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التخطيط والتوزيع المكاني لمراكز الدفاع المدني والطوارئ في الضفة الغربية
إعداد

نسرين يوسف عباس النادي
إشراف

د عمي عبد الحميد
د جالل الدبيك

الممخص
تعاىي الضفة الغربية هف ضعؼ في تقديـ ال،دهات العاهة بشكؿ عاـ وضعؼ في ،دهات
الدفاع الهدىي والطوارئ بشكؿ ،اص ،حيث اف ٌىاؾ تدهعات سكىية غير هشهولة ب،دهات
االستدابة لمطوارئ والتي يقدهٍا الدفاع الهدىي الفمسطيىي والٍالؿ االحهر الفمسطيىي ،كها اف
الصورة الحالية لتوزع ،دهات الدفاع الهدىي تعاىي هف عدـ هراعاة الهعايير الت،طيطية بها يتىاسب
هع احتيادات السكاف هف ٌذي ال،دهات.
وداتت ٌذي الدراسة لتتىاوؿ هوضوع الت،طيط والتوزيع الهكاىي لهراكز الدفاع الهدىي
والطوارئ في الضفة الغربية بٍدؼ تحميؿ الوضع الحالي لتوزع ٌذي الهراكز ،ودراسة امر توزيع
هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ ضهف الواقع الحالي ،وكذلؾ استعراض الهشاكؿ التي توادً توزعٍا
والمغرات الهسببة لٍا ،اضافة لتقديـ هقترح الستراتيديات توزيع ٌذي الهراكز ،وهف الهتوقع اف
تساعد ٌذي الدراسة أصحاب القرار بات،اذ ال،طوات الهىاسبة لتطوير ٌذي ال،دهة االساسية التي
تكفؿ حهاية ارواح السكاف حيث أىً ال يهكف هىع وقوع الحوادث أو الكوارث هطمقاً ،واىها ايداد
تكاهؿ بيف الت،طيط وبراهج الدفاع الهدىي في أسموب تقميؿ االىعكاسات الىادهة هف تمؾ الحوادث
والكوارث وهحاولة الوصوؿ بٍا إلى أدىى حد ههكف.
اعتهدت الدراسة في هىٍديتٍا عمى الهىٍج الوصفي والهىٍج التحميمي وتسديؿ الهالحظات
واست،داـ احصائيات الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر ،واحصائيات الدٍاز الهركزي لإلحصات
الفمسطيىي ،وتسديؿ الهشاٌدات والهالحظات هف ،الؿ الدوالت الهيداىية عمى هراكز تقديـ
،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفة الغربية ،كها ادريت الهقابالت هع الهسئوليف.

ش

وتـ إدرات التحميؿ والتقييـ لواقع التوزع الهكاىي لم،دهات االستدابة والطوارئ هف ،الؿ الهقارىة
بالهعايير الت،طيطية ل،دهات االستدابة والطوارئ الهعهوؿ بٍا في بعض الدوؿ الهداورة والعالهية،
وهف ،الؿ دراسة هؤشرات عهؿ الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر ،وٌي هؤشر الحوادث والصابات،
وهؤشر السالهة والوقاية ،وهؤشر الوعي الهدتهعي ،وهؤشر القوى البشرية ،وهؤشر ال،دهات
والسكاف ،وهؤشر وقت االستدابة .
أظٍرت ىتائج التحميؿ أف ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ تعاىي هف سوت التوزع وعدـ
كفايتٍا ،هها يسبب ضغط عمى هراكز ال،دهة ويؤمر سمبا عمى السكاف هف ،الؿ اعداد االصابات
والوفيات ،واظٍرت الدراسة كذلؾ ودود تدهعات سكاىية غير هشهولة بال،دهة ،وتـ تقديـ هقترح
ت،طيطي لقاهة  39هركز دفاع هدىي اضافي باست،داـ تطبيقات ىظـ الهعموهات الدغرافية .
و،ردت الدراسة بعدد هف التوصيات ،أٌهٍا إىشات هراكز دفاع هدىي اضافية ،والعهؿ عمى
تطوير ٌذي الهراكز هف الىواحي الدارية واالحتيادات البشرية والتدٍيزات الفىية لت،فيؼ الضغط
عمى ٌذي الهراكز وتقديـ ،دهة أفضؿ لمسكاف ،وتطوير قدرات الدفاع الهدىي ،واعداد األدوار
والهسؤوليات الهتعمقة باالستدابة لمكوارث وتطويرٌا عمى الهستوى الهحمي والوطىي ،واعتبار الحد
هف ،طر الكوارث اولوية وطىيً وهحمية قائهة عمى قاعدة هؤسساتية صمبة لمتىفيذ ،باالضافة الى
تفعيؿ دور الشركات هف هىظهات ودهعيات هتعمقة بالهساعدات الصحية والغامة الطبية واتحاد
الهقاوليف ،والهؤسسات التي تعهؿ في هداؿ تقييـ اله،اطر الطبيعية وادارة اله،اطر همؿ هركز
عموـ األرض وٌىدسة الزالزؿ بداهعة الىداح الوطىية ،الذي يعد هركز البحث العمهي الوحيد
الهعىي بهداؿ ٌىدسة الزالزؿ وتضهىت التوصيات كذؾ تفعيؿ الهدمس االعمى لمدفاع الهدىي
لموقوؼ عمى االعهاؿ الهوكمة اليً ضهف القاىوف رقـ  3لمعاـ 1998ـ .
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1

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 1.1المقدمة
تشٍد الهىاطؽ الحضرية في الدوؿ الىاهية ىهواً سريعاً هىذ ىٍاية الحرب العالهية الماىية.
ويتفؽ الباحموف عمى أف ظاٌرة الىهو السريع لمهىاطؽ الحضرية في الدوؿ الىاهية ٌي ظاٌرة
هشتركة وهمحوظة ،إذ يعيش أكمر هف  %40هف سكاف العالـ في هىاطؽ حضرية (الدار اهلل،
1995؛ الدوفي.)2007 ،
إف حؽ الهواطف بالسالهة والحهاية الهدىية ،هممً همؿ سائر حقوؽ الىساف األساسية .وحؽ
يتعرض لٍا ،ولِ ُسبؿ
الحهاية لمهواطف ،يعىي بكؿ بساطة أف يكوف هدركاً لأل،طار التي يهكف أف َّ
ب عمى الدولة وادب بتبصير الهواطف
هوادٍة ٌذي األ،طار وعواقبٍا .ولئف كاف ٌذا الحؽ ُيرتِ ُ
وتوعيتً باأل،طار التي ِ
تٍددي وحهايتً هف آمارٌا ،فإىً ُيمزـ بتقديـ وادباتً التي تقابمٍا .ذلؾ أف

الحهاية الهدىية والدفاع الهدىي ي،صاف الهواطىيف ،كها ٌها ي،صاف الدولة (الدار اهلل1995 ،؛
الدوفي2007 ،؛ .)Martin ،2002
تحهؿ الحهاية الهدىية
ففي هوادٍة الحوادث الدسيهة أو الكوارث والحاالت الطارئةِّ ،
ؤديً ،تمبية لدافع ُّ
والدفاع الهدىي كؿ هواطف وادباً ُي ِ
الشعور بالهسؤولية الفردية والتضاهف هع
اآل،ريف .فهف هسؤولية الهواطف استقصات األ،طار التي تٍددي ،وهف هسؤوليتً الش،صية أيضاً
أف يت،ذ التدابير الههكىة والهتاحة لحهاية ىفسً هف اآلمار التي تُ،مُِفٍا الكوارث الطبيعية وغيرٌا
تحث كؿ
الىادهة عف سائر األىشطة البشرية والتىهوية والعدواىية .فالدفاع الهدىي والحهاية الهدىية
ّ
هواطف وكؿ إىساف عمى هستوى الوقاية واالستعداد ،وعمى هستوى التد،ؿ في هوادٍة الحاالت
الطارئة لضهاف حهاية ش،صً وهف يموذ بً ،وتقديـ الغامة والهساعدة إلى اآل،ريف (الدار اهلل،
1995؛ الدوفي2007 ،؛ .)Martin، 2002
َّ
تته،ض عىً الكارمة بٍدوت ورباطة دأش ،والتد،ؿ الفوري
إف هوادٍة الهوقؼ الذي
والصحيح في هوادٍة الهوقؼ ،الؿ الكوارث أو الحوادث ال،طيرة ،يعد عاهالً حاسهاً ُي ِ
قرر الحياة
أو الهوت .وكمي اًر ها يدد الهواطف ىفسً في هوقؼ تغيب فيً إدارات ال،دهات الهحترفة أو قد تحوؿ
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الظروؼ دوف وصولٍا إليً .لٍذا كاف الدفاع الهدىي والحهاية الهدىية وادباً يدب أف يىٍض بعبئً
الدهيع ،إدارات أو أدٍزة هعىية وأفراد وهواطىوف (القرشي2005 ،؛ الدفاع الهدىي السعودي،
.)2010
وقد تعددت تعاريؼ هفٍوـ الدفاع الهدىي ،فيهكف تعريؼ الدفاع الهدىي باىً وقاية الهدىييف
وتأهيف سالهة االتصاالت والهواصالت ،وحهاية الهباىي والهىشآت والهؤسسات والهشاريع العاهة
والههتمكات ال،اصة ،وصياىة التحؼ الفىية واألمرية والوطىية هف أ،طار الغازات الدوية ،و،طر
األعهاؿ الت،ريبية ،وكذلؾ ت،فيؼ آمارٌا إذا وقعت ،وهوادٍة الكوارث الطبيعية والوقاية هىٍا.
وبصفة عاهة ٌو ضهاف استهرار سير العهؿ باىتظاـ في الهرافؽ العاهة سوات في حاالت الحرب أو
في حاالت الكوارث الطبيعية ،والحرص عمى بقات الروح الهعىوية لمهواطىيف والهقيهيف عالية،
ويعرؼ الدفاع الهدىي ايضا باىً حهاية َّ
الىفس والههتمكات هف دهيع األ،طار والهحافظة عمى
التراث القوهي (الدفاع الهدىي السعودي.)2010 ،
ولـ يقتصر األهر عمى إىشات الدفاع الهدىي دا،ؿ الدوؿ ،بؿ شكمت الحرب العالهية األولى
والماىية حاف از لتوحيد هؤسسات الدفاع الهدىي في كافة الدوؿ عمى الهستوى العالهي ،فكاف اف ىشأت
هىظهة الصميب والٍالؿ األحهر الدولية ،وهىظهة الحهاية الهدىية الدولية .ووفقا لهىظهة الحهاية
الهدىية الدولية فاف التعريؼ الدولي ٌو" :حهاية وىددة الىساف والههتمكات في كؿ الظروؼ ،زهف
الحرب واالضطرابات وأمىات الىكبات" ،وعميً اتفقت الهىظهة الدولية عمى األٌداؼ الىساىية التالية
والتي تتهمَّؿ في(الدفاع الهدىي2010،؛Pursiainen,2005؛: )Misterek,2008
 .1تىسيؽ األبحاث الهتعمِّقة بتدابير الحهاية الهدىية.
 .2توفير الهرادع الفىية الهىاسبة لتهكيف أدٍزة الحهاية الهدىية الوطىية هف أدات هٍاهٍا.
 .3تطوير ُسبؿ تعميـ إدراتات وتدابير الدفاع الهدىي في دهيع الهراحؿ التعميهية.

