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 ( 1املادة )  

 أهداف خطة الطوارئ 

 تهدف خطة الطوارئ إلى:

 في وقت األزمات والحروب وحاالت الطوارئ املختلفة. استمرار العمل  .1

 والطوارئ.التدخل السريع في إغاثة الفئات املتأثرة من حاالت األزمات  .2

 الحفاظ على ممتلكات الجمعية املادية والبشرية والحرص على استمرار خدماتها في مثل هذه الحاالت. .3

 الحرص على توفير اإلمكانيات املادية واملعنوية ملواجهة األزمات والطوارئ. .4

 استمرار التواصل مع املؤسسات الشريكة، والجهات الداعمة.  .5

 دامه في وقت األزمات. تخصيص احتياطي نقدي وعيني الستخ .6

 

 ( 2املادة ) 

 وصف عام للخطة 

 للوضع العام الذي يمر به قطاع غزة، وعدم توفر االستقرار سواًء على الجانب السياس ي أو االقتصادي أو الصحي، وغيرها،  
ً
نظرا

ملجتمع بمستويات مختلفة، فإن  وتعدد املشكالت املحيطة به، وظروف الحصار واالحتالل والحروب املتكررة التي يتأثر بها جميع فئات ا

جمعية قوافل الخير تسعى التخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة ملواجهة هذه املشكالت، والتدخل العاجل خالل األزمات وبعدها، لتخفيف  

 ة بشكل خاص.األثر الناجم عن هذه األزمات واملشكالت على الفئات املختلفة للمجتمع بشكل عام والفئات التي تركز عليها الجمعي

 ألهداف الجمعية التي تنص على تقديم املساعدة بمختلف أشكالها، والتعاون مع املؤسسات الخارجية واملحلية من أجل  
ً
وطبقا

تقديم الخدمات لفئات املجتمع املختلفة، فإن الجمعية تعد هذه الخطة لتحقيق أهدافها حتى في وقت األزمات والطوارئ، من خالل توفير  

الخا احتياطي نقدي وعيني  الدعم  لكونها تعمل على تخصيص  الدولية واملحلية، باإلضافة  املدني  املجتمع  رجي والتنسيق مع مؤسسات 

 الستخدامه في وقت األزمات.
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وستعرض الجمعية في هذه الخطة كافة اإلمكانيات املتاحة لديها وكيفية استخدامها في وقت األزمات، وطرق التواصل واالتصال  

 اإلضافة لالحتياطات املادية لديها ملواجهة مثل هذه الظروف.والتنفيذ، ب

بالنسبة   في  أما  العام  اإلطار  ستحدد  كلنها  واألزمة،  املوقف  حسب  تحديدها  الجمعية  فستترك  واألصناف  والكميات  لألعداد 

 الجهوزية واالستعداد.

 

 ( 3املادة ) 

 نوعية األزمات والطوارئ 

 للوضوووع املحووويا بهوووا، ونوووذكر ادنووواه أهوووم هوووذه املخووواطر واثارهوووا تتنووووع األزموووات وحووواالت 
ً
الطووووارئ التوووي يمكووون أن تمووور بهوووا الجمعيوووة، نظووورا

 املتوقعة.

 التأثير املتوقع  الخطر املتوقع  مصدر الخطر م

 غرق ودمار في املنازل ونزوج أصحابها  فيضانات وكوارث طبيعية  الطبيعة 1

 فقدان السكن والغذاء وتدهور الوضع الصحي حرب على قطاع غزة  االحتالل  2

 تدهور الوضع الغذائي والصحي واملعيش ي للمجتمع  كارثة اقتصادية  الوضع السياس ي/الحصار  3

 ضعف تقديم الخدمات، وتقليص شريحة املستفيدين  توقف أو تقليص التمويل  خطر التمويل  4

 ضعف تقديم الخدمات، وتقليص شريحة املستفيدين  توقف أو تقليص التمويل  األوبئة العاملية 5
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 ( 5)  املادة

 مهمات إدارة األزمات ومواجهتها 

 اإلمكانيات الالزمة  الشخص املسئول  املكان  املهمة  م

1 
التمويل والتسويق  

 واملناشدات 
 موظفو املشاريع الجمعية / البيوت  مبنى 

حواسيب ونسخ احتياطية من  

 امللفات، مواد إعالمية 

 اإلعالم والتوثيق  2
الجمعية /   مبنى ميداني / 

 اللجان واملخازن 
 معدات تصوير ومونتاج  موظفو قسم اإلعالم

3 

املالية )املشتريات  

واملحاسبة( صرف شكات  

 ومساعدات، توريد 

الجمعية /   مبنى ميداني / 

 اللجان واملخازن 
 موظفو قسم املالية 

حواسيب ونسخ احتياطية،  

 ووساال اتصال، مواصالت 

4 

املشاريع )تنفيذ املشاريع،  

التدخل السريع،  

 الكفاالت(

ميداني / مبنى الجمعية /  

 البيوت / اللجان واملخازن 

املشاريع،   قسمموظفي 

بمساعدة املناديب  

 واملتطوعين 

حواسيب ونسخ احتياطية،  

ووساال اتصال، سيارات،  

 مخازن 

5 

الدعم الفني )متابعة  

االيميالت واالنترنت  

 والبرامج( 

 حواسيب ونسخ احتياطية  موظف قسم البرمجة  مبنى الجمعية / البيوت 

6 

عملية إدارة األزمة  

)التنسيق واملتابعة  

 واإلشراف( 

مبنى الجمعية / اللجان /  

 ميداني / مؤسسات مساعدة 

مجلس اإلدارة واإلدارة  

 التنفيذية 

حواسيب ونسخ احتياطية،  

 ووساال اتصال وتنقل 
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 ( 8املادة ) 

 إجراءات عملية 

 :يقوم فريق الطوارئ بتوفير التالي 

o  .كشف أسماء العاملين ورقم الجوال االسم والنااب 

o .االحتفاظ بالنسخ االحتياطية على هارد لجميع الدواار 

o  السكنى واالحتفاظ بها لدى السكرتير. سحب جميع األوراق الرسمية والقانونية الهامة ودفتر األصول على 

o  جوجو درايف(. –سيرفر  –تأمين وساال الحفظ )هارد خارجي 

o  .كشف املوردين وجهة التواصل البديلة معهم 

o .)خطة إخالء خالل الدوام )إعداد حقااب خاصة للحواسيب والشيكات وسندات القبض لسهولة اخالئها 

o  حالة قصف املكان. تحديد أماكن عمل بديلة خالل الحرب أو في 

o .خطة طوارئ تفصيلية لعمل األقسام 

o  .آلية توزيع رواتب املوظفين خالل الطوارئ 

 


