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  كلمة المدیر العام   .1

  فلسطین مكانا امنا للعیش والعمل واالستثمار

نظرتنا المستقبلیة  تحددالتي الوثیقة  للدفاع المدني الفلسطیني  ر ھذه اانھ من دواعي سروري ان یتم اصد

  .الحمایة المدنیة العالمیة منظومة في  لدور الدفاع المدني 

لتحقیق الھدف العام وااللیات القادمة جیة العمل خالل االعوام الثالث الوثیقة توضح منھان ھذه 

   مع التركیز على اھمیة الشراكة المجتمعیة النجاز الخطة الوطنیة لمواجھة الكوارث ,المتبعة

ھناك الكثیر من الجھد الواجب بذلھ  اني الفلسطیني اال في الدفاع المدن الملحوظ  رغم التقدم والتطور

الحداث التغییر المطلوب باتجاه تطویر منظومة الحمایة المدنیة في فلسطین من اجل تقویة مؤسسات 

المجتمع الفلسطیني لمواجھة والتخفیف من اثار الكوارث سواء على صعید التطویر الھیكلي لمكونات 

  .تشریعي بما یعنیھ من تطویر التشریعات القائمة او سن تشریعات جدیدة ھذه المنظومة  او الجانب ال

مرورا بتعزیز قدرات المدیریة العامة للدفاع المدني من مالكات جدیدة ومعدات ضروریة لتحسي نوعیة 

  .ة وتقلیص وقت االستجابة لیقترب من المعدالت العالمیة في ھذا المجالمالخدمة المقد

سنتحمل مسؤلیاتنا في مواصلة العمل لتعزیز التقدم  ،لتي تغطي السنوات الثالث القادمةولتحقیق ھذه الخطة وا

الحاصل على صعید التطویر الداخلي الدارات وطواقم الدفاع المدني والعمل على تنفیذ الفعالیات المحددة في 

ومواصلة الجھد مع كافة  ."بعد اقرارھا من المجلس االعلى للدفاع المدني والجھات ذات العالقة "ھذه الخطة 

النجاز الخطة التطویریة الھادفة الى رفع وتعزیز قدرات الدفاع المدني سواء  –المحلیین والدولیین -الشركاء 

على صعید التدریب وتعزیز المھارات وتوفیر وتعزیز الكفاءات او توفیر مراكز ومحطات الدفاع المدني لتوفیر 

السالمة العامة للمجتمع لیتناسب عدد ھذه المراكز مع المعاییر الدولیة  وتحقیق شروطخدمات االطفاء واالنقاذ 

  .وكذلك توفیر المعدات وااللیات الالزمة لتلبیة متطلبات العمل .بحدھا االدنى وفقا للتوزع السكاني 

  احمد رزق  \اللواء 

  مدیر عام الدفاع المدني
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  حول ھذه الوثیقة. 3

لمدني والبرامج المتعلقة بھا ھو من احد متطلبات یة العامة للدفاع اان اجراء التحدیثات على االستراتیج

االطار العام القانوني والذي من خاللھ یتم عرض صورة شمولیة عن مدى فعالیة الخدمة التي یتم تقدیمھا 

  .الجغرافیة في فلسطینوتوزیعھا على كافة المناطق 

ى الصمود في وجھ الحوادث وحاالت الطوارئ الى جانب ان اھم النتائج لھذه الخطة ستكون في تعزیز القدرة عل

وتلبیة المتطلبات كما یتوقعھا المستفیدین من ھذه  التطبیق المتوازن والمتنوع للخدمات المقدمة من الدفاع المدني

الخدمات من خالل نظام منطقي وفعال وجدید للوصول الى تحقیق  االھداف العامة والجزئیة للدفاع المدني حیث 

ون ھذه االھداف ھي االساس الذي سیتم االرتكاز علیھ في بناء خطط الطوارئ على مستوى المحافظات ستك

