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 عطوفة المحافظ 
 رئيس اللجنة

 منسق اللجنة

 قطاع الحكم المحلي القطاع األمني القطاع اإلعالمي القطاع الخدماتي القطاع الصحي

 اللجنة المصغرة
 أعضاء ۱۷

 اللجنة الموسعة
 عضو ۷۰



 الدفاع المدنيمديرية 

 األشغال العامة واإلسكان

 اتحاد المقاولين

 التربية والتعليم

 الشؤون االجتماعية

 الزراعة

 االقتصاد الوطني

 الغرف التجارية

المؤسسات األهلية 
 وغير الحكومية
 شركات الكهرباء

عالقة مباشرة بين غرف�ة 
مؤسس�����ة  ك�����ل عملي�����ات

وغرف������������ة العملي������������ات 
االس������تجابة المركزي������ة و
 الميدانللطوارئ في 



 الصحةوزارة 

 إدارة المستشفيات

الهالل األحمر 
 الفلسطيني

الخدمات الطبية 
 العسكرية

عم������ل مي������داني إلنق������اذ 
الح�������������االت الطارئ�������������ة 

نقله������ا االس������عاف ف������ي و
 والعيادات للمستشفيات



 وزارة الحكم المحلي

 الهيئات المحلية
 

 بلدية ۱۸
 مجلس قروي ۳٦
 مجالس خدمات مشتركة ۳

 مخيمان
 
 

وإش��راف  ، تنظ��يمتنس��يق
عملي�����ة اس�����تمرار عل�����ى 

 تق��ديم الخ��دمات الرئيس��ية
ف���ي التجمع���ات  المنقطع���ة
 السكانية 



قيادة العمليات 
 المشتركة

 مديرية الشؤون المدنية

 اللجنة االمنية العليا

 قوات االمن الوطني

 الشرطة

حف��ظ األم��ن الع��ام وإس��ناد 
 العامل��ة والف��رق الط��واقم

ب������األفراد  المي������دانف������ي 
 والمعدات والمعلومات



 وزارة االعالم

 االذاعات المحلية

هيئة االذاعة 
 والتلفزيون

 الصحافة المكتوبة

توعي��������������ة وإرش��������������اد 
ح����االت  ع����نالم����واطنين 

ونش��ر التق��ارير  الط��وارئ
 والبيانات الدورية



 غرفة الطوارئ 

 غرفة عمليات طوارئ
 المحافظة 

 

 غرف عمليات طوارئ فرعية

في البلديات الموكلة لها المهام على أن يكون أعضاء غرفة العمليات في كل 

من أصحاب االختصاص وما يتوفر ويلزم داخل المنطقة التي تخدمها بلدية 

 غرفة العمليات

  

 االتصال 
ممثلي المؤسسات الموجودة بغرفة 

 الطوارئ
 



 هيكلية  غرفة الطوارئ
 غرفة طوارئ المحافظة 
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 تقسيم محافظة الخليل 
 محافظة الخليل

   المحافظة  شمال   المحافظة  وسط

 

   المحافظةجنوب 

 حلحول ـ

 سعيرـ 

 بني نعيمـ 

 شيوخ -

 العروب -

 بيت أمر  -

 صوريف -

 خاراس –نوبا  -

 بيت أوال  -

 ترقوميا  -

 إذنا  -

 

 دورا وقراها -

 الظاهرية والرماضين  -

 الياسيرية -

 السموع  -

 والريحيةمخيم الفوار  -

  

 

 مدينة الخليل  -

 البلدة القديمة -

  تفوح -

 بيت كاحل -
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 يطا جنوب الخليل



 المهام والمسؤوليات 
 محافظة الخليل

  بلديات وسط
   المحافظة

   بلديات شمال 
  المحافظة

 

بلديات جنوب 
   المحافظة

 في مدينة حلحول وما حولها الداخيةالطرق  ـ

الرابطة ما بين حدود بلديات  االطرق -
 الشمال 

 

 

الداخلية في  الطرق-
 دورا وقراهامدينة 

الطرق الداخلية في  --
 مدينة الظاهرية 

الرابطة ما بين  االطرق-
 حدود  المدن والقرى

 

 

 

 .الطرق الداخلية في  مدينة الخليل ـ

 البلدة القديمةخدمات  -

بلدية في  والرابطة الداخليةالطرق  -
 تفوح وبيت كاحل

 

 

 

 يطا

الداخلية في  الطرقا-
 وقراها يطامدينة 

الرابطة ما  االطرق-
بين حدود الخرب 

والتجمعات السكانية 
 النائية

  

 



  مشروع خارطة رصد المخاطر

 

 ...)امنةمدينتي  ...مستعدةمدينتي (شعار تحت   صوريفبلدة : الدراسية الحالة 

المنهجية 
الدراسة منطقة عن المعلومات جمع 

الميدانية الزيارات 

الخرائط على وإسقاطها المخاطر تحديد 

المخاطر تحليل 

الكثافة ذات السكانية التجمعات أماكن تحديد 

خرائط على اسقاطها و االمنة والساحات األماكن تحديد 

خرائط على وإسقاطها الشريكة المحلي المجتمع مؤسسات أماكن تحديد 
 
 

 



 مشروع خارطة رصد المخاطر

 

 أهداف المشروع والمهام 
 .رصد المخاطر القائمة في مختلف المناطق في المحافظة�.