 .4وضع الصيغ الهىاسبة والهقترحات لتىظيـ أدٍزة الحهاية الذاتية ال،اصة بالهىشآت
الصىاعية والتدارية والدارية ،والهىشآت التي تستقبؿ الدهٍور في الهباىي الشاٌقة.
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 .5دراسة األ،طار الىوعية التي تٍدد حياة األفراد والههتمكات كالفيضاىات والزالزؿ،
التموث،
واألعاصير ،واىزالؽ
ُّ
وتحرؾ التربة ،واالىٍيارات الممدية واألوبئة ،واالىحرافات ،و ُّ
وبعض الحرائؽ ال،اصة :كحرائؽ الغابات ،وحرائؽ الهباىي الشاٌقة.
 .6تىظيـ الهساعدة القميهية في حاالت الكوارث.
 .7التعاوف هع الهىظهات والٍيئات القميهية والدولية األ،رى ذات األٌداؼ الههاممة.
وفي فمسطيف ،يعتبر الدفاع الهدىي ٌو الهؤسػسػة الرسهية العاهمة ضهف ٌيكميػػة و ازرة
الدا،مي ػػة لحهاية أرواح الهواطىيػػف وههتمكاتٍـ التي ىص عميٍا القاىوف الفمسطيىي واتفاقية ديىيؼ
ات في الك ػوارث الطبيعيػػة أو هػا ٌػػي
لحهاية أرواح الهواطىيػػف وههتمكاتٍـ زهف السمـ أو الحرب سو ً

هػػف صىػع الىساف .وأها دهعية الٍالؿ األحهر الفمسطيىي فٍي دهعية وطىية ذات ش،صية

اعتبارية هستقمة ،هعترؼ بٍا رسهياً ،وٌي أحد هكوىات الحركة الدولية لمصميب والٍالؿ األحهر،
وتهارس ىشاطٍا في فمسطيف ،وفي هىاطؽ تدهعات الشعب الفمسطيىي ،استىاداً الى اتفاقيات
دىيؼ ،وتٍدؼ بشكؿ اساسي الى تقديـ ،دهات االسعاؼ األولي (الٍيئة الفمسطيىية الهستقمة
لحقوؽ الهواطف.)2001 ،
وهف ٌىا تأتي ٌذي الدراسة لتركز عمى تش،يص الواقع الحالي لهراكز االستدابة والطوارئ
والتي تقدـ ،دهات االطفات واالىقاذ واالسعاؼ ،وٌي هراكز الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر
الفمسطيىي ،وتوزعٍا الهكاىي في الضفة الغربية .وقد حددت هىطقة الدراسة بالضفة الغربية فقط
لعدة عواهؿ ابرزٌا العاهؿ الدغرافي ،حيث اف الضفة الغربية وقطاع غزة كياىييف هىفصميف دغرافيا،
وه،تمفيف هف الىاحية الطبوغرافية ،فيهتاز قطاع غزة باىً ذو سطح هستوي ،هشكال األدزات
الدىوبية هف السٍؿ الساحمي الفمسطيىي ،وتتعدد طبوغرافية الضفة الغربية بالهىاطؽ شبً الساحمية
همؿ طولكرـ ،والهىطقة الدبمية الوسطى ،والهىحدرات الشرقية الههتدة هف شرؽ دىيف إلى غرب
البحر الهيت ،وهىطقة الغور .كها ساٌـ العاهؿ السياسي واالدراي بتحديد هىطقة الدراسة وال،ريطة
( )1-1تبيف التقسيـ االداري لمضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث اف ،دهات االستدابة والطوارئ التي
يىفذٌا الدفاع الهدىي تقدـ بشكؿ هىفصؿ هف حيث ادارة عهمياتٍا ،فيقدهٍا الدفاع الهدىي في قطاع
غزة والدفاع الهدىي في الضفة الغربية كدٍازيف هىفصميف بشكؿ كاهؿ ،فمكؿ دٍاز ادارتة ال،اصة
بسبب االىقساـ الفمسطيىي (،هار1960،؛ الٍيئة الفمسطيىية الهستقمة لحقوؽ الهواطف.)2001 ،
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الخريطة( :)1-1التقسييـ االداري لمضفة الغربية وقطاع غزة
المصدر :االهـ الهتحدة هكتب تىسيؽ الشؤوف االىساىية .2012 ،OCHA