  . للوصول الى بناء خطة مواجھة كوارث شاملة تعمل على مستوى فلسطین

تبحث ھذه الخطة في كیفیة تلبیة المتطلبات العامة في مجال التنخفیف من المخاطر والتعامل مع الحوادث 

طوارئ من خالل االھتمام بالمراحل االساسیة لدورة حیاة الكارثة ، كما تصف الخطة االھداف وحاالت ال

العامة والجزئیة والمھام المرتبطة بھذه االھداف لضمان فعالیة ونجاح الوصول الى تحقیق ھذه االھداف 

في تحقیق طراف والشركاء والتي ستشكل نجاحا للدفاع المدني في تحقیق رسالتھ ومشاركة جمیع اال

  .مفھوم الحد والتخفیف من مخاطر واثار الكارثة والتعامل معھا

ستقدم ھذه الخطة فكرة شاملة عن جمیع النشاطات المرتبطة بتنفیذ البرامج التي تم اعتمادھا في الدفاع 

المدني والتي ركزت على مراحل ادارة الكارثة كاساس مرجعي للعمل لتشكل بذلك منظومة متكاملة 

لمخاطر وتحسن كبیر في العملیة االداریة المتعلقة بادارة تلك المخاطر من خالل تحدید االولویات الدارة ا

  .واالحتیاجات وتوزیع المصادر المتاحة والمطلوبة بشكل منطقي ومتوازن

الى جانب تحدیثھا السنوي والذي سیعكس اي تغیر او تعدیل في  2014-2012ستغطي ھذه الخطة الفترة  

مل والمجاالت المطلوبة في الدفاع المدني اخذة بعین االعتبار التوزیع الجغرافي للمناطق اولویات الع

واھمیة توزیع جمیع الخدمات لتغطیة المتطلبات كما یتوقعھا المستفیدین والمواطنین والقاطنین في 

  . فلسطین
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  المقدمــــــــــــــــــــــــــــة  -4

الدفاع المدني تطورا كبیرا في المرحلة التي عرضتھا االستراتیجیة  تعتبر االنجازات التي تم انجازھا في

العامة للدفاع المدني والتي اعتمدت على البرامج العامة التي تناولت مرحلة االستجابة لحاالت الخطر 

معتمدة على التقریر السنوي العام الذي یصدر عن الدفاع المدني وھنا تأتي الحاجة الى تطویر وتحدیث 

منع وتخفیف لحاالت الخطر مركزة على مرحلة یجیتھ التي ستعتمد بشكل اساسي جمیع المراحل استرات

وسیتم ادراج مؤشرات . لة االستجابة والتعافي من ھذه الحاالتحمخاطر والتحضیر لھا بشكل جید ومرال

وصیاغة  الفجوات التي تشكل تحدیا للدفاع المدنيقیاس تغطي ھذه المراحل حیث ستمكننا من من تحدید 

 .البرامج المناسبة مقرونة باالنشطة لتضییق تلك الفجوات والسیطرة علیھا

  االطار القانوني للدفاع المدني  1:4

والذي بموجبھ تم تشكیل  1998لعام " 3"القانون رقم وفقبتفویض قانوني یعمل الدفاع المدني الفلسطیني 

جھة حاالت الطوارئ والكوارث الناتجة عن الدفاع المدني كھیئة فلسطینیة تركز الجھد الوطني لموا

  .النشاط الطبیعي او من فعل االنسان

في اطار مواجھة الكوارث وعدم القدرة على مواجھتھا بشكل فردي ولتعزیز مبدأ الحمایة المدنیة في 

ي المجلس االعلى للدفاع المدني والذي یعمل ایضا ضمن القانون العام للدفاع المدنفلسطین فقد تم تشكیل 

والذي یضم عددا من الوزارات والمؤسسات العامة الفلسطینیة والتي تعمل على االرض حیث فصل 

القانون بمواده المختلفة الیة عمل المجلس االعلى وكیفیة ادارتھ لحالة الكوارث وحاالت الطوارئ 

