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  :المقدمة 
حافظات المعرضة للكوارث الطبيعية أو بفعل إنسان ، ولهذا قامت المحافظـة            محافظة أريحا واألغوار من الم      

وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بعمل دورتين ل إدارة الكوارث وإسناد الطوارئ األولـى فـي القريـة           
  .السياحة والثانية في قاعات المحافظة تم تحديد أنواع المخاطر في المحافظة 

  
 
  : من مركز اإلحصاء الفلسطيني فيما يلي المالحظات التالية2007تم إصدار األرقام النهائية عن إحصاء عام 

عدد   عدد المباني  منشأة  عدد األسر  المجموع  أنثى  ذكر  التجمع  رقم
  المساكن

النسبة 
  المئوية

   %43,5  4549  3386  668  3510  18436  9201  9145  أريحا  -1
   %16,9  1369  1420  151  1298  7176  3546  3630  مخيم عقبة جبر  -2
    %9,7  721  711  112  674  4120  2062  2058  العوجا  -3
    %8,8  693  716  129  578  3714  1857  1857  الجفتلك  -4
مخيم عين   -5

  السلطان
1592  1568  3160  859  67  707  653  7,5%    

    %3,4  199  140  13  199  1421  692  729  الزبيدات  -6
      %3  243  274  21  213  1245  652  593  النويعمه  -7
    %2,5  202  214  8  190  1078  637  541  فصايل  -8
    %1,9  156  175  21  137  821  412  409  عين ديوك  -9

    %1.7  145  136  10  116  715  356  359  مرج نعجة  10
   %0,73  65  91  22  66  309  142  167  النبي موسى  11
   %0,47  50  68  5  43  203  106  97  مرج الغزال  12
  %0,0189  1  1  0  1  8  2  6  دير حجله  13
  %0,009  1  1  0  1  4  0  4  دير القلط  14
    9046  8040  1227  7165  42320  21133  21187  المجوع  
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  المياه
  

  فرد  مسكن  النوع  الرقم
  22856  4302  شبكة مياه عامه محليه  -1
  13657  2283  شبكة مياه إسرائيليه  -2
  98  19  آبار جمع مياه األمطار  -3
  963  169  ينابيع  -4
  2022  339  صهاريج  -5
  159  33  أخرى  -6
  531  117  غير مبين  -7
  40286  7262  المجموع  
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  شبكة الكهرباء والصرف الصحي

  الكهرباء
  

  فرد  مساكن  النوع  الرقم
  36749  6607  شبكة كهرباء عامه  -1
  1589  282  مولد خاص  -2
  1449  262  ال يوجد  -3
  499  111  غير مبين  -4
  40286  7262  المجموع  

  
  الصرف الصحي

  
  فرد  مساكن  النوع  الرقم

  1739  332  شبكة عامه  -1
  29472  5290  حفره امتصاصية  -2
  6240  1107  حفرة صماء  -3
  2258  400  ال يوجد  -4
  577  133  غير مبين  -5
  40286  7262  المجموع  
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  الحالة االجتماعية

  
  أنثى  ذكر  الحالة  الرقم

  5004  5840  لم يتزوج أبدا  -1
  6642  6420  متزوج  -2
  183  75  مطلق  -3
  757  63  أرمل  -4
  47  15  منفصل  -5
  94  130  غير مبين  -6
  12864  12671  المجموع  
  

   فرد25535: المجموع من الجنسين 
   فرد16783: األطفال 

  من عدد السكان % 39,7 نسبة األطفال في المحافظة
  

  المجموع  أنثى  ذكر  النوع  الرقم
  19137  9312  9825  الجئ   -1
  1553  799  754  الجئ غير مسجل  -2
  18383  9418  8965  ليس الجئ  -3
  1232  597  635  غير مبين  -4
  40305  20126  20179  المجموع  -5
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  السكن
  

  إفراد  اسر  نوع السكن  الرقم
  30110  5342  ملك  -1
  4729  908   مفروشرستأجر غيم  -2
  898  149  مستأجر مفروش  -4
  2053  394  دون مقابل  -5
  1379  227  مقابل عمل  -6
  135  25  أخرى  -7
  982  217  غير مبين  -8
  40286  7262  المجموع  
  764  125  خيمة  
  1838  309  براكيه  
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  -: عن محافظة أريحا واألغوار جغرافيةمحةل

البحر ( تمتد محافظة أريحا واألغوار على طول الجهة الشرقية للضفة الغربية من عين جدي جنوباً: الموقع الجغرافي
وإلى تل مكحوز على حدود بيسان شماالً، حيث ما يعرف بالخط األخضر، ومن منتصف نهر األردن شرقاً ) الميت

  . وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً

من مساحة الضفة % 30مشكلة بذلك حوالي ) 2 كم2400(  محافظة أريحا واألغوارتبلغ مساحة: المساحة اإلجمالية
  . الغربية

، قدرت المساحة الفعلية )ج(، )ب(، )أ(بعد تقسيم المناطق حسب اتفاقية أوسلو، إلى المناطق: المساحة الفعلية
  ). 608,9( بـ) 2007(للمحافظة وفقاً إلحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 

والجدول التالي يوضح أعداد السكان الفلسطينيين والمساحة في محافظة أريحا واألغوار حسب تقسيمات األرض إلى 
، حسب اتفاقية أوسلو ووفقاً إلحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام )ج(، و)ب(، و)أ(مناطق 
2006/2007:-   

  المنطقة أ

  دد السكانع  2كم/المساحة  اسم المنطقة

  نسمة 18,346  2كم 66,9  أريحا

  نسمة 7,176  ـ  عقبة جبر.م

  نسمة 3,160  ـ  عين السلطان.م

  نسمة 1,245  ـ  النويعمة

  نسمة 821  ـ  الديوك الفوقا

  نسمة 4,120  ـ  العوجا

  نسمة 34,868  المجموع
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  المنطقة ب

