامة  االستراتيجية  على  اجنازها معتمدة  املدني  الدفاع  استطاع  دراسة  وهي 
باالجنازات التي مت حتقيقها، وقد مت اجراء تلك الدراسة في سنة 2009 حيث بدات الدراسة في مناقشة عامة 

لالطار العام في الدفاع املدني ومدى تطبيق استراتيجيتة ومدى حتقيق اهدافه املتمثلة في.
حماية االرواح واملمتلكات العامة واخلاصة وضمان سالمة اجملتمع وحماية املوروث احلضاري والثقافي   	

في فلسطني.
تطبيق شروط احلماية املدنية والسالمة والوقاية ملنع او تخفيف احلوادث التي من شأنها ان حتدث   	

في حاالت الكوارث او احلاالت العادية.
حاالت  معاجلة  او  الطبيعية  غير  للحاالت  للتاهب  املتطوعني  فرق  وإنشاء  اجملتمعي  الوعي  زيادة   	

القصور والتأخير الناجتة عن معيقات مت حتديدها في تلك الدراسة.
ان هذه اخلطة قد اعتمدت ايضا على االعتبارات والتوصيات التي خرجت منها هذه الدراسة ومؤشرات 
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القياس التي مت اعتمادها لقياس نسبة النجاح وقد اعتمدت سنة 2007 كسنة اساس حيث جرى العمل 
على جمع البيانات بشكل كامل في تلك السنة.

ان اجلزء املهم الذي مت اجراءه في الدفاع املدني متثل باآلتي:-

أ -  وصف االستجابة للحدث لطواقم الدفاع املدني والتي من خاللها يستطيع املراقب للحالة العامة 
رؤية النجاح واالخفاق في عمل املؤسسة   املتخصصة ضمن القانون في أعمال االنقاذ والبحث واالطفاء 
حيث خلص هذا املؤشر الى ان وقت االستجابة للحوادث قد احرز تقدما من خالل تقليصة من 25 دقيقة 
الى 18 دقيقة ، وقد عزي هذا النجاح نتيجة لرفع القدرات بنسبة %15 من القدرات العامة للدفاع املدني 
الفلسطيني مبا يشير الى اهمية رفع قدرات الكادر واجلهاز مبا ميكن طواقم العمل من اجناز عملهم بفاعليه 

ونشاط اكبر.
ب -      مؤشر اخلدمات العامة:-  وقد انقسم هذا املؤشر الى جزء يقيس احلاله العامة للخدمات بالنسبة 
الى املواطنني ومدى فعالية تلك اخلدمات اما املؤشر الثاني فقد قاس فعالية تقدمي اخلدمات املقدمة من 
الدفاع املدني الى املواطنني معتمدا على القياس اجلغرافي للخدمة وقد مت مقارنة تلك اخلدمات املقدمة 
للمواطن بتلك اخلدمات وحسب املواصفات العاملية التي تعتمدها احلماية املدنية العاملية في مؤشراتها 

لقياس مدى جاهزية تلك املؤسسات ملواجهة االحداث والطوارئ والكوارث على حد سواء.
وقد أظهر املؤشر الفرق بني احلالتني  يعود الى وجود  قصور كبير في االمكانيات والقدرات مقارنة بالوضع 
العاملي في مواصفات هذا العمل حيث اظهر املؤشر ان اجملتمع الفلسطيني بحاجه ماسة لبناء قدرات في 
مجال احلماية املدنية متمثلة في بناء مراكز للدفاع املدني ومعدات وآليات كما هو احلال في حاجة الدفاع 
املدني الى القوى البشرية لتقدمي خدماته اإلنسانية حسب اهدافه العامة املدرجة في استراتيجيتة طويلة 

األمد.

دراسة اخلارطة الزلزالية في فلسطني:-  - 4

  وهي دراسة مت اجنازها سنة 2005 في  جامعة النجاح الوطنية في نابلس حيث كانت اهم نتائج تلك 
الدراسة   هو احتمالية حدوث كارثة زلزالية في فلسطني سيكون مركزها في  منطقة البحر امليت بدرجة 
كاحد  الدراسة  هذه  في  استخدامها  مت  التي  النتيجة  تلك  رختر،  مبقياس  درجة    6.5 عن  تقل  ال  زلزالية 

االعتبارات األساسية لرفع القدرات واالستعداد ملواجهة الكوارث.
وقد اكد قسم اجليولوجيا وعلم طبقات األرض في اجلامعات اإلسرائيلية على احتمالية حصول كارثة 
اجلهة  في  البحر  زلزال كبير سيضرب حوض  نتيجة  تاتي  االبيض  البحر  في  لكارثة  تسونامي  مشابهة 

اجلنوبية الغربية من اسرائيل.
ان الزلزال الذي ضرب فلسطني في منطقة االغوار في سنة 1927 وبالرجوع على اخلارطة الزلزالية 
واالحصائيات التي مت جتمعيها تشير الى ان فلسطني تعاني من نتائج زلزال مدمر على فترات دورية 
اننا في  1927 فهذا يعني  الزلزال الذي ضرب االغوار سنة  90-80 سنة. وبالنظر الى تاريخ  تتكرر كل 
الفترة الزلزالية احلرجة حلدوث مثل هذه الكارثة ما يعني ان مرحلة االستعداد يجب أن يتم إجنازها في 
أقصر فترة ممكنة والذهاب باساسيات التأهيل والتدريب وإعادة إصالح البنية التحتية وهذا يشكل 

االعتبار األساسي في صياغة اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث.
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إن االملام باخملاطر وبأوجه الضعف املادية واالجتماعية واإلقتصادية والبيئية التي تواجهها أكثرية اجملتمعات 
وبكيفية تغيرها على املديني القصير والطويل هو نقطة االنطالق نحو احلد من خطر الكوارث وتعزيز ثقافة 
القدرة على مواجهة الكوارث، وما يعقبها من إجراءات تتخذ على أساس ذلك االملام. )حتديد اخملاطر وتعينها 

ورصدها وتعزيز االنذار املبكر- اطار عمل هيوجو(.
او من صنع االنسان  العالم معرضة حلدوث الكوارث سواء كانت الطبيعية  فلسطني كغيرها من دول 
حيث متت دراسة هذه الكوارث عامليا وعلى جميع املستويات الهميتها وأهمية إدارتها بشكل يضمن األمن 

واالمان واالستقرار للمواطنني في اي دولة كانت.
وما يجب النظر اليه هو أن الوضع احلالي الفلسطيني هو احلالة الفريده من نوعها في العالم في مواجهة 
الكارثة، والتي ال ميكن تصنيفها ضمن املقاييس العاملية، حيث ان دول العالم كافة تتمتع بالسيادة التامة 
على أراضيها ومواردها ومصادرها وحدودها، على خالف فلسطني التي تتحكم بأراضيها وشعبها ومواردها 
السكان  مع  التعامل  حيث  من  الدولي  والقانون  املتحدة  االمم  ملواثيق  خالفا  تعمل  احتالل  قوة  وحدودها 
واستخدام األراضي واحالل سكان من دولة االحتالل مكان السكان االصليني وخلق انظمة متييز عنصري 
وتقطيع أوصال األرض الفلسطينية وبناء اجلدران الفاصلة والشوارع التمييزية وطرد السكان من اماكن 
سكنهم والتهجير القسري للسكان وغير ذلك الكثير مما يحد من قدرة اجملتع الفلسطيني على التعامل 

مع الكوارث استعداد أو استجابة او تعافي.
األراضي  على  اخملاطر  حتديد  بدراسات  خاصا  اهتماما  املتعاقبة  الفلسطينية  احلكومات  اظهرت  لقد 
الفلسطينية مبا في ذلك الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع االنسان، كما ظهر اهتمام عاملي كبير 
بدراسات هذه اخملاطر على األراضي الفلسطينية، ونخص بالذكر الدراسة التي أعدتها االمم املتحدة لتقييم 
حجم الكارثة احملتملة في فلسطني ودراسة نتائجها والتي مت من خاللها حتديد اخملاطر التي تواجه فلسطني. 
وقد أجريت هذه الدراسة في عام 2008 حيث مت جمع العديد من اخلبرات الفلسطينية والباحثني الجناز هذه 
في  كبيرة  كارثة  وقوع  حال  في  احملتمل  الضرر  بحجم  اجلدي  التفكير  نحو  األبواب  فتحت  التي  الدراسة 
فلسطني، ثم ينطلق االهتمام الدولي باستكمال اإلجراءات الوقائية التي تنص عليها املواثيق الدولية سواء 
كانت في إطار عمل هيوجو او في االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث او االستراتيجية العربية للحد 
وإدارة الكارثة وتطبيق انظمة اإلدارة احلديثة على هذه الكوارث الى جانب تطبيق استراتيجية يوكوهاما 
واالستفادة منها ومن تلك االحداث والدروس والعبر املستنبطة من الكوارث التي ضربت مختلف دول العالم 
للطبيعة  الكارثة وخصوصا  إدارة  املتزايد مبفهوم  العاملي  االهتمام  إلى جنب مع  االخير، جنبا  العقد  في 
األرضية  واالنهيارات  والتصحر  واجلفاف  والفياضانات  والبراكني  كالزاللزل  الكوارث  انواع  لبعض  التكرارية 
فلسطني  فإن  وبالطبع  واالشعاعية،  الكيماوية  واحلوادث  اجلوفية  املياه  وتلوث  الثلوج  وانهيارات  واالوبئة 

2-1     اخملاطر في فلسطني
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بني  النشط  العربي  االفريقي  الشق  لوجود  نظرا  الزلزال  وخصوصا  التكرارية  الكوارث  هذه  ملثل  معرضة 
فلسطني واالردن. اضافة الى اخملاطر التي تتعرض لها فلسطني بحكم وقوعها حتت االحتالل والتجاور مع 
اسرائيل كاخملاطر االشعاعية من مفاعل دميونا املتقادم ومخاطر املبيدات الزراعية ومكبات النفايات اخلطرة 

اإلسرائيلية.

أولويات اخلطر في فلسطني  1-1-2

يكون  ان  ميكن  اخملاطر  هذه  فإن معظم  فلسطني  في  الصناعية  او حتى  الطبيعية  اخملاطر  الى  بالنظر 
تأثيرها على املدى القصير والبعض االخر منها يكون تاثيره على املدى الطويل، ولكن تكمن أهمية اإلشارة 

الى ان معظم هذه اخملاطر هي ما ميكن لالحتالل أن يتسببه،
جانب  الى  لها  الفلسطينية  القيادة  توليها  التي  األولية  حسب  مرتبه  اخملاطر  لهذه  عرض  يلي  فيما 

املؤسسات التي يقع حتت اختصاصها التعامل مع هذه اخملاطر كالدفاع املدني والهالل األحمر.

الزالزل والهزات األرضية  2-1-A

تعتبرالزالزل ودراستها بشكل تفصيلي ودراسة اخلارطة الزلزلية وجغرافية فلسطني هي من األولويات 
العليا ومحل االهتمام من املؤسسات العاملة في هذا اجملال لدراسة وتقييم الوضع الزلزالي الفلسطيني. 
املؤشرات التي تشير الى اقتراب موعد حدوث زلزال كبير ارتفعت في اآلونة األخيرة لتصل الى حد ال ميكن 

جتاهله، بل أصبح من الالزم وضع اخلطط املبدئية والشاملة  ملواجهة هذه االحتمالية املتصاعدة.
من البديهي أن يكون معروفا أن حجم تأثير مثل هذه الكوارث على الشعوب تعتمد على عوامل عديدة، 
ميكن االعتماد على هذه العوامل كمؤشرات ملعرفة طبيعة الوضع الفلسطيني وما هو مدى تأثير مثل هذه 
الكارثة على بنيته التحتية ومنشآته والتي ترتبط بشكل مباشر مبدى ضعف وهشاشة املناطق التي تتأثر 

بهذه الكارثة ومن هذه العوامل واملعايير.

ضعف وهشاشة املناطق املتأثرة بالزالزل ودرجة حتملها وقدرتها على امتصاصها.. 1
قوة اخلطر الذي يحدثه )الزلزال( حيث يتناسب طرديا مع التأُير السلبي احملدث.. 2
التقليل من حجم . 3 الى  يؤدي  الكارثة بشكل  إلدارة  الوطن  بني جميع مؤسسات  والتنسيق  التعاون 

الكارثة او جعل اخلطر مستقرا في وضع ثابت معني.
الوعي اجملتمعي ومعرفة اجملتمع الفلسطيني بالكارثة وكيفية حتضير انفسهم ملواجهة مثل هذه . 4

والوقاية في مرحلة تسبق مرحلة صدمة  السالمة  اجراءات  واتباع  لها  ومدى استجابتهم  الكارثة 
الزلزال.

االعالم وقوة التواصل مع اجملتمع في مرحلة ميكن للمؤسسات املعنية التنبؤ باخلطر الذي سيحصل، . 5
تتجاوز  ال  فترة  قبل  إال  وقوعه  تنبؤ  ميكن  ال  الزلزال  أن  وحلظي حيث  دقيق  معيار  يعتبر  املعيار  وهذا 
الدقيقتني والتي ال تسمح باتخاذ االجراءات الضرورية إال بالنزر اليسير، وهذا ما يفرض أهمية بالغة 
لضرورة التعرف املسبق على اإلجراءات الضرورية في حلظة الزلزال وكيفية االحتماء منه قدر االمكان.

باإلضافة  الزالزل  وهندسة  األرض  علوم  مركز  في  خبراء  قبل  من  إجراؤها  مت  والتي  احلالية  الدراسات  إن 
الى مؤسسات عديده مختصة في املنطقة قد أشارت الى احتمالية حدوث زلزال كبير في منطقة شرق 
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الدراسة  اعتمدت  وقد  طبريا،  جنوب  أو  امليت  البحر  مركزها شمال  يكون  ان  املتوقع  من  والتي  املتوسط 
على التاريخ الزلزالي  والتي أكدت أن فلسطني قد تعرضت الى زلزال دوري كبير في فترات ممتدة بني 80-90 
سنة من التاريخ، وقد اشارت الدراسات أيضا أن زلزاال مدمرا قد حدث  في االغوار في سنة 1927 وقد كانت 
الدراسات  التي اشارت  املتعاقبة  الفترات  الى  وباالنظر  رختر.  درجة على مقياس   6-6.5 تتراوح بني  درجته 
الى حدوث الزالزل خاللها، فقد مت رفع درجة اخلطر الى الدرجة التي بات فيها التطرق لهذا املوضوع يأخذ 
اهمية متصاعدة لدى صانعي القرار في املنطقة. في اإلشارة اتخاذ االجراءات الوقائية واستكمال مرحلة 

االستعداد ملواجهة هذه الكراثة املتوقعة.
وبالنظر الى احلالة الفلسطينية وحتليل الواقع العام ملدى تأثر اجملتمع الفلسطيني بهذه الكوارث فأنه 
يعاني من الكثير من نقاط الضعف التي جتعل هذه الكارثة تتفاقم في حدتها الى درجة مضاعفة قوتها 

ومدى تدميرها واحداث اضرار أكبر بكثير مما هو مفترض به في مجتمع سوي، ومن هذه االسباب:
عدم مراعاة األسس العلمية في البناء مما يرفع من قابلية التأثرمن الزلزال محدثة بذلك تدميرا كبيرا . 1

بهذه املباني.
على . 2 يعتمد  الذي  الفلسطيني  البناء  كود  إعتماد  وعدم  البناء  في  الزلزالي  التصميم  مراعاة  عدم 

فحص األرض التي يتم علهيا البناء وفحص مدى قابليتها للتأثر واالجراءات الهدسية الضرورية.
عدم احلصول على التراخيص الالزمة وفحص مدى قابلية البناء لتطبيق املواصفات العاملية واالهتمام . 3

باجلانب التوفيري في البناء وعدم النظر الى السالمة العامة وقدرة املبنى على الصمود.
 عدم وضع سياسة الستخدام األراضي حتدد االماكن اخملصصة للبناء، فالنمو السريع للسكان إضافة . 4

الى قلة األراضي املتاحة للبناء يدفع باجتاه البناء في االماكن التي تتمير بقابلية تاثر عالية بالزالزل 
مثل مدينة نابلس.