  . بمشاركة فعالة لجمیع اعضاء المجلس

امة للدفاع المدني والتي مثلت بشكل كامل اختصاصات ان القانون العام قد تضمن اختصاصات االدارة الع

  : الحمایة المدنیة والتي تمثلت في التالي
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جمیع اعمال الدفاع المدني بما في ذلك اعداد المشروعات وخطط العمل واالشراف على تنفیذھا  . أ

ن وتدبیر ما یلزم من ادوات ومھمات ودراسة احدث وسائل الدفاع المدني وطرق نشر تعلیماتھا بی

 )1(.الجمھور

اتخاذ االجراءات الضروریة مع اللجان المعنیة لمواجھة الكوارث وحاالت الطوارئ في االحوال  . ب

 )2(.التي یقررھا رئیس السلطة الفلسطینیة

توعیة المواطنین باعمال الدفاع المدني والتعاون مع فرقھا وتوزیع النشرات واالعالنات المتعلقة  . ت

 )3(.بعملھا في زمن السلم والحرب

  لمحة عامة عن الدفاع المدني   2:4  

یقصد بالدفاع المدني مجموعة االجراءات الضروریة لوقایة المدنیین وممتلكاتھم وتأمین سالمة الواصالت 

بانواعھا وضمان سیر العمل بانتظام في المرافق العامة والخاصة سواء من اخطار الغارات الجویة 

ار الكوارث الطبیعیة او الحرائق او االنقاذ البحري او اي اخطار وغیرھا من االعمال الحربیة او من اخط

  )4(.اخرى

یعتبر الدفاع المدني من خالل تشكیالتھ ومنشاتھ المختلفة والمتمثلة في االدارات العامة العاملة والتي تم 

ھي  مراكزه ومحطاتھ الموزعة على مناطق مختلفة في فلسطین. اعتمادھا من قبل معالي وزیر الداخلیة

الجسم الشرعي المسؤول عن التطبیق الفعلي الجراءات التخفیف من اخطار الكوارث والحوادث او منعھا 

  .من خالل رفع مستوى الوعي المجتمعي في ھذا المجالفي بعض االحیان 

فرق  لان المشاركة في العمل ھي مبدأ اساسي تم اعتماده في الدفاع المدني والذي تمثل في تشكی

ادخال مفھوم النوع االجتماعي في برنامج الحمایة المدنیة الى جانب ابرام اتفاقیات تعاون مع المتطوعین و

وزارة شؤون ،وزارة التربیة والتعلیم ،الھالل االحمر ،الشرطة (الشركاء في ادارة حاالت الطوارئ مثل 

  .)في فلسطین المرأة ومراكز البحث العلمي
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  ــــــــــــــــــامالتحلیــــــــــــــــل العـــــ. 5

واالرتقاء  حیث یأتي ذلك من خالل التفعیلاولویات السلطة الفلسطینیة یعتبر تطویر الدفاع المدني احد اھم 

على سالمة ارواحھم مناحي الحیاة حفاظا المواطنین في كافة بالمھام الیومیة التي یقوم بھا لخدمة 

فاھیم العامة للتخفیف والحد من اخطار الكوارث بشتى جانب اھتمام الدفاع المدني بالموممتلكاتھم الى 

  .انواعھا للوصول الى تحقیق السالمة العامة للمواطنین والممتلكات وتطبیق االشتراطات لذلك

  :التحلیل الخارجي 1:5

 التھدیدات . أ

 .للعمل وعملیة التطویراالعاقات االسرائیلیة المتكررة  .1

 .انخفاض مستوى الوعي المجتمعي في كیفیة التصرف اثناء الكارثة .2

 .ضعف االلتزام بشروط السالمة والوقایة في العدید من المؤسسات .3

 .ارتفاع نسبة التوقع لحدوث كوارث كبیرة مثل الزالزل .4

 .تغیر مناخي او حدوث حاالت طوارئ مفاجئة .5

 .ة لمواجھة الكوارثتشتیت المؤسسات واھمال دورھا في اعداد الخطط الالزم .6

 .عدم الوعي الكامل الھمیة مفھوم الحمایة المدنیة والقصور في تقدیم المساعدة لھ .7

 