  عدد السكان  2كم/المساحة  اسم المنطقة

  نسمة 715  2كم 0,8  رج نعجةم

  نسمة 1,421  ـ  الزبيدات

  نسمة 203  ـ  مرج غزال

  نسمة 1,078  ـ  فصايل

  نسمة 3,417  المجموع

  المنطقة ج

  عدد السكان  2كم/المساحة  اسم المنطقة

  نسمة 3,714  2كم 541,2  الجفتلك

  نسمة 4  ـ  دير القلط

  نسمة 8  ـ  دير حجلة

  نسمة 309  ـ  نبي موسىال

  نسمة 4,035  المجموع
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   -:أهمية األغوار

تكمن أهمية األغوار من المنظور الفلسطيني، كونها تضم أقدم مدينة في التاريخ مدينة أريحا، وألنها تعتبر أخفض بقعة 
  :  تحت سطح البحر، باإلضافة إلى كونها تتمتع بالميزات التاليةمتر) 250(-في العالم

  ) تعتبر البوابة الشرقية لفلسطين مع العالم باتجاه األردن( طقة حدوديةمن

  . منطقة زراعية، حيث تعتبر سلة الغذاء الفلسطيني

   -:منطقة جذب سياحية، وتقسم السياحة إلى أربعة أقسام

تل /  قمرانخربة/ طواحين السكر/ دير قرنطل/ قصر هشام(  حيث تضم المواقع األثرية التالية؛ -سياحة أثرية. 1
  ). السلطان

السيد المسيح عيسى عليه  الذي تعمد فيه ونها تضم المغطس على نهر األردن، ك-سياحة دينية للطوائف المسيحية. 2
 والكنيسة الروسية، الكنيسة القبطية، و ودير حجلة،كدير قرنطل،( والحتوائها على العديد من األديرة والكنائس  السالم،

  .  شجرة الجميز التي استظل بها السيد المسيحوكذلك. 9،)واليونانية

 بسبب وجود البحر الميت،فإن العديد من السياح يحضرون إليه للعالج،خاصة التربة الطينية -سياحة عالجية. 3
  . المستخرجة من البحر والتي تحتوي على العديد من األمالح الغنية والهامة للجسم

وقد . واختالفها،ساهم في خلق بيئة نوعية وحيوية سواء النباتية أو الحيوانية بسبب طبيعة المناخ -السياحة البيئية. 4
، بلغوا نصف 2007/2008بينت اإلحصاءات أن عدد السياح األجانب الذين وفدوا إلى محافظة أريحا واألغوار لعام 
يين قدر بمليون نسمة مليون سائح أجنبي، وأن عدد الوافدين لألغوار سنوياً من المحافظات الشمالية من الفلسطين

   -:مقسمين على النحو التالي

  . المواطنين الفلسطينيين القادمين من مختلف المحافظات إلى أريحا والمغادرين باتجاه األردن عبر جسر الكرامة. 1

  . الرحالت المدرسية التعليمية والترفيهية. 2

  .  أريحا الدوليستادإالنشاطات الرياضية لحضور مباريات كرة القدم التي يستضيفها . 3
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ولوال قيام السلطات اإلسرائيلية باتخاذ العديد من اإلجراءات ووضع العقبات أمام تدفق السياح األجانب ، والوافدين لكنا 
شهدنا حركة سياحية نشطة، وارتفاع ملحوظ لعدد السياح القادمين إلى محافظة أريحا واألغوار، ومن أهم المعيقات 

إلسرائيلية، الحواجز المنتشرة من جنوب األغوار مروراً باألغوار الوسطى وحتى الشمالية، التي تضعها السلطات ا
 عشر حاجزاً في أثناجعلت من مناطق األغوار سجناً بعدد من األبواب بحراسة الجيش اإلسرائيلي، وقد تم رصد 

 سلسلة من اإلجراءات الهادفة لاالحتالمحافظة أريحا واألغوار باإلضافة إلى استهداف المنطقة، حيث اتخذت سلطات 
  ). 1967(إلى تهويد األغوار منذ عام 

 واالقتصاد والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة دون استثناء تعتبر األغوار من المناطق الحيوية لألمن 1967فمنذ عام 
 وتمثلت لالحتاللل اإلسرائيلي، وقد انتهجت هذه الحكومات خططاً مختلفة لتهويد األغوار، بدأت منذ اليوم األو

   -:باإلجراءات التالية

 كم وبالتالي ترحيل وتشريد آالف السكان الفلسطينيين من منطقة الزور 5-1عزل الشريط الحدودي مع األردن بعمق 
  . والكتاير إلى الجهة الشرقية من النهر

رف بالخط األخضر بحجج عزل ومصادرة آالف الدونمات الزراعية المحاذية للسياج الحدودي مع األردن، وما يع
القاعون (أمنية، حيث كانت هذه األراضي تشكل الملكية الوحيدة آلالف العائالت من المزارعين الفلسطينيين مثل سهل

 .(  

مصادرة آالف الدونمات من األراضي الزراعية الخصبة لصالح إقامة المستوطنات الزراعية واألمنية، والتي يبلغ 
  .  مستوطن6200كم وعدد المستوطنين1200  مستوطنة ومساحتها36عددها 

 فرض القيود وعدم منح تراخيص للبناء في مناطق -:منع البناء والتطور العمراني في جميع قرى األغوار، من خالل
)C(عدم السماح لوزارة الحكم المحلي بعمل مخططات هيكلية للمجالس القروية في . ، وتحديداً في منطقة الجفتلك

عدم الموافقة للسلطة الوطنية بإجراء التصوير الجوي لغايات المخططات الهيكلية في . الجنوبيةاألغوار الوسطى و
  . ، ال سيما الجفتلك)C(مناطق 

وضع القيود والعقبات أمام المشاريع التي تنفذها السلطة الوطنية والدول المانحة في مناطق األغوار وتحديداً في منطقة 
دة مشاريع للبنية التحتية لتلك المناطق، والتي كانت مقررة مثل الكهرباء والمياه، الجفتلك، حيث تم تعطيل تنفيذ ع