 2.1مشكمة الدراسة :
تعاىي الضفة الغربية هف ضعؼ في تقديـ ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ ،حيث ال تغطي
هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ الحالية دهيع الهىاطؽ دا،ؿ الضفة الغربية حتى تتحقؽ العدالة في
توزيع ٌذي ال،دهات بالشكؿ الهطموب ،بسبب هدهوعً هف العواهؿ ساٌهت في ودود هىاطؽ
دغرافية وتدهعات سكىية غير هشهولة ب،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ والتي يقدهٍا الدفاع
الهدىي الفمسطيىي والٍالؿ االحهر الفمسطيىي .ويودد ٌىاؾ هذكرة تفاٌـ ها بيف الدفاع الهدىي
الفمسطيىي و الٍالؿ الحهر الفمسطيىي والتي تـ تقسيـ هىطقة الحدث فيٍا الى مالمة اقساـ ،الهىطقة
الحهرات وٌي الهىطقة الهتأمرة بالحدث هباشرة ،والهىطقة الصفرات وٌي الهىطقة الهحاذية لمحدث،
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واىتٍات بالهىطقة االهىً وٌي الهىطقة ال،ضرات ،حيث يتولى الدفاع الهدىي اعداد غرفة عهميات
تدٍز بكافة االهكاىيات الالزهة الدارة االزهات والطوارئ كها يتولى عهميات االىقاذ واالطفات
واال،الت دا،ؿ حدود الهىطقة الحهرات ،وتعهؿ دهعية الٍالؿ االحهر الفمسطيىي في هداؿ االغامة
واالسعاؼ وىقؿ الهصابيف واقاهة الهستشفيات الهيداىية اذا دعت الحادة لذلؾ ،ارج الهىطقة
الحهرات(الصفرات وال،ضرات) وبتسٍيؿ وهساىدي هف الدفاع الهدىي واالدٍزة االهىية والشرطية اال،رى
والتي تعهؿ ضهف الهدمس االعمى لمدفاع الهدىي ،كها تـ االتفاؽ عمى التىسيؽ الكاهؿ في حاالت
حوادث السير وعهميات االسعاؼ واال،الت واالىقاذ الهتعمقة بٍا ،وكذلؾ الحاؿ في حاالت الكوارث
الطبيعية او الىاتدة عف ٌدوـ عسكري باالسمحة الكيهاوية او الدرموهية او اي كارمة تٍدد االرواح
والههتمكات (الٍيئة الفمسطيىية الهستقمة لحقوؽ الهواطف2001 ،؛ همحؽ.)1
وقد ادابت الدراسة عمى هدهوعة هف االسئمة الٍاهة وٌي كها يمي :
 .1ها االسباب الكاهىة ورات عدـ االستدابة الهتساوية في االراضي الفمسطيىية تداي أي
طارئ؟
 .2ها هدى هالئهة االهكاىيات الهتوافرة لدى هؤسسات الدفاع الهدىي هع حدـ الطوارئ التي
تحصؿ في الضفة الغربية؟
ٌ .3ؿ توزيع هراكز الدفاع الهدىي يتىاسب هع التوزيع الدغرافي لمسكاف؟
 .4ها ٌي العواهؿ التي حالت دوف العدالة الهكاىية في تقديـ ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ؟
ٌ .5ؿ يودد ت،طيط هستقبمي ل،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ وٌؿ هف هقترحات؟
 .6ها شكؿ العالقة التي تربط الدفاع الهدىي الفمسطيىي هع الهدتهع الهحمي؟ وٌذا السؤاؿ
يتفرع عىً هدهوعة هف االسئمة وٌي كها يمي:
أٌ -ؿ يشترؾ السكاف وباي شكؿ في هساعدة او تأ،ير اعهاؿ طواقـ الدفاع الهدىي
في حاالت الطوارئ؟
بٌ -ؿ استقطب الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر هتطوعيف هف السكاف الهحمييف
لمهساعدة في اعهاؿ الدفاع الهدىي وقت الالزـ؟
ت -ها شكؿ العالقة ها بيف هؤسسة الدفاع الهدىي الفمسطيىية والهؤسسات الشريكة في
هداؿ االستدابة لمكوارث اال،رى؟
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 3.1أىمية الدراسة:
تبرز أٌهية ٌذي الدراسة في حدامة الهوضوع الذي تتىاولً وٌو هوضوع الت،طيط والتوزيع
الهكاىي لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفة الغربية في ظؿ الوضع الحالي الذي تعاىي هىً
الضفة الغربية تحت ظؿ االحتالؿ ودوف ودود ،طة وطىية شاهمً لمتعاهؿ هع الكوارث الهتعددة
التي شٍدتٍا ،وهف الههكف اف تشٍدٌا الضفة الغربية في السىوات الالحقة ،و بدوف تقييـ الوضع
الحالي سيصعب الت،طيط ل،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ.
 4.1أىداف الدراسة:
الٍدؼ األساسي لمدراسة ٌو دراسة توزيع هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ وسٍولة االيصالية
لٍا ،وبشكؿ تفصيمي تٍدؼ الدراسة إلى تحقيؽ هدهوعة هف األٌداؼ ،أٌهٍا:
 .1تحميؿ توزع هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفً الغربية وأمري عمى الواقع الحالي.
 .2استعراض الهشاكؿ التي توادً توزيع هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفة الغربيً.
 .3وضع هقترحات الستراتيديات الت،طيط الهكاىي الهستقبمي لهراكز الدفاع الهدىي.
 5.1منطقة الدراسة:
استٍدفت ٌذي الدراسة هىطقة الضفة الغربية والتي تضـ  11هحافظة وٌي القدس ،دىيف،
طوباس ،طولكرـ ،ىابمس ،قمقيمية ،سمفيت ،هحافظة راـ اهلل والبيرة ،بيت لحـ ،هحافظة أريحا
واألغوار ،وهحافظة ال،ميؿ ،وال،ريطة ( )2-1تبيف هىطقة الدراسة.
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الخريطة( :)2-1هىطقة الدراسة (هحافظات الضفة الغربية)
المصدر :اريج.2013 ،

 6.1خطة ومنيجية الدراسة:
هف أدؿ الوصوؿ إلى الٍدؼ الرئيس في الدراسة واألٌداؼ الفرعية ارتكزت ،طة الدراسة
عمى مالث هحاور أساسية:
 -1المحور األول :الطار الىظري لمدراسة.
دراسة الهفاٌيـ واألسس والهعايير الت،طيطية ال،اصة بتقديـ ،دهات االطفات واالسعاؼ واالىقاذ
والتفتيش عمى ادراتات السالهة العاهً و الوقاية في إطار الت،طيط االستراتيدي لمدفاع الهدىي.
 -2المحور الثاني :الطار الهعموهاتي (الحالة الدراسية).
ويتىاوؿ الهعموهات والبياىات الهتعمقة بهىطقة الدراسة (هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفة
الغربية) هف حيث الواقع الحالي ،وتوزيع تمؾ الهراكز والهشاكؿ والهعوقات وذلؾ هف ،الؿ است،داـ
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األسموب الوصفي والتحميؿ وايداد هؤشرات لمتعرؼ عمى الوضع القائـ والهشاكؿ والصعوبات -
الهعموهات والبياىات الهتعمقة بال،صائص الدغرافية.
-3المحور الثالث :التحميؿ و التقييـ والهقترحات ،ويشهؿ:
 تحميؿ و تقييـ الواقع الحالي لمضفة الغربيً.
 تحديد االحتيادات التىهوية وال،دهاتية.
 وضع سيىاريوٌات/بدائؿ لت،طيط و تطوير هراكز الدفاع الهدىي.
اعتهدت الدراسة الهىٍج الوصفي والتحميؿ هف ،الؿ است،داـ بعض أدوات البحث العمهي
هىٍا الهشاٌدات والهالحظات ،والهقابالت هع الهسئوليف والسكاف ،حيث تـ دهع الهعموهات هف
،الؿ زيارات هيداىية ودراسة تقارير عهؿ الدفاع الهدىي واحصائياتً وتحميمٍا الى هؤشرات،
وتطبيقٍا عمى ،رائط هف ،الؿ است،داـ برىاهج ىظـ الهعموهات الدغرافية .GIS
 7.1مصادر المعمومات:
تستىد الهعموهات التي تشتهؿ عميٍا الدراسة عمى عدد هف الهصادر الرئسية وٌي:
 .1هصادر هكتبية  :تشهؿ الكتب  ،والهرادع  ،والدوريات  ،ورسائؿ الهادستير والدكتوراي في
الهواضيع ذات العالقة.
 .2هصادر رسهية  :تشهؿ الدراسات والتقارير والىشرات الصادرة عف الهؤسسات والدوائر
الحكوهية والٍيئات الهحمية همؿ  :الدفاع الهدىي ،الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي،
الٍالؿ االحهر الفمسطيىي.
 .3هصادر غير رسهية :تشهؿ الدراسات واألبحاث وأوراؽ العهؿ الصادرة عف هراكز البحوث
همؿ هعٍد االبحاث التطبيقية-القدس (اريج) ،وهركز الزالزؿ في داهعً الىداح الوطىية.
 .4العهؿ الهيداىي هف ،الؿ زيارات هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفة الغربية.
 8.1محتويات الدراسة
في ضوت األٌداؼ السابقة تـ تقسيـ الدراسة إلى ،هسة فصوؿ رئيسية ،الفصؿ األوؿ هىٍا
تىاوؿ الطار العاـ لمدراسة ،وفي الفصؿ الماىي تـ الحديث حوؿ الطار الىظري لمدراسة هف حيث
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الت،طيط الهكاىي لم،دهات العاهة والهفاٌيـ الهتعمقة بالدراسة ،والدراسات السابقة ،باالضافة الى
الهعايير ال،اصة بتوزيع هراكز ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ.
أها الفصؿ المالث فتىاوؿ لهحة عاهة عف الضفة الغربية هف حيث الوضع السياسي
والهساحة والهوقع والسكاف واستعهاؿ االراضي والوضع االقتصادي ،واالشارة الى التقسيـ االداري
لهوادً الكوارث في فمسطيف ،والسياسة الوطىية لت،فيؼ هف ه،اطر الكارمة ،كها تىاولت الدراسة
الوضع الحالي لمدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر وهؤشرات عهؿ كؿ هىٍها ،وتحميؿ ٌذي الهؤشرات
باست،داـ الهعموهات والبياىات التي تـ دهعٍا.
وفي الفصؿ الرابع فقد تـ إستعراض التوزيع الحالي لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في
الضفة الغربية ،بإست،داـ ىظـ الهعموهات الدغرافية ،وهف مـ وضع عدة اقتراحات لمت،طيط الهكاىي
لٍا ،وأ،ي ار إستعراضت الدراسة أٌـ الىتائج والتوصيات التي ،مصت إليٍا في الفصؿ ال،اهس.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
يتطرؽ ٌذا الفصؿ الى الت،طيط الهكاىي لم،دهات العاهة والهفاٌيـ الهتعمقة بً في
الدراسة ،باالضافة الى الهعايير ال،اصة الت،طيطية لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ لبعض الدوؿ.
 1.2تمييد
يتىاوؿ ٌذا الفصؿ هف الدراسة ال،مفيات الىظرية والعمهية ،وذلؾ هف ،الؿ التعرؼ عمى
الهفاٌيـ والتعريفات والهصطمحات الهتعمقة بهوضوع الدراسة ،بها يه ّكف هف اىداز ٌذي الدراسة وفؽ
أسس وهعايير عمهية وهعرفية ووفؽ هىٍج عمهي سميـ.
تـ في ٌذا الفصؿ استعراض الهفاٌيـ الهتعمقة بالت،طيط الهكاىي ،وكذلؾ استعراض
الهفاٌيـ األساسية الهتعمقة بت،طيط ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ والهفاٌيـ الهتعمقة بٍا هف
هفاٌيـ الحريؽ واالطفات ،وهفاٌيـ االزهة والكارمة ،والهعايير الت،طيطية الهتعمقة بٍا ،كها سيتـ
االشارة لىظـ الهعموهات الهست،دهة في الت،طيط الهكاىي والذي است،دـ في الدراسة.
 2.2التخطيط المكاني لمخدمات العامة
تصور
يقصد بالت،طيط الهكاىي الهحاوالت الدادة لدراسة األوضاع الحالية تهٍيدا القتراح
ّ