عدم مراعاة االجراءات الوقائية او اإلجراءات القانونية في االبنية العالية.. 5
غياب القوانني والتشريعات التي  حتد من هذه االنتهاكات ووضع االجراءات التصحيحية  لها.. 6
قلة الوعي اجملتمعي في اجراءات السالمة والوقاية للتخفيف من هذه الكارثة.. 7
عدم وجود خطط ومرجعيات إلدارة الكارثة على كل املستويات ما أدى الى ضعف شديد في امكانية . 8

التعاون والتنسيق بني املؤسسات الدراة الكارثة.
الضعف الشديد في إمكانيات املؤسسات التي تعمل في هذا اجملال كالدفاع املدني.. 9

إن معظم تلك األسباب مرتبطة ببعضها الى جانب ارتباطها بالوضع السياسي العام وتأثير االحتالل على 
انشاء البنية التحتية في فلسطني يتطلب مضاعفة اجلهد الوطني لالستثمار في املشاريع املستدامة 
والتي من شأنها ان توفر بيئة ميكن الوثوق بها في التقليل من حجم الكارثة، وهذا ما اكدت عليه ونصت 
عليه االستراتيجية العامة للحكومة الثالثة عشر في مدى اهتمامها بعلم إدارة الكوارث واإلستعداد 

لها والتي كانت هذه اخلطة احد مخرجاتها.

    c-2 ملخص عام عن الكوارث احملتمل وقوعها على أرض فلسطني

ان احلديث عن اخلطر الذي ميكن ان يحدث خالل كارثة معينة يعتمد بالضرورة على عوامل يتم من خاللها 
التعرف على حجم وممستوى  الكارثة التي ميكن ان حتدث وهذا ما يجعل من االهمية مبكان ان يتم التعرف 
على تلك العوامل ومدى تطبيقها في فلسطني واحلث على تطبيقها بشكل ميكن من خاللها مواجهة او 
تخفيف تلك اخملاطر التي ميكن ان حتدث . واذا كان هذا هو املفهوم األساسي في التعامل وإدارة الكارثة فان 

اي حدث مهما صغر او كبر ميكن تصنيفه من خالل تلك العوامل.
ومن خالل ذلك فيمكن تصنيف الكوارث التي من املمكن ان تتعرض لها فلسطني او تكون قد تعرضت 
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لها في السابق وما زالت تشكل تهديدا يجب النظر باهتمام اليه تتمثل في اجلدول التالي:

  اخلطر التابعاخلطر

زلزالالزالزل والهزات األرضية1

هزات ارتداديه مدمره 	

تلوث بيئي وكوارث بيئية ناجته عن 	
الزلزال 

التلوث البيئي الكوارث املرتبطة بالبيئة 2

تلوث الهواء	

تلوث املاء 	

تلوث التربة 	

التلوث الناجت عن اخمللفات والنفايات 	
الصلبة

التلوث بالضجيج 	

التغيرات املناخية الكوارث املرتبطة باألرض 3

اجلفاف	

التصحر 	

االنهيارات األرضية 	

الفيضانات والسيول	

تراكم الثلوج 	

احلرارة العالية  	

التلوث النووي الكوارث املرتبطة باالحتالل 4

أالمراض الزراعيةاالشعاعات النووية	

التلوث الكيماويمكبات اخمللفات النووية	

الكيماويات اخلطرة	

االمراض املستعصية 	

الصراعات السياسية واحلروب	

اجلدار العازل 	

االغالق	

التأثيرات النفسية واالقتصادية	

االجسام املشبوهة وااللغام 	

احلرائق واحلوادث الصناعيةالكوارث الصناعية5
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الكوارث املتعلقة بالتسمم 	
الزراعي واحملاصيل الزراعية

الكوارث املتعلقة بنقل املواد 	
اخلطرة 

احلوادث في املصانع واملؤسسات 	
االنتاجية الكبرى 

انهيار املباني 	

حتطم الطائرات على األراضي 	
الفلسطينية 

ان تاثير اخلطر بشتى أنواعه يتناسب بشكل طردي مع اخملاطر احملتملة ومدى القابلية باالصابة به، كما 
يتنسب بشكل عكسي مع القدرات التي تتمتع بها فلسطني. وهذا يعني ان زيادة قدرة وكفاءة اجملتمع 
الفلسطيني واملؤسسات الفلسطينية في إدارة ومواجهة الكارثة يجعل حجم اخلطر الذي يحدث قليال 

نسبيا مقارنة مع عدم وجود القدرات واالمكانيات. وتتمثل هذه املعايير واالعتبارات بالصيغة التالية:

اخملاطر=االخطار * القابلية لالصابة \ القدرة

ان التجارب العملية للمؤسسات الفلسطينية في التعامل مع االحداث اليومية وفي توجه عام من قبل 
هذه املؤسسات لالستعداد ملواجهة الكوارث والطوارئ بفاعلية وكفاءه  والتخطيط للتقليل من حجم 
اخلطر وزيادة  القدرات واالمكانيات فقد مت التخطيط النشاء مراكز الدعم واالسناد )الدفاع املدني( واملراكز 
والتي تتميز  الغربية  والوسط واجلنوب من الضفة  التحتية في مناطق الشمال  البنية  الصحية وتقوية 
باختالف جغرافيتها التي استدعت بان يكون التعامل مع هذه املناطق حسب الكارثة او اخلطر الذي من 
املمكن ان يحدث في احدها وقد مت توزيع تلك االخطار على هذه املناطق اال ان هناك جزء من هذه الكوارث 

كالطبيعية منها مثل الزالزل فان خطره يشمل تلك املناطق الثالث حسب التوزيع اجلغرافي لفسطني .

التاثير وقابلية االصابة  

االجمالياجلنوبالوسطالشمالاخلطر

عالي عالي عاليعالي الزلزال

متوسطعالي متوسطقليل التسرب النووي والتلوث 

متوسطمتوسطمتوسطمتوسط الفيضانات 

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطاحلرائق واحلوادث الصناعية 

قليلقليلقليلمتوسطاجلفاف والتصحر 

عالي عالي عالي عالي االوبئة واالمراض 
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الوقاية والتخفيف من آثار الكارثة
مبدأ  على  التأكيد  هو  فلسطني  في  الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اخلطة  عليه  تعتمد  الذي  األساس  ان 
الوقاية من الكوارث الطبيعية او التخفيف من حدة حدوثها حيث أن السبيل السليم والصريح للوصول 
اليها مسبقا  االشارة  والتي متت  الكوارث  التخفيف من حدة حدوث هذه  درجات  أقصى  الى  من خاللها 
لتلك  والنشطة  الفعالة  واالستجابة  واالستعداد  التاهب  التي تكمن في  الكبرى  االهمية  الى  باالضافة 

الكوارث الطبيعية ومن صنع االنسان بغض النظر عن حجم تلك الكارثة وتاثيرها على اجملتمع.
وكيفية  الكارثة  منهجية  تخص  التي  تلك  وخاصة  اخملتلفة  اجملاالت  في  جيد  بشكل  اجملتمع  اعداد  إن 
التصرف خاللها  وما هي االجراءات الوقائية التي من املفروض ان يتبعها الفرد في دورة الكارثة هي التي 
تضمن حماية وسالمة اجملتمع ورفع وعيه الذي يعتبر مطلبا اساسيا في بناء هذه املرحلة وبناء مجتمع قادر 

على مواجهة تلك احلوادث بنوع من املعرفة وشيء من التخصص.
من  فلسطني  ملؤسسات  القطاعية  واالستراتيجية  الفلسطينية  للحكومة  العامة  االستراتيجية  ان 
االستثمار في تطوير  الوضوح وهو  الفلسطينية قد إشتملت على هدف عام غاية في  األمنية  األجهزة 
االستعداد ملواجهة الكوارث والتخفيف من حدتها ومالءمة ذلك االستراتيجية العاملية ملواجهة الكوارث 
حتت إطار عمل هيوجو وتخصص العديد من الوكاالت واجلمعيات العاملية املهتمة مبوضوع الكوارث ودراستها 
والتخفيف من آثارها. ان ما يترتب على هذه االهداف العامة هو خلق برامج عمل تكون من شأنها الوصول 
الى الهدف العام وهو التخفيف او منع الكوارث حيث ستكون هذه البرامج هي اجراءات استكمالية ملرحلة 
االستجابة لكارثة ان وقعت وذلك من خالل االنشطة املرتبطة بتلك البرامج التي سيتم عملها وتنفيذها 

بالتنسيق والشراكة بني املؤسسات الوطنية واجملتمع الفلسطيني بشكل عام.
ان التوقعات واخملرجات من النتائج التي ميكن التوصل الهيا خالل اجراء دراسة منع وتخفيف الكارثة 

ترتبط باالهداف العامة لتلك الدراسة في فلسطني حيث ميكن التوصل الى:-
حماية االرواح واملمتلكات العامة واخلاصة.. 1
حتديد اخملاطر والكوارث املمكن حصولها في فلسطني واملنطقة وحتليلها وحتديد نقاط القوة والضعف . 2

في اجملتمع الفلسطيني المكانية مواجهة هذه الكوارث
انشاء اخلطط والبرامج واالنشطة خللق حالة التاهب ملواجهة هذه الكوارث.. 3
رفع الوعي اجملتمعي لتشجيع قدرة فلسطني ومواطنيها وقاطنيها على التعامل مع تلك الكوارث . 4

املدخل الرابع 

االمكانيات واملوارد
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والتخفيف من حدتها وشدتها.
االستدامة في البرامج واملشاريع املتعلقة مبفاهيم الكارثة والتعاون والتنسيق بني املؤسسات بشكل . 5

مسبق خللق حالة التأهب وعدم التعارض في العمل.

ان جناح هذه اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث يعتمد بالضرورة على تنسيق النشاطات وكمية وحجم 
التعاون في بناء وتطبيق هذه النشاطات بني املؤسسات حيث يعتبر مبدأ الوقاية من الكوارث والتخفيف 
من آثارها هو جزء من املراحل التي تبني دورة حياة الكارثة حيث يكون التنسيق والتعاون في تطبيق هذه 
النشاطات مرتبط مبؤشرات لقياس مدى جناح التطبيق والتنسيق وكفاءة القناة االتصالية بني املؤسسات 
والتي من شانها ان تعيد تقيم مراحل الكارثة والتعامل فيها وقدرة اجملتمع على حتملها وحتديد البرامج 
التعارض  وعدم  االستدامة  مبدأ  وخلق  اإلستعداد  لتطبيق  اجملتمعية  والتدريبية  والتأهيليه  التوعويه 
والتضارب في املسئوليات على املستوى احلكومي الوطني وخلق حالة من التخصصية في العمل والتوازن 

في تخصيص املوارد املتاحة في فلسطني وتوزيعها على تلك املراحل في دورة حياة الكارثة.
وميكن من خالل ما مت التطرق اليه سابقا في مجال منع او تخفيف حجم الكارثة حتديد بعض االحتياجات 
األولية كمصادر لتغذية البرامج واالنشطة واجناح العملية التخطيطية املرتبطة بهذه املرحلة احلاسمة 

في اإلعداد والتي ميكن ان تتمثل في مرحلتني:-

املرحلة االولى:  حتديد االمكانيات احلالية في فلسطني، وحتديد دور كل من هذه 
االمكانيات بشكل دقيق.

في . 1 االمكانيات  هذه  من  كل  دور  وحتديد  بها  واالستعانة  اليها  الرجوع  ميكن  بيانات  قاعدة  تشكيل 
املراحل التي متر بها الكارثة.

جتميع الدراسات التي تخص الكوارث في فلسطني واعادة صياغتها بطريقة جتلب اهتمام القطاعات . 2
التاريخ  يخص  فيما  املعرفة  درجة  ورفع  املعلومات  تلك  من  لالستفادة  وتوزيعها  اخملتلفة  اجملتمعية 
الزلزالي والكوارث املمكن حصولها وكيفية التصرف خالل تلك الكارثة وما هي الواجبات واالجراءات 

الوقائية املطلوبة في  مرحلة االستعداد للتخفيف من آثار تلك الكوارث.
حتديد املناطق األمنه في املناطق السكانية وعمل خرائط توضيحية وعالمات فارقة ووضعها على . 3

تلك اخلرائط وتوزيعها ونشرها على املستوى اجملتمعي مرفقة بارشادات التصرف
صياغة الكوارث احملتملة بطريقة ميكن ادراكها للمواطن الفلسطيني، أما املقيمني االجانب فيجب . 4

والسفارات  املؤسسات  على  وتوزيعها  واالسبانية  والفرنسية  االجنليزية  باللغات  االرشادات  طباعة 
واملكتبات االجنبية حيث حتتوي هذه الكتبيات على مفهوم تلك الكوارث وآثارها واحتمالية وقوعها 
ومدى خطورتها وكيفية التصرف في حالة حدوثها وما هي االجراءات االرشادية لتفادي وقوعها مثل 

التلوث البيئي، االمراض الفتاكة او حتى االجراءات األساسية في البيوت.
صياغة وتطوير خطط ملواجهة كل كارثة على حدة وتوزيعها على اجملتمع احمللي مقرونة باملسئوليات . 5

والتي  اخلطط  هذه  في  التوجه  املواطن  على  يتوجب  اين  مثال  املهمة  النقاط  وحتديد  والصالحيات 
تتضمن ايضا. 

	 الوضع الشخصي للمواطن وما هي واجباته ومسئولياته.
	  ما هي التصرفات املقبولة وما هي غير املقبولة.

صياغة برامج تدريبية ومشاركتها مع اجملتمع الفلسطيني وتطويرها الى سيناريوهات وعمل مشترك . 6
على األرض لفحص مدى اجلاهزية واالستعداد.
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املرحلة الثانية: االمكانيات والقدرات الواجب الوصول اليها

ان خلق برامج االستجابة في اجملتمع الفلسطيني حلاالت مواجهة الكوارث يجب ان يبقى محط انظار 
واهتمام املستويات القيادية والتخطيطية في املؤسسات ووضع احلالة والقدرات واالمكانيات الفلسطينية 
في درجة قياس باملقارنة باملواصفات والثوابت االوروبية او العاملية مع تطبيق جميع السياسات في املراحل 
البناء  األرض وكود  التحضيرية بتنسيق ومشاركة من قبل اجلهات اخملتصة كتطبيق سياسة استخدام 
تقارير  في  فاعل  بشكل  املشاركة  وأهمية  بحزم  السياسات  تلك  تطبيق  على  واالشراف  البيئة  وحماية 
املؤسسات والتواصل بينها للوصول الى حاله من االطمئنان واالستقرار النفسي على جميع املستويات 

في فلسطني.

االستعداد واجلاهزية:-  2-3
ان مرحلة او دورة حياة الكارثة تكون من مراحل عديدة اال ان البعض من الباحثني يعتمدون املراحل الثالث 
للكارثة والتي تعتبر االستعداد واجلاهزية هي اولى تلك املراحل في مواجهة الكارثة. ان مجموعة االجراءات 
التي يبدأ اجملتمع بتطبيقها والتي مت حتديدها سابقا في مرحلة التحليل والتقييم ووضع اخلطط واخلطط 
البديلة هي التي تشكل نبتة مرحلة االستعداد واجلاهزية وهي املرحلة التي من املمكن ان يتم اخضاعها 
للقياس بناءا على املؤشرات التي سيتم حتديدها الحقا لكل برنامج عمل او نشاط من االنشطة املتبعة 

في هذه املرحلة.
يكفي  ال  انه  او  املواجهة  يعني شيئا في مرحلة  ال  قد  الكوارث  واملعرفة مبفاهيم  بالوعي  التسلح  ان   
للتخفيف من حدة تلك الكارثة او االزمة فالتسلح بنية املواجهة للتخفيف من حدة الكوارث وتوفير املعرفة 
االحتياجات  توفير  دون  تأثيرها من  يكون شكل  ان  وماذا ميكن  والكوارث  احلوادث  تلك  باشكال  والتوقعات 
الكارثة ما  تلك  اي نفع في حالة وقوع  للمواجهة قد ال يجدي  الضرورية  والوسائل  واألدوات  واالمكانيات 
يجعلنا نصر ونؤكد ان هذه اخلطة التي توفر املعرفة واخلطط والتحليل يجب االصرار على تطبيقها وتوفير 
تلك االدوات والوسائل واالحتياجات في مجال إدارة الكارثة وإدارة األزمات من خالل حتديد املسئوليات واملهام 

لكل مؤسسة وارفاقها باالحتياجات في مواجهة الكارثة ورفع امكانياتها وقدراتها.
 ان االستعداد واجلاهزية واحلماية تعني االعداد اجليد والتنسيق في تبني جميع االجراءات الوقائية حلماية 
االرواح واملمتلكات من آثار الكارثة والتخفيف من حدتها وبالتالي تقليل اخلطر الى درجة ميكن حتملها ومن 
الدرجة من اجلاهزية واالستعداد فان مرحلة التخطيط وحتديد تلك اخملاطر واعداد  أجل الوصول الى هذه 
اخلطط املناسبة ملواجهتها هو مهم جدا للوصول الى تلك االهداف التي متت االشراة اليها مسبقا حيث 

تضمن هذه اخلطط: 
حتليل مفصل عن الكوارث أنواعها وما هي أولوية اخلطر فيها.	 
تفصيلي 	  بشكل  ومناقشتها  ومؤسساته  اجملتمع  فئات  بكامل  املنوطة  واملهام  املسؤوليات  حتديد 

وصريح.
تصنيف وتبويب جميع املصادر واالمكانيات املوجودة وخلق قاعدة بيانات يتم االعتماد عليها بشكل 	 

فوري في حالة الكارثة.
التدريب اجملتمعي ورفع الوعي العام وعمل سيناريوهات ملواجهة الكوارث حيث تتضمن هذه التدريبات 	 

والسيناريوهات تدريبا على االخالء واالنقاذ واالسعاف وفعالية تقدمي اخلدمه بشكل سليم للمصابني 
وضبط النفس واملعاجلة النفسية.