إغالق آالف الدونمات من المراعي أمام .  الصحيةوالمستوصفانوتعبيد الطرق وإنشاء الجسور، وإنشاء المدارس 
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السياحة وخاصة في أريحا تدمير . الماشية بعد إدراجها ضمن مناطق تدريب عسكري أو مناطق أمنية أو بيئية مغلقة
انتهاج سياسة العزل على جميع األغوار عن الجسم الفلسطيني، ومنع . والعوجا والمالح شماالً نتيجة المنع واإلغالق

الدخول والخروج منها إال في أوقات محددة، ولمن يحمل في بطاقته الشخصية عنوان األغوار أو تصريح خاص، 
ة للمواطنين وفرض قيود صارمة وعنصرية وغير مسبوقة، وقد بلغ عدد الحواجز باإلضافة إلى منع الحركة الداخلي

   -:العسكرية وأنواعها كما يلي

، وهذا يمنع كل من هو فلسطيني من العبور باتجاه االلتفافي حاجز إسرائيلي على مفترق البحر الميت الطريق -1
من حرمان المواطن من الوصول إلى البحر البحر الميت، إال من يسعفه الحظ ويحصل على تصريح، مما يؤدي 

  . الميت

 بحفر الطريق الواصل إلى دير االنتفاضة حاجز ترابي على طريق دير القلط حيث قامت السلطات اإلحتاللية منذ -2
القلط، من وإلى أريحا مما يمنع أهل المدينة من الوصول للدير، ويعرقل وصول الحج المسيحي من الدير إلى أريحا 

  . س وهو مقفل تماماًوبالعك

 الذي وقع إلعادة فتح أريحا، لكنه يعمل االتفاق حسب 16/3/2005صحيح أنه مفتوح ومنذ . االرتباط المدنيحاجز -3
وفق شروط إسرائيلية غير ما اتفق عليه، وحتى إغالق طريق المعرجات لغاية الصيانة والتوسعة في أحد مقاطع 

قط ألهلنا في جنوب وسط الضفة، وال يسمح ألهل الشمال المرور من خالله، الطريق، كان المرور عبر هذا الحاجز ف
  . باإلضافة إلى طول فترة الفحص مما يعيق الحركة ويحدث أزمة

 حتى 2000 حاجز النويعمة شمال أريحا، وهو الطريق األسهل واألقصر الواصل لقرية العوجا، مغلق منذ عام -4
 محتى عا 2000ية والداخلية بشكل كبير، وصلت أعداد السائحين من عام اآلن، مما يعيق حركة السياحة الخارج

  . االلتفافي إلى الصفر، بسبب طول المسافة على الطريق 2005

 كان يجب أن يكون الحاجز على مثلث 16/3/2005، حسب اتفاق ) مستوطنة قرب نبع العوجاأسم(  حاجز يطاف-5
وال .  المعرجات- أريحا60 لفترة قصيرة، وتم نقله إلى مثلث طريق نتقائياالأقيم هناك للفحص . النبعة باتجاه العوجا

يسمح المرور عبره إال لحملة هوية أريحا، العوجا، الجفتلك، أما مواطني المحافظات الشمالية فعليهم أخذ طريق 
  . على امتداد طريق ألون كما تسميه إسرائيل" حاجز كراميلو"المعرجات من مفرق الطيبة حيث 

  . حاجز موسى العلمي، وهو نقطة العبور من وإلى معبر الكرامة من أريحا -6
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 يقطع كل الطرق الترابية الواصلة ما بين األراضي 2000 هناك خندق ترابي حول مدينة أريحا منذ العام -7
  . االلتفافيالزراعية والطريق 

، وهو االنتفاضة حتى ما قبل االلتفافي  شارع المغطس من مدينة أريحا باتجاه المغطس مقطوع ويصل إلى الطريق-8
  . شارع حيوي له عالقة بالحج الديني المسيحي في أعياد عماد السيد المسيح

، وهو يقطع الطريق الموصل إلى نابلس من األغوار، يعمل من مأفراي بالقرب من مستوطنة مياأفر حاجز معالي -9
  ) كتلالجفأريحا، العوجا، حتى ( ي هوية األغوارالساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة ليالً فقط لحامل

 حاجز الحمرا، وهو الحاجز الذي يربط األغوار بالمحافظات الشمالية، نابلس، طوباس، جنين، طولكرم، قلقيلية، -10
 عليه مشددة جداً اإلسرائيليةيعمل هذا الحاجز من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة ليالُ، واإلجراءات . سلفيت

  . فلندية أو حوارهأشبه بحاجز و

  .  حاجز التياسير على مدخل قرية التياسير شمال شرق مدينة طوباس-11

 الوطني من خالل تدمير االقتصادكل هذه الحواجز هدفها األساسي منع وصول المواطن الفلسطيني لألغوار، ضرب 
  . إلنساني بين أبناء الشعب الواحد وااالجتماعيالقطاعين الزراعي والسياحي، باإلضافة إلى قطع التواصل 

 لنا بمدخل على القرية رسمياً، حيث تمنع اإلشارات االعتراف مدخل قرية فصايل، حيث يرفض اإلسرائيليون -12
 والدخول إلى القرية، وعلى سكانها في حالة وجود شرطة، السير مسافات تصل عدة كيلومترات االنعطافالمرورية 

، ولم يتم )شرطة المرور( علمـاً أنـه عقـد عدة اجتمـاعـات مع الجانـب اإلسرائيلـي. ثم العودة للدخول لقريتهم
  . ءإجرااتخاذ 

 من اإلحصائيات عدد السياحة العالمية والمحلية في المحافظة حوالي مليون شـخص سـنويا وعـدد      :مالحظة  
ن على المحافظة حوالي أثنين مليـون   المغادرين والقادمين على معبر الكرامة سنويا مليون آخر بمعنى عدد الوافدي          

  . شخص وهذا يحتاج لخدمات وموارد غير موجودة حاليا في خطط الوزارات والمؤسسات الفلسطينية
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  تاريخ الكوارث في منطقة أريحا واألغوار

  :الزالزل في منطقة أريحا واألغوار

الرملة وهدمت منازلها  لزال إلي مدينة حيث انقلبت أريحا على أهلها و بلغت آثار الز1033زلزال أريحا عام  •
 .نابلس وبعض قراها و قد رافق الزلزال مياه البحر المتوسط وكان الزلزال مؤثرا على