 .توفير خرائط كاملة لمحافظة الخليل وقد تم تحديد المخاطر عليها�.

 .وضع استراتيجية عمل مالئمة لمواجهة المخاطر والكوارث الموجودة والمتوقعة�.

 .تنظيم وتوزيع المهام على المؤسسات المحلية والحكومية لمواجهة الطوارئ �.

 .الخروج بخطة طوارئ شاملة للمحافظة �.
 

 



 مرحلة التحضير واالستعداد لمجابهة العاصفة الثلجية

 
 عقد اجتماع مركزي برئاسة المحافظ بهدف بحث االستعدادات والتحضيرات لمجابهة المنخفض القطبي

  
 اعالن حالة الطوارئ العامة في كافة مؤسسات المحافظة

  
 وضع خطة من قبل البلديات والهيئات المحلية وتوزيع األدوار والمهام لفتح الشوارع

  
 قيام لجان الزكاة والجمعيات الخيرية بفتح مخازنها لإلغاثة ومساعدة المنكوبين

 
   )وإخالء بعض منازل المواطنين – اإلحتالل إغالقات –المياه تصريف (القديمة التركيز على وضع البلدة 

 غرف عمليات رئيسية تتفرع إلى غرف عمليات فرعية ٤قطاعات رئيسية وتشكيل  ٤تقسيم المحافظة إلى 

 تقديم تقارير من كافة المؤسسات في لجنة الطوارئ لعطوفة المحافظ  توضح برامج عملها أثناء العاصفة  

 تعميم أرقام طوارئ غرف العمليات على وسائل اإلعالم

 )اتحاد المقاولين(الخاص  التعاون مع القطاع 



 اإلغاثيةدور المؤسسات الدولية 

 دور القطاع األمني

 التركيز على المناطق األكثر قابلية للتضرر•

 انشاء نظام جغرافي موحد يدير األزمة عن طريق شبكة االنترنت•

 للمواقع األكثر احتماال للتضرر وتوعويةوقائية  باجراءاتالقيام •

 تجمع سكاني في مناطق ج بأرقام الطوارئ المعلنة من خالل الرسائل القصيرة ۳٤تزويد •

 احتواء غرفة العمليات المركزية والتنسيق مع •
 غرف العمليات الفرعية

 OCHA خالل من  GIS نظام على المشتركة العمليات طاقم تدريب•

 نداءات تلبية في األمنية الرباعي الدفع سيارات استخدام•
 المواطنين

 الشوارع فتح وادارة تنظيم في والشرطة األمن عناصر تعاون•



 التعامل مع المنخفض الجوي

االبقاء على تواصل دائم مع البلديات والدفاع المدني والهالل 
والمستشفيات  اإلغاثيةاألحمر واألشغال العامة والمؤسسات 

 واإلعالم ووكالة الغوث والقطاع الخاص 

 للعمل في الميدان  الطواقماستقبال النداءات وتوجيه 

 الجوالت الميدانية لغرف العمليات وفرق الطوارئ المتنوعة

 رفع تقارير يومية لسيادة الرئيس ورئيس الحكومة

 ضبط السياحة الثلجية وتوعية المواطنين 

 فتح الطرق الرابطة بين المدن  المستمرعلىالعمل 
 والطرق الرئيسية الواصلة للمستشفيات

 االغاثيةزيارة المناطق المتضررة وتقديم المساعدات 



 مرحلة انحسار المنخفض الجوي وحصر األضرار

 إعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي

 لجنة الطوارئ فوري للمجلس التنفيذي وتقييمي   عقد اجتماع

 تشكيل لجان فنية لحصر األضرار  

 مراقبة األسواق وعدم االستغالل

 المسؤولينزيارات ميدانية لموقع التضرر الكبير من قبل 

 انجاز تقرير حصر االضرار الشاملة ورفعه للجهات المعنية

 تكريم المتطوعين و المؤسسات



 استخالص العبر والتوصيات الرئيسية 

 ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني لألبنية بكافة فروعه والتي تضمن شروط السالمة العامة

 العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة 

مخاطبة سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء للعمل على دعم امكانيات وقدرات المؤسسات 
 في المحافظة

 اقتراح انشاء صندوق وطني لمواجهة الكوارث

 ادراج ميزانية خاصة بالطوارئ من قبل الوزارات والمحافظات 

 االنضمام الى الحملة العالمية للحد من الكوارث 
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