تقييم اجملتمع بناءا على التجارب السابقة في مواجهة الكوارث او من خالل ما مت االعداد له وفعالية 	 
هذه االعدادات ومدى كفاءتها ودرجة تطبيقها.
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ان املؤسسات الوطنية العاملة في مجال التعامل مع االزمات والكوارث واحلوادث اليومية تشكل تنفيذا 
للدور االكبر في هذه اخلطط حيث أن مهمتها ال تقتصر على معاجلة الوضع الناشئ من حدوث االحداث بل 
أيضا في االعداد املسبق ملواجهة هذه الكوارث رغم أهمية دورها في االستجابة للحاالت الطارئة. الدفاع 
املدني والهالل األحمر والشرطة ووزارة الصحة واملستشفيات والبلديات وغيرها من املؤسسات ذات الصلة 
وبحكم تعاملها اليومي مع احلدث فان امكانياتها في تقيم الوضع احلالي والوضع الذي مت التخطيط له 
تعتبر امكانيات عالية وال ميكن جتاهلها ويجب أخذها بعني االعتبار، فهذه املؤسسات ميكن ان تقدم الكثير:-

العاملني في املؤسسات من خالل تطوير ونشر املعلومات الضرورية للتعامل قبل وقوع . 1 رفع قدرات 
الكارثة او خاللها وما يجب ان يتصرف الفرد بعد حدوث الكارثة للسيطرة عليها واستيعابها وايصال 

الكارثة الى مرحلة االستقرار.
كيفية التعامل مع االحداث اليومية والذي من شأنه رفع التقارير الالزمة لكل اجلهات املعنية لتحديد . 2

نقاط الضعف وحتذير اجملتمع بشكل عام خلطورة تطوير الكارثة في ظل التصرفات واملنهجيات املتبعة 
وذلك من خالل حتليل الوضع احلالي للخطر واحتمالية قرب حدوثه من خالل كيفية التصرف املبدئي 

مع اجملاالت احلالية.
االمثل . 3 االستغالل  خالل  من  الكوارث  حاالت  مع  للتعامل  صياغتها  مت  التي  اخلطط  تطبيق  فعالية 

للموارد في اوقات الكوارث او الطوارئ ومدى التنسيق بني املؤسسات العاملة على األرض وارتباطها   
لهذه  املنشأة  العمليات  غرف  وفعالية  القرار  ومتخذي  األول  واملستوى  الثاني  املستوى  مبؤسسات 

االغراض.
حتديد املصادر واملوارد التي يتم استخدامها وحتديد احلاجة الى موارد أخرى من تلك التي يتم وصفها . 4

في بنك املعلومات في تلك املؤسسات الستخدامها ان كانت احلاجة ملحة الى استخدامها حيث 
يخضع ذلك لرؤية هذه املؤسسات املعنية وتقيمها للوضع العام.

التقييم العام لتطبيق مؤسسات اجملتمع لتلك اخلطط من خالل نظام اتصالي واداري واضح املعاني . 5
بتقارير دورية يتم حتليلها ودراستها بسكل تفصيلي.

اخلدمات . 6 العاملية على  املواصفات  وتطبيق  اجملال  العاملة في نفس  العلمية  املؤسسات  التعاون مع 
أن  للتاكيد على  واملرافق الصحية االخرى  او املستشفيات  الشرطة  او  املدني  الدفاع  املقدمة ملراكز 
فلسطني متشي على النهج الصحيح ودعم النشاطات االجرائية في االعداد ملواجهة الكوارث احملتمل 

وقوعها.
وضع الشروط الوقائية الالزمة الستقبال البعثات العاملية والوفود للمشاركة واملساعدة للطواقم . 7

اجملتمع  على  االقتصادية  اآلثار  من  للحد  بفاعلية وسرعة  املساعدات  وتوزيع  العاملة  الفلسطينية 
وضمان السيطرة على االستقرار واألمن في مناطق احلدث.

املناطق . 8 وحتديد  بنائها  ومكان  املالجئ  وبناء  وااليواء  االخالء  في  والتعاونية  التشاركية  اخلطط  وضع 
وبتوافق  العاملة  القوى  إدارة  خالل  من  سليم  بشكل  وادارتها  اخملاطر  خارطة  خطة  ورسم  اآلمنه 

وتنسيق ومشاركة مع الوزارات ذات العالقة.
التعامل مع الوفود والبعثات االجنبية املقيمة في فلسطني من خالل حتديد طريقة واضحة ومخطط . 9

يشرف على تنفيذه الوزارة املعنية وزارة اخلارجية مثال او وضع اخلطط البديله خلطط مواجهة الكوارث 
في تلك السفارات او القنصليات ومناقشة اخلطط احلالية واعتمادها من قبل وزارة الداخلية والدفاع 

املدني.
االنقاذ . 10 ومعدات  الغذائية  املواد  مثل  الكارثة  وقت  الضرورية  املواد  بتخزين  تسمح  التي  اخملازن  بناء 

املعنية  واملؤسسات  الوزارات  قبل  للمناقشة من  مادة تخضع  االتصال وكل  وادوات  واالدوية  والوقود 
الستخدامها في االدراة والسيطرة على احلدث.
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والتطبيقية  العملية  املرحلة  انها  حيث  شديد  باهتمام  اليها  النظر  يجب  مرحلة  جلاهزية  االعداد  ان 
الفلسطينية  احلالة  دراسة  خاللها  يتم  والتي  آثارها  من  والتخفيف  الكوارث  ومنع  التحليل  لعمليات 
بتعمق لتحديد الكوارث التي ميكن أن تتعرض لها فلسطني ورغم ارتباط هذه املرحلة مبرحلة التخفيف 
اال أنها ترتبط كليا ايضا مع املرحلة الثانية من دورة حياة الكارثة والتي ستشكل املدخل الرئيسي ملرحلة 
الدارتها  املرحلة  هذه  في  واالتصال  والتنسيق  والتعاون  واالنشطة  البرامج  خالل  من  الثالثة  اإلستجابة 

واحملافظة على استقرارها وتخفيف آثارها وحدتها واستيعابها حتى اكبر قدر ممكن.

A-2-3مرحلة االستجابة للكارثة
إن املراحل الثالث التي تشكل دورة حياة الكارثة تتشارك جميعها في تأكيد مبدأ التخطيط واملشاركه 
والتنسيق بني جميع مؤسسات  اجملتمع جلميع قطاعاته للخروج من الكارثة والتعافي منها بأقل قدر ممكن 

من اخلسائر سواء في االرواح او املمتلكات او في االقتصاد الوطني وهذا يعتمد على:
أ - حجم الكارثة ومدى حدة تأثيرها على البنية التحتية ومدى انتشارها اجلغرافي.

ب - مدى االستعداد ملواجهة مثل هذه الكارثة واحلد من آثارها.
ت - مدى توظيف املوارد العامة واخلاصة في الدولة للمحافظة على االرواح واملمتلكات.

إن هذه اإلعتبارات قد شكلت مرحلة من مراحل الكارثة وهي اجلاهزية واالستعداد، إال أن الكارثة اذا ما 
حصلت ستتأثر بتلك االعتبارات حيث أن هذه االعتبارات ومرحلة االستعداد بشكل عام ستتحول بشكل 
تلقائي من قانون بناء القدرات ورفع الوعي اجملتمعي الى توظيف املصادر واملوارد العامة واخلاصة للتخفيف 
من حدة الكارثة واحملافظة على االرواح و املمتلكات العامة واخلاصة واحملافظة على البيئة وتقدمي اخلدمات 

الى جميع قاطني الدولة سواء سكانها او البعثات والرعايا االجانب فيها.
ان مرحلة االستجابه للحدث هي املرحلة احلقيقية التي تقرر جناح او فشل عملية االستعداد الى جانب 
تقييم فوري لإلدارة القائمة على إدارة هذه الكارثة اما من جهة أخرى فإن هذه املرحلة متر مبستويات أربعة 
وميكن القول أن هذه املستويات االربعة تعمل بالتوازي وليست استكمالية إال أن املستوى األول يعتمد على 

املستوى الثاني وهكذا. وهذه املستويات هي:-
االدراك واملعرفة مبدى تأثير الكارثة وقياسها بشكل مبدئي لتحديد أولويات العمل.. 1
توظيف القدرات واملوارد التي مت اعدادها لهذه الكارثة.. 2
التنسيق والتعاون بني املؤسسات. 3

A-3-3  االدراك واملعرفة وحتديد أولويات العمل
ان االدراك واملعرفة والوعي ملا يحدث ميكن من خالله ان يتم حتديد األولويات التي يجب العمل فيها وهذا 
يعني حتديد االماكن االكثر أهمية او االماكن االستراتيجية التي يجب أن تبدأ نقطه إنطالقة اخلطة التي 
تعنى باالستجابة منها وهذا يعني أن تسجل االحداث وتراقب من جميع مصادر املعلومات في هذه املناطق. 
ان مجال وسجل املراقبة لهذه االحداث يختلف حسب نوع الكارثة التي يتم التعرض لها والتي بدأ من 
اللحظة األولى التقيم الفوري أوال بأول لكل الفعاليات التي جتري فيها وتزويد تلك التقيمات واملعلومات 
عن طريق التقارير. ان من األولويات التي يتم حتديدها في املستوى األول ملرحلة االستجابة للكارثة يكون 

على الشكل التالي:-
الوقت احملدد واملناسب: وهذا يضمن فعالية تطبيق مرحلة االستجابة  الدقيقة في  املعلومات  تزويد   أ- 
املستوى  الى  ورفعها  املعلومات  لتلك  الى محلليني  فورية  تقارير  بنظام  املعلومات  تلك  مترير  حيث يجب 
القيادي األول حتى يضمن مواصلة العمل وان يكون املستوى األول على علم واطالع بكل ما يحدث. ان هذه 
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املعلومات يجب ان يكون اجملتمع بأسره واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية على معرفة بها وذلك يضمن 
رسم صورة واقعية ملا يحدث في هذه املنطقة ويضمن حالة املعرفة واالستقرار.

 ب-  تطوير نظام تقارير فعال على املستوى الوطني:- ان املعرفة واالدراك للوضع في منطقة احلدث يجب 
ان تبدأ منذ حلظة وقوع الكارثة كما يجب مشاركة هذه املعرفة مع جهات االختصاص عن طريق وسيلة 
اتصالية تتمثل على شكل تقرير بكل املستويات وبغرفة عمليات مشتركة حيث متكنها هذه املعلومات 

من إدارة الكارثة حلظة بلحظة بصورة جيدة وفعالة.
 ج- تشكيل وربط غرف العمليات ووضع املعلومات حتت ايدي اخلبراء لتحديد الطريقة االنسب للتعامل 

بها وحتليلها واخلروج بتوصيات يتم رفعها للمستوى األعلى عن طريق التقرير.
ان التقارير املكتوبة وتوثيق املعلومات ذو أهمية كبيرة في الكوارث حيث يسمح للدراسني بتحديد نقاط 
اخللل التي مت التعامل معها وإصالحها في املستقبل الى جانب ان املعلومات االحصائية ستكون موثقة 
ومدعومة بوثائق من قلب احلدث بالتاريخ واليوم والساعة وحتى من كتب تلك التقارير الى جانب ان تلك 
التقارير تكون مصدر ثروة معلوماتية إلى حني الرجوع اليها والتي متكننا من تقيم خططنا وتغيرها وحتديد 

مصادر القوة ونقاط الضعف والتاريخ الذي املتوقع لتلك الكارثة.
 كما ان هذه التقارير سوف توفر جملة من االهداف التي ستمتد على طول عمر الكارثة وما بعدها أما في 
ما يخص غرفة العمليات فإنها تشكل الشريان الذي يغذي ويفصل ويبوب املعلومات الى تلك املستويات 
والتي من  اجملتمع  املؤسسات في  بني كل  املعالم  واضح  اتصالي  نظام  اهميتها وحسب  ويوزعها حسب 

خاللها تشكل نظاما معلوماتيا مفتوحا يستطيع جميع افراد اجملتمع رسم الصورة الواضحة للحدث.

توظيف املوارد والقدرات واالمكانيات:-  3-3-B
عند حدوث الكارثة او حالة الطوارئ فإن السلطة ميكن لها تقيم الوضع احلالي للمجتمع وميكن من خالل هذا 
التقييم ان يتم عملية حتديد االحتياجات الضرورية ملرحلة االستجابة كا ميكن لهم ايضا ان يقوموا بتحديد 
أولويات العمل واملناطق ذات االهمية التي يجب ان تكون االستجابة فيها بشكل سريع كاملستشفيات 
استعمالها حيث  التي سيتم  واملوارد  االمكانيات  وحجم  نوع  لديهم  ومحددا  معروفا  يكون  وبذلك  مثال 

يعتمد ذلك على حجم الكارثة واتساع مساحتها جغرافيا وتأثيرها االقتصادي واالجتماعي.
ان توظيف املوارد في احلادث وقت  الكارثة وفي مكان معني يتطلب صياغة خطة عملية او خطة تشغيلية 
وهي كيفية إستعمال تلك املوارد وجناعة إستعمالها في منطقة معينة خالل الكارثة ما يوفر جهدا ووقتا 
وتضاربا في العمل حيث يضم الضابط املسئول عن موقع احلادث هذه اخلطة واملوارد التي استعملها وكل 
وميكن  الوطنية  الكوارث  مواجهة  خطة  متطلبات  من  هي  اخلطة  هذه  تكون  بحيث  باملعدات  يتعلق  ما 

صياغة املفاهيم التالية من خالل اخلطة التشغيلية على أرض الواقع:-
 أ- استخدام املوارد البشرية والقدرات املتاحة واالمكانيات:- وهو تشكيل فرق ميدانية تعمل بنظام هيكلي 
واضح إلدارة احلدث من خالل تلك الفرق وهي ما يسعى الدفاع املدني الفلسطيني الى حتقيقة والوصول الى 

بناء فرق املتطوعني ونشرهم على كافة انحاء الوطن.
او  أخرى  الفريق دعما ومساندة من فرق  وقد يطلب  احلادث:-  الى مكان  أخرى  تعزيزات  الطلب جللب   ب- 
مؤسسة أخرى وهنا يأتي دور التنسيق والتعاون بني املؤسسات. ولهذا فإن خطة مواجهة الكوارث الوطنية 

متثل بروتوكوال ميكن االستعانة به لتحديد الدور األساسي لكل من الفرق.
تلك  على  حفاظا  وذلك  االستجابة  مرحلة  في  املتنقلة  املعدات  على  واالعتماد  االحتياجات  حتديد   ج- 

املعدات واحتياجها في املستقبل او في حادث آخر.
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التنسيق والتعاون في وقت احلدث:-  3-3-C
وهذا التنسيق يعتمد على املبادئ األساسية التي متت صياغتها واالتفاق عليها في هذه اخلطة حيث مت 
حتديد املسئوليات واملهام والصالحيات لكل مؤسسة وكيفية التصرف خالل الكارثة وبذلك فإن عمليات 
الكارثة  حدوث  قبل  اخضاعها  مت  اذا  ما  دقيق  وبشكل  تطبيقها  السهل  من  تكون  والتعاون  التنسيق 
والفعالية في تنظيم وتطبيق عمليات  الدقة  ان  والتعاون.  التنسيق  اختبارات وتقييمات في عملية  الى 
الى دقة في حتديد املسئوليات والصالحيات  املعلومات فيها يرجع في األساس  وإدارة  وادارتها  االستجابة 

ورسم علميات التنسيق املسبق في مثل هذه احلاالت.
 أ- إدارة الوظائف واملهام في حاالت الكوارث او الطوارئ اما جناح هذه العملية اإلدارية فياتي من خالل جناح 
املؤسساتية  او  القطاعية  في خططهم  الطوارئ  حاالت  إلدارة  نظام خاص  بناء  في  العاملة  املؤسسات 
املتطوعني واساسيات  او فرق  اخلبراء  او  املعدات  اتصالية وحتى  وادوات  والذي يحوي على معدات متنقلة 

تخزين املواد الغذائية او اخليم.
 ب- تنسيق العمل واملهمة األولى في احلدث:- ففي موقع احلدث تتراكم اخلبرات من خالل املهمات ومن 
املمكن ان تتواجد في منطقة احلدث جميع املؤسسات التي  تعنى بتقدمي خدمات الطوارئ وهذا يتطلب 
تنسيق كامل للمهمة وحتديدا لبنود العمل ومسئوليات الفرق )االتفاقية بني الدفاع املدني الفلسطيني 
والهالل األحمر(. وفي اشارة الى ذلك فان االتفاقية نصت على تقسيم احلدث الى ثالث دوائر يعمل الدفاع 
داخل  واالسعاف  واالخالء  االنقاذ  بعمليات  والقيام  املصابني  إخراج  يتم  الداخلية حيث  الدائرة  في  املدني 
هذه الدائرة ونقلهم الى الدائرة الثانية والتي يتم التعامل مع املصابني فيها من قبل الهالل األحمر لتقدمي 
األمن  لقوى  فتكون  احلدث  موقع  في  الثالثة  الدائرة  اما  املستشفيات  الى  ونقلهم  األولية  االسعافات 
والشرطة جلعل منطقة احلدث آمنه وخالية من االعتداءات او من املعيقات البشرية والتي تسبب كثيرا من 

املتاعب في مكان احلدث.
 ج- التنسيق والتعاون في اجملال املعلوماتي:- وهو يتطلب نظاما اتصاليا فعاال ومنسقا بني املؤسسات 
العاملة على أرض احلدث حيث يتم تشكيل غرفة عمليات صغيرة في موقع احلدث يديره الضابط املسئول 

عن املكان ومرتبط بشكل اساسي بفرقة العمليات في مكان القيادة.

