
معاً نحو دفاع مدني يتمتع باالحترام الدولي و الشعبي،  وتقديم 

خدماته بأعلى درجات الشفافية و الفاعلية والتخصصية ، 

 ضمن المواصفات و المقاييس العالمية

 دولـــــــــــة فلسطيــــــــــــــــن

 وزارة الداخليـــــــــــــــــة

  الدفــــاع المدنـــــي



 نظـــرة عامـــــة 
 

 اإلطــــار القـــــانوني لعمل الدفاع المدني  1.

 النشــــــأة والتــاريـــــــخ 2.

 األهـــــداف الرئـيسيـــــة3.

 المهـــــام والمسؤوليــات 4.



 مراحـل النشــأة
 العمل ضمن اإلطار البلدي 1.

 مرحلة الوالدة القانونية 2.

 مرحلة النمو والتطور 3.

بناء فريق التخطيط 

 التي أجريت الدراساتتحليل الوضع الحالي باالعتماد على 

 كسنة األساس 2007انجاز التقارير السنوي واعتبار 

    انجاز دراسة تحليليه لمؤشرات الدفاع المدني 

 العامة اإلستراتيجيةصياغة 

DRR_Assessment Report.pdf
صفحة الغلاف.docx
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 األعضاء األصيلين 

 األعضاء المراقبين 
  الخبراء

المحافظ واألعضاء  

الذين نص عليهم 
 القانون 

للدفاع المدني يمثل  االعلىالمجلس 

المؤسسات الرئيسية للحكومة 

الفلسطينية والذي تم تشكيله بناًء 

على قرار مجلس الوزراء، حيث 

تكون رئاسة هذا المجلس من قبل 

  وزير الداخلية الفلسطيني

األمم المتحدة: دراسة لتقليل 
 مخاطر الكارثة في فلسطين2007

 



 تحليل الحالة العامة

 الدراسة  توصيات -دراسة تقليل الخطر في فلسطين.1

 السنوي  التقرير. 2

 والمؤشرات  التحليل. 3

 مؤشر الحوادث واإلصابات 

مؤشر السالمة والوقاية 

 الوعي المجتمعي والتدريب العام 

 مؤشر الخدمات والسكان 

 مؤشر وقت االستجابة 
مؤشر العاملين  

التوصيات.docx
التقرير السنوي 2009.doc
دراسة تقييم  وتحليل لخطة الدفاع المدني.doc


  2014 - 2010العامة  اإلستراتيجية

 والتعليم الصحة يعزز الكارثة حدة من التقليل إن

 التحتية البنية بحماية الجيد والتعليم  الفرد لدى الجيد

 بحماية الفقر من والتقليل والمستشفيات كالمدارس ،

  البشري الجنس واحترام وحماية االقتصادية المصادر

 مواجهة على قادرات وجعلهن المرأة دور بتعزيز

 حدة من للتقليل المبادرة لروح وامتالكهن الكارثة

   الكارثة

 المتحدة االمم

 دراسة لتقليل مخاطر الكارثة في فلسطين

2007 

 

ذي ال إن إدارة مخاطر الكارثة يجب أن تكون إدارة فاعلة حيث تعتبر الجزء التكميلي لعميلة التطوير ، فالتوضيح والفهم المستمر لعوامل الخطر
 يسبب الكوارث واستخدام األنظمة المتطورة مثل أنظمة التحذير المبكر ستساعد في تقليل خطر الكارثة ، إن التطور والنمو السريع في بناء

ا المستوطنات اإلنسانية واالستثمار االقتصادي بشكل متزايد وواسع وعشوائي سيكون االحتمال لوقوع الكارثة فيها متزايدا حيث يكون تأثيره
 مرتفع جدا بسبب ارتفاع الكثافة السكانية واالقتصادية 

 األمم المتحدة: دراسة لتقليل مخاطر الكارثة في فلسطين2007

إن احترام المجتمع للقانون والنظام يوفر : السالمة واألمن 

بيئة من السالمة واألمن ، يستطيع فيها الشعب الفلسطيني 

العيش والعمل بأمان بعيدا عن الفوضى والعنف واالعتداءات 

 والتوغل العسكري

 خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية

  

التأكيد على أهمية التدريب المجتمعي والمؤسساتي وبناء 

شراكات مع المجتمعات المحلية واإلقليمية والدولية سواء كان 

ذلك في برنامج التطوع لمواجهة الكوارث أو من خالل الشراكة 

والتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب واللجان المنبثقة عنه 

أو من خالل العمل في المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات 

 االهتمام بقطاع األمن

   االستراتيجية القطاعية- االنجازات

حول هذه الوثيقة.docx


 برنامج تطوير القدرات 

 

 برنامج الحماية المدنية والسالمة العامة

 

 برنامج الوعي المجتمعي والمتطوعين

 البرامج المرتبطة باإلستراتيجية

وحدة وفريق  43إنشاء 

متطوعين موزعين على كافة 

المناطق  وتجهيزهم بشكل كامل 

بما يشمل أدوات االتصال 

 اإلستراتيجية العامة. الخاصة بهم



 نابلس   أين؟؟؟؟؟؟

زيادة الكادر البشري في الدفاع المدني بتوظيف كادر جديد لتلبية الحاجة الماسة •

 والمتزايدة وخدمة المواطنين
 البناء المقترح في بلدة سبسطيه  –إنشاء مركز دفاع مدني غرب المدينة  •

حيث يجري العمل ( مخيم بالطه) إنشاء مركز دفاع مدني شرق مدينة نابلس •

على تخصيص قطعة ارض في هذه المنطقة لصالح الدفاع المدني إلنشاء المركز 

 عليها 

 دعم المركز القائم للدفاع المدني في بلدة بورين جنوب نابلس بالمعدات واآلليات •

 (حسب المعايير الدولية) سيارة إطفاء 1.

 (  Raped Intervention Vehicles) سيارة إنقاذ متخصصة 2.

 لتر مكعب  5000تنك تزويد مياه بسعة 3.

 ...(اسطوانات إطفاء يدوية متعددة المهام ،) معدات عمل متخصصة 4.

 دعم مخطط التوعية واإلرشاد للمواطنين في إجراءات السالمة والوقاية واألمان•

فرق متطوعين موزعين في جميع أنحاء المحافظة  للسيطرة  7تشكيل •

 والمساندة على أي حدث طارئ او في حاالت الكوارث 

  الحالي في نابلس( البلدية) معالجة وضع قسم اإلطفاء 



الخطة الوطنية 
 لمواجهة الكوارث 



شكرا لحسن 

 استماعكم 

 مدير إدارة التخطيط والتطوير –ناجح عياش 