  
  . منزل800 شخصا و تضرر 325 و قتل نتيجة الزلزال 1927زلزال أريحا الثاني عام  •
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  السيناريوهات وبناء  المنطقة في ةعقالمتو المخاطر
  

 السيناريو المتوقع الخطر

 تدمير البنية التحتية • زلزال

 تهجير وتشريد السكان •

 خسائر ماديه وبشريه •
 تعطيل الحياة وتغيير في مجرى الحياة الطبيعية •

 انتشار األمراض واالوبئه •

 نقص في المعدات الطبية واللوجستيه •

 االضطرابات والهلع والخوف لدى المواطنين •

 عدم األمن واألمان •

 المحلي عن السيطرة على الوضععجز المجتمع  •

 األمطار تدفق \الفيضانات
  السيول\الغزيرة

 خسائر ماديه وبشريه •

 انجراف التربة •

 االنزالقات االرضيه •

 تدمير البنية التحتية •
 انتشار األمراض واالوبئه •

 تلوث المياه •

 تلوث المزروعات •

 العمل على إغالق مصدر المياه • تلوث المياه

 نين بعدم استخدام المياهالعمل على أعالم المواط •

 المستشفيات\العمل على أعالم المؤسسات الصحية •

 العمل على توفير مصدر مياه صالح لالستعمال البشري •

 العمل على معالجه المياه •

 استبعاد المياه العادمه عن المياه الصالحة للشرب •
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 العمل على أيجاد شبكات صرف صحي •

 لصالحة للشرباستبعاد روث الحيوان واإلنسان عن المياه ا •

 عدم وجود محطة تكرير للمياه العادمه •
 

 أسباب الجفاف  التصحر\الجفاف

 انحباس األمطار •

 سيطرة االحتالل على مصادر المياه •

 سوء استخدام المياه وهدرها •

 آثار يتركها الجفاف
  الزراعياإلنتاجانخفاض مستوى  •

 الحرجيه والزراعية تراجع مساحات األراضي الرعوية و •

 ثروة الحيوانيةتراجع ال •

 هجره األراضي الزراعية •

 سوء التغذية •

 الفقر •

 مواجهه الجفاف 

 تشجيع المواطنين لعمل أبار لتجميع مياه األمطار •
 ترشيد استهالك المياه وصيانة شبكه المياه •

 زيادة مساحه األراضي الحرجيه •

 زيادة مساحه األراضي الزراعية •

 العمل على حفر آبار ارتوازية وبشكل منظم •

سمم الزراعي الناتج عن الت
االستخدام الخاطئ للمبيدات 

 الزراعية

 التعرف على إخطار المبيدات الزراعية •

 معرفه مدى تأثرها على اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة •

 تحديد األصناف المحرمة دوليا •

 القضاء على بعض النباتات والحشرات المفيدة لإلنسان •

 نحباس الحراريواال تأثيرها على ثقب طبقه األوزون  •

 ظهور حاالت الطفرة المرضية •
  لسيناريو المقترحا

 االستخدام األمن للمبيدات الزراعية •

 تفعيل دور وزاره الزراعة في التوعية والرقابة واإلرشاد  •

 وضع قوانين والئحة عقوبات للمستخدمين لتلك المواد •
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 تشجيع الزراعة العضوية •

 العمل على إيجاد أصناف مقاومه لآلفات •

نزوح من الدول ال
 التدفق السكاني\المجاورة

 ازدياد عدد السكان وارتفاع ملحوظ في سعر األراضي •
نقص في مياه الشرب  والبقاء على مصدر مياه واحد وهو عين  •

 السلطان

 الزحف العمراني على حساب األراضي الزراعية •

 نقص في المعدات الصحية واللوجستيه •

 انتشار األمراض واالوبئه •

 السلة الغذائية\عار ارتفاع األس •

 قله األمن واألمان •

  الخ ..تالمستشفيا,نقص في الكوادر العاملة مثل االجهزه االمنيه  •

 ازدياد استهالك المواد الزراعية مع قله األراضي المزروعة •
 العمل على االهتمام بالتوسع العمودي في البناء •

 العمل على استصالح األراضي الصحراوية •

 المستشفيات والعيادات الصحيةالعمل على زيادة عدد  •

 العمل على زيادة عدد المدارس ورياض األطفال •

العمل على الحد من المشاكل االجتماعية مثل التقيد بالعادات  •
 فرض القانون والنظام ,والتقاليد 
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  لمحافظة أريحا واألغوار المادية الموارد
  

  :أريحا بلدية
  

 العدد المادية الموارد

 2 اجرب

 2 فات جرا

 1 صغير باجر بويكات

 1 امتصاصية حفر كاسحة

 2 ماء تنك

 1 عنكبوت ونش

 1 كهرباء رافعة

  
  :واألغوار أريحا -المشترك الخدمات مجلس

 

 العدد المادية الموارد

 1 عجل باجر

 1 جنزير جرافة

 1 حديد عجل ضاغطة

 1 ونش

 1 قالب

 1 حركة سيارة
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  :العامة األشغال
  

 العدد المادية اردالمو

 1 باجر

 2 جرافة

 1 قالب

 1 جريدر

  
  :محلية مجالس

  
 .الزبيدات-فصايل -نعجة مرج - الغزال مربع - الجفتلك-العوجا

  
  :المحلي المجتمع آليات

  
 العدد المادية الموارد

 12 عجل جرافة

 6 باجر

 11 شحن سيارة

 1 تريله

 1 مدحلة
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 1 تسوية اله

  
  

  :الوطني األمن
  

 العدد المادية الموارد

 500 وكيركات  واحبال مجرفة

 100 سريع نقل سيارة

 1 إسعاف سيارة

 100 نقاالت

  
  :المدني الدفاع

  
 العدد المادية الموارد

 1 إطفاء سيارة

 1 تنك سيارة

 2 حمالة

  بسيطة إنقاذ معدات

 1 حديدي مقص

 1 هواء

  
  :أريحا محافظة

  
 العدد المادية الموارد
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 1 واسع نىمب