التعافي من الكارثة  3-3
تأتي مرحلة التعافي من الكوارث في نهاية دورة حياة الكارثة والتي مت االستعداد لها مبا ينطبق مع إطار 
ملعاجلة  والتأهب  التعامل  الدنيا من  املستويات  مت حتديد  والتي  الكارثة  ملواجهة  التأهب  في  عمل هيوجو 
ما ميكن ان يحدث خالل الكارثة مواجهته والتعافي منه كما ورد في كتاب مشروع سفير احمد "امليثاق 

اإلنساني واملعايير الدنيا في مجال االستجابة للكوارث".
بعد إمتام عملية االستجابة الفورية وإنقاذ ما ميكن إنقاذه من االرواح واملمتلكات وجعل الكارثة ثابتة عند 
نقطة او مستوى معني تبدأ عمليات التعافي والتقييم ونقل االهتمام الى احلاالت االكثر تركيزا حني يبدأ 
التركيز على مساعدة االفراد بشكل شخصي او إدراج علميات إصالح البنية التحتية واملؤسسات حسب 
األولوية في عملية يكون هدفها تقدمي اخلدمات بشكل أفضل من خالل إصالح تلك املؤسسات او البنى 

التحتية ام من خالل مساعدة االشخاص بطريقة اكثر اهتماما  من أوقات الكارثة.
ترميم املستشفيات او إصالح الطرق وبناء اجلسور وترميم املباني املعرضة للسقوط وإصالح املدارس او 
إعادة بنائها هي من أولويات هذه املرحلة والتي ميكن تقسيمها الى ثالث مستويات حيث يتم ادراج خطط 

التأهب للتعامل في هذه املستويات وهي:-
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أ - التعافي السريع
ب - التعافي الذي ميتد لفترات طويلة نسبيا )االستشفاء(

ت - الدروس والتنسيق بني املؤسسات سواء كانت حكومية او غير حكومية.
ان التعاون والتنسيق بني املؤسسات سواء كانت احلكومية او األهلية هو ما يضمن جناح عملية االستجابة 
وبالتالي جناح عملية التعافي واإلستشفاء من آثار الكارثة. إن العمل املشترك الذي مت التخطيط له وتنفيذه 
واملوروث  الوطني  واالقتصاد  واملمتلكات  االرواح  على  احملافطة  في  الكبير  االثر  له  االستجابة  مرحلة  في 
الثقافي من خالل اإلجراءات التشاركية واملعلومات املنسقة التي مت التعامل معها في حالة الكوارث في 

اكثر املراحل التي تتطلب الدقة والتركيز والتعاون.
إن ذلك ال يعني أن مرحلة التعافي واالستشفاء هي مرحلة ميكن التعامل معها باستهتار وعدم اكتراث 
باستهتار ستكون  االمد  التعامل في مرحلة االستشفاء طويلة  او  الفوري  السريع  التعافي  تنفيذ  ان  اذ 
آثارها التدميرية اكثر من آثار الكارثة نفسها. ولذلك تعتبر املرحلة االخيرة )التعافي( هي من املراحل احلرجة 
للمؤسسات العاملة والتي تكون محط إهتمام ومتابعة من قبل املواطن او محط أنظار العالم في كيفية 

تنفيذ اخلطط وتالؤمها مع اخلطط العاملية في هذا اجملال.
إن آثار الكارثة سواء كانت كبيرة او صغيرة تتشارك في مرحلة التعافي واملؤثرات التي يجب النظر اليها 
والعمل من خاللها، فآثار الزلزال املدمر او الكارثة التي يتم تقيمها في مستوى أقل يجب أن متر في االعتبارات 

اآلتية:-
حتديد االحتياجات واملوارد من خالل التقيم السريع للكارثة وآثارها.. 1
حتديد وتوفير اماكن السكن واملعيشة وتوافقها مع املتطلبات اإلنسانية.. 2
التعامل مع االشخاض املصابني الى جانب املمتلكات حسب االهمية.. 3
السيطرة الكاملة على الكارثة ومنع حدوث املضاعفات غير املتوقعة.. 4
خلق معايير من شأنها التخفيف والتعافي بشكل أسرع.. 5

A-4-3  عمليات التعافي السريع 
ان ضبط النفس وقيادتها وادارتها هي من اوليات العمل في املراحل االولى من الكارثة حيث تعتمد هذه 
املرحلة على مدى التثقيف اجملتمعي والفردي للتعامل مع ردة الفعل األولي للكارثة والتي ميكن أن تشكل 
الى  اللحظات  ذلك تقسيم هذه  الكارثة، وميكن من خالل  املرحلة من مراحل  الكبرى على هذه  اخلطورة 

االقسام التالية :
ردة الفعل املدمر : حيث يصاب املواطنني بحالة شديدة من الذعر أو عدم القدرة واجلهل في التصرف   .1
حتى تصل في بعض األحيان الى االنهيار النفسي الكامل والذي يشكل اخلطورة الكبرى على التعامل في 

هذه املرحلة من مراحل الكارثة .
ان الصراعات السياسية واحلروب التي مرت فيها فلسطني تعتبر من ضمن األمثلة الناضجة لردة الفعل 
املدمرة في بعض األحيان، حيث يبدأ املواطنني بعد القصف بعمليات االخالء واالنقاذ غير املنظم أو حتى 
عملية االسعاف التي تتطلب دقة في التعامل مع اجلرحى واملصابني والتي كانت في بعض األحيان نتائجها 
العكسية تظهر بشكل كبير وخصوصا مع اولئك املصابني بالعمود الفقري أو اصابات في اجلزء العلوي من 

اجلسم والرأس والرقبة .

األولى  واللحظات  املراحل  في  للمواطنني  املقبولة  الطبيعية  احلالة  هي   : الطبيعية  الفعل  ردة   .2
للكارثة وهي حالة من الذعر واالحساس بالتهديد والقلق والتوتر وعدم األمان، اال أن هذه احلالة يصحبها 
التركيز واالهتمام والتحرك بناًء على مفاهيم مت االستعداد لها مسبقا والتعرف والتخطيط لها في مرحلة 

االستعداد واجلاهزية من مراحل ادارة الكارثة .



35

13-4-3  االستشفاء – املدى الطويل
ان اعادة احلياة االجتماعية الطبيعية للمواطنني في موقع الكارثة هي من اولويات هذه املرحلة، ويأتي ذلك 
من خالل اعادة اصالح ما دمر خالل الكارثة وما نتج عن مراحلها األولى وازالة آثار ومخلفات الكارثة حيث 
يندرج حتت هذه املرحلة العديد من املهام التي يتم اتباعها حسب ما مت االستعداد له وما مت تنسيقه مع 

اللجان والهيئات العاملة في هذه املرحلة :
شق الطرق البديلة .  .1

اعادة املواطنني الذين مت اخالئهم في املناطق املنكوبة .  .2
حماية وتنظيم ادارة املنشآة االستراتيجية واخملزون االستراتيجي .  .3

          ان متطلبات هذه املرحلة تتأثر بشكل كبير في ردة الفعل األولى للحظات احلدوث للكارثة والتي 
تتطلب مزيدا من العمليات العالجية النفسية التي تخلفها الكارثة مما يجعل أهمية هذه املرحلة مرتكزه 
وبشكل كبير على ادارة العمليات العالجية والنفسية للمواطنني حتى تستقر آثار الكارثة وبالتالي تقبل 

املواطنني ملا وصلت اليه.

اعادة االعمار :
ان اآلثار التدميرية  التي تخلفها الكوارث والتي تعتمد على حجم الكارثة ومستوى االستعداد لها  هي 
التي حتدد وبشكل أساسي مدى جاهزية الدولة ملواجهة تلك الكوارث وما هي اخلطط التي يتم صياغتها 

للعودة الى احلياة الطبيعية قدر االمكان .
ان هذه املرحلة تعتمد على كمية املعلومات التي مت جمعها خالل الكارثة وحتديد ما مت تدميره الى جانب 
اولويات  يحدد  أن  يجب  املرحلة  هذه  ان  والتوازن  البناء  اعادة  على  للعمل  جيد  بشكل  االحتياجات  حتديد 
واملؤسسات  املستشفيات  رأسها  وعلى  االولويات  تلك  وحتديد  والتوازن  والبناء  االصالح  اعادة  في  العمل 
االستراتيجية واملراكز الصحية واملراكز الترفيهية ومراكز العالج النفسي وصوالً الى الطرق واجلسور وربط 

املناطق النائية باحلضرية.

C-4-3  العبر املستفادة والدروس
القوة والضعف وتقييم مرحلة  االستعداد يجب دراستها بشكل دقيق في  الفجوات ونقاط  ان حتديد 
الكارثة  الدارة  والتعامل  االستعداد  السيطرة على عمليات  من  ما ميكننا  وهذا  الكارثة  دورة حياة  جميع 

بشكل فعال .
ان املؤسسات العاملة في مجال الطوارئ بشتى أشكالها يجب أن تخضع العديد من الكوارث واحلوادث 
حتديد  ثم  ومن  الكوارث  تلك  سلوك  على  للتعرف  والتدقيق  للدراسة  عاملي  مستوى  على  حصلت  التي 

األسلوب األمثل للتعامل معها وادارتها بشكل جيد.
ان هذه اخلطة “ اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث “ وقبل الشروع بوصفها وقد اهتمت مبناقشة بعض 
والتغير  والصناعية  الكبرى  احلرائق  أو  السكنية  املناطق  على  وتأثيرها  كالزالزل  العاملية  الكوارث  جوانب 
للتعامل  األمثل  األسلوب  تناقش  التي  التوصيات  ووضع  دراستها  متت  التي  الكوارث  من  وغيرها  املناخي 

معها .
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التقسيم اإلداري ملواجهة الكوارث في فلسطني

ان التخطيط إلدارة مواجهة الكارثة هي سبب في احلد من آثار الكارثة وحتقيقا للمصالح العليا في الدولة 
من احلد في اخلسارة في االرواح واملمتلكات اخلاصة والعامة واحملافظة عليها وخلق بيئة تتمتع باالستقرار 
والهدوء واالمان ومبا أن هذه املصالح واالهداف هي أهدافا وطنية من املستوى األول فإن التخطيط ملواجهة 
الكوارث وادارتها يتمتع بأهمية على مستوى عال وهذا ما يجعلنا نتطلع في بناء هذه اخلطة الى توضيح 

هذا املفهوم بشكل دقيق مع دمج املسئوليات والصالحيات لكل املستويات في الدولة.
إن الهرم اإلداري ملواجهة الكوارث في فلسطني يبدأ من املستوى القيادي األول وميتد الى مستوى تكتيكي 

وفني وينتهي باملستوى املهني املتخصص والعامل في إطار الكارثة للحد منها.
إن جميع املراحل التي متت مناقشتها سابقا والتي 
تخص دورة حياة الكارثة قد أوضحت أهمية وحجم 
التسيق والتعاون املطلوب والدقة في التنفيذ إلدارة 
متاما  واضحا  يبدو  ما  وهذا  آثارها،  من  واحلد  الكارثة 
بناء  في  املعتمد  والتشكيل  اإلداري  الهرم  خالل  من 
هيكلية واضحة إلدارة الكارثة واحلد من آثارها حيث 
إتساعها  ومدى  الكارثة  حجم  على  ذلك  يعتمد 
وتأثيرها على فلسطني فالزلزال  مثال يجب أن يكون 
معه  التعاطي  في  األساسي  الدور  العليا  للقيادة 
التنفيذية  املستويات  لكل  القانوني  الغطاء  وتأمني 
والتكتيكية والتي سيتم حتديد مسؤولياتها بشكل 

دقيق.

4-1 املستوى القيادي "القيادة العليا"
في  القيادية  العليا  املستويات  قانونية على  يتطلب صياغة  الكوارث  ملواجهة  واضح  قانوني  إطار  وجود 
الدولة وهذه القوانني التي حتكم عمل مواجهة الكوارث وارتباطها مع اخلطط واألطر العاملية مثل إطار 
عمل هيوجو وإتفاقية كيوتو الى جانب االستراتيجية الدولية للحد من مستوى الكوارث. سوف يكون لها 
العالم، كما  االخرى في  الدول  والسياسي مع  اجلغرافي  االكبر في فلسطني الرتباطها  واالهتمام  التأثير 
سيكون لها وجهتها اخلصوصية في التعامل مع الكوارث مثل الكارثة القومية املتجددة والتي تؤثر على 
االستقرار واألمن واالمان للمواطنني ومنع احلريات العامة وهي كارثة االحتالل التي تنافي كل االتفاقيات 
التي مت ذكرها مسبقا ما يجعل التخطيط للتعامل مع مثل هذه الكوارث يتطلب ادراة خاصة على املستوى 

القيادي األول.

-A1-4  اللجنة العليا الدراة الكارثة:-
وهي جلنة وزارية على مستوى رفيع تتمثل وتتشكل من عدد من الوزراء في فلسطني برئاسة رئيس   
مجلس الوزراء الفلسطيني تعنى برسم اخلطوط العريضة والتوكيالت للمتابعة على املستوى التكتيكي 
لصياغة اخلطط املرحلية لالستعداد ملواجهة الكوارث بشتى أنواعها لتنفيذها على املستوى التنفيذي. 
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تشكيل وهيكلية اللجنة
دولة رئيس مجلس الوزراء – رئيسا.. 1

معالي وزير الداخلية.. 2
معالي وزير الصحة.. 3
معالي وزير االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات.. 4
معالي وزير املالية.. 5
معالي وزير االشغال العامة واالسكان.. 6
معالي وزير احلكم احمللي.. 7
معالي وزير اخلارجية.. 8
معالي وزير املواصالت.. 9

معالي وزير االقتصاد الوطني.. 10
عطوفة مدراء االجهزة األمنية.. 11

عطوفة مدير عام الدفاع املدني. أ - 
عطوفة مدير األمن الوطني ب - 
عطوفة مدير عام الشرطة. ت - 

عطوفة مدير عام األمن الوقائي. ث - 

اجمللس األعلى للدفاع املدني  2-4

يأتي تشكيل اجمللس األعلى للدفاع املدني بناءا على القانون العام للدفاع املدني رقم "3" لسنة 1998 وقد 
متت اإلشارة الى تشكيلة وهيكلية اجمللس حسب املادة السابقة من هذا القانون.

