
 إدارة االزمات خطة 

 دائرة الشؤون الفلسطينية   

مدراء  السادة  من تتكون  و ر عام دائرة الشؤون الفلسطينية  عطوفة مديتشكيل لجنة إدارة أزمات برئاسة    أوال: 

 املديريات

 : تشكيل فريق تنفيذي ملساعدة اللجنة في امليدان يتكون من: ثانيا

 مدراء املكاتب   -1

 رؤساء لجان الخدمات  -2

   موظف للقيام باملهام املوكلة اليه حسب طبيعة االزمة وتحدد األسماء من قبل املدير العامأي  -3

 يكون الهيكل التنظيمي للجنة كالتالي: :ثالثا

 : املركز الرئيس ي

 مكتب عطوفة املدير العام   -1

 حسب الحاجة  مدراء املديريات -2

 موظفين خدمات مساندة حسب الحاجة  -3

 ( ITالدعم الفني ) -4

 االعالم -5

 أي موظف يطلب منه العمل   -6

 امليدان:

 مدراء املديريات   -1

 مدراء املكاتب  -2

 رؤساء اللجان  -3

 أي موظف يطلب منه العمل   -4

   -هي: الى ثالثة اقاليم  يقسم امليدان -5

 ويشمل مخيمات اربد، الشهيد عزمي املفتي، جرش وسوف.  :الشمال  اقليم-1

 ويشمل مخيمات البقعة، الزرقاء، حطين، السخنة.  الوسط: اقليم-2 

 .ومأدباويشمل مخيمات الوحدات، االمير حسن، الحسين، الطالبية  الجنوب:  اقليم-3

 . تب الدائرة وتكون بحاله انعقاد مستمرة لحين انتهاء االزمةامكفي  إدارة ازمةغرفة  إقامة :رابعا



 يوزع السادة املدراء على األقاليم الثالث وحسب مكان اقامته بالشكل التالي: :خامسا

 : ويشمل :الشمال  اقليم -1

: )مدير الشؤون القانونية + مدير االونروا واملنظمات الدولية(  مخيمات اربد، الشهيد عزمي املفتي-أ 

 )مدير وحدة الرقابة الداخلية( جرش وسوفمخيمات -ب

 : : ويشملالوسط اقليم -2

 : )مدير خدمات املخيمات( البقعة  مخيم  -أ 

 : )مدير التخطيط واملشاريع+ مدير تكنولوجيا املعلومات(الزرقاء، حطين، السخنة مخيمات -ب

 : : ويشملالجنوب اقليم -3

 الشؤون اإلدارية+ مدير الشؤون مدير  : )ومأدباالوحدات، االمير حسن، الحسين، الطالبية    مخيمات -أ

 املالية+ مدير الدراسات واالعالم(

 كالتالي:مهام اللجنة تكون  - :سادسا

 االزمة التأكد من تطبيق كافة القوانين والتعليمات التي تصدر عن الحكومة األردنية خالل   -1

 تحديد األولويات بحيث توضع كافة الخطط ملواجهة االزمة محددة األولويات حسب رؤية الدائرة  -2

 تزويدو   بطبيعة االزمة  املستمر مع املحافظات واملتصرفيات والدوائر الحكومية االخرى املعنية   لتنسيقا -3

 لسرعه وسهولة االتصال  عنييناملهواتف  بجدول يبين فيه ارقام  غرف الطوارئ 

  م السلطة الضرورية لتحقيق عمله  ون التي سيجرى تفويضها لإلفراد بحيث يمنح   الصالحيات   تحديد -4

 . إليهماملوكل  

ايقافها -5 او  تبسيطها  التي سيتم  اإلجراءات  واملالئمة    تحديد  الهامة  القرارات  باتخاذ  اجل اإلسراع  من 

 لكيفية إدارة االزمة 

 ان اقتضت الحاجة وحسب طبيعة االزمة  طوارئ باالحتياجات االساسية للغرف  تأمين -6

ان  ملصفوفة الشركاء  االستعانة بما يملكه القطاع الخاص من معدات وامكانيات يمكن توظيفها وفقا   -7

 وص القانونيةدعت الحاجة وسمحت به النص 

8- ( مثل  املتطوعة  خاصة  البشرية  الطاقات  من  املدنياالستفادة  املجتمع  ومؤسسات  داخل    (االندية 

 وتنظيم عملها  املخيم 

 
 

 

 

 