 3 قاعات

 1 واسعة ساحة

  والتواصل اتصال على القدرة

 4 سيارات
  
  
  

  :الجديد أريحا مستشفى
  

 العدد المادية الموارد

 cod على مبني مستشفى
 الزالزل

1 

 1 إسعاف سيارة

 3 عمليات غرف

 1 دم بنك

 1 أدوية مستودع

 1  كهربائي محول

 1 ماء خزان

 1 كلى غسيل وحدة

 1 النفايات من لتخلص طةمح

 1 للمياه تنقية محطة

 1 واسعة ساحة

 54 األسر

 1 مغسلة
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  :الزراعة وزارة
 العدد المادية الموارد

 3 زراعية راتتراكتو

 3 سيارات

 1 ملجأ

 60 بمساحة البلد وسط ساحة
 دونم

1 

  :والتعليم التربية وزارة
  

 العدد المادية الموارد

 بين حتهامسا تتراوح مدارس
 دونم6 – 3

29 

 التربية مديرية مقر مبنى
 والتعليم

1 

 15 جديد مدرسي بناء

 20 الكشافة خيم

  :فرع أريحا/ جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

 العدد المادية الموارد

 6 سيارات إسعاف

 2 لسيارات لتأهي

 50 خيم مع كافة مستلزماتها
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  تأهيل16 إسعاف و13 عدد الموظفين
 
 

 مديرية الصحة في المحافظة:
 
 

المادية الموارد البشرية الموارد العدد   العدد 
 16 األطباء 1 مبنى الصحة الرئيسي

 6 الصيادلة  1  مبنى العوجا

 19 التمريض  5  األخرىمباني المراكز 

 6 العامالت الصحيات  4  سيارات

  19  نريياداإل    
  6  مختبرفني     
  5  مفتش صحة بيئية    
  2  نفسية واجتماعية /أخصائية    
  1   لتصوير الثديأشعةفنية     
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  ...اإلنذار المبكر
  .سنه يحدث زلزال) 100 – 80(بأن كل يوجد توقعات  •
 .الجفاف والتصحر  •

  .اإلنذار المبكر للسيول •
 .األرصاد جوية •
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  :توزيع المهام
  ...ادوار كل مؤسسه •
  ... رطةاألجهزة األمنية والش )1
  الحفاظ على اآلمن  •
 نفجارات تأمين الموقع في حال حدوث إ •

  ... الدفاع المدني )2
  البحث واإلنقاذ  •
  ... وزارة الصحة )3
  مستشفى ميداني   •
 تجهيز مستشفى أريحا الجديد  •

 توفير الطواقم الطبية  •

  ...الهالل األحمر) 4
  اإلسعاف والطوارئ  •
 النقاط الميدانية الطبية •

 اإليواء المؤقت   •

 واقم طبية ط •

 البحث عن المفقودين  •

 متطوعين  •

 مواد غذائية  •

 الدعم النفس  •

 :اإلشغال والبلدية والحكم المحلي ووزارة الزراعة) 5

 التخلص من النفايات •

 .مساعدة الدفاع المدني على فتح الطرق المغلقة وإبعاد المباني المدمرة في الطرق الرئيسية •

  
 :التربية والتعليم) 6
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  . المأوى لسكان المتضررينةارس إذا كانت صالحة إلقامفحص مباني المد •
 .تحريك الكوادر البشرية المدربة حسب االحتياج •
 

 :شركة الكهرباء)  7

 .تقوم شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن موقع الحدث  •

 .توفير مصدر كهرباء •
 

 :مصلحة المياه) 8

 .تعمل على توفير ضخ اكبر من الماء للمنطقة •

 .ه الشرب والتأكد من صالحيتهافحص ميا •

   .توفير مياه الشرب •
 

 :الشؤون االجتماعية) 9

 المشردينوالعناية باأليتام  •
 

 :األوقاف) 10

   . وذلك من خالل مكبرات الصوت في المساجد للتوجيه واإلرشاداإلعالم •
 .وذلك من خالل المواساة بكالم الدين القريب من اإلنسانالدعم النفسي  •

 .ي مقابر جماعية وذلك لمنع انتشار أوبئة في المنطقةدفن الوفيات ف •

 .التأكد من عدم تضرر المساجد وذلك إليواء المتضررين •

 .دعوة ومخاطبة أفراد المجتمع المحلي لتقديم المساعدة للجهات المعنية وإرشادهم عن نقطة التجمع •
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  تصور حول إدارة غرفة العمليات
  

  :الهدف
زمات أو الكوارث الركن األساسية في عملية استجابة فعالة ومتكاملة، ولـضمان            لأل واالستعداد   يعتبر التحضير المسبق  

  .األدوار والمسؤوليات خالل فترة الطوارئ هذه الفعالية يجب أن يتم اإلعداد المسبق حول عملية التنسيق وتوزيع
  .غرف العمليات تشكلولضمان استجابة فعالة خالل فترات األزمات والكوارث 

  
  :خطوات تفعيل غرفة العمليات

 . حول الوضع ودرجة الطوارئالمحافظيتم إعالم  .1

 .يراه مناسباً  بإعالن حالة الطوارئ حسب ماالمحافظيقوم  .2

  
  :حالة التأهب ودرجاتها

  -:يلي تقسم درجة حالة التأهب إلى أربع أقسام كما
  متابعة األعمال اليومية المعتادة    طبيعي-1درجة
  الطواقم في وضع االستعداد للنداء  الي لحالة طوارئ توقع ع-2درجة
استدعاء الطـواقم حـسب حاجـة          االستجابة لطوارئ أو كارثة-3درجة

االستجابة وتفعيـل جزئـي لغرفـة       
 المركزية وغرفة العمليات    العمليات

  الفرعية الخاصة بالمنطقة المتضررة
استدعاء كافة الطواقم وتفعيل شامل       خمةض كارثة -4درجة

  .غرفة العملياتفة كال
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  -:التسلسل المنطقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
إعالن حالة التأهب في حال 
 توقع طوارئ 
2.       درجة  