معالي وزير الداخلية – رئيسا.. 1
مدير عام الدفاع املدني. – نائب رئيس.. 2
مدير عام الشرطة. 3
مدير عام األمن الوطني. 4
مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية – عضوا.. 5
مدير عام وزارة االشغال العامة واالسكان – عضوا.. 6
مدير عام وزارة الصحة. 7
مدير عام وزارة احلكم احمللي. 8
مدير عام وزارة التربية والتعليم. 9

مدير عام وزارة املالية. 10
مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 11
مدير عام وزارة املواصالت. 12
مدير عام األمن الصناعي – وزارة الصناعة. 13
مدير عام وزارة التموين. 14
مدير عام وزارة االتصاالت. 15

ويعتمد اجمللس أيضا أعضاء مراقبني وذلك حسب املادة "8" من القانون رقم "3" لسنة 1998 حيث يعطي 
او اخلاصة لالستعانة بهم حلضور   او اخلبراء سواء العامة  القانون احلق للمجلس في دعوته للمؤسسات 

جلسات اجمللس واعطائهم حق التصويت واملشاركة بإتخاذ القرارات التي يصدرها.
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شركات االتصال اخللوية في فلسطني.. 1
نقابة املهندسيني.. 2
احتاد املقاولني.. 3
شركة الكهرباء.. 4
خبراء اجملتمع الفلسطيني.. 5
الهالل األحمر الفلسطيني.. 6

مهام ومسؤوليات اجمللس األعلى للدفاع املدني

إن حتديد مهام اجمللس األعلى للدفاع املدني قد نصت عليها املادة "12" من القانون العام رقم "3" لسنة 
1998 حسب اآلتي:-

وضع السياسة العامة للدفاع املدني.. 1
بحث وإقرار ما يعرض عليه من خطط ومشاريع للدفاع املدني.. 2
متابعة تنفيذ اخلطط واملشروعات للدفاع املدني.. 3
إتخاذ االجراءات الضرورية ملواجهة اي حدث طارئ.. 4

إتخاذ االجراءات الضرورية ملواجهة اي حدث طارئ.
املهمات فهذا يتطلب  الرابع من  البند  املهام واملسئوليات وخصوصا  املادة نصت على تلك  أن هذه   ومبا 

صياغة وبناء مهمات تخص االستعداد واجلاهزية والتعامل مع حاالت الطوارئ والكوارث.
التأكد وزيادة الفعاليات التنسيقية والتعاونية في مجال إدارة الكارثة بني املؤسسات.. 1
االهتمام بالتوعية اجملتمعية وخلق منهجيات تعتمد التوعيه اجملتمعية كأحد أهم االعتبارات في احلد . 2

من آثار الكارثة.
التدميرية . 3 اآلثار  احلد من  واستراتيجية  الدولية كاطار عمل هيوجو  واملواثيق  االتفاقات  العمل ضمن 

للكوارث.
العمل على االستجابة حلاالت الطوارئ او الكوارث.. 4
إدراج وتنظيم دور منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص وزيادة حتقيق للمشاركة والتعاون والتنسيق . 5

بني جميع القطاعات في مجال احلد من آثار الكوارث.
واملسئوليات  للواجبات  أدق  الئحة  وضع  حتديدا  الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اخلطة  بناء  خالل  وسيتم    
خالل  ومسئولياته  ومهامه  واجلاهزية  واالستعداد  التأهب  مرحلة  خالل  املدني  للدفاع  األعلى  للمجلس 
مرحلة االستجابة للكارثة او احلالة الطارئة كما سيتم عرض موسع ملهامه ومسئولياته خالل مرحلة ما 

بعد الكارثة واالجراءات التي يجب ان يقوم بتحديدها واتخاذها.

3-4   اللجان احمللية )املستوى التنفيذي(

ان املادة “13” من قانون الدفاع املدني واخلاصة بتشكيل جلان محلية تدعم عمل ومخططات الدفاع املدني 
الذي حددت مهامه حسب نفس القانون لسنة 1998



39

وقد تضمنت تشكيل هذه اللجنة من االعضاء التالية:-
رئيسا. 1 احملافظ او من سينوب عنه     
اعضاء. 2 رؤساء اجملالس البلدية والقروية في احملافظة  
رؤساء جلان اخمليمات في احملافظة    اعضاء. 3
نائبا للرئيس. 4 مدير الدفاع املدني في احملافظة    
عضوا. 5 ممثل طبيب من وزارة الصحة    
عضوا. 6 اعضاء من اجملتمع احمللي    
عضوا. 7 ممثال عن الشرطة واألمن الوطني   

مهام ومسئوليات اللجان احمللية والتنفيذية
لقد مت حتديد املهام واملسؤوليات لهذه اللجان حسب املادة رقم “14” من القانون العام للدفاع املدني حيث 
تختص هذه اللجنة بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع املدني اخلاصة باحملافظة ودراسة الوسائل املؤدية الى 

تنفيذها على أكمل وجه للحد من اخملاطر بشكل عام.
اإلشراف على تكوين فرقة مراقبي الغارات اجلوية واحلريق واالسعاف واالنقاذ.. 1
تدريب الفرق املشكلة حسب اخلطط التي أصدرها اجمللس األعلى للدفاع املدني.. 2
االشراف على تنفيذ برامج التوعيه واالرشاد.. 3
تطوير االجراءات والتدابير الوقائية.. 4
التنسيق والتعاون مع احملافظات االخرى وجلانها املعنية في حالة وقوع الكارث.. 5

إن املسئولية االكبر في مرحلة االستعداد واالستجابة وما بعد الكارثة تقع على مسئولية هذه اللجنة 
واالجراءات التي مت اتخاذها حسب اخلطط احملددة مسبقا من قبل اجمللس األعلى واخلطوط العامة التوجيهية 

التي مت اعتمادها من الهيئة العليا ملواجهة الكوارث.

اللجنة االستشارية العلمية “اخلبراء”   4-4

إن هذه اخلطة حتوى الكثير من االجراءات الوقائية واالستشارية واملوارد املادية التي يجب بناءها وصياغتها 
وتطويرها بشكل منهجي ودقيق وعلى املستويات الثالث التي متت اإلشارة اليها وهي الهيئة العليا واجمللس 
األعلى واللجان التنفيذية مما يستدعي ضرورة عالية لتقييم العمل تصحيح املسار الذي تنفذه هذه اخلطة 

وذلك حسب الدراسات واالجراءات العلمية التي تضمن كفاءة عالية وخدمة مميزة للمجتمع بشكل عام.

هيكلية اللجنة االستشارية العلمية
–    وزارة الداخلية.. 1 مدير عام التخطيط والتطوير 
الدفاع املدني.. 2    – خبير مختص في احلماية املدنية 
خبير مختص من الهالل األحمر  –     الهالل األحمر.. 3
خبراء مختصون في مجاالت املعرفة–. 4
جامعة النجاح.. 5 مركز علوم األرض وهندسة الزلزال –    
مندوبون وخبراء من اجلامعات الفلسطينية –   اجلامعات.. 6
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مهام ومسؤوليات اللجنة االستشارية العلمية:
ان مهام ومسئوليات اللجنة االستشارية العلمية هو تقدمي الدعم الفني والعلمي للهيئات واللجان التي 

مت تشكيلها في إدارة الكارثة.
تقييم اخلطط واإلجراءات احلالية واملتعلقة بإدارة الكارثة او حاالت الطوارئ.. 1
مراجعة وتطوير تلك اخلطط والبرامج العملية وتوفير الدعم الفني والعلمي الجنازها بطريقة جيدة.. 2
تطوير واقتراح واملشاركة بوضع أفكار وخطط تضمن الوصول الى الهدف العام للخطة الوطنية . 3

ملواجهة الكوارث في حماية االرواح واملمتلكات.
املساعدة في ايجاد منظومة كاملة تبنى على التنسيق واملشاركة في مواجهة الكوارث.. 4
تشجيع مجال البحث العلمي في اجلامعات وتوثيقه والرجوع اليه.. 5
دراسة تأثير تطبيق وتنفيذ اخلطط والبرامج على االستدامة والتنمية في فلسطني.. 6

اللجان العاملة في مرحلة االستجابة
إن مسئوليات العمل في مرحلة االستجابة للكارثة كبيرة ودقيقة في تطبيقها حيث ان العمل ضمن 
اخلطط التي مت اعدادها سابقا والدقة في تطبيق هذه اخلطط يضمن جناح العمل في اجناز ما هو مخطط له 
وبالتالي احملافظة قدر االمكان على االرواح واملمتلكات اخلاصة والعامة للمجتمع الفلسطيني. ان تطبيق 
هذه اخلطط في مرحلة حرجة يجب أن يخضع فورا للتدريب عليه وعمل سيناريوهات يتم بناؤها مع الوزارة 

والهيئات واملؤسسات املعنية والتي يجب قياس نتائجها ومراقبتها بشكل دقيق.
ان اجمللس األعلى للدفاع املدني وهو الهيئة العليا املسئولة عن بناء االطار العام ملواجهة الكوارث والتي 
تتشكل من عدد كبير من مؤسسات ووزارات احلكومة الفلسطينية والتي يجب أن تخضع لبناء تشكيلي 
يسمح ملواجهة احلدث بشكل سريع ومنسق حيث أن اعضاء اجمللس األعلى للدفاع املني هم من املستوى 
القيادي األول وصانعي القرار في هذه املؤسسات باالضافة أن هذا اجمللس هو بقيادة وزير الداخلية وعضوية 

الدفاع املدني الى جانب االجهزة األمنية.
ان مستويات العمل الثالث التي متت اإلشارة اليها سابقا في مرحلة االستجابة يجب ربطها بتشكيلية 
اجمللس األعلى للدفاع املدني وخلق مجموعات عمل وذلك حسب املهمة والصالحية لكل مؤسسة والتي 
سيتم ذكرها في املالحق وتشكيل جلان عمل منطبقة عن هذا اجمللس في مرحلة االستجابة حيث تكون 

على الشكل التالي:-
اللجنة التعليمية واملعلومات والدراسات.. 1
جلنة الدعم اللوجستي.. 2
جلنة االعمار واعادة االنشاء.. 3
جلنة إدارة عمليات اإليواء واإلخالء.. 4
اللجنة الصحية وإدارة عمليات العالج.. 5
جلنة إدارة عمليات التطوع واملتطوعني.. 6
جلنة إدارة عمليات البحث واالنقاذ.. 7
اللجنة العسكرية واألمنية.. 8
جلنة إدارة عمليات الدعم واالسناد.. 9

جلنة إدارة عمليات التعامل مع املواد اخلطرة.. 10
جلنة إدارة العملية االتصالية.. 11
جلنة إدارة شؤون الرعايا االجانب.. 12
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وسوف نضع بني ايديكم تشكيل لهذه اللجان التي يجب ان تنبثق عن اجمللس األعلى للدفاع املدني من كل 
مؤسسات فلسطني وحسب املسئولية والصالحية:-

A-1-3   اللجنة العلمية والدراسات واملعلومات:-

وهي جلنة سوف يتم حتديد مسئولياتها في املرفق ويتم تشكيلها من االعضاء في اجمللس األعلى للدفاع 
املدني ومؤسسات فلسطني على النحو التالي.

ممثل وزارة التربية والتعليم. 1
ممثل وزارة التخطيط. 2
ممثل االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات. 3
ممثل جهاز الشرطة. 4
ممثل جهاز الدفاع املدني. 5
6 .)GIS( متخصصي نظام املعلومات اجلغرافي
ممثل الهالل األحمر الفلسطيني.. 7
ممثل وزارة االعالم. 8
ممثل وزارة االقتصاد الوطني.. 9

حيث يكون وزير التربية والتعليم مسؤوال عن هذه اللجنة التي تعمل على اجناز اخملطط احملدد مسبقا 
وتخطيط وتطوير للخطط واحلاالت التي يتم التعامل معها في امليدان.

A-2-3   جلنة الدعم اللوجستي:-

ممثل وزارة النقل واملواصالت.. 1
ممثل وزارة االشغال العامة.. 2
ممثل وزارة التموين.. 3
ممثل جهاز الشرطة.. 4
ممثل وزارة املالية.. 5
ممثل الدفاع املدني.. 6
ممثل وزارة الصحة.. 7
ممثل الهالل األحمر.. 8

حيث يكون وزير النقل واملواصالت رئيسا لهذه اللجنة التي ينبثق عنها مسئوليات ومهمات ستتم 
اإلشارة اليها في املرافق.

A-3-3  جلنة االعمار واعادة االنشاء.

ممثل وزارة املالية.. 1
ممثل وزارة االشغال العامة واالسكان.. 2
ممثل وزارة التخطيط.. 3
ممثل وزارة الداخلية.. 4
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نقابة املهندسني.. 5
نقابة املقاولني.. 6
الدفاع املدني الفلسطيني.. 7
ممثل شركة الكهرباء.. 8
ممثل وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات.. 9

ممثل وزارة االقتصاد الوطني.. 10
ويرأس هذه اللجنة وزير املالية رئيسا لهذه اللجنة.

A-4-3   جلنة إدارة عمليات االخالء وااليواء

الدفاع املدني الفلسطيني.. 1
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.. 2
الشرطة الفلسطينية.. 3
األمن الوطني.. 4
وزارة االشعال العامة واالسكان.. 5
وزارة الصحة.. 6
وزارة اخلارجية.. 7
وزارة احلكم احمللي.. 8

ويرأس هذه اللجنة مدير عام الدفاع املدني الفلسطيني.

اللجنة الصحية وإدارة عمليات العالج  3-A-5

وزارة الصحة.. 1
وزارة البيئة.. 2
وزارة النقل واملواصالت.. 3
وزارة التموين.. 4
الدفاع املدني.. 5
الهالل األحمر الفلسطني.. 6
االغاثة الطبية.. 7
وزارة املالية.. 8
وزارة اخلارجية.. 9

ويرأسها وزير الصحة.

A-6-3  جلنة إدارة التطوع واملتطوعني

وزارة التربية والتعليم.. 1
وزارة املالية.. 2
وزارة الداخلية.. 3
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وزارة التخطيط.. 4
الدفاع املدني.. 5
الهالل األحمر.. 6
جهاز الشرطة.. 7
جهاز األمن الوطني.. 8
شركة جوال.. 9

وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات.. 10
وزارة احلكم احمللي.. 11

ويرأس هذه اللجنة وزير الداخلية.

A-7-3 جلنة إدارة عمليات البحث واالنقاذ

الدفاع املدني الفلسطيني.. 1
وزارة الصحة .. 2
وزارة االشغال العامة.. 3
الهالل األحمر الفلسطيني.. 4
جهاز الشرطة.. 5
جهاز األمن الوطني.. 6
وزارة االعالم.. 7
احتاد املقاولني.. 8
وزارة الزراعة.. 9

ويرأسها مدير عام الدفاع املدني.

A-8-3  اللجنة العسكرية واألمنية

وزارة الداخلية.. 1
الشرطة.. 2
االجهزة األمنية.. 3
وزارة اخلارجية.. 4
وزارة النقل واملواصالت.. 5

حيث ستكون وزارة الداخلية رئيسا لهذه اللجنة.

A-9-3 جلنة إدارة عمليات الدعم واالسناد

وزارة االشغال العامة واالسكان.. 1
وزارة احلكم احمللي.. 2
وزارة الزراعة.. 3
وزارة التخطيط.. 4



44

وزارة النقل واملواصالت.. 5
الدفاع املدني .. 6
الشرطة.. 7
الهالل األحمر.. 8
اخلارجية.. 9

وزارة االتصاالت.. 10
حيث ستكون وزارة االشغال العامة واالسكان رئيسا لهذه اللجنة

A-10-3 جلنة إدارة عمليات التعامل مع اخمللفات واملواد اخلطرة
وزارة الداخلية.. 1
وزارة الصحة.. 2
وزارة االشغال العامة واالسكان.. 3
وزارة احلكم احمللي.. 4
الدفاع املدني.. 5
الهالل األحمر.. 6
وزارة النقل واملواصالت.. 7
وزارة البيئة.. 8

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

A-11-3 جلنة إدارة العملية االتصالية
وزارة االتصاالت.. 1
شركة جوال والوطنية.. 2
وزارة التخطيط.. 3
وزارة املالية.. 4
وزارة اخلارجية.. 5
الشرطة.. 6

ويراسها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

جلنة إدارة شؤون الرعايا االجانب  3-A-12
وزارة اخلارجية.. 1
وزارة املالية.. 2
الشرطة.. 3
الدفاع املدني.. 4
وزارة االتصاالت.. 5
شركة جوال والوطنية.. 6
وزارة االعالم.. 7

حيث ستكون وزارة اخلارجية رئيسا لهذه اللجنة.
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إن أساس العمل لهذه اللجان هو التنسيق واملشاركة في القرارات واخلطط العملية التي سيتم اعتمادها 
وصياغتها من قبل أعضاء هذه اللجان وهذه ما يضمن نشر هذه اخلطة وتطبيقها بشكل يحد بشكل 
كبير من آثار تلك الكوارث مع العلم بأن هذه اخلطط سوف حتتوي على مراحل التعامل مع الكوارث وبكل 

مستويات تلك الكارثة.
ان مصادقة معالي وزير الداخلية كونه رئيسا للمجلس األعلى للدفاع املدني على هذه اخلطة لهو مؤشر 
كبير على اهتمام املستوى القيادي احلكومي األول وحرصا منهم على حماية االرواح واملمتلكات اخلاصة 

والعامة للشعب الفلسطيني والقاطنني في هذه األرض.
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إن بناء اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث يأتي بعد مرحلة الدراسات والبحث والتحليل الذي متت اإلشارة 
اليها في بداية هذه الدراسة وتوضيحا للكوارث وحاالت الطوارئ التي تعرضت او من املمكن أن تتعرض لها 

فلسطني.