 الفرص . ب

 .موقع واھمیة الدفاع المدني في خطة اصالح اجھزة االمن .1

 .تنامي العالقات واالھتمام بمفھوم المشاركة في العمل .2

 .خفیف من اثارھارفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال ادارة الكوارث والت .3

 .ارتفاع مستوى االھتمام بالدفاع المدني عالمیا .4
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 .اھتمام المؤسسات الدولیة العاملة في مجال الحمایة المدنیة بالدفاع المدني .5

 .من خالل تشكیل سكرتاریا دائمة لھیل المجلس االعلى للدفاع المدني تفع .6

 .اقبال المواطنین على العمل التطوعي في الدفاع المدني .7

 .ول على المستوى االول في استطالع الرأي من دائرة االعالم الحكوميالحص .8

  التحلـــیــــــــــــل الداخلي 2:5

 نقاط الضعف . أ

 النقص الشدید في القوى البشریة التنفیذیة .1

 النقص الشدید في الطاقم االداري والمتخصص .2

 االلیات العاملة قدیمة جدا وعمرھا االفتراضي منتھي منذ زمن .3

 كالیف التشغیلیة للمعدات وااللیاتزیادة الت .4

 نقاط القوة . ب

 االطار القانوني العام للدفاع المدني .1

 العمل الممنھج وفق الخطط المعدة مسبقا .2

 التعاون المھني والمشاركة مع المؤسسات الفلسطینیة والدولیة .3

 خفض زمن االستجابة .4

 االھتمام بتنمیة القدرات البشریة للعاملین .5

 وع والمتطوعین وانصار الدفاع المدنياالستفادة من مفھوم التط .6

 االھتمام بمفھوم الجودة والبناء المؤسسي .7
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 : اــــــــــــــــالرؤی .6

  

  .مناسب نمط حیاة افضل ، معا نحو معا نحو فلسطین امنة ومستقرة 

  

  

 ةـــــــــــــالرسال .7

  

  .جعل فلسطین مكانا امنا للعیش والعمل واالستثمار
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 مــــــــــــــــــالقی .8

حقیقیة التي یجب غرسھا في عقول الوطنیة الفلسطینیة ھي القیمة ال(حقیقة ان  لىتعتمد قیم الدفاع المدني ع

  ).لوب االجیال القادمةقو

یضع الدفاع المدني المصلحة العامة كأساس العمل والتزامھ بشراكة وطنیة اكبر على اساس االحترام 

  .والمھنیة

  

  

  ـــــــناقیمــــــــــــــــ

  قوة، تطوع، تضحیة، خدمات، فعالیة

خمة الدولة ومواطنیھا واحترام القیم الوطنیة واالجتماعیة واالنسانیة واحترام المواطنین 
  وخصوصیاتھم
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  الغایــــــــــات   .9

  االھداف   الغایھ   

ادارة مخاطر فعالھ   1
  لحمایة المجتمع 

 ارھا تقییم وتحلیل المخاطر والتخفیف من اث •

 شراكات مجتمعیة واستراتیجیھ  •

 المجلس االعلى للدفاع المدني  •

 انشاء وتشكیل فرق المتطوعین  •

  الوعي المجتمعي  •

توفیر الثقة المجتمعیة   2
  وتنوع الخدمات 

 السالمة والوقایة •

 نظام االتصال والتواصل في عمل الحمایة المدنیة •

 سیاسة التوظیف المناسبة •

 اراترفع القدرات وتنمیة المھ  •

 نظام اداري ومالي مھني وشفاف  •

  تمیز الخدمات المقدمة للمجتمع   •

حمایة االرواح   3
والممتلكات وحمایة 
الموروث الثقافي 
  والحضاري  لفسطین

 تخفیض عدد حاالت الوفاة •

 تخفیض عدد االصابات •

 تخفیض عدد الحوادث •

  رفع قدرات العمل في الدفاع المدني   •
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  البرامـــــــــج

  :لمقدمة ا 10-1 

تمثل البرامج العامة للدفاع المدني الخطة العملیة والتي من خاللھا سیتم تحقیق االھداف التي تم اعتمادھا 

للوصول الى مبدا الحمایة المدنیة الى جانب انھا ستشكل خارطة الطریق لتنفیذ االستراتیجیة العامة للحد 

ع اطار عمل ھیوجو ، حیث ترمي ھذه ل كامل مكمن اخطار الحوادث والكوارث والتي تتماشى بش

  .البرامج الى تحقیق مستوى كبیر من االمان واالزدھار االقتصادي في فلسطین
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  تعریف البرامج   10-2

تمد البرامج العامة للدفاع المدني على دورة حیاة الكارثة ومراحلھا لتطبیق منظومة الحمایة المدنیة تع

  :لتالي والتي ستجري من خالل الجدول ا

  تعریف البرنامج   البرنامج 

  المنع 

Prevention  

مجموعھ من االنشطة والفعالیات التي یتم تنفیذھا قبل حدوث الكارثة للحد من االثار 

السلبیة للمخاطر والتي تستند الى تحلیل سلیم للوضع العام الى جانب تحدید 

متلكات من خالل تلك االجراءات الضروریة لمساعدة المجتمع وحمایة االرواح والم

    )1(االجراءات والوعي المجتمعي المطلوب

  االستعداد والتأھب 

Preparedness    

ھي انشطة ما قبل الحدث التي تتخذ في اطار ادارة مخاطرالكوارث والتي تستند الى 
تحلیل سلیم للمخاطر ویشمل ھذا اعداد او توزیع استراتیجیة او سیاسھ شاملھ بشأن 

یكل المؤسسي او قدرات التنبؤ واالنذار او الخطط التي من شأنھا تحدید التأھب او الھ
االجراءات المتخذة لمساعدة المجتمعات المعرضة للخطر وحمایة االرواح 
والموجودات من خالل التنبؤ باالخطار واتخاذ االجراءات المناسبة في مواجھة 

   )2(التھدید الوشیك او الكارثة الفعلیة 
 االستجابة 

Response   

تتمثل في توفیر المساعدة او التدخل اثناء الكارثة او بعد حدوثھا مباشرة لتلبیة 
احتیاجات حفظ الحیاة واحتیاجات البقاء االساسیة للسكان المتاثرین ویمكن ان تكون 

  )3(عاجلة او قصیرة االجل او لمدة طویلھ 

 االنعاش 

Recovery   

كانت علیھ  ة اوضاع العیش السابقة الى ماالقرارات واالجراءات المتخذة بغرض اعاد

في المجتمع المتضرر او تحسین تلك االوضاع مع تشجیع القیام بالتعدیالت 

   )4(الضروریة وتیسیرھا للحد من مخاطر 

  ) 2007االستراتیجیة الدولیة للحد من الكوارث((  1،3،4

  ))2007من الكوارث  مكتب تنسیق الشؤون االنسانیھ ، االستراتیجیة الدولیھ للحد((  2
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  دارة والتخفیف من اثار الكوارث ال الدولیھارتباط البرامج باالستراتیجیة  10-3

ان البرامج التي تم اعتمادھا في االستراتیجیة العامة للدفاع المدني تتقاطع بشكل رئیسي مع االستراتیجیة الدولیھ للحد من 
  :التي تمت صیاغتھا في اطار عمل ھیوجو والمتمثلة في التالي  الكوارث الى جانب برامج العمل واالولویات الخمسة

  ارتباطھا ببرامج العمل في الدفاع المدني   اولویات اطار عمل ھیوجو

ضمان اعتبار الحد من خطر 
الكوارث اولویة وطنیھ ومحلیة 
قائمة على قاعدة مؤسساتیة صلبة 

  للتنفیذ

جلس االعلى للدفاع ویتبین ذلك من خالل القانون الذي ینظم عمل الم
المدني كقاعدة وطنیة وتشاركیھ ومؤسساتیھ للتخفیف وادار مخاطر 