أو وضع دديد يكوف هتهشيا هع تطمعات الهدتهع .ويعتبر الت،طيط هوضوعا هطمقا ،يهكف أف
يكوف هوضوعا اقتصاديا ادتهاعيا أو عهراىيا او هكاىيا او غير ذلؾ ( عالـ.)1983 ،
 1.2.2مفيوم التخطيط المكاني
اف الهفٍوـ العاـ لمت،طيط الهكاىي ٌو هدهوعة هف الدراتات الهرحمية الهقصودة
والهىظهة والهشرعة التي تىفذ في فترة زهىية هحددة ،وعمى هستوى أو عدة هستويات هكاىية وبدٍد
دهاعي تعاوىي داد تست،دـ فيً أدوات ووسائؿ هتعددة تحقؽ استغالؿ اىسب وهستداـ لمهوارد
الطبيعية والبشرية الكاهىة والهتاحة ،وبشكؿ يعهؿ عمى إحداث التغيير الهطموب والهرغوب في
الهدتهع ،هع توديً وضبط وهتابعة لٍذا التغيير في دواىب الحياة اله،تمفة لهىع حدوث أي آمار
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سمبية .و يهكف است،داهً في عدة هستويات هىٍا الوطىي والقميهي والهحمي ،وتـ في ٌذي الدراسة
التركيز عمى الت،طيط االقميهي (عبد الحهيد.)2010 ،
ويٍدؼ الت،طيط االقميهي لتحقيؽ توزيع أىسب لألىشطة االقتصادية واالدتهاعية ضهف
القميـ بالدردة التي تضهف است،داها كفؤا لإلهكاىات البشرية والهوارد الطبيعية الهتوفرة ،بغية
الىٍوض في عهمية التىهية لٍذي األىشطة ،وبالتالي تىهية عهوـ القميـ وفؽ هىظور قوهي يٍدؼ إلى
إذابة الفوارؽ وتحقيؽ الهوازىة في توزيع الهوارد وال،دهات بيف أدزات القميـ اله،تمفة ،ويعد ٌهزة
الوصؿ بيف الت،طيط الوطىي الشاهؿ والت،طيط الهحمي الشاهؿ (عبد الحهيد.)2010 ،
 2.2.2مفيوم الخدمات العامة:
تعد ال،دهات العاهة ىشاطا إىساىيا لذلؾ تتشارؾ الكمير هف العموـ في دراسة ٌذي الظاٌرة
وعميً فاف تعريؼ ال،دهات العاهة وتقسيهٍا ي،تمؼ هف تودً إلى آ،ر ،وبالتالي فاف ال،دهات
العاهة تشهؿ ،دهات التعميـ والصحة والحدائؽ العاهة والىوادي الرياضية والهراكز االدتهاعية
والمقافية والعالـ وال،دهات الديىية وغيرٌا هف ال،دهات العاهة األ،رى وتصىؼ أيضا است،داهات
األرض ألغراض ال،دهات العاهة كها يمي:ال،دهات التعميهية،ال،دهات الصحية،ال،دهات الديىية،
وال،دهات الدارية (العشاوي. )1998 ،
وتقاس أٌهية ال،دهات العاهة بقدرتٍا عمى تمبية احتيادات السكاف بأقؿ دٍد وزهف وتكمفة،
وٌذا يتطمب أف يكوف هوقع ال،دهة قريبا هف هركز المقؿ السكاىي أي الكمافة السكاىية في الهدف
وبالتالي يالحظ عادة أف أحيات الوسط تكوف ذات كمافة سكاىية عالية وأيضا ه،دوهة ،ولكف كمها
اتدٍىا إلى ،ارج الهركز يقؿ اىتشار هواقع ال،دهة (الشريعي.)1995 ،
وتعد ،دهات االسعاؼ والطوارئ هف ال،دهات الٍاهة التي تالهس الواقع اليوهي لالىساف
لكوىٍا تهس حياة الهواطف وههتمكاتً وهقدرات الوطف بالدردة االولى ،ولتسٍيؿ عهمية البحث ودهع
بياىات ٌذي القطاع سيتـ فصمً الى قطاعيف فرعييف ٌها قطاع ،دهات الطوارئ وتشكؿ ،دهات
االطفات واالىقاذ وٌي ،دهات الدفاع الهدىي ،وقطاع ،دهات االسعاؼ وٌي ،دهات الٍالؿ االحهر
كوف ٌذي ال،دهات تقدـ هف دٍتيف هىفصمتيف هكاىيا واداريا.
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ولدراسة الت،طيط الهكاىي لٍذي ال،دهات ،فاىً يهكف است،داـ بعض ىظـ الهعموهات في
حفظ الهعموهات الهكاىية وا،رادٍا بالطريقة الهىاسبة والتي تسٍؿ تىفيذ وتحديد اليات الت،طيط
وتبادؿ تمؾ البيىات بيف الدٍات الشريكة في الت،طيط ،وهف ٌذي الىظـ:
 .1نظام المعمومات الجغرافية Geographical Information System (GIS) :
بدا تطوير ٌذا البرىاهج في الستيىات هف القرف الهاضي في عدة دٍات حكوهية في الواليات
الهتحدة االهريكية وكىدا واوروبا وذلؾ لتىفيذ بعض االعهاؿ والهشاريع الهتعمقة بالهكاف همؿ ادارة
الغابات والتعداد السكاىي ،واوؿ ىظاـ لرسـ وتحميؿ ال،رائط بدأت بً داهعة ٌارفارد االهريكية ،في
الواليات الهتحدة االهريكية ،ولكف ىظاـ الهعموهات الدغرافية الكىدي  1964يعتبر اوؿ ىظاـ
هعموهات دغرافي لتزويد الحكوهة الفيدرالية الكىدية بهعموهات هفصمة عف االرض لألغراض
الزراعية يستفاد هىٍا في ادارة الغابات(عهير.)2009 ،
يتضهف تعريؼ ىظـ الهعموهات الدغرافية الدواىب التالية (عهير:)2009 ،
أ -الهعموهات الهكاىية  :وٌي أي هعموهات يكوف لٍا عالقة هباشرة او ارتباط بهوقع هعيف
عمى سطح االرض.
ب -الهعموهات الوصفية :وٌي أي الهعموهات التي تصؼ الوضع الحالي لهوقع ها او
است،داـ ها همؿ حدـ السكاف والهدارس وغيرٌا.
ت -ىظـ الهعموهات :وٌي الىظـ التي باستطاعتٍا اف تحفظ كهية كبيرة هف الهعموهات والتي
يهكف اعادة قراتتٍا والتعاهؿ هعٍا الحقا.
ث -الىظـ الهكاىية :وٌي ىظـ تست،دـ بالحاسب االلي تهكف الهست،دـ هف حفظ وتحميؿ وشرح
الهعموهات الهكاىية كوىٍا وسائؿ لدهع البياىات وت،زيىٍا واستعادتٍا.
 .2نظام مبادرة جاىزية المدنTHE CITIES READINESS INITIATIVE (CRI) :
ٌو ىظاـ يعهؿ عمى تزويد الهؤسسات الوطىية ذات الصمة بالغامة والسالهة العاهة والتي تتضهف
هؤسسات الدفاع الهدىي والهؤسسات الصحية والٍيئات الهحمية بالهعموهات الالزهة لرفع داٌزيتٍا
لسرعة االستدابة في االحداث ذات الصمة بالصحة العاهة والطوارئ لغرض استعادة االهور لها
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كاىت عميً قبؿ وقوع الحدث ،حيث يعرؼ ٌذا البرىاهج اضافة لها يقدهً هف هعموهات ،باىً يقدـ
هعموهات حوؿ طريقة الطب الوقائي في التعاهؿ هع الحدث (.)Misterek, 2008
واست،دهت ٌذي الدراسة ىظـ الهعموهات الدغرافية  GISحيث يهكف ٌذي البرىاهج هف رسـ
ال،رائط وتزويدٌا بالهعموهات الهكاىية والوصفية وتحميؿ تمؾ الهعموهات وشرحٍا بصورة تمقي
الضوت عمى الواقع الحالي ،والتي يهكف االضافة عميٍا واستردعٍا باي وقت.
 3.2مفيوم الدفاع المدني:
ٌىاؾ عدة تعريفات لهفٍوـ الدفاع الهدىي هىٍا ها ٌو عاـ وهىٍا ها ٌو شعبي ،ويهكف
تعريفً بالهفٍوـ العاـ عمى اىً حهاية الىفس و الههتمكات والهحافظة عمى التراث القوهي هف ،الؿ
دهمة هف التدابير االهىية الالزهة لحهاية الو ازرات وهىشات الدولة ،هف ،الؿ تدريب وتدٍيز
عىاصر بشرية قادرة عمى القياـ بعهميات االطفات و االىقاذ و االسعاؼ ،واها بالقطاع الشعبي يعرؼ
الدفاع الهدىي باىً قياـ الهواطىيف باعهاؿ االىقاذ و االسعاؼ و الوقاية هف الحريؽ كهتطوعيف هف
،الؿ فرؽ في االزهات والطوارئ (الدفاع الهدىي السعودي.)2010 ،
ويهكف تعريؼ الدفاع الهدىي ايضا باىً هدهوعة الدراتات الضرورية لوقاية الهدىييف
وههتمكاتٍـ وتأهيف سالهة الهواصالت بأىواعٍا وضهاف سير العهؿ باىتظاـ في الهرافؽ العاهة،
وحهاية الهباىي والهىشآت والهؤسسات العاهة وال،اصة سوات هف أ،طار الغارات الدوية وغيرٌا هف
األعهاؿ الحربية أو هف أ،طار الكوارث الطبيعية أو الحرائؽ أو الىقاذ البحري أو أي أ،طار أ،رى
(و ازرة الدا،مية.)1998 ،
ويىاط بالدفاع الهدىي هٍاـ ووظائؼ عدة ،وقد اتسعت هٍاهً حاليا عها كاىت عمية سابقا،
وترادع الهفٍوـ التقميدي الهحصور في وادبات هحددة ترتبط وبشكؿ اساسي بالوصاية هف ا،طات
الحروب وهقاوهة الحرائؽ واالسعافات االولية الى هفٍوـ اوسع واشهؿ واكمر واقعية ،يتالتـ والحياة
العصرية الهتطورة التي تشٍد تقدها هتسارعا في هياديف الحياة كافة ،و ها يرافؽ ٌذا التطور هف
ه،اطر تٍدد االىدازات التي حققٍا االىساف وتٍدد حياتً و ههتمكاتً ،وه،اطر ىقؿ وتداوؿ الهواد
و،صوصا تمؾ الهواد التي لٍا هواصفات كيهيائية هعيىة ،وقد تؤمر عمى البشر في حاؿ ىقمت
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بطريقة غير سميهة  ،وه،اطر العهميات الصىاعية بهراحمٍا اله،تمفة ،صوصا ،واف ٌىالؾ بعض
الصىاعات لٍا تأميرات داىبية واىٍيار االبىية ،وه،اطر تموث البيئة وغيرٌا  ،بالضافة الى
الكوارث الطبيعية التي تدعؿ حدومٍا في صور هتعددة كالزالزؿ والبراكيف والعواصؼ والسيوؿ التي
قد تؤمر كمي ار عمى حياة االىساف(.)Misterek, 2008
لقد اصبح الدفاع الهدىي في بمداف العالـ كافة يشكؿ هدهوعة هف االدراتات واالعهاؿ
الالزهة لحهاية السكاف والههتمكات ال،اصة هىٍا والعاهة هف اله،اطر الهتىوعة همؿ ه،اطر
الحرائؽ  ،والسيوؿ والكوارث الطبيعية كالزالزؿ ،اضافة الى الحروب وحوادث الطرؽ بأشكالٍا
اله،تمفة ،واغامة الهىكوبيف وتاهيف السالهة العاهة كالهواصالت واالتصاالت وسالهة العاهميف
،الؿ العهؿ ،ضهف ادراتات يدب عمى رب العهؿ اتباعٍا ليضهف سالهة العاهميف في حاالت
الطوارئ (.)Pursiainen, 2005
ولألٌهية القصوى لمدفاع الهدىي فقد اٌتهت وحرصت الدوؿ عمى العىاية بالدفاع الهدىي
وذلؾ هف ،الؿ اىشات االدٍزة اله،تصة بً  ،وتزويد تمؾ االدٍزة بالوسائؿ والهعدات الالزهة لتأدية
هٍاهٍا عمى اكهؿ ودً  ،اضافة الى حرص الدوؿ عمى اصدار التشريعات التي تمزـ افراد
ودهاعات الهدتهع بتطبيؽ تعميهاتً حهاية لألرواح والههتمكات ال،اصة والعاهة ،ويد،ؿ ضهف
هٍاـ الدفاع الهدىي التوعية االدتهاعية لمتعريؼ عمى اٌهية االلتزاـ بتعميهات وتوديٍات الدفاع
الهدىي ،وهف داىب ا،ر ضرورة التوعية االسرية ألٌهية است،داـ االدٍزة الهىزلية بالطريقة الهممى
همؿ االدٍزة التي تعهؿ بالغاز او بالكٍربات بطريقة سميهً وذلؾ هف ،الؿ التدريب الهدتهعي التي
يهكف اف تساٌـ فيٍا هؤسسات الهدتهع الهدىي بالتعاوف هع الدفاع الهدىي لىدازٌا .ويضاؼ الى
ذلؾ التدريب عمى االسعاؼ االولي وسبؿ هقاوهة الحريؽ وغيرٌا هف االعهاؿ التي قد تتعرض لٍا
االسرة والتي تحهؿ في طياتٍا ه،اطر دهً .كها يدب اف ال ىغفؿ اٌهية الدفاع الهدىي والسالهة
العاهة في الهىشئات الصىاعية واالىشطة الزراعية حيث يدب توافر شروط السالهة واالهاف امىات
العهؿ لضهاف تدىب اله،اطر (.)Pursiainen, 2005; Misterek, 2008
هف الههكف ادهاؿ وظائؼ الدفاع الهدىي بعدة وظائؼ ٌي :العهؿ بهبدأ الحيطة والحذ،
هوادٍة ا،طار الغارات الدوية والكوارث ،اعادة اعهار ها تضرر ىتيدة الكوارث بأشكالٍا كافة،
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والهحافظة عمى الروح الهعىوية لمهواطىيف .وفيها يمي توضيح لكؿ هىٍا (الدفاع الهدىي السعودي،
:)2010
 .1العمل بمبدأ الحيطة والحذر:
العهؿ بهبدأ الحيطة والحذر الالزهيف وايداد الوسائؿ الدفاعية الهىاسبة  ،والتي تتضهف
ادٍزة االىذار ،واىشات الهالدئ الالزهة لحاالت الطوارئ ،وحهاية الهصاىع والهىشئات الحيوية
وتوزيعٍا ،وايداد هصادر هياي احتياطية لالستفادة هىٍا في حاالت الحادة القصوى ،حيث اف توفر
همؿ ٌذي الوسائؿ ي،فؼ العبت عف كاٌؿ الدفاع الهدىي ،وٌىا يأتي دور التشريع حيث يتودب
فرض قواىيف ذات صمة تمزـ الهىشئات والهساكف هف توفير الهالدئ الالزهة والتي يتـ است،داهٍا
وقت الحادة.
 .2مواجية اخطار الغارات الجوية والكوارث:
حيث اف ٌذي الهٍهة تتطمب تشكيؿ وتدريب عىاصر ليس بالضرورة اف تكوف دهيعٍا هف
افراد الدفاع الهدىي ،ولكف هف الههكف اف يكوف الهواطىيف لٍـ دور ٌاـ فيٍا ،هف ،الؿ الهؤسسات
والهىظهات غير الحكوهية وهؤسسات الهدتهع الهدىي  ،بحيث يكوىوا هكهميف لبعضٍـ البعض
وليسوا بديميف عف الدفاع الهدىي ،وذلؾ هف ،الؿ تدريبٍـ وتٍيئتٍـ الى القياـ بهٍاهٍـ في
الهساعددة والحفاظ عمى ارواحٍـ بشكؿ يوفر السالهة واالهاف لهىاطقٍـٌ ،ذا اضافة الى اف افراد
الديش والشرطة يقع عمى عاتقٍـ هساىدة ضباط وافراد الدفاع الهدىي في ادات اعهالٍـ هف ،الؿ
تعاوف وتىسيؽ هسبؽ بيىٍـ.
 .3اعادة اعمار ما تضرر نتيجة الكوارث بأشكاليا كافة:
في حالة الحروب والكوارث الطبيعية وبعد اف يتـ التعاهؿ هع الحدث وارسات االستقرار
واالهف ،تأتي الهرحمة المالمة وٌي هرحمة اعادة االوضاع الى ها كاىت عميً .وٌذي الهرحمة ليست
هف ضهف صالحيات الدفاع الهدىي بالهطمؽ ،واىها ٌي شراكة ها بيف الدفاع وهؤسسات ا،رى همؿ
الٍيئات الهحمية (البمديات والهدالس الهحمية والقروية) والٍيئات ذات الصمة بال،دهات العاهة ،وفي
ٌذي الحالة تترتب االولويات والهٍاـ هف حيث التىفيذ والهؤسسات الشريكة حسب اٌهية تمؾ
الهؤسسات وعالقتٍا بالهدتهع الهدىي ودور في دعـ صهودي.
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 .4المحافظة عمى الروح المعنوية لممواطنين:
حيث اف ٌذي الهٍهة يشترؾ بٍا كافة اطياؼ الهؤسسات والٍيئات ذات الصمة بالهدتهع ،
واالعالـ كؿ حسب عهمً حيث اف الروح الهعىوية لمدهٍور تساعد كمي ار في تقميؿ االضرار التي
تقع الى ادىى درداتٍا ،وٌىا تمعب مقة الدهٍور بالدفاع الهدىي والهؤسسات الشريكة لً دو ار كبي ار
في الوصوؿ لمغاية الهطموبة وٌي رفع الروح الهعىوية لمدهٍور ،لكي يصبح ذلؾ الدهٍور شريكا
في االعهار بدال هف اف يكوف عبئا عمى الدولة.
 4.2مفيوم الكارثة
اف اساس عهؿ الدفاع الهدىي ٌو هوادٍة الكارمة ،وتؤدي الكوارث الطبيعية هىٍا بشكؿ
عاـ إلى القضات عمى أعداد كبيرة هف سكاف األرض وتسبب الدهار لمهىشآت والبىى التحتية ،وال
يهكف هىع دهيع الكوارث ،ولكف يهكف الت،فيؼ هف ه،اطرٌا هف ،الؿ ات،اذ الدراتات الالزهة "
قبؿ وأمىات وبعد حصوؿ الزالزؿ"  ،وبالتىسيؽ والتعاوف الهشترؾ عمى كافة الهستويات ،ابتدات هف
الهواطف العادي ووصوالً إلى الهسئوليف وأصحاب القرار ،وقد أمبتت الوقائع والتدارب أف الدوؿ
والهىظهات التي عهمت بدد في أياـ األهاف لتٍيئة ىفسٍا لهوادٍة الكوارث (الت،طيط والتٍيئة
واالستعداد قبؿ الكارمة) ،قد تصرفت في أوقات الكوارث بٍدوت ومقة عالية ودقة فائقة ،وبالتالي كاف
ىصيبٍا هف ال،سائر والفوضى أقؿ بكمير بالهقارىة هع تمؾ التي لـ تعهؿ بهىٍدية التٍيئة
واالستعداد الهسبؽ .ولمت،فيؼ هف الكارمة يدب في البداية تحديد هفٍوـ الكارمة (الدبيؾ .)2008،
تغير هفٍوـ الكارمة في السىوات اال،يرة عف الهفٍوـ السابؽ ىتيدة لحدوث فيضاىات
،طيرة في الكمير هف البمداف راح ضحيتٍا العديد هف االرواح وتدهير الههتمكات ال،اصة والعاهة،
والكارمة عبارة عف حدث هفاديت غالبا ها يكوف بفعؿ الطبيعة ويٍدد الهصالح القوهية لمبالد وي،ؿ
بالتوازف الطبيعي لمحياة  ،وتشارؾ في هوادٍة الكوارث ادٍزة الدفاع الهدىي بالتعاوف هع الٍيئات
الهحمية وهؤسسات الهدتهع الهدىي ،وحتى االفراد يشاركوف ،حيث هوادٍة الكوارث بحادة الى
تضافر الدٍود كافة  ،وحيث اف االضرار واالصابات في الغالب تفوؽ في حاالت الكوارث هقدرة
واهكاىات ادٍزة الطوارئ اله،تصة والسمطات الهحمية ،وهف السهات االساسية لمكارمة السرعة
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الٍائمة وتتابع االحداث والتوتر الشديد والضغط الىفسي ،اضافة الى ىقص الهعموهات الىاتج عف
ىقص البياىات ،اها الكوارث هف حيث الىوع فتقسـ الى مالمة اىواع تشهؿ الكوارث الطبيعية همؿ
الزالزؿ والبراكيف والفياضاىات ،والىوع الماىي هف الكوارث هف صىع االىساف همؿ الغزو العسكري
واست،داـ اسمحة هحرهة وٌذي هف الههكف تدىبٍا ،اها الىوع المالث فٍو كوارث هٍدىة وتبدا بصىع
البشر مـ تتضاعؼ ىتيدة تد،ؿ البيئة همؿ اىٍيار السدود الىاتج عف التدهير في حاالت الحروب
الذي يتبعً فيضاىات ال يهكف السيطرة عميٍا والحرائؽ الكبرى لمهدف والغابات (الدفاع الهدىي،
.)2012
 5.2مفيوم االزمة
ويتدا،ؿ هفٍوـ الكارمة واالزهة ،فاالزهة ٌي حدث هفاديت ىتيدة الوضاع غير هستقرة
يترتب عميٍا تطورات غير الهتوقعة ىاتدة عف عدـ الهقدرة عمى احتوائٍا هف قبؿ اطراؼ االزهة
الهعىية ،وغالبا ها تكوف االزهة هف صىع االىساف  ،اها الفارؽ ها بيف االزهة والكارمة فيتهمؿ في
اف عىصر التىبؤ او التوقع في الكارمة هعدوها في الغالب  ،اها بالىسبة لالزهة فعىصر التىبؤ
هودود وههكف  ،وهف الههكف التعاهؿ هعً وهىعً في حاؿ تفٍـ اطراؼ االزهة لمه،اطر الههكىة
في حاؿ عدـ حؿ االزهة (سكارىً.)2008 ،
 6.2مفاىيم الحريق واالطفاء
االطفات ٌو هكافحة الحرائؽ هف ،الؿ است،داـ هعدات وأدٍزة هت،صصة إذا استدعت،
ويطبؽ أسس وقواعد عمـ االطفات هف ادؿ إىقاذ األفراد الهحاصريف بالىيراف والتقميؿ هف ال،سائر
الهادية والبشرية (الدهاؿ.)2008 ،
وعادة ها تبدأ الحرائؽ عمى ىطاؽ ضيؽ ألف هعظهٍا يىشأ هف هستصغر الشرر بسبب
إٌهاؿ في إتباع طرؽ الوقاية هف الحرائؽ ،ولكىٍا سرعاف ها تىتشر إذا لـ يبادر بإطفائٍا ،ه،مفة
،سائر وه،اطر فادحة في األرواح والهتاع واألهواؿ والهىشآت ،وىظ اًر لتوادد كهيات كبيرة هف
الهواد القابمة لالشتعاؿ في كؿ ها يحيط بىا هف أشيات وفي ه،تمؼ هواقع تواددىا والبيئة الهحيطة
بىا في البيت والشارع والهدرسة وهكاف العهؿ وفي أهاكف الىزٌة واالستدهاـ وغيرٌا هف الهواقع،
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والتي لو توفرت لٍا بقية عىاصر الحريؽ أللحقت بىا وبههتمكاتىا ال،سائر الباٌظة التكاليؼ هسببة
ه،اطر دهً ،يهكف تم،يص اله،اطر التي قد تىتج عف الحريؽ في المالث أىواع التالية (الدهاؿ،
:)2008
 .1ه،اطر ش،صية عمى األفراد  :وٌي اله،اطر التي تعرض حياة األفراد لإلصابات هها
يستودب توفير تدابير لمىداة هف األ،طار عىد حدوث الحريؽ.
 .2ه،اطر تدهيرية  :وٌو ها يحدث هف دهار في الهباىي والهىشآت ىتيدة لمحريؽ وت،تمؼ
شدة ٌذا التدهير با،تالؼ ها يحويً الهبىى ىفسً هف هواد قابمة لالىتشار ،فاله،اطر
الىاتدة في الهبىى اله،صص لمت،زيف يكوف غير الهىتظر في حالة الهباىي الهست،دهة
كهكاتب أو لمسكف ٌ ،ذا بالضافة إلى أف الهباىي اله،صصة لغرض هعيف ي،تمؼ دردة
تأمير الحريؽ فيٍا ىتيدة عواهؿ كميرة هىٍا ىوع الهواد الهودودة بٍا ،وهدى قابميتٍا
لالحتراؽ ،وطريقة توزيعٍا في دا،ؿ الهبىى إلى داىب قيهتٍا االقتصادية ٌ .ذا كمً يعىي
أف كهية وطبيعة هكوىات الهبىى ٌي التي تتحكـ في هدى ،طورة الحريؽ واسته ارري واألمر
التدهيري الذي يىتج عىً.
 .3ه،اطر التعرض (ه،اطر عمى الهداورات ) :وٌي اله،اطر التي تٍدد الهواقع القريبة
لهكاف الحريؽ ولذلؾ يطمؽ عميً ه،اطر ،اردية  ،وال يشترط أف يكوف ٌىاؾ اتصاؿ
هباشر بيف الحريؽ والهبىى الهعرض لم،طرٌ .ذا وتىشأ اله،اطر عادة ىتيدة لتعرض
الهواد القابمة لالحتراؽ التي يتكوف هىٍا أو التي يحويٍا الهبىى لح اررة ولٍب الحريؽ
ال،اردي .لذلؾ فعىد الت،طيط لىشات هحطة لمتزود بالوقود فهف الهراعي عىد إىشائٍا أف
تكوف في هىطقة غير سكىية أو يراعى أف تكوف الهباىي السكىية عمى بعد هسافة هعيىة،
حيث يفترض تعرض ٌذي الهباىي ل،طر كبير في حالة وقوع حريؽ ها بٍذي الهحطة وٌذا
ٌو ال،طر التعرضي.
 1.6.2تعريف الحريق
ٌي تمؾ الظاٌرة الكيهيائية التي تحدث ىتيدة اتحاد الهادة الهشتعمة بأكسديف الٍوات بعاهؿ
تأمير دردة ح اررة هعيىة لكؿ هادة هف الهواد ،وت،تمؼ دردػة ٌذي الح اررة بالىسبة لكؿ هادة وتسهى
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(ىقطة االشتعاؿ) ،ويتضح هف ذلؾ أىً لكي يحدث حريؽ يدب أف تتوافػر مالمة عىاصر ٌي الوقود
والح اررة واألكسديف وٌو ها يطمؽ عميً هممث االشتعاؿ (الغاهدي.)2010 ،
هف أٌـ األسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائؽ و،اصة في الهواقع الصىاعية ها يمي (الغاهدي،
:)2010
 .1الدٍؿ والٌهاؿ والالهباالة والت،ريب.
 .2الت،زيف السيئ وال،طر لمهواد القابمة لالشتعاؿ أو االىفدار.
 .3تشبع هكاف العهؿ باألب،رة والغازات واألتربة القابمة لالشتعاؿ في ودود سوت التٍوية.
 .4حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في دردة الح اررة ىتيدة االحتكاؾ في األدزات
الهيكاىيكية.
 .5االعطاؿ الكٍربائية أو ودود هواد سٍمة االشتعاؿ بالقرب هف أدٍزة كٍربائية تست،دـ
ألغراض التس،يف.
 .6العبث واشعاؿ الىار بالقرب هف األهاكف ال،طرة أو بحسف الىية أو رهي بقايا السدائر.
 .7ترؾ الهٍهالت والفضالت القابمة لالشتعاؿ بهىطقة التصىيع والتي تشتعؿ ذاتياً بودود
الح اررة.
 .8ودود الىفايات السائمة والزيوت القابمة لالشتعاؿ عمى أرضيات هىطقة التصىيع.
 2.6.2نظرية اإلطفاء
تعتهد ىظرية إطفات الحريؽ عمى الحد هف تعاصػر عاهؿ أو أكمر هف الع ػ ػواهؿ المالمة
السابؽ ذكرٌا الهحدمة لمحريؽ  ،آي أف ىظرية الطفات تعتهد عمى كسر هممث االشتعاؿ بإزالة أحد
أضالعً أو كؿ أضالعً (الغاهدي.)2010 ،
 7.2مفيوم االسعاف
يعرؼ االسعاؼ اىً العىاية الطبية األولية والفورية والهؤقتة؛ تقدـ لىساف أو حيواف (في
بعض األحياف) هصاب أو هريض؛ بغرض هحاولة الوصوؿ بالهصاب إلى أفضؿ وضع صحي
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وىقمً بال،طوات الصحيحة الى الهركز الصحي او الهستشفى .وتتهمؿ وظائؼ االسعاؼ األولي
بعدة ىقاط اٌهٍا ( هىظهة الصحة العالهية :)2012،
 .1الحفاظ عمى حياة الهصاب.
 .2هىع تدٌور حالة الهصاب.
 .3هساعدة الهصاب عمى الشفات.
كها اف اٌـ هبادئ السعافات األولية ٌي ( هىظهة الصحة العالهية :)2012،
 .1السيطرة التاهة عمى هوقع الحدث.
 .2أال يعتبر الهصاب هيتا لهدرد زواؿ ظواٌر الحياة همؿ توقؼ التىفس أو الىبض.
 .3إبعاد الهصاب عف هصدر ال،طر.
 .4االٌتهاـ بعهميات التىفس االصطىاعي واىعاش القمب والىزيؼ والصدهة وها إلى ذلؾ.
 .5العىاية بالحالة قبؿ ىقمٍا إلى الهستشفى.
 .6االٌتهاـ براحة الهصاب.
 .7االٌتهاـ بحفظ وتدويف كافة الهعموهات الهتوفرة عف الحادث والدراتات التي اتبعت.
وعميً فاف هسؤولية االسعاؼ تقتضي التالي (هىظهة الصحة العالهية:)2012 ،
أ -تقييـ وتش،يص صحيح وسريع لإلصابة أو الحالة ،لهعرفة سبب الحادث وتحديد ىوع
الهرض أو الصابة هعتهداً عمى وصؼ وقائع الحادث واألعراض و العالهات الهشاٌدة.
ب -فحص الهصاب بالكاهؿ واالٌتهاـ بالصابة كبيرة كاىت أـ صغيرة.
ت -تقديـ الهعالدة الفورية الهىاسبة حسب الصابة أو الهرض.
ث -ىقؿ الهصابإلى الهستشفى أو الهركز الصحي حسب ،طورة الحالة.
 8.2الدراسات السابقة:
ليس ٌىاؾ دراسات هت،صصة تىاولت هوضوع التوزيع الهكاىي لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ
في هىطقة الضفة الغربية ،إال أف ٌىاؾ عدد هف الدراسات في دوؿ عربية همؿ السعودية بحمت في
هوضوع الدراسة ىفسً ،وهىٍا ( سمهى2002،؛ القرشي:)2005 ،
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 .1دراسة عبد اهلل القرشي حول التوزيع المكاني لحوادث الحريق في مدينة مكة المكرمة مع
بيان أىمية نظم المعمومات الجغرافية في متابعة سالمة المنشآت في العام .2005
وقد تىاولت توضيح لهكاىية الحد هف حوادث الحريؽ في الهىشآت بعد رصد التوزيع
الهكاىي لٍا وتحميؿ ٌذا التوزيع ،وكذلؾ بياف إهكاىيات ىظـ الهعموهات الدغرافية في هتابعة
سالهة الهىشآت .وكاىت أٌـ الىتائج أف استهارات الكشؼ عمى سالهة الهىشآت اله،تمفة
األىشطة الهعتهدة هف الهديرية العاهة لمدفاع الهدىي غير فاعمة االست،داـ بالشكؿ
الهطموب ،وٌىاؾ ىقص في است،داـ وتفعيؿ ىظـ الهعموهات الدغرافية واالستشعار عف
بعد ،وىظاـ تحديد الهواقع العالهية في إدارة الدفاع الهدىي في هكة.
 .2دراسة ناصر بن محمد سممي حول أىمية نظم المعمومات الجغرافية في التخطيط إلعادة
توزيع وحدات ومراكز الدفاع المدني بمدينة الرياض في العام .2002
وتىاولت الوضع الحالي لتوزيع وحدات وهراكز الدفاع الهدىي بهديىة الرياض ،كها وركزت
الدراسة عمى تحميؿ ،ريطة هديىة الرياض لمتعرؼ عمى هساحات األحيات والهستغؿ هىٍا
عهراىيا ،كها وركزت الدراسة أيضا عمى طبيعة الطرؽ السريعة واألىفاؽ والطرؽ الفرعية
وأسموب التىقؿ السريع ،هف ،الؿ االستعاىة بىظـ الهعموهات الدغرافية.
 9.2المعايير التخطيطية لتوزيع مراكز خدمات الدفاع المدني والطوارئ
اف تحميؿ الوضع الحالي لتوزيع هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفً الغربية ،ووضع
هقترحات الستراتيديات توزيع الهراكز يتطمب هقارىً الوضع الحالي هع هعايير عالهية لدوؿ ا،رى،
وسيتـ استعراض بعض الهعايير ال،اصة ب،دهات هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ والتي تتهمؿ
ب،دهات الدفاع الهدىي و،دهات االسعاؼ والطوارئ هف حيث الهعايير الدغرافية والديهوغرافية في
السعودية والواليات الهتحدة االهريكية.
 1.9.2المعايير التخطيطية لتوزيع مراكز خدمات الدفاع المدني
ٌىاؾ عدة هعايير لتوزيع هراكز ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ هىٍا ها اعتهد عمى اساس
دغرافي وا،رى اعتهدت عمى اساس ديهوغرافي سكاىي ،ويهكف استعراض هعايير عربية وا،رى
غير عربية.
23