5-1  منهجية اخلطة:-

بترتيبها حسب درجة األهمية واحتمالية احلدوث ودرجة  الدراسة بعض اخملاطر وقامت  لقد حددت هذه 
التأثير واخلسائر املتعلقة بكل حالة من احلاالت. وسوف تقوم ببناء اخلطة معتمدين على الدور األساسي 
لكل جلنة او مؤسسة من مؤسسات فلسطني محددين الواجبات واملسئوليات واملهام الواجب اتباعها في 
اخلطة او في حالة حدوث الكارثة. وستقوم بتوزيع االدوار واملسئوليات لكل مؤسسة في كل مرحلة من 

املراحل الثالث واملعتمدة للكارثة.
واملتابعة  التنسيق  وآليات  واملسئوليات  املهام  هذه  تطبيق  آللية  بعرض  نقوم  سوف  اخلطة  نهاية  وفي 

والتعاون في مجال االستعداد والتأهب واالستجابة وما بعد الكارثة.

املدخل الرابع 

بناء اخلطة

إدارة الكا رثة
والتحقق من آثارها

املرحلة االولى
التأهب واالستعداد

املرحلة الثانية
حدوث الكارثة

املرحلة الثالثة
ما بعد الكارثة

االجراءات واملهام
لكل مؤسسة
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5-2   املهام واملسئوليات لكل مرحلة

A-1   اجمللس األعلى للدفاع املدني – املرحلة األولى
إعداد االطار القانوني واملنهج العام للخطط الوزارية واحلكومية وعلى جميع املستويات وااللتزام . 1

بها في اطار مواجهة الكوارث والتخفيف من حدتها مبا يتناسب واطار عمل هيوجو.
املنبثقة عن . 2 اللجان  الكوارث حسب  اخلاصة مبواجهة  والبرامج  والسياسات  اعداد االستراتيجيات 

هذا اجمللس.
إعداد اخلطط والبرامج لدعم قدرة فلسطني ملواجهة الكوارث للمؤسسات العاملة في هذا اجملال . 3

للجهات اخملتصة مثل بناء املالجئ ودعم قدرة الدفاع املدني في مجال البحث واالقتصاد.
اعداد اخلطط والبرامج املتعلقة برفع الوعي اجلماهيري في ما يتعلق بالكوارث وكيفية مواجهتها . 4

واحلد من اخطارها واملؤسسات ذات العالقة.
الكوارث . 5 ملواجهة  الوطنية  اخلطة  بنود  تنفيذ  ومتابعة  فلسطني  مؤسسات  بني  العام  التنسيق 

وتطبيق توصياتها.
مراجعة اخلطط العامة ملؤسسات فلسطني وتقدمي املساعدة لهذه املؤسسات في تنفيذ خططها . 6

ملواجهة الكوارث حسب املراحل الثالث ارتباطا باخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث.
اعداد االستراتيجية العامة واالطار العام لبرنامج التدريب والسيناريوهات حسب املناطق واألولويات . 7

التي تندرج حتت بنود اخلطة وتقسيمها الزمني واملسئوليات املرتبطة.
إنشاء قاعدة بيانات عامة فيما يخص الكوارث يتم حتديدها واالتفاق عليها بني اعضاء اجمللس ونشرها . 8

واتاحتها لكل اجلهات.
تقدمي تقارير دورية لالجتماعات الشهرية التي يقوم بها اجمللس ورفعها الى الهيئة العليا ملواجهة . 9

الكوارث في مجلس الوزراء.

A-2  مرحلة االستجابة – مسئوليات ومهام اجمللس األعلى
تشكيل فريق دعم ملتابعة وحتليل املعلومات ودراسة األولويات. 1
استقبال التقارير من غرف العمليات الفرعية ودراستها وتوثيقها ورفع التوصيات الى الهيئة العليا . 2

الدراة الكارثة في مجلس الوزراء.
متابعة توظيف االمكانيات الوطنية وتوجيهها حسب األولويات بالتعاون والتنسيق.. 3
متابعة االحداث والتطورات وتقسيمها وحتديد االجراءات املطلوبة للتعامل مع الكارثة لوضعها في . 4

مرحلة االستقرار ورفع التوصيات اخلاصة باملساعدات الى الهيئة العليا ملواجهة الكوارث.
املتابعة االعالمية من قبل اللجنة االعالمية في اجمللس وعدم التعارض في تقدمي املعلومات.. 5

A-3  مهام ومسئوليات اجمللس األعلى – ما بعد الكارثة
االشراف على تطبيق خطط االغاثة والتعافي على املدى القصير والطويل من خالل اللجان التي مت . 1

تشكيلها في املراحل األولى.
او . 2 اجنازها  مت  التي  واملراحل  الوزراء  مجلس  في  الكارثة  ملواجهة  العامة  للهيئة  الدورية  التقارير  رفع 

املعيقات التي إصطدم العمل بها.
املتابعة اإلعالمية وتوضيح حجم الكارثة جلعل املواطن الفلسطيني ميتلك صورة واضحة  عن الكارثة . 3
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وحجمها ومدى أهمية تدخله املشروط باملعرفة فيها.
توثيق املعلومات ودراستها وتقدمي التوجيهات واملقترحات واستخالص الدروس والعبر املستفادة من . 4

الكارثة لوضع اليد على نقاط الضعف ومحاولة حلها وتطوير اخلطط واالستراتيجية بناءا عليها.
أما فيما يخص اللجان التي تشكلت في اجمللس األعلى للدفاع املدني وحتديد مهامها ومسؤولياتها والتي 

مت حتديد اعضاء تلك اللجان ))إنظر التشكيلة العاملة في مرحلة االستجابة((.
فسيتم حتديد مسئولياتها على دورة الكارثة وحسب تخصص كل جلنة.

اللجنة العلمية والدراسات واملعلومات.. 1
جلنة الدعم اللوجستي.. 2
جلنة االعمار واعادة االنشاء.. 3
جلنة إدارة عمليات االخالء وااليواء.. 4
اللجنة الصحية وإدارة عمليات العالج.. 5
جلنة ادراة التطوع واملتطوعني.. 6
جلنة إدارة عمليات البحث واالنقاذ.. 7
اللجنة العسكرية األمنية.. 8
جلنة إدارة الدعم واإلسناد.. 9

جلنة إدارة التعامل مع اخمللفات واملواد اخلطرة.. 10
جلنة إدارة العملية االتصالية.. 11
جلنة إدارة شؤون الرعايا االجانب.. 12

A-1-A  مهام ومسئوليات اللجنة العلمية والدراسات واملعلومات– قبل الكارثة– 
مرحلة االستعداد.

ان . 1 ميكن  التي  الكوارث  أنواع  كل  في  واملعرفة  التعليمية  والبرامج  اجملتمعي  الوعي  برامج  تطوير 
تتعرض لها فلسطني.

التنسيق مع اإلعالم وتشجيع اتخاذ خطوات االستعداد للمواجهة.. 2
والتصدي . 3 الدراسات في مجال االستعداد  ونشر  والتقارير  االسبوعية  او  الشهرية  الدوريات  إصدار 

للكوارث.
تشجيع الطالب في املدارس واجلامعات على زيادة الوعي اجملتمعي وحضور ورشات العمل والدورات . 4

التي من شأنها رفع معايير االستجابة في اجملتمع الفلسطيني.
صياغة منهاج تعليمي واضح في مجال إدارة الكارثة واالستجابة لها واداراتها في املناهج التعليمية . 5

في املدراس واجلامعات.
آثار الكارثة كتطوير نظام معايير خاص . 6 تطوير سياسات وإستراتيجيات التي من شأنها احلد من 

بالبناء وسياسة استخدام األراضي في فلسطني.
التنسيق والتعاون بني اللجان االخرى في اجمللس األعلى من أجل الوصول الى أحدث اجراءات السالمة . 7

والوقاية العاملية.

A-1-B  مهام ومسئوليات اللجنة في مرحلة االستجابة خالل الكارثة
التعامل مع املعلومات الواردة من غرف العمليات وحتليلها ودراستها.. 1
رفع التوصيات للهيئة الوزارية العليا ملواجهة الكوارث عن طريق رئيس اجمللس األعلى.. 2
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الترتيب للبعثات األمنية او البعثات العاملة في مجال الكارثة حسب اوليات العمل.. 3
حتديد نقاط العمل االستراتيجية مثل املستشفيات واملدارس ودور العيادة والقنصليات.. 4
ترتيب عمليات االخالء وتوجيهها الى املناطق األمنة التي سيتم اقتراحها.. 5
ستشكل هذه اللجنة نقطة التواصل بني اجملتمع الفلسطيني ومراحل الكارثة وتطوراتها.. 6
تبني عملية االنذار خالل الكارثة فيما اذا تطورات حالة الطوارئ او أنذرت بحدوث حالة طارئة ارتدادية . 7

اخرى.

A-1-C مهام ومسئوليات اللجنة في مرحلة ما بعد الكارثة:-
دراسة التقارير التي مت رفعها خالل مرحلة الكارثة ورفع التوصيات اخلاصة.. 1
حتديد االماكن املتضررة ودراسة برامج االنعاش واالستشفاء في هذه املناطق.. 2
التعامل اإلداري واملعلوماتي مع املصابني واملتوفني من أثر الكارثة.. 3
حتليل احلالة بعد الكارثة واصدار توصيات العمل الى الهيئة العليا الدراة الكارثة.. 4

A-2-A  جلنة الدعم اللوجستي مهام ومسئوليات قبل الكارثة
إنشاء قاعدة بيانات عامة لكل االمكانيات املتاحة والتي ميكن إستخدامها.. 1
توفير الدعم واالسناد للمتدربني واملتطوعني على أسس التعامل مع الكوارث.. 2
توفير برامج احلركة اخلاصة وحتديد اخلرائط اجلغرافية للحركة حسب دراسة خارطة اخملاطر.. 3
تخزين املواد الضرورية للدعم في حالة الكارثة وجتديدها بشكل مستمر.. 4
حتديد املناطق التي ميكن تشكيلها كنقاط داعمة ومركزية في عمليات الدعم.. 5
تدريب طواقم العمل املنبثقة من هذه اللجنة واعدادهم بشكل جيد الهمية الدور الذي سيوكل . 6

اليهم في هذه املرحلة.
توفير وبناء اخلارئط اخلاصة باملواقع االستراتيجية كاملستشفيات واجلامعات والقنصليات وكيفية . 7

الوصول السريع واآلمن اليها.
التنسيق و التعاون مع اللجان االخرى في اجمللس األعلى ورفع التقارير للرئيس وتبني كامل للتكاملية . 8

والتعاون واملشاركة في العمل.

A-2-B  مهام ومسئوليات اللجنة في مرحلة الكارثة
االيعاز للفرق العاملة الستعمال املصادر املتاحة التي مت دراستها وتخزينها.. 1
االلتزام الكامل مببادئ اخلطة وتوفير الدعم ملا مت صياغته في املرحلة األولى.. 2
التواصل مع غرف العمليات والعمل من خاللها ضمن اخلطط املعدة مسبقا.. 3
رفع التقارير الدورية من مكان العمل الى غرف العمليات ومن ثم الى غرفة العمليات الرئيسية.. 4
إستعمال املصدار التي مت تخزينها بفاعلية واتباع نظام السحب من اخملازن وادارتها بشكل جيد.. 5
توفير مركبات وآليات تكون مستعدة للعمل الفوري عند احلاجة.. 6
املناطق . 7 على  والتركيز  االستراتيجية  العمل  نقاط  حتديد  في  واملشاركة  والتعاون  التنسيق 

االستراتيجية كاملستشفيات واجلامعات واملدارس والقنصليات.

A-2-C  مهام ومسئوليات اللجنة في مرحلة ما بعد الكارثة:-
توفير الدعم الكامل للفرق العاملة في مجال التعافي واالستشفاء في موقع الكارثة.. 1
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توفير املواد اخلاصة بالبناء وإنشاء البنى التحتية املدمرة او املهددة بالتدمير.. 2
تسهيل نقل املصابني والوفيات والوفود والبعثات االجنبية حسب خطة تتم بناءا على رؤية هذه . 3

اللجنة.
دعم مخيمات الالجئني واملصابني عبر تزويدهم باملاء واالكل واساليب احلياة والعيش.. 4

A-3-Aجلنة االعمار وإعادة االنشاء )مهام ومسئوليات في مرحلة االستعداد(
بناء قاعدة بيانات تخص املباني واالنشاءات والتجمعات السكانية.. 1
حتديد مناطق اخلطر حسب الدراسات وتوجيه الوعي اجملتمعي نحو مخاطر البناء غير اآلمن.. 2
حتديد املناطق اآلمنة واملناطق التي سيتم االخالء واإليواء داخلها.. 3
املناطق . 4 في  األولوية  وحسب  متعددة  مناطق  في  وانشاءها  املالجئ  وتوزيع  وتقييم  تخطيط 

الفلسطينية.
قبل مجلس . 5 املوافقة عليها من  يتم  البناء  قانونية وضوابط في عمليات  لوائح  اجناز  العمل على 

الوزراء.
توفير بيوت متنقلة جاهزة لتركيبها في اي مكان وضمن األولويات.. 6
تدريب مجموعات عمل تتبع اداريا لهذه اللجنة.. 7
تنسيق العمل والتعاون مع اللجان االخرى في اجمللس من أجل خلق بيئة فلسطينية جيدة واستعدادا . 8

جيدا للحد من حاالت الكوارث.
بأنه مناسب . 9 اللجنة  ترى  الذي  املكان  في  املالجئ  إنشاء  في  واملالية  القانونية  الصالحيات  اعطاء 

وحتديد املناطق اآلمنة وانشاؤها بشكل جيد.

A-3-B مهام ومسؤوليات جلنة االعمار واعادة االنشاء خالل مرحلة االستجابة
إصالح املباني املتضررة بفعل الكارثة وإعادة بناء املدمرة.. 1
جتهيز املالجئ واملناطق اآلمنة وجعلها مستعدة الستقبال املواطنني.. 2
عمل مسوحات يومية في مناطق فلسطني وحتديد اخلسائر واالحتياجات في البنية التحتية او في . 3

االمالك اخلاصة والعامة.
نقل املصابيني واملواطنني من املناطق اخلطرة الى مواقع ومالجئ محددة سلفا.. 4
وحتديد . 5 واملائية بشكل سريع  الكهربائية  التمديدات  توفير  في  التام  والتواصل  اللجان  مع  العمل 

األولويات في توفير هذه اخلدمات للجهات االكثر حاجة كاملستشفيات.

A-3-C  مهام ومسئوليات جلنة االعمار واعادة االنشاء بعد الكارثة
 

العمل مع اللجان االخرى لعمل مسوحات كاملة لتحديد املناطق غير اآلمنة والعمل على ازالتها.. 1
رفع تقارير دورية عن سير العمل في بناء املرافق العامة واخلدمات الضرورية.. 2
العمل على اجناز موازنات تقديرية العادة االعمار والبدء بالتنفيذ حسب األولوية.. 3
توفير اخلدمات الضرورية جملتمعات الالجئني بعد الكارثة مثل خدمات املاء والكهرباء.. 4
العمل مع الفرق والبعثات في مخيمات الالجئني احمللية حلصر اخلسائر ومحاولة إعادة البناء بشكل . 5
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سريع.

