الهدف الرئيسي

دعم عمليات االستجابة من خالل بوابة إلكرتونية موحدة لضامن استجابة إنسانية رسيعة منسقة
تشمل كل األطراف وفعالة يف قدرتها عىل الوصول للمترضرين يف الوقت املناسب.

االستخدامات
توفري معلومات آنية عن حجم األرضار
واالحتياج والثغرات يف االستجابة

تأمني استجابة منسقة مع كل
األطراف ذوي االختصاص

ترتيب األولويات حسب
حجم االحتياج

 2تف ّعل البوابة من قبل أوتشا بطلب من الهيئة العليا للطوارئ
 3تستخدم البوابة من قبل طواقم مدربة يف غرف الطوارئ
املشرتكة عىل مستوى املحافظات
 4تسري عملية االستجابة بنا ًء عىل مخرجات من البوابة

المخرجات الرئيسية

 lخرائط حالة – تبني صورة االستجابة و االحتياجات حسب
القطاع و طبيعة الحدث
 lتقارير تفصيلية لألرضار واالحتياج و الفجوات يف االستجابة

العناصر األساسية في النظام
معلومات يجب إدراجها يف النظام بشكل أسايس
للحصول عىل معلومات تفيد يف تسيري عملية االستجابة
االسم الكامل

عدد الجرحى

عنوان املنزل

عدد القتىل

وصف الحدث

عدد النازحني

رقم الهاتف

عدد املفقودين

موقع الحدث

عدد العائالت املترضرة

خارطة تبني التجمعات السكانية .ألوان
التجمعات تعكس درجة االحتياج واالستجابة.
اﻟﺑواﺑﮫ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﮫ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﮫ ﻟﻠﻌواﺻف اﻟﺛﻠﺟﯾﮫ واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎتTTT
اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ Community

ﻣﺎذا ﺣدث؟ NeedShelter ind

ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻟﻣﺄوىNeedShelter ind

:

ﺑﺣﺎﺟﻪ ﻟﻣﯾﺎﻩ او ﺻرف ﺻﺣﻲ sh Ind

19/11/2015 13:44:52

ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻟﻣواد ﻏذاﺋﯾﮫ Need Food Ind

ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻻﺧﻼءNeed Evac Ind

Date:

Fahma al Jadida

All

رام ﷲ
ﺳﻠﻔﯾت

All

طوﺑﺎس

All

All

All

All

Locality:
Neighbourhood:

:

Event:

-

:

ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﮫ ﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟوﺻول ss Ind

All

Names:

:

Owner:

:

Tel.
Joint Emergency Room

-

Y:

Info. Filled By:
GPS readings

X:

ﻋﺪد اﻻﺣﺪاث
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻜﻨﯿﻪABC
ABC

Other:

:

:

اﻟﻔدس
ﺑﯾت ﻟﺣم

ﻗﻠﻘﯾﻠﯾﮫ

:

جميع انواع املخرجات ميكن جدولتها أو أظهارها حسب حالة االستجابة ونوع

اﻟﺧﻠﯾل

Governorate:

:

:

ارﯾﺣﺎ

ﻧﺎﺑﻠس

:

 lملخص رسيع للخسائر البرشية و االرضار يف املنشأت

ﺗﻘرﯾر ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ

Null

طوﻟﻛرم

Basic Information
:

All

اﻟﻣﺣﺎﻓظﮫGov Name

ﺟﻧﯾن

ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻟطواﻗم طﺑﯾﮫ dical Ind

 lجداول تفصيلية لكافة االرضار و االحتياجات

الحدث(احرتاق ,فيضان منزل) والقطاع أو االحتياج (صحة ,غذاء) واملحافظة.

توفري معلومات مركزية وتحليلية
آنية تبني حجم ومواطن االحتياجات

تحسني يف القرارات
التشغيلية وامليدانية

كيف ومتى؟

 1تف ّعل خطة الطوارئ من قبل الهيئة العليا للطوارئ

منع أو التقليل من
االزدواجية

تحسني قدرة املستجيبني للوصول
إىل املترضرين يف الوقت املناسب

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻨﺎزﺣﻪ
ﺑﺣﺎﺟﮫ ﻟﻣواد ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﮫF Is Ind

ABC

19
118
94

All

اﺧﺗر ﺣﺎﻟﮫ اﻟطﺎرئ

abc

اﺳﺗﺟﺎﺑﮫ ﻛﺎﻣﻠﮫ Complete Response:

ﻻ ﯾوﺟد اﺳﺗﺟﺎﺑﮫNo Response:

ﻻ ﯾوﺟد طﺎرئ No Emergency:

اﺳﺗﺟﺎﺑﮫ ﺟزﺋﯾﮫ Partial Response:

Brief Description:

:

Affected Population
Children

http://bit.ly/ochawinter

Children

Adults

Female

Male

متت االستجابة بشكل جزيئ

Total

:

:

:

:

ال توجد استجابة

:

People killed:

:

People injured:

:

People missing:
Number of displaced
Families:

:

استجابة كاملة
ال يوجد طارئ

Number of families affected

:

تم تطوير البوابة من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية «أوتشا» بالتعاون وبالتنسيق مع الدفاع املدين الفلسطيني ،جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،مكاتب املحافظات،
منظامت املجتمع املحيل ،املنظامت الدولية واألممية ،الدول املانحة.