 .1المعيار الجغرافي
وتعتهد ٌذي الهعايير عمى توزيع هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ عمى اساس البعد الهكاىي ،وبالردوع
الى الهعايير السعودية فقد كاف ىطاؽ ال،دهة بالكيموهتر ها بيف 3كـ وحتى 5كـ ،اي بوحدة
،دهاتية هساحتٍا القصوى 78.5كـ ( ²و ازرة الشؤوف البمدية والقروية.)2005 ،
بيىها اعتهدت الهعايير االهريكية التي اعتهدتٍا الدهعية الوطىية لموقاية هف الحريؽ
) (NFPAتحديد االحتياج هف هراكز الدفاع الهدىي بحيث اف ال تزيد هساحة هىطقة ال،دهة عف
80كـ ،²واف ال تقؿ عف 40كـ ،²وٌو هعيار عالهي هطبؽ في العديد هف دوؿ العالـ ( ،2012
.)NFPA
وٌىا يردع اال،تالؼ اعالي الى اال،تالؼ في البىية التحتية والىهط العهراىي لهداورة
السكىية لكؿ هف البمداف التي تطبقٍا ،ويؤكد ذلؾ اعتهاد كال البمديف عمى ىفس الهعيار هف الزهف
وٌو 8دقائؽ كزهف اعمى لالستدابة ،وال،صائص العهراىية ٌي بالتالي ها يحدد وحدة ال،دهة.
والعتهاد اي هىٍا يدب دراسة البىية التحتية والىهط العهراىي في الضفة الغربية (.)NFPA, 2012
 .2المعيار الديموغرافي
وبهقارىة الهعايير التي اعتهدت عمى اساس ديهوغرافي لكؿ هف البمديف السابقيف ،فقد اعتهدت و ازرة
االسكاف السعودية عدد سكاف لوحدة ال،دهة ها بيف  15000ىسهة وحتى  30000ىسهة بحد
اقصى ،في حيف اعتهد  100000ىسهة لوحدة ال،دهة في الهعايير االهريكية كحد اقصى (و ازرة
الشؤوف البمدية والقروية2005 ،؛ .)NFPA,2012
ولعؿ اال،تالؼ يعود ايضا الى اعتهاد  NFPAعمى التدريب الهدتهعي عمى الحهاية
الهدىية ،حيث تعتبر االولوية القصوى لٍا دهج فرؽ الهتطوعيف وبىسبة عالية ،حيث اف ىسبة
 %69هف رداؿ االطفات في الواليات الهتحدة االهريكية ٌـ هتطوعوف ،في حيف اف التدهعات
السكاىية التي تقؿ عف  10000ىسهة ي،دهٍا رداؿ اطفات هف الهتطوعيف فقط ،كها اف تطبيؽ
اشتراطات السالهة العاهة لموقاية هف الحريؽ تعتبر عالية في الواليات الهتحدة اذا ها قورىت هع
هديىة الرياض )و ازرة الشؤوف البمدية والقروية 2005 ،؛.)NFPA، 2012
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ٌىاؾ هتطمبات ا،رى يدب اف تتوفر في هوقع لهركز الدفاع الهدىي ،حيث يمعب الهوقع
الدغرافي لهركز الدفاع الهدىي دور هٍـ في تحديد كفاتة ذلؾ الهركز ،وهدى استعدادي لمقياـ بالهٍاـ
الهىوطة بً عمى الودً الهطموب وتحدد كفاتة الهوقع بدهمة عواهؿ واعتبارات هىٍا (و ازرة الشؤوف
البمدية والقروية :)2005 ،
أ -تقميؿ زهف الرحمة الى هواقع الحوادث :ويتطمب ٌذا االهر اف يتـ ا،تيار هواقع هراكز
الدفاع الهدىي في هىطقة هتوسطة هف ىطاؽ ال،دهة الهفترضة وعمى هحاور حركة رئيسية
هع سٍولة الد،وؿ وال،روج هف ذلؾ الهوقع.
ب -تغطية هىطقة ال،دهة بالهستوى والىوعية الهطموبة هف ال،دهة :استعداد الهركز يدب اف
يتىاسب هع حدـ وطبيعة االستعهاالت في الهىطقة والكمافة البشرية فيٍا ،وٌي العواهؿ
التي تحدد دردة التعرض ال،طار الحريؽ.
ت -البعد الهكاىي :يرتبط البعد الهكاىي في تحديد الهعايير الت،طيطية بتحديد اقصى هسافة
يهكف اف تقطعٍا هركبات واليات االطفات لموصوؿ الى هوقع الحادث في زهف هعيف،
ويرتبط تحديد الهسافة طبقا لٍذا الهعيار بدهمة عواهؿ هف اٌهٍا (وزارة شؤوف البمديات
الرياض:)2005 ،
أ -طبيعة التكويف العهراىي لمهىطقة اله،دوهة.
ب -تضاريس الهىطقة.
ت -طبيعة الطرؽ الهست،دهة.
ث -كمافة واتداٌات الحركة الهرورية في الهىطقة.
 2.9.2المعايير التخطيطية لتوزيع مراكز خدمات االسعاف والطوارئ
ٌىاؾ العديد هف الهعايير التي ت،ص توزيع هراكز ،دهات االسعاؼ والطوارئ ،وتىقسـ ٌذي
الهعايير الى هعايير دغرافية ،وهعايير ديهوغرافية كالتالي )و ازرة الشؤوف البمدية والقروية2005 ،؛
: )NFPA, 2012
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 .1المعيار الجغرافي
اف الهسافة التي توصي بٍا الهعايير السعودية لموحدة ال،دهاتية لهركز االسعاؼ ٌي هف
(4ػ ػ ػ8كـ) لكؿ سيارة اسعاؼ ،اي بهساحة لموحدة ال،دهاتية ها بيف 50كـ ²وحتى 200كـ /²سيارة
اسعاؼ ،هع العمـ اف الهعايير االهريكية اعتهدت دائرة قطرٌا 25كـ/سيارة اسعاؼ كحد اقصى.
 .2المعيار الديموغرافي
اوصت الهعايير الدولية باف ت،دـ وحدة هركز االسعاؼ هف  20000وحتى  30000ىسهة كحد
اقصى هف السكاف حوؿ الوحدة ال،دهاتية ،في حيف اف الهعايير الهطبقة في و ازرة االسكاف
السعودية كاىت هف  4000وحتى  15000ىسهة كحد اقصى هف السكاف ،في حيف كاىت الهعايير
االهريكية حددت  25000وحتى  50000ىسهة كحد اقصى.
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الفصل الثالث
لمحة عامة عن مراكز الدفاع المدني والطوارئ في الضفة الغربية
يتىاوؿ ٌذا الفصؿ هف الدراسة لهحة عاهة عف الضفة الغربية ،اضافة الى التقسيـ االداري
لهوادً الكوارث في فمسطيف ،والسياسة الوطىية لمت،فيؼ هف ه،اطر الكارمة ،ويوضح عهؿ الدفاع
الهدىي واالدارات العاهمة في الدفاع الهدىي وهراكزي ،كها يتىاوؿ هعوقات عهؿ الدفاع الهدىي
والٍالؿ االحهر وهؤشرات عهؿ كؿ هىٍها.
 1.3لمحة عامة عن الضفة الغربية
وتشهؿ الوضع السياسي لمهىطقة ،وهعرفة طبيعة الهساحة والسكاف وال،صائص السكاىية،
اضافة الى استعهاالت األراضي في الضفة الغربية.
 1.1.3الوضع السياسي
،ضعت فمسطيف لسيطرة االىتداب البريطاىي االستعهاري حتى عاـ  ،1948والتي عهمت
عمى تسٍيؿ قياـ الكياف االسرائيمي عمى هعظـ األرض الفمسطيىية وتٍدير ابىائً قس ار الى ه،تمؼ
دوؿ الدوار ،فيها أصبحت الضفة الغربية دزًت هف الههمكة االردىية الٍاشهية ،وأصبح قطاع غزة