A-4-A مهام ومسئوليات جلنة إدارة عمليات االخالء وااليواء – قبل الكارثة
ووضع . 1 العامة  واملباني  املباني  من  االخالء  عمليات  على  بالتدريب  تهتم  عامة  إستراتيجية  إنشاء 

خطط مسبقة بناءا على كل حالة من هذه املباني.
تدريب طواقم العمل لكل مؤسسة وخلق وانشاء بؤرة تدريب تهتم مبوضع االخالء بناءا على املعرفة . 2

والقدرة على التنفيذ.
االخالء . 3 عمليات  لبدء  خاللها  من  التواصل  يتم  حيث  موحدة  وعالمات  واحدة  إتصال  لغة  حتديد 

كمرحلة من مراحل االنذار املبكر وحتديد املناطق األمنة لاليواء.
إنشاء مخيمات تدريبية وتهيئها كمناطق لاليواء حيث يتم إخالء املصابني وإيوائهم في هذه املناطق . 4

كسيناريو ميكن تقييمه في مرحلة االستعداد.
زيادة الوعي اجملتمعي والعمل بالتنسيق والتعاون مع اللجان االخرى وتوفير قاعدة بيانات في املناطق . 5

التي مت اعدادها ورفع تقارير دورية الى الهيئة العليا ملواجهة الكوارث.
حتديد االحتياجات الفورية وتخزينها في مناطق آمنه والتدريب عليها حيث سيتم استخدامها في . 6

مرحلة االستجابة.
التدريب على العالمات الدولية في مجال البحث واالنقاذ واالخالء.. 7

A-4-B  مهام ومسئولية اللجنة في مرحلة االستجابة
التواصل مع الفرق التي مت اجنازها وتشكيلها من خالل عالمات التواصل للبدء بعمليات االخالء.. 1
دراسة وحتليل التقارير الوارده من قبل غرفة العمليات مبا يخص عمليات االخالء.. 2
القيام بعمليات االخالء بالطريقة التي مت التدرب عليها ونقل املواطنني الى مناطق اإليواء.. 3

A-4-B مهام ومسئوليات جلنة إدارة عمليات اإلخالء وااليواء بعد الكارثة
عمل كشوفات تفصيلية باملواطنني الذين مت إخالؤهم الى املناطق اآلمنة.. 1
عمل كشوفات تفصيلية باملواطنني الذين مت إخالؤهم واملصابني وحتديد وجهة انتقالهم.. 2
عمل كشوفات تفصيلية حلاالت الوفاة ومكان تواجدهم.. 3
عمل كشوفات تفصيلية باخمليمات واملناطق اآلمنة واإلعداد املتواجدة بداخلها.. 4
التقارير الدورية عن حالة النزالء والوضع املعيشي لهم.. 5
االهتمام البالغ بالتعاون مع اللجان االخرى والعمل على اجناز املهمات بشكل سريع.. 6
الكارثة . 7 حجم  عن  الواضحة  الصورة  لرسم  اللجنة  وقيادة  العمليات  فرق  مع  والتواصل  االتصال 

والعمل الذي مت اجنازه.

A-5-A مهام ومسئوليات اللجنة الصحية وإدارة عمليات العالج قبل الكارثة
إنشاء برامج واستراتيجية تدريبية على االسعافات األولية واالسعافات املتخصصة. 1
تشكيل فرق طبية ومسعفني موزعني على كامل أرجاء فلسطني وحتديد عالمات اتصالية بني هذه . 2

الفرق وتشكيل فرق معاجلني نفسيني
حتليل الواقع واحلالة وانشاء نقاط صحية ومراكز في اخمليمات والقرى واملناطق النائية. 3
املرافق . 4 األولية في كل  الوقائية وتوفير معدات االسعافات  باالجراءات  االلتزام  التاكيد على إهمية 
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العامة واخلاصة
توفير مخازن ومستودعات من املواد العالجية املستخدمة في حاالت الكوارث. 5
جتهيز املستشفيات واملرافق والنقاط الصحية بكامل املعدات والقدارت البشرية واملواد. 6
جتهيز مالجئ عالجية للمصابني وحتضير املستشفيات املتنقلة واخليم العالجية. 7
التعاون والتنسيق بني كل اللجان العاملة وإيجاد طرق اإلتصال الالزمة في اوقات الكوارث والتدريب . 8

عليها
توفير برامج انقاذ احلاالت اخلاصة وضرورة توفير قوائم ومعلومات مفصلة عنهم. 9

A-5-B  مهام ومسؤوليات اللجنة الصحية وإدارة العالج )اثناء الكارثة(.
القيام باالعمال العالجية لكل املتضررين من الكارثة. 1
توفير العالج النفسي من قبل كادر متخصص للمتضررين. 2
رفع تقارير دورية لفرقة العمليات املركزية. 3
توفير طواقم طبية ومعدات اسعاف داخل مخيمات الالجئني واملتضررين في املناطق اآلمنة.. 4

A-5-C  مهام ومسئوليات اللجنة الصحية وإدارة العالج بعد الكارثة
االستمرار في تقدمي اخلدمات العالجية للمتضررين  1-

تقيم الوضع الصحي حلاالت بعد الكارثة  2-
تقدمي التقارير الدورية عن املتضررين والوفيات واحلاالت التي مت التعامل معها  3-

نقل املصابني من اخمليمات الى مراكز العالج املستشفيات  4-
تقدمي الدعم النفسي للمتضريني وغير املتضررين من الكارثة  5-

التعامل واستكمال االجراءات مع البعثات الطبية االجنبية وتسيرها الى املناطق املقترحة وحسب   6-
األولوية

A-6-A  مهام جلنة إدارة التطوع واملتطوعني قبل الكارثة
حتت . 1 والبحث  واالخالء  واالنقاذ  األولية  االسعافات  مثل  اجملاالت  كافة  في  املتطوعني  فرق  تشكيل 

االنقاض للمساعدة في احلد من آثار الكارثة.
بناء استراتيجية مفصلة من قبل هذه اللجنة لتوضيح آلية العمل املتبعة مع هذه الفرق.. 2
التدريب اجملتمعي لرفع قدرة اجملتمع الفلسطيني على التعامل مع الكوارث بشكل جيد.. 3
عمل سيناريوهات متكاملة في مناطق معينة من فلسطني للتاكد من مدى جاهزية هذه الفرق في . 4

تقدمي املساعدة للطواقم العاملة وكل في تخصصه.
للقيام . 5 معهم  اتصالية  هيكلية  وبناء  الالزمة  اإلتصال  واجهزة  باملتطوعني  اخلاصة  املعدات  توفير 

بأعمالهم بأسرع وقت ممكن.
الالزمة بأساسيات . 6 التعامل مع دورة حياة الكارثة من خالل تقدمي املعرفة  خلق مجتمع قادر على 

التعامل مع هذه احلاالت.
التركيز على البرامج التوعوية من خالل الكتيبات وبرامج التلفزيون واجملالت واجلرائد.. 7

A-6-B  مهام ومسئوليات إدارة التطوع واملتطوعني مرحلة االستجابة
فرز املتطوعني واالتصال معهم ملمارسة مهامهم التطوعية للحد من آثار الكارثة.. 1
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تكون مهمة املتطوعني هي مهمة فنية ملساعدة التخصصني في شتى اجملاالت.. 2
املساعدة في تقدمي اخلدمات في مخيمات الالجئني واملناطق اآلمنه.. 3
العمل مع الفرق العاملة والوفود االجنبية وتقدير اخلدمات للمتضررين واملصابني.. 4
رفع التقارير الدورية على سير العملية التطوعية وكل في مكانه لغرفة العمليات.. 5
التنسيق واملشاركة والتعاون مع اللجان العاملة األخرى وتقدمي املساعدة لهم.. 6

A-6-C  مهام ومسئوليات إدارة التطوع واملتطوعني بعد الكارثة.
استكمال واستمرار أعمال التطوع وتقدمي اخلدمات مع اللجان العاملة.. 1
واملالبس . 2 املساعدات  تقدمي  في  واملساعدة  واملالجئ  اآلمنة  للمناطق  واخلدمات  الالزم  الدعم  تقدمي 

والغذاء والفراش للمصابني.
التواصل من خالل العملية االتصالية واالجهزة التي مت تزويدهم بها ومن خالل التقارير الدورية لغرف . 3

العمليات.

A-7-A  مهام ومسئوليات جلنة إدارة عمليات البحث واالنقاذ قبل الكارثة
تشكيل فريق البحث واالنقاذ املتخصص في فلسطني.. 1
برنامج تدريبي متكامل لعمليات البحث واالنقاذ للمؤسسات   العاملة في هذا اجملال.. 2
جتهيز هذه الفرق بإمكانيات ومعدات كاملة حتى تكون مستعدة على اكمل وجه.. 3
رفع الوعي اجملتمعي في اساليب التعامل مع احلاالت الطارئة والكوارث.. 4
التدريب على التعامل مع االشارات الدولية في مجال البحث واالنقاذ.. 5
إنشاء مدرسة للتدريب املتخصص بعمليات البحث واالنقاذ ودعم املؤسسات العاملة باالمكانيات . 6

والقدرات البشرية واملادية للتعامل مع جميع احلاالت.
إنشاء مستودعات حتتوي على كامل املعدات الضرورية الستعمالها في مرحلة الكارثة.. 7

A-7-B مهام ومسئوليات جلنة إدارة عمليات البحث واالنقاذ مرحلة االستجابة
توزيع فرق البحث واإلنقاذ على املناطق وحسب األولوية.. 1
توثيق االعداد التفصيلية عن املصابني او حاالت الوفيات.. 2
رفع التقارير اليومية او اللحظية الى غرفة العمليات املركزية.. 3
استكشاف املنطقة قبل اتخاذ القرار بإستخدام املعدات الثقيلة في عمليات االنقاذ.. 4
العمل بالتنسيق والتعاون مع الفرق الطبية العاملة في املوقع.. 5
العمل مع احلاالت االكثرضرورة للتعامل معها او حسب تقرير مسئول الفريق.. 6
عدم اخلروج من املنطقة التي يجري البحث واالنقاذ فيها اال بعد وضع العالمات الدولية وإستكمال . 7

العمل الالزم.

A-7-Cمهام ومسؤوليات جلنة إدارة عمليات البحث واالنقاذ بعد الكارثة
إحصاء احلاالت التي مت التعامل معها )مصابني ووفيات(.. 1
إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية ورفعها الى اللجنة العليا والهيئة العليا إلدارة الكارثة.. 2
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مباشرة عمل املعدات الثقيلة الزالة االنقاض والركام اليجاد حاالت ووفيات.. 3

A-8-A  مهام ومسؤوليات اللجنة األمنية والعسكرية قبل الكارثة
رفع الوعي في اساليب التخفيف من حدة الكارثة ملنتسبي أجزة األمن الفلسطيني.. 1
بناء برامج تدريبية على كيفية إدارة االزمة والكوارث والطوارئ.. 2
التعاون والتنسيق مع اللجان األخرى لفرض السيطرة واألمن وعدم حصول حالة من الفلتان في . 3

موقع الكارثة.
بناء نظام تواصل واتصال كامل من خالل غرفة العمليات املركزية ومتثيل االجهزة األمنية فيها.. 4
دعم وتشكيل سيناريوهات تدريبية للعمل مع الفرق املتخصصة في التعامل مع الكارثة.. 5
انشاء قاعدة بيانات سرية عن إمكانيات االجهزة األمنية وكيفية توزيعها في حاالت الكوارث.. 6

A-8-B مهام ومسئوليات اللجنة األمنية والعسكرية في حالة االستجابة
فرض حالة النظام والقانون واغالق منطقة الكارثة او احلالة الطارئة وجعلها منطقة عمل عسكري.. 1
ادماج القوات الفلسطينية في عمليات االخالء وااليواء وعمليات الدعم اللوجستي.. 2
قيادة غرف العمليات التي يتم تشكيلها في  مناطق احلدث.. 3
اعتقال اخلارجني عن القانون وتقدميهم للمحاكم اخملتصة.. 4
تسهيل عمل وحماية فرق االنقاذ االجنبية والبعثات العاملة.. 5
توفير احلراسة الالزمة على املناطق االستراتيجية مثل املستشفيات والقنصليات والسفارات.. 6
توجيه عمليات االنقاذ واالسعاف والبحث الى املناطق حسب األولوية.. 7

A-8-C مهام ومسؤوليات اللجنة األمنية العسكرية في حالة ما بعد الكارثة
حماية املقدرات الوطنية والبنية التحتية وعدم السماح بانتشار الفوضى.. 1
تقدمي الدعم اللوجستي واالتصالي والتابع لالمن للفرق العاملة.. 2
تقدمي تقارير أمنية وعسكرية دورية لغرفة العمليات ورفعها الى الهيئة العليا ملواجهة الكوارث.. 3
حماية البعثات االجنبية العاملة وايصال املتضررين من البعثات الى املستشفيات بطريقة سريعة . 4

وآمنة بالتعاون مع خدمات االسعاف والفرق العلمية.

A-9-A   مهام ومسؤوليات جلنة إدارة الدعم واالسناد قبل الكارثة
تعمل هذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع اللجان االخرى وحسب األولوية.. 1
قاعدة بيانات عامة عن االمكانيات التي من املمكن أن يتم استعمالها في اوقات الكارثة.. 2
انشاء مخططات وخرائط للعمل من خاللها في اوقات الكوارث او احلاالت الطارئة.. 3
توفير مراكز للدعم واالسناد في مناطق مختلفة في فلسطني وحسب االهمية والتجمع السكاني.. 4
جتهيز هذه املراكز مبعدات وآاليات ثقيلة وتدريب الفرق العاملة على صيانتها وعملها.. 5
عمل تدريبات وسيناريوهات مع الفرق االخرى على عمليات إنقاذ وإخالء وازالة انقاض وهمية.. 6

A-9-B  مهام ومسؤوليات جلنة إدارة الدعم واالسناد في وقت االستجابة
دعم اللجان العاملة باملواد واالمكانيات البشرية واملعدات واآلليات حسب األولوية.. 1
توثيق الدعم اخلارجي والداخلي.. 2
توثيق ما مت إستعماله خالل الكارثة من معدات وآليات خاصة وعامة.. 3
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رفع التتقارير الدورية عن حجم العمل والدعم واالسناد الذي مت القيام به للفرق.. 4
التعاون والتنسيق واملشاركة مع اللجان االخرى مع الفرق االجنبية العاملة.. 5
القيام ببناء املناطق اآلمنة النشاء اخليم عليها ان لزم االمر.. 6

A-9-C  مهام ومسئوليات جلنة الدعم واإلسناد بعد الكارثة
صيانة واعادة تشكيل جميع ما مت استعماله من معدات وآليات خالل مراحل الكارثة.  1-

تقدمي الدعم الالزم للقيام بعمليات ازالة االنقاض وإعادة البناء.  2-

A-10-A مهام ومسئوليات جلنة التعامل مع املواد اخلطرة
قبل وقوع الكارثة :

تعمل هذه اللجنة بالتعاون  والتنسيق مع اللجان األخرى وحسب األولوية.. 1
انشاء قاعدة بينات خاصة باملواد اخلطرة.. 2
التحضير للخطط اخلاصة بالتعامل مع املواد اخلطرة في أوقات الكارثة.. 3
اجراء مسوحات كاملة عن التأثير املتوقع للمواد اخلطرة في فلسطني والتحضير لها.. 4
حتضير برامج عمل وتدريبات خاصة ببرنامج رفع الوعي اجملتمعي في التعامل مع هذه املواد.. 5
التحضير ملشاريع خاصة مبعاجلة اخملاطر الكيميائية والعمل على اجنازها بالتعاون مع اجلهات اخملتصة.. 6
مناقشة جميع هذه اخلطط واملشاريع واملسوحات مع املؤسسات العاملة في مجال ادارة الكارثة . 7

في فلسطني.
انشاء تقسيمات ادارية واضحة وجلان في كل احملافظات واعدادها بشكل جيد.. 8

أثناء وقوع الكارثة :
االيعاز الفوري للجان العاملة بعد االعالن عن حالة الطوارىء وتوزيعهم حسب األولوية.. 1
القيام باالجراءات األولية التي يتم حتديدها من قبل هذه اللجنة حال وقوع الكارثة.. 2
فحص مواقع املواد اخلطرة والتأكد من سالمتها وسالمة محيطها والسيطرة عليها.. 3
البدء باجراءات التطهير والتنظيف والتخلص اآلمن من هذه املواد.. 4
السيطرة الكاملة على هذه املواد ومنع االقتراب منها أو التعامل معها حلني انتهاء فترة الطوارىء . 5

وتقدميها خلبراء مختصني للتعامل بشكل ايجابي.
توثيق جميع ما مت اتخاذه أو استعماله في وقت الكارثة.. 6  -

بعد حدوث الكارثة :
القيام مبسوحات عن جميع حجم التأثير والضرر الذي خلفته هذه املواد.. 1
معاجلة أماكن احتواء هذه املواد واعادة اصالحها.. 2
رفع التقارير الالزمة لغرفة العمليات املركزية وتقييم الوضع بشكل دوري.. 3

A-12-A مهام ومسئوليات جلنة إدارة شئون الرعايا االجانب قبل الكارثة
انشاء قاعدة بيانات للوجود االجنبي على االراضي الفلسطينية وعدد الرعايا األجانب حيث تضم . 1