 
 تحضير المخزون

 األشخاص
 أذا حدث طارئ اإلمدادات

 
 طواقم وتفعيل –استجابة 

 لغرف العمليات

 
 كارثة كبيرة

4.درجة   
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 المهام حسب الجدول التالي



 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

___________________________________________________________ 
 

E=mail:Jericho.governorate@live.com البريد اإللكتروني:    Website: www.jericho.plo.ps االلكترونيعالموق :   

Tele: 0097022321241 -- 009702321242 : هاتف      Fax: 0097022321291 — 0097022321267 : فاكس  

Mobile: 00970597462269   لويخ:  

31 

ـةــسطينيــة التحريـر الفلـمنظم  
 

ةـة الفلسطينيـة الوطنيـالسلط  
 

 محافظـة أريحـا واألغوار

 
PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION 

 
Palestine National Authority 

 
Governorate of Jericho & Al Aghwar   

 

 
  
 

  :ئمة المحتوياتقا
  مجال استخدامه   الصنف   الرقم 

خراطة للضفة الغربية  .1  خرائط المناطق  
  .وقطاع غزة

 .خرائط للمحافظات .2
خارطة تبين مواقع خدمات  .3

 . المختلفةالطبية
  .خاطرة المخاطر .4

  
    قائمة بالمؤسسات الحكومية  
قائمة بأسماء الموظفين   

  والمتطوعين
قائمة تشمل كافة المتطوعين 

والموظفين وتشمل كافة البيانات 
  .المتعلقة بهم واهما آلية االتصال

تستخدم وقت الطوارئ في حال   قائمة بأسماء الموردين  
الحاجة لشراء بعض موارد الطوارئ 

  .إلغاثةوأهمها مواد الصحة وا
قائمة بالصحافة المحلية   

  والدولية
للبقاء على اتصال ونشر أخبار 

  ما يصرح به المحافظالطوارئ أو 
قائمة بالشركاء المحليين   

  والدوليين
  .نات الشركاء والية االتصالبي

 من المؤسساتلمعرفة مخزون   المخزون  
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المواد االغاثية في المخزن الرئيسي 
  والمخازن الفرعية

 ذج بياناتنما  

  
  .نموذج إغاثة .1
 .نموذج اعتداء .2
 .نموذج تقرير صحفي يومي .3
 .نموذج تقييم .4
 .نموذج احتياج .5
6. ....  

 
  
  
  
  

  ...األجهزة 
  مجال استخدامه   العدد   الصنف   الرقم 
تستخدم في حال تحرك فريق    10  يدوية VHFأجهزة    .1

غرفة العمليات أو احد الفرق 
الميدانية وذلك لبقاء التواصل 

كة الالسلكي مع عبر شب
  العمليات

تستخدم لالتصال مع مراكز   1   مثبتة VHFاجهزة    .2
  اإلسعاف والطوارئ

يستخدم لربط الموجات المختلفة   VHF 1جهاز مقسم    .3
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لشبكة الراديو الخاصة 
 ة بقدرة استيعابيبالمؤسسات

ألربع محطات ويمكن شبك 
 مع غرفة الطوارئ شبكة 

الهالل شبكة أخرى مثل 
فاع المدني أو أي الداألحمر و

جهة أخرى ويربط شبكة 
  .الراديو بالهاتف

حيث يتم تثبيت جهاز في غرفة   2  أقمار صناعية تلفون    .4
العمليات واآلخر متحرك في 
حال استخدامه من قبل فريق 

متنقل وال يستخدم إال في حالة 
  انقطاع تام لوسائل االتصاالت

ا يتم استقبال الرسائل وإرساله  1  فاكس جهاز    .5
ويزود بكافة جهات االتصال 

  )دولي+ محلي (
يستعمل في إدخال األوراق إلى   1  ماسح ضوئيجهاز    .6

  الكمبيوتر 
  تستخدم لطباعة األوراق  1 طابعة    .7
  تستخدم لتصوير الوثائق    1 ماكنة تصوير    .8
9.         

  LCD   47شاشة تلفزيون  .10
جهاز القط ألقمار + بوصه 

لى القنوات لمتابعة األخبار ع  1
  المختلفة
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 الصناعية

 LCD   32شاشة تلفزيون  .11
  بوصه

  
  

بحيث يستخدم احدهما لعرض   2
اإلغاثة نظام حركة سيارات 

ويفيد بمعرفة مواقع السيارات 
 عأثناء الطوارئ وتحديد مواق

  .الخطر
ويستخدم الجهاز اآلخر لعرض 
الموقع العالمي للكوارث والذي 
يرصد الكوارث العالمية ويمكن 

 لعرض أي أمر أن يستخدم
  .أخرى حسب اللزوم

يستخدم لمتابعة األخبار عبر   1  مسجل كبيرجهاز  .12
قنوات الراديو ويحقق فائدة 

قط اكبر في حال انقطاع ال
موجات محطات األقمار 

  .الصناعية
تستخدم لتصوير اإلحداث وقت   3  كاميرات تصوير  .13

الطوارئ واالستفادة منها في 
  .التوثيق

  :تم استخدمها كما يليبحيث ي  4  كمبيوتر  .14
لمتابعة حركة سيارات  .1

  .اإلسعاف
لمتابعة الموقع العالمي  .2
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 للكوارث

جهازين الستخدام فريق  .3
العمليات وقت 

  .الطوارئ
    3  مراوح  .15
يستخدم لعرض محاضرات أو   1  جهاز عرض ضوئي .16

أي بيانات آخر كما يستخدم 
  .لعرض الخرائط

  
  ...األثاث
    العدد  الصنف  الرقم
    2  جوارير خزانة    .1
    4  خزانة ملفات صغيره    .2
    1  خزانة لألجهزة العرض خشب    .3
    1  خزانة للخرائط    .4
    4  طاولة كمبيوتر    .5
    3  مكاتب    .6
    3  خزانة ملفات كبيرة مع زجاج    .7
    2  كراسي مكتب    .8
    13  كراسي اجتماعات    .9