تحت االدارة الهصرية ،وٌو الوضع الذي استهر حتى عاـ 1967ـ حيث اهتد االحتالؿ السرائيمي

ليبتمع الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبهودب ذلؾ اصبحت أ ارضي فمسطيف كاهمة تحت سيطرة
االحتالؿ السرائيمي ،وعمى امرٌا اىشئ عدد هف اله،يهات الفمسطيىية في الدا،ؿ وال،ارج عمى
أطراؼ الهدف والتي تحولت االف لتصبح دا،ؿ التدهعات الحضرية ،كها ازداد عدد سكاىٍا هف
ابىات الالدئيف وابىات ابىائٍـ هها زاد الضغط عمى الهساحات وبالتالي عمى ال،دهات (و ازرة
ال،اردية.)2011 ،
والى اف دات توقيع اتفاقية اوسمو عاـ  1993بيف هىظهة التحرير الفمسطيىية واسرائيؿ،
تولت السمطة الوطىية الفمسطيىية إدارة حكـ ذاتي هؤقت ،وعميً فقد تـ تسميـ عدد هف الهىاطؽ
تدريديا ،اال اف اسرائيؿ وفي عاـ  1999تىكرت اللتزاهاتٍا ببدت هفاوضات الوضع الىٍائي وقياـ
الدولة الفمسطيىية الهستقمة ،واستهرت اسرائيؿ تهارس دور دولة احتالؿ لكافة االراضي الفمسطيىية
(اوسمو.)1993،
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تتبع السمطة الفمسطيىية الىظاـ الرئاسي الدستوري الديهوقراطي ،حيث اف الرئيس والهدمس
التشريعي اىت،با هف قبؿ الشعب ،وتـ ا،تيار السمطة التىفيذية والو ازرة ورئيس الو ازرة هف قبؿ
بىات عمى ىتائج اىت،ابات الهدؿ ،وهىذ عاـ 2000ت،ضع االراضي
تقسيهات سياسية ه،تمفة ً