  الكوارث في فلسطین

تحدید خطر الكوارث وتقیمھا 
  ورصدھا وتعزیز االنذار المبكر

 ویتبین ذلك من خالل التركیز على اساس البحث والتحلیل لتحدید

ول من برامج المخاطر التي تشكل تھدیدا مجتمعیا في البرنامج اال
  الدفاع المدني

االستفادة من المعرفة واالبتكار 
والتعلیم والبناء والتعلیم لبناء ثقافة 
السالمة والقدرة على مواجھة 

  الكوارث على جمیع المستویات

ان برامج االستعداد والتأھب التي تم اعتمادھا في االستراتیجیة 
ولویة من اطار العامة للدفاع المدني تدعم وبشكل اساسي ھذه اال

عمل ھیوجو الى جانب تركیزھا الكبیر على تنامي الوعي 
المجتمعي المطلوب في فلسطین لتوفیر ثقافة السالمة واالمان في 

  المجتمع الفلسطیني

ان عنصر االستجابة والتدخل یشكل تاثیرا مھما في تحقیق ھذه   الحد من عوامل الخطر االساسیة
لتي ركز الدفاع المدني من خاللھا االولویھ من اطار عمل ھیوجو وا

على اھمیة مشاركة المؤسسات الفلسطینیة في االستجابة واالستعداد 
للكوارث او االحداث الطارئة للتخفیف من اثارھا قدر االمكان 

  وتوفیر االمان الذي ینشده المجتمع

تعزیز التاھب للكوارث بغیة 
التصدي لھا بفاعلیة على جمیع 

  المستویات

طة التي تم اعتمادھا لتنفیذ البرنامج التطویري في الدفاع ان االنش
من التأھب واالستعداد لمواجھة الكوارث  -الى حد ما  -المدني تعزز

حیث توزعت ھذه االنشطة على البرامج االربعة للدفاع المدني 
مركزة على ما یمكن تقدیمھ للمجتمع لتفادي الخسائر الكبیره في 

  )  الوعي المجتمعي مثال ( حداث حالة حدوث الكوارث او اال
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  تنفیذ الخطة 

في تحدید طموحاتھ واھدافھ التي تعتمد بشكل مباشر على مراحل   رؤیة واضحةان الدفاع المدني في ھذه المرحلة یمتلك 

  حیان اء مجتمع قادر على التخفیف من اثار الكوارث ومنعھا في بعض االنلبودورة حیاة الكارثة واالعداد لھا بشكل منسق 

كما یقع على عاتق الدفاع المدني في ھذه المرحلة ترسیخ سلوك التخطیط والمشاركة في العمل مع المؤسسات المجتمعیة 

  العاملة في فلسطین لتحقیق افضل مستوى من التعاون والوصول الى تحقیق مفھوم الحمایة المدنیة في فلسطین 

تراتيجية تمثل مرحلة انتقالية لتخطيط مستمر، وستضع المسؤولية إن عملية التخطيط التي نتجت عنها هذه الخطة االس

، وسيصل مداها االدارة العامة للدفاع المدني باداراته ومراكزه الموزعة على كامل اراضي فلسطين على مستوى 

تعزيز ت لوذلك من خالل العديد من االجراءاكامل ة بشكل موالمؤسسات العا والدوائر الحكومية للمنشأت الصناعية 

  الشراكات وتفعيل دور هذه المؤسسات 

تم اعتمادها والتي تمثل قياس سيتم قياس مدى االنجازات التي يحققها الدفاع المدني من خالل المؤشرات التي 

جازات على مدى دورة حياة الكارثة واالعمال التي يقوم بها الدفاع المدني لعرض مدى اهميتها ومدى التقدم او االن

هذه االعمال لكي يتسنى العمل على تحقيق انجازات افضل او تصحيح ما يجب اصالحه بشكل علمي االخفاق في 

  .مدروس 