خزانة كبيرة خشب لألجهزة  .10
  االتصال 

1    

    1  طاولة اجتماعات  .11
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 …قرطاسيه

      العدد  الصنف  الرقم
      flip chart  2لوح  .1
ألواح لعرض  .2

  الخرائط 
8      

      3  لوح ابيض  .3
        قرطاسيه متنوعة  .4
5. Vest  للكوارث          
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  إعالن حالة الطوارئ بسبب هزة أرضية افتراضية في محافظة أريحا واألغوار
  

  :)افتراضي  ( بناء السيناريو
 حسب سلم ريختر مدينة أريحا التي يبلغ      7 صباحاً زلزال درجته   7لساعة  ضرب صباح هذا اليوم في تمام ا      

 نسمه وكان مركزه شمال البحر الميت، أفاد فريـق التقيـيم بعـد تقيـيم المنطقـة                  18.346عدد سكانها   
  :باإلحصائيات األولية التالية

ـ       50الوضع الصحي للمنطقة كحصيلة أولية بلغ عدد اإلصابات          • رة  أصابه مـابين إصـابات خطي
 .ومتوسطة وحاالت وفاة

تلوث المياه الصالحة لشرب واالستخدامات بمياه المجاري وأصبحت الفضالت البشرية مكـشوفة              •
 .للحشرات وهناك تخوف من انتشار األوبئة بشكل سريع

 .تلوث آبار المياه بشوائب وبحاجة للفلترة  لتوفير مياه لشرب بقدر اإلمكان •

ال الحريق في جزء من المباني األخـرى ووجـود أشـخاص            دمار هائل للمباني واشتع   : المأوى •
 . بين السكانععالقين، وتهجير السكان من منطقة الخطر وخلق حاالت ذعر وهل

 .يوجد حاليا غذاء، وهناك صعوبة في توفير الغذاء ال: الغذاء •

 .انهيار بعض البيوت وإغالق شوارع وانقطاع مياه  •

  ارج المحافظةمجال الستدعاء أي طواقم من خ        ال
  :التدخالت األجهزة المعنية

 :  المحافظة 

  :فريق التقييم .1

  بناء على طلب فريق التقييم ودعوة غرفة العمليات للتفعيـل من قبل المحافظإعالن حالة الطوارئ     .2
 .وذلك بعد تقييم المنطقة من قبل فريق التقييم

  ... الشرطة و األجهزة األمنية .3
 على تأمين الموقع المتضرر وتسهيل حركة الدفاع المدني         تعمل الشرطة واألجهزة األمنية    •

 . ومنع الفوضى، وحراسة المباني العامة المنهارة وسيارات الطوارئ
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 .المحافظة على األمن •

 :شركة الكهرباء .4

 .تقوم شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن موقع الحدث  •

 .توفير مصدر كهرباء •

 : الدفاع المدني .5

 . وإخماد النيرانالحمراءمدني الدخول إلى المنطقة يتولى الدفاع ال •

 .البحث عن الضحايا العالقين تحت اإلنقاذ، ومحاولة إخالئهم بالطرق الصحيحة •

اإلشغال والبلدية والحكم المحلـي     (االستفادة من إمكانيات المؤسسات األخرى ذات العالقة         •
 ).ووزارة الزراعة

 "جمعية الهالل األحمر الفلسطيني"  .6

 حول حجم الضحايا لتوزيـع األدوار وإبـالغ         وفير المعلومات لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني      ت يتم
  .المشفى ليقوموا باالستعدادات الالزمة الستقبال اإلصابات وذلك من خالل تجهيز غرفة الطوارئ

  . تقديم اإلسعاف والطوارئ •
 .نصب مخيمات اإليواء المؤقت للمتضررين •

 .بناء مستشفى ميداني  •

 .ل المصابين نق •

 . الدعم النفسي وذلك من خالل أخصائيين من الصحة النفسية •

 :اإلغاثة •

 .شخص) 1000(تحريك مواد إغاثة تكفي ل  .1

 . االتصال مع الجهات الدولية لتقديم الدعم .2

 :ةوزارة الصح .7

 .  الستقبال المصابينالحكومي ىمستشفالتجهيز  •

  .تقديم العالجات والعمليات الضرورية  •
 .قم الطبية للمنطقةتوفير الطوا •
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 .توزيع مواد للتعقيم على السكان للتقليل من انتقال الجراثيم •

 :مصلحة المياه .8

 .فحص مياه الشرب والتأكد من صالحيتها •

 .تعمل على توفير ضخ اكبر من الماء للمنطقة •

 .   الصحية توفير مياه الشرب •

 :اإلشغال والبلدية والحكم المحلي ووزارة الزراعة .9

 .ت المتاحة تحت تصرف الطواقم ذات االختصاص وضع اإلمكانيا •

 .إيجاد أماكن قريبة إلزالة الطمم والردم  •

 التخلص من النفايات •

 .ة  يتوفير أماكن إيواء وتوفير احتياجات إغاث •

  .مساعدة الدفاع المدني على فتح الطرق المغلقة وإبعاد المباني المدمرة في الطرق الرئيسية •
 :التربية والتعليم .10

  . المأوى لسكان المتضررينةي المدارس إذا كانت صالحة إلقامفحص مبان •
  .تحريك الكوادر البشرية المدربة حسب االحتياج •

 :الشؤون االجتماعية .11

 العناية باأليتام والمشردين •

 :األوقاف .12

  . اإلعالم وذلك من خالل مكبرات الصوت في المساجد للتوجيه واإلرشاد •
 .الم الدين القريب من اإلنسانالدعم النفسي وذلك من خالل المواساة بك •

 .دفن الوفيات في مقابر جماعية وذلك لمنع انتشار أوبئة في المنطقة •

 .التأكد من عدم تضرر المساجد وذلك إليواء المتضررين •

دعوة ومخاطبة أفراد المجتمع المحلي لتقديم المساعدة للجهات المعنية وإرشادهم عـن نقطـة               •
 .التجمع
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  ية لزلزالتقييم المناورة االفتراض
  

تم االنتهاء من تجهيز خطة الطوارئ للمحافظة كان من المهم أن يتم عمل مناورة لفحص وتقييم          بعد ما 
  وآلية التنسيق ومعرفة القدرات البشرية والمادية ونقاط النقص        الجهات واألجهزة من إمكانيات وموارد    

 كافة الطـواقم واألجهـزة      اركة مش ومدى استعداد المحافظة لمواجهة الكوارث من خالل مناورة يشمل        
لذلك تم اختيار سيناريو الزلزال  المحافظة في حال حدوث كارثة،  األمنية والمؤسسات في مختلف أرجاء

 ومن ثم تقييم المناورة والعمل على سد        مكانيات في المحافظة  اإلموارد و الللمناورة وذلك الستنفار كامل     
  .اد خطة عمل مستقبلية لالحتياجات المختلفةالثغرات التي برزت في المناورة ومن ثم إيج

  
ص، الـشرطة   11.06، وصول الـدفاع المـدني       7/6/2010 بتاريخ    صباحا 11بدأت المناورة الساعة    

 .ص11.47، وانتهت الفعاليات الساعة ص11.30ص، الخدمات العسكرية 11.14ص، اإلسعاف 11.12
 

  :الحاالت 
 . حالة وفاة14 •

 . إصابة خطيرة20 •

  .وسطة إصابة مت15 •
  

  : تقييم المناورة
 .لم تنطلق صفارات اإلنذار •

 .غرفة العمليات لم تفعل بالشكل المفروض •

 .ليس هناك قائد ميداني معروف •

 .واضحة/  لم يكن منظم والتداخالت غير معروفةوالمؤسسات المشاركةالتنسيق بين األجهزة  •

 .لم يكن هناك ناطق أعالمي محدد •

 .ن في منطقة الحدث بحرية كاملةتنقل الصحافة والمصورين المحليي •

 .عدم الجدية من قبل الطواقم المتواجدة بمنطقة الحدث والتلفظ بكلمات غير محببة •
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 . المصابين أعدادلم يتم أنشاء مستشفى ميداني مع العلم بكثرة •

 .الجهة الخلفية لنقل المصابين والتصنيف هناك حيث أنها أكثر سهوله واكبر مساحه  يتم استخداملم •

 .يتم إعالن انتهاء المناورة بشكل رسميلم  •

 . من نقل المصابينلم يتم تقييم وتفقد المنطقة بعد االنتهاء •

 .عدم توفر مأوى للمشردين •

 .لم تستدعى وزارة الصحة والعديد من المؤسسات التي لها دور في المناورة •

 .صعوبة االتصال على أجهزة االتصال إلشغاله بشكل دائم •

  
  -:الدفاع المدني

 .عين الدفاع المدني قبل بدء تنفيذ المناورة اجد متطوتو •

ـ ق مما أدى اشـتعال الحر     يد الدفاع المدني الحريق ولم يقوموا بتأكد من انتهاء الحر         أخم • ق مـره   ي
 .أخرى

متطـوعين  عدم وجود طبيب في منطقة الحدث للقيام بتصنيف الحاالت حيث قام بعملية التصنيف               •
بـشكل غيـر     التي ترمز للمـصاب      )العالمات (اء اإلشارات الدفاع المدني وبشكل عشوائي وإعط    

 .صحيح

 .إهمال المصابين في المنطقة الخلفية وعدم إعطائهم أهمية •

ولم يقم الدفاع بـإخالئهم،  بـدأ         ، الحريق  داخل الغرفة بالقرب من    هناك مصابين إصاباتهم مختلفة    •
 .وجهم بأنفسهم من الغرفةواالنتظار للمساعدة مما أدى لخر من الدخان االختناقالمصابين ب

 .ة مثل البتر وإسعاف ونقل المصابين األقل خطورةرترك المصابين األكثر خطو •

ن يقوموا   طلب متطوعين الدفاع المدني وعناصر الدفاع المدني من المصابين في المنطقة الخلفية با             •
 . غير صحيحةعض التلفظ بكلماتويجلسوا بالحمالة مع ب

 .بإغالقه ومن ثم تركه مفتوح، ولم يقوموا  إذا كان هناك بداخله مصابينفتح البئر المغلق لتفقده •
 

   -:الشرطة
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 الذين تدافعوا إلى وسط منطقة الحدث ولم يراعوا صـعوبة الموقـف   على المدنيين اعتداء الشرطة  •
  .الذي يشعرون به حيث أصيب أحد المتطوعين وتم نقلة للمستشفى

  .كافي  غيرعدد عناصر الشرطة •

  
  : فاإلسعا
 . الهاللف محددة إلسعاتصنيف حاالتلم يكن هناك نقطة  •

 .لطواقم في منطقة ضيقة وتعيق الحركة و امنطقة تواجد سيارات اإلسعاف •

 .بعض طواقم اإلسعاف لم ترتدي كفوف اليد •
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  احتياجات المؤسسات في المحافظة
  

  :الدفاع المدني 
  . تستخدم في جميع أنواع الكوارث الطبيعية أو صناعية سيارة إنقاذ بالكامل بالمعدات والتي -1
 .أفراد لمساندة القوة في المركز  -2

 .جهاز تعبئة اسطوانات هواء ألجهزة التنفس  -3

 .مقص هيدروليكي مع دعامات ويستخدم لحوادث السير أو انهيارات المباني  -4
 . مع فلتر للوقاية من الغازات السامة 4كمامات كربون عدد  -5

  .3 حماالت عدد -6

 . كحد أدنى 4أجهزة تنفس عدد  -7

 .وسيلة نقل األفراد  -8

 . تكثيف دورات للجميع في المركز  -9
  

  :األحمر الفلسطيني الهالل 
  ) .سائقين وأفراد مدربين ( دعم المركز ب طواقم  -1
 .فتح مركز تدريب للمتطوعين  -2

  
  :غرفة العمليات المركزية 

  .بحاجة ماسة لوسائل اتصال  -1
  .ميع االحتياجات من خرائط وعروض  غرفة دائمة مزودة بج -2
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