الفمسطيىية الى ىهط مابت هف الحصار االسرائيمي وسياسة االغالؽ الهتكرر واىتشار الحوادز وبىات
الددار والىهو السرطاىي لمهستوطىات وطرقٍا االلتفاتيً ،هها تسبب في تدٌور كبير في هستوى
الحياة وترادع البىية الزراعية واالقتصادية والتعميهية وفقداف الشعور باألهف ،واف كؿ ها سبؽ هف
سياسات اسرائيمية ههىٍدة اضافت عبئاً هضاعفاً أدى الى الضغط عمى هراكز وهؤسسات ال،دهات
االساسية وباال،ص االىساىية هىٍا (اريج.)2013 ،
في شٍر تشريف الماىي هف العاـ  2012اعترؼ بفمسطيف كدولة هف قبؿ  131دولة رسهيا
بدالً هف "كياف هراقب" بعد التصويت عميٍا هف الدهعية العهوهية لألهـ الهتحدة ضهف قرار
الدهعية العاهة لألهـ الهتحدة رقـ ( 67/19االهـ الهتحدة.)2012 ،
 2.1.3المساحة والسكان
تقسـ الضفة الغربية الى احدى عشر هحافظة وٌي القدس ،دىيف ،طولكرـ ،قمقيمية،
سمفيت ،ىابمس ،راـ اهلل ،اريحا ،بيت لحـ ،طوباس وال،ميؿ ،حيث تشكؿ الهساحة الكمية لمضفة
الغربية  5655كـ ،²وتبمغ الكمافة السكاىية بٍا  468ىسهة/كـ ²بهدهوع سكاىي هقداري 2.649
هميوف ىسهة هىتصؼ العاـ ( 2012الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،
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جدول رقم ( :)1-3اعداد السكان والمساحة لمحافظات الضفة الغربية
المحافظة

عدد السