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دليل إدارة الوثائق

األدلة واألنظمة اإلدارية واملالية
مادة ()1
أهداف خطة الطوارئ
تهدف خطة الطوارئ إىل التالي:

 -1استمرار العمل يف وقت األزمات واحلروب وحاالت الطوارئ املختلفة.
 -2التدخل السريع يف إغاثة الفئات املتأثرة من حاالت األزمات والطوارئ.
 -3احلف��اظ عل��ى ممتل��كات اجلمعي��ة املادية والبش��رية واحلرص على اس��تمرار خدماتها يف مثل هذه
احلاالت.
 -4احلرص على توفري اإلمكانيات املادية واملعنوية ملواجهة األزمات والطوارئ.
 -5استمرار التواصل مع املؤسسات الشريكة ،واجلهات الداعمة.
 -6ختصيص احتياطي نقدي و عيين الستخدامه يف وقت األزمات.
مادة ()2
وصف عام للخطة
نظ��راً للوض��ع الع��ام ال��ذي مي��ر ب��ه قط��اع غ��زة ،وع��دم توف��ر االس��تقرار س��وا ًء عل��ى اجلان��ب
السياس��ي أو االقتص��ادي أو الصح��ي  ،،،وغريه��ا ،وتع��دد املش��كالت احمليط��ة ب��ه ،وظ��روف احلص��ار
واالحت�لال واحل��روب املتك��ررة ال�تي يتأث��ر به��ا مجيع فئات اجملتمع مبس��تويات خمتلف��ة ،فإن مجعية
دار القرآن تسعى الختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة ملواجهة هذه املشكالت ،والتدخل العاجل خالل
األزمات وبعدها ،لتخفيف األثر الناجم عن هذه األزمات واملش��كالت على الفئات املختلفة للمجتمع
بش��كل ع��ام والفئ��ات ال�تي ترك��ز عليه��ا اجلمعي��ة بش��كل خ��اص.
وطبق�اً أله��داف اجلمعي��ة ال�تي تن��ص عل��ى تقديم املس��اعدة مبختل��ف أش��كاهلا ،والتعاون مع
املؤسس��ات اخلارجي��ة واحمللي��ة م��ن اج��ل تقديم اخلدمات لفئ��ات اجملتمع املختلفة ،ف��ان اجلمعية تعد
ه��ذه اخلط��ة لتحقي��ق أهدافه��ا حت��ى يف وق��ت األزم��ات والط��وارئ ،م��ن خ�لال توف�ير الدع��م اخلارج��ي
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والتنس��يق م��ع مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي الدولي��ة واحمللي��ة ،باإلضاف��ة لكونه��ا تعم��ل عل��ى ختصي��ص
احتياط��ي نق��دي و عي�ني الس��تخدامه يف وق��ت األزم��ات.
وس��تعرض اجلمعي��ة يف ه��ذه اخلط��ة كاف��ة اإلمكانيات املتاحة لديها وكيفية اس��تخدامها
يف وق��ت األزم��ات ،وط��رق التواص��ل واالتص��ال والتنفي��ذ ،باإلضافة لالحتياطات املادي��ة لديها ملواجهة
مث��ل ه��ذه الظ��روف.

أم��ا بالنس��بة لإلع��داد والكمي��ات واألصن��اف فس��ترتك اجلمعي��ة حتديده��ا حس��ب املوق��ف
واألزم��ة ،لكنه��ا س��تحدد اإلط��ار الع��ام يف اجلهوزي��ة واالس��تعداد.
مادة ()3
نوعية األزمات والطوارئ
تتن��وع االزم��ات وح��االت الط��وارئ ال�تي ميكن ان متر بها اجلمعية ،نظ��راً للوضع احمليط بها،
ونذك��ر ادن��اه اه��م ه��ذه املخاط��ر واثاره��ا املتوقع��ة.
م

مصدر اخلطر

اخلطر املتوقع

التأثري املتوقع

1

الطبيعة

فيضانات وكوارث
طبيعية

غرق ودمار يف املنازل ونزوح أصحابها

2

االحتالل

حرب على قطاع غزة

3

الوضع السياسي/
احلصار

كارثة اقتصادية

4

خطر التمويل

توقف أو تقليص
التمويل

فقدان السكن والغذاء وتدهور الوضع
الصحي
تدهور الوضع الغذائي والصحي واملعيشي
للمجتمع
ضعف تقديم اخلدمات ،وتقليص شرحية
املستفيدين

4
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األدلة واألنظمة اإلدارية واملالية
املادة ()4
إمكانيات اجلمعية املتاحة لواجهة األزمات
نذك��ر هن��ا اجل��زء االك�بر من االمكانيات الرئيس��ية اليت متتلكها مجعي��ة دار القرآن ،واليت

س��يتم اس��تغالهلا مبواجه��ة املخاط��ر واالزم��ات وح��االت الط��وارئ ،وذلك م��ن اجل حتقي��ق اهداف هذه
اخلط��ة.
م

النوع

العدد

التفصيل

1

مباني

1

مسجد دار القرآن ( الشهيدين) ،منطقة النصر

2

سيارات

2

سيارات بونتو

حواسيب ونسخ احتياطية
3
للملفات

4
6
7
8
9

معدات تصوير وتوثيق
خمازن
موظفني
مناديب ومتطوعني
احتياطي نقدي

12

5
1
43
30

اجهزة حاسوبية متنقلة مع موظفي االقسام ،مع
هارد خارجي للنسخ االحتياطية
مشاريع( رامي شاهني) – إعالم (عبد اهلل محيد) -
مالية (أمحد الكحلوت)
برجمة (فراس السقا) – حتفيظ (خالد أبو كميل)-
منتدى (حسني شقورة)-السنة (أمحد املقيد)-
القراءات (حممود الشوبكي)-األستوديو (إسالم
املدهون) -عالقات عامة (امساعيل عامر)
كامريات ومعدات تصوير ،عهد قسم االعالم .
خمازن املقر الرئيس
مجيع املوظفني العاملني يف اجلمعية
موزعني يف املناطق ( املساجد ،والفروع)
احتياطي طوارئ
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املادة ()4
مهمات إدارة األزمات ومواجهتها
املكان

الشخص املسؤول

م

التمويل والتسويق
1
واملناشدات

مباني اجلمعية /
البيوت

موظفو املشاريع

اإلعالم والتوثيق

ميداني /مباني
اجلمعية  /البيوت

موظفو قسم اإلعالم

املالية (املشرتيات
واحملاسبة)
 3صرف شيكات
ومساعدات ،توريد

ميداني /مباني
اجلمعية /اللجان
واملخازن

موظفو قسم املالية

الربامج واملشاريع
(تنفيذ املشاريع،
 4التدخل السريع،
الكفاالت)

ميداني /مباني
اجلمعية  /البيوت/
اللجان واملخازن

موظفي دائرة الربامج
واملشاريع،
مبساعدة املناديب
واملتطوعني

2

5

املهمة

الدعم
الفين(متابعة
االميالت
واالنرتنت
والربامج)

عملية إدارة
األزمة
( 6التنسيق واملتابعة
واإلشراف)

مباني اجلمعية /
البيوت
مباني اجلمعية /
اللجان /ميداني/
مؤسسات مساعدة

موظف قسم الربجمة

جملس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

اإلمكانيات الالزمة
حواسيب ونسخ
احتياطية
من امللفات ،مواد
إعالمية
معدات تصوير
ومونتاج
حواسيب ونسخ
احتياطية
ووسائل اتصال،
مواصالت
حواسيب ونسخ
احتياطية
ووسائل اتصال،
سيارات،
خمازن.
حواسيب ونسخ
احتياطية
حواسيب ونسخ
احتياطية
ووسائل اتصال
وتنقل

6
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األدلة واألنظمة اإلدارية واملالية
املادة ()5
طاقم املتابعة واإلشراف يف وقت األزمات حسب األولوية

م

املنصب

اسم الشخص

النائب

1

مدير اجلمعية
مدير الشئون االدارية
واملالية
الربامج واملشاريع

بالل عماد

--

سعيد أبو حسنني

يوسف لولو

رامي شاهني

عبد اهلل الكيالي

4

قسم اإلعالم

عبد اهلل محيد

حممو بدر

قسم املالية

أمحد الكحلوت

مصطفى مهنا

قسم الربجمة

فراس السقا

--

السائقني

أمحد جابر

حممود قلجة

2
3
5
6
7

املادة ()6
وقت التنفيذ للخطة
ختض��ع ه��ذه اخلط��ة للتنفي��ذ يف ح��ال ح��دوث أزم��ات أو ط��وارئ ضم��ن البن��ود املذك��ورة
أع�لاه يف نوعي��ة املخاط��ر واألزم��ات أو ما ش��بهها .وه��ي خطه تكفل اإلدارة لإلطار العام لالزمة ،بينما
التفاصي��ل اخلاص��ة بعملي��ة تنفي��ذ اخلط��ة ،فإنه��ا تك��ون ضم��ن ه��ذه االساس��يات واإلمكاني��ات ،وق��د
ختض��ع للتغ�ير والتبدي��ل حس��ب طبيع��ة املوق��ف.
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املادة ()6
إجراءات عملية
يقوم فريق الطوارئ بتوفري التالي:
• •كشف امساء العاملني ورقم اجلوال االسم والنائب.
• •االحتفاظ بالنسخ االحتياطية على هارد جلميع الدوائر.
• •س��حب مجيع االوراق الرمسية والقانونية اهلامة ودفرت االصول على الس��كنر واالحتفاظ بها لدى
السكرتري.
• •تأمني وسائل احلفظ ( هارد خارجي – سريفر – جوجل درايف ).
• •كشف املوردين وجهة التواصل البديلة معهم.
• •خط��ة إخ�لاء خ�لال ال��دوام ( إع��داد حقائب خاصة للحواس��يب والش��يكات وس��ندات القبض لس��هولة
اخالئها ).
• •حتديد اماكن عمل بديلة خالل احلرب او يف حالة قصف املكان.
• •خطة طوارئ تفصيلية لعمل الدوائر .
• •آلية توزيع رواتب املوظفني خالل الطوارئ.
• •آلية توزيع رواتب احملفظني ان وجدت .