هذه القاعدة اآللية الواضحة لكيفية الوصول اليهم.
مناقشة خطة مواجهة الكوارث واحلاالت الطارئة مع كل بعثة اجنبية او قنصلية.. 2
االطالع على اخلطط الوطنية ملواجهة الكوارث وفحص مدى ارتباطها بخططهم.. 3
عمل تدريبات وسيناريوهات للحد من آثار الكارثة ومواجهتها بشكل فعال.. 4
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تزويدهم بخرائط عامة عن املناطق اآلمنة وكيفية الوصل اليها.. 5
ربط القنصليات والبعثات االجنبية آليا مع الؤسسات اخملتصة اذا ما حدث حالة طارئة او كوارث.. 6
صياغة االتفاقيات مع اللجان في اجمللس األعلى للدفاع املدني على حتديد املسئوليات واالمكانيات.. 7

A-12-B مهام ومسئوليات جلنة إدارة الرعايا االجانب في وقت االستجابة
ارسال رسائل عامة من أرقام الطوارئ ال بالغهم كانذار مبكر إن امكن.. 1
القيام الفوري باعمال االخالء واالنقاذ واالسعاف وااليواء.. 2
ارسال تقارير فورية للهيئة الوزارية ملواجهة الكوارث عن وضع الرعايا االجانب.. 3
التواصل مع االعالم اخلارجي والداخلي من خالل مفوض االتصال في حالة الكارثة.. 4
أجالء الرعايا االجانب من قبل فرق متخصصني معززة بقوى عسكرية لالماكن اآلمنه يتم حتديدها . 5

بناءا على حتليل احلالة العامة.
القيام بعمليات البحث حتت انقاض املؤسسات الدولية املتضررة من قبل متخصصني على إعتبار ان . 6

هذه املناطق هي مناطق استراتيجية.
توثيق عملية االخالء واالنقاذ واالسعاف بشكل كامل.. 7

A-12-C مهام ومسئوليات جلنة إدارة الرعايا االجانب في بعد الكارثة
نقل املصابني الى املستشفيات.. 1
توفير احلراسة املشددة على القناصل والسفارات والبعثات االجنبية )املباني(.. 2
تقدمي ملف االحوال والوفيات واملصابني الى الهيئة الوزراية للتعامل معها.. 3
التوفير والسرعة في صيانة املباني العامة مثل القنصليات والسفارات.. 4

A-3-5   آليات تطبيق اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث.
ان اخلطة العملية الي ستضعها كل من املؤسسسات العامة واخلاصة والوزارات تعتير األساس في وضع 
اآللية التي يتم اعتمادها في حاالت الطوارئ والكوارث التي ستواجهها فلسطني أخذة بعني االعتبار جميع 
احللول والسنياريوهات التي يتم اتخاذها بعني االعتبار جلميع هذه الكوارث والتي يتم حتديدها وتصنيفها 

حسب درجة خطورتها .
يتم استالم اخلطة اخلاصة ملواجهة الكوارث من كل مؤسسة في فلسطني من قبل اجمللس األعلى . 1

للدفاع املدني حيث يتم دراستها وادراج التدريبات والسيناريوهات التي تتوافق مع هذه املؤسسة 
وتخصها ورؤية اجمللس األعلى للدفاع املدني ملدى استعداد هذه املؤسسة حسب الدور املنوط بها في 

إدارة مواجهة الكوارث حسب مراحلها.
استخراج وحتليل اخلطط الفرعية من قبل جلنة متخصصة يتم تشكيلها حسب املقترح لدراسة . 2

لتشكيل  اخرى  مؤسساتية  او  وزارية  بخطط  اخلطة  ههذ  وربط  مفصل  بشكل  الفرعية  اخلطة 
ورسم عملية التنسيق والتعاون املستقبلي بني هذه املؤسسات .

البدء بانتاج اللوائح التنفيذية للخطة وتوضيح كل املفاهيم واألدوار للمؤسسات بشكل مفصل . 3
وإدراجها ضمن هذه اخلطة بشكل واضح ومناقشتها مع جميع الهيئات اخملتصة العتمادها .

الوطنية ملواجهة . 4 املرفقة متوافقة مع اخلطة  اعداد شاملة حسب اخلطط  تشكيل استراتيجية 
الكوارث حيث تتضمن هذه االستراتيجية ورشات عمل وحلقات تدريبية وسناريوهات وادوات اتصالية 
تسمح باالعداد الشامل ملرحلة رفع الوعي العام في مفهوم إدارة الكارثة واساسيات العمل املنوطة 



57

باملؤسسات العاملة في هذا االجتاه.
اعداد وصياغة وتشكيل فرق املتطوعني التي قام على اعدادها وتشكيلها الدفاع املدني وجتهيزهم . 5

االعلى  اجمللس  قبل  من  اعتمادها  مت  التي  التنظيمية  واللوائح  العامة  اخلطة  حسب  جيد  بشكل 
للدفاع املدني والتي نظمت عمل املتطوعني وتوزيعهم واحتيجاتهم .

الكوارث . 6 ملواجهة  العامة  اخلطة  في  كمرافق  والوقاية  السالمة   لعمل  املنظمة  اللوائح  ادراج 
والتنسيق والتعاون مع املؤسسات االخرى لتطبيق هذه اللوائح والشروط حسب االختصاصني في 

املؤسسات العاملة في هذا اجملال .
وصياغة . 7 املدني  للدفاع  األعلى  للمجلس  والدوليني  احملليني  اخلبراء  من  استشارية  هيئة  تشكيل 

استراتيجية عملية لتـأكيد العمل ضمن اطار عمل هيوغو واالستراتيجية الدولية للحد من اخطار 
الكوارث واعداد نظام عمل موحد وحتديد سياسة استخدام األراضي .

حتديد قوائم من مستويات العمل من املستوى القيادي األول والثاني والتزام شركات االتصال اخللوي . 8
بتوفير وسائل االتصال VIP  تعمل بنظام الميكن تدميره إلدارة الكارثة بشكل سريع وسهل حيث 

يجب ادراج هذه الوسائل ضمن اخلطة االسترتيجية والعملية لهذه الشركات .
وضع االعالم الفلسطيني في مرحلة االعداد كواحد من اوليات العمل وضرورة االلتزام بتوفير خطة . 9

ملواجهة الكوارث في هذه املراكز االعالمية كتلفزيون فلسطني واملؤسسات االذاعية والتلفزيونية 
وتشجيع  الكارثة  ملواجهة  باالستعداد  املتعلقة  االنشطة  جميع  متابعة  على  واحلث  والصحف 
االبداع في هذا اجملال والتواصل مع جميع االنشطة والتدريبات والسيناريوهات التي يتم اجراءها في 
مجال إدارة الكارثة وعمل برامج تلفزيونية وحتقيقات صحفية واذاعية للكوارث العاملية والدروس 

التي ميكن االستفادة منها الى جانب حتديد االحتياجات ملواجهة مثل هذه الكوارث .
انشاء قاعدة بيانات فيما يخص البعثات االجنبية والقنصليات والسفارات تتضمن كل املعلومات . 10

وادوات االتصال وآلية ربط املؤسسات املعنية كالدفاع املدني والشرطة ومناقشة خطط القنصليات 
والسفارات في مجال احلد من خطر الكارثة ورسم اليات تطبيقية لالخالء واالنقاذ وحتديد االماكن 

األمنه للتوجه اليها في حالة حدوث اي كارثة .
االستراتيجية . 11 املواقع  وحتديد  ومدينة  محافظة  ولكل  فلسطني  في  اخملاطر  خارطة  خطة  اجناز 

وحوسبة هذه املعلومات للعمل ضمن هذه اخلطة وليتسنى للمؤسسات العاملة في مجال إدارة 
الكارثة العمل ضمن االمكانيات املتاحة باكبر قدر من االستفادة والكفاءة .

تشكيل هيئة عامة من اعضاء اجمللس األعلى واملراقبني واجلامعات الفلسطينية لتشجيع الطالب . 12
الدارسني والباحثني في إدارة الكارثة حيث يتم حتديد مواضيع البحث وتوكيلها للطالب على جميع 
املستويات للقيام بها ومناقشتها امام هذه الهيئة او اللجنة ونشرها في التلفزة والصحف وتوفير 
الدعاية الالزمة لها لتشجيع العمل في مجال البحث العلمي ومناقشة جميع اجلوانب فيما يتعلق 

باالزمات والطوارئ والكوارث.
تشكيل جلنة متابعة كل ما تقدم من اليات يتم من خاللها مراقبة وتوجيه العمل ضمن هذه االليات . 13

ملناقشتها  الالزمة  التقارير  واجناز  جيد  بشكل  وارشفتها  لتطبيقها  العامة  املسارات  وتصحيح 
بشكل دوري في اجتماعات اجمللس األعلى  وتقدمي االقتراحات والتوصيات التي من شأنها رفع قدرات 

املؤسسات في إدارة الكارثة 

B-3-5   اللجان والهيئات املقترحة الستكمال متابعة تنفيذ اآلليات.
الهيئة االستشارية – اجمللس األعلى للدفاع املدني :  .1

ان اهمية تشكيل هذه اللجنة ياتي من خالل استيعابها خلبراء محليني ودوليني في مجال إدارة الكارثة 
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ويتناول اخلبرات واملعلومات بني هؤالء اخلبراء ومحاولة دراسة الوضع العام الى جانب دراسة اخلطط التي 
يتم تقدميها من املؤسسات ووضع اليد على النقاط املفصلية وحتديد اوجه التعاون والتنسيق البناء بني 

هذه املؤسسات .

أعضاء هذه اجلنة .
قائمة من اخلبراء احمللية واخملتصني وممثلي بعض النقابات والهيئات .. 1
2 ..))UN SIDAR - OCHA خبراء دوليني مثل
الدفاع املدني – الشرطة – الهالل االحمر –وزارة الصحة.. 3
بعض الباحثني والطالب .. 4

اللجنة العلمية وتشجيع البحث العلمي :  .2
ان هذه اللجنة هي التي ستأخذ على عاتقها تشجيع البحث العلمي في مجال إدارة الكارثة او إدارة احلاالت 
الطارئة  حيث ان استيعاب اجمللس األعلى للدفاع املدني لالفكار اجلديدة واالبداع سيتم تبنيه وتشجيعه من 

قبل اجمللس األعلى للدفاع املدني واملؤسسات العاملة في هذا اجملال .

اعضاء هذه اللجنة :
جامعة بيرزيت .. 1
جامعة النجاح الوطنية .. 2
جامعة ابو ديس .. 3
جامعة اخلليل.. 4
جامعة بيت حلم .. 5
جامعة فلسطني التقنية .. 6
اجلامعة العربية االمريكية .. 7
اجلامعات واملعاهد االخرى في فلسطني.. 8

جلنة املتابعة والتقييم :  .3
اخلطة  وارتباط  والتقييم  املتابعة  اساليب  الى  مباشر  بشكل  يخضع  وتطويرها  اخلطة  جناح  ضمان  ان 
وقياس املؤشرات التي يتم ادراجها في اخلطة، وهذا هو قلب عمل هذه اللجنة التي ستأخذ على عاتقها 

ضمان تطبيق اخلطة بكل الياتها ومفاهيمها .

اعضاء هذه اللجنة .
اعضاء من اجمللس األعلى للدفاع املدني .. 1
خبراء وهيئات تعليمية فلسطينية .. 2
متطوعون من كال اجلنسيني ملن لهم اهتمامات او مجال للبحث في إدارة الكارثة.. 3

*حيث سيتم رفع تفارير دورية من قبل هذه اللجنة للمجلس األعلى للدفاع املدني ليتم مناقشتها ورفع 
توصياتها ملعالي وزير الداخلية ودولة رئسي الوزراء .
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جلنة الباحث الصغير :  .4
وهي جلنة مختصة في تشجيع االطفال في مجال البحث والرسم واملعرفة فيما يخص حاالت الكوارث 
بطريقة سلسة وبسيطة الدخال  مفهوم إدارة الكارثة  ورفع الوعي اجملتمعي لدى االطفال وعائالتهم حول 

هذه املفاهيم.

اعضاء الللجنة .
عضو او اكثر من اجمللس األعلى للدفاع املدني .. 1
11 طفال وطفلة من جميع محافظات الوطن ... 2
املراكز االعالمية والصحفية .. 3
فنانيني ورسامني .. 4

4-5  االتصال ومراحل الكارثة.

ان اجلزء املهم في تشكيل هذه اخلطة هو التاكيد على اهمية العملية االتصالية واتباع الطرق العلمية 
اخلطط  هذه  جتهيز  جانب  الى  ممكن  قدر  باكبر  منها  واالستفادة  االتصالية  اخلطط  وتشكيل  حتديد  في 
االتصالية لتسهيل عملية التنسيق والتعاون وتسهيلها بشكل كبير للحد من اخطار الكارثة الى اقل 
اخلسائر والتي ميكن للمجتمع ان يتحملها وان الشيء املهم في العملية االتصاليه هو اجلزء الثاني منها 
وهو اختيار الطريقة الصحيحة والرسالة املفهومة للمجتمع والتي من خاللها ميكن للمجتمع ان يكون 
الالعب األساسي في التخفيف من آثار الكارثة وذلك من خالل االدراك الصحيح والفهم الواضح ملضمون 

الرساله التي يتم توجيهها .
او  لألزمة  للتخطيط  الثالث  املراحل  أساسيات  من  هي  االتصاليه  العملية  ان  االدراك  الضرروي  من  ان 
في  مهمة  واإلعداد  التخفيف  مرحلة  في  فأهميتها  بعينها  مرحلة  على  دورها  يقتصر  وال  الكارثة  إدارة 
تنسيق اجلهد والتعاون ووضع اجملتمع على الطريق الصحيح في مواجهة الكارثة وجمع املعلومات واملعرفة 
املتعلقة بادارتها، وكذلك احلال في مرحلة االستجابة والتي تضع اجملتمع في قلب احلدث ومعرفة ماذا  يحدث 
السيطرة  الى جانب  واالختصاص  اخلبرة  ذوي  التوصيات من  واجملتمع حسب  املواطنني  وتوجيه  بالتفصيل 
دور  اما  املواطنيني،  لدي  واجلاهزية  االستعداد  اضعاف  الى  تؤدي  التي  االشاعات  تسرب  من  واحلد  الكاملة 
العامة وحتديد  احلالة  األمنة وحتليل  املناطق  الى  املواطنيني  االتصال في مرحلة ما بعد احلدث في توجيه 
نقاط الضعف والقوة في مواجهة الكارثة وحتفيز املواطنني للعمل في اجملاالت الصحيحة إلدارة الكارثة 

واالستفادة من التقصيرات التي حصلت اثناء االستجابة .
نوعها وهذا  للكارثة حسب  املبكر  االنذارا  الدور األساسي في تشكيل نظام  يلعب  واالعالم  االتصال  ان 
يختلف بطبيعته باختالف نوع الكارثة فالكوارث الناجمة عن االحوال اجلوية تخضع لالنذار املبكر، اما ما 
يخص الزلزال فاحتمالية االنذار املبكر فيها محدودة ببضع حلظات قبل وقوعها بحيث ال تسمح باتخاذ 

اجراء وقائي فوري، مما يجلع االستعداد املسبق عامال حاسما في تخفيف حدة الكارثة من هذا النوع.
لذا انه ملن الواضح متاما اهمية التجهيز واإلعداد في كافة اجملاالت مبا فيها مجال االتصاالت للسيطرة على 
مجريات احلدث وإدارة الكارثة ولهذا يجب ان يكون االتصال على مستوى دولي ووطني وعلى مستوى املدن 
والقرى الفلسطينية وتوفير خطة اتصاالت واضحة تعمل في كل الظروف وحتت كل ضغوط العمل وتوفير 
اخلطوط البديلة الى جانب ووضع خطط بديلة للعمل من خاللها لتوفير جو اتصالي واعالمي فاعل  للحد 

من الشائعات واآلثار التدميرية والنفسية على املواطنيني في فلسطني .
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للمؤسسات  الفرعية  اخلطط  على  تعتمد  الكوارث(  ملواجهة  وطنية  )خطة  اخلطة   هذه  تنفيذ  ان 
الفلسطينية سواء العامة واخلاصة والتي ستكون اخلطة االتصالية لوزارة االتصاالت والشركات اخللوية 

جزءا منها حيث يجب:
القنوات  وحتديد  الفلسطيني  الرئيس  يقررها  التي  االوضاع  في  لالتصال  متكاملة  خطة  وضع   .1

واالجتاهات االتصالية للوصول الى االهداف العامة للخطة الوطنية وضمان الطمأنينة للمواطنيني.
ان يتم التدريب وعمل السيناريوهات والتدريبات امليدانية لفحص هذه اخلطة ومعاجلة التقصيرات.  .2

تشكيل غرفة العمليات املشتركة وحتديد االحتياجات اخلاصة بهذه الغرفة ومهامها ومسؤلياتها   .3
فيما يخص الكارثة وادارتها بشكل فعال للحد من آثارها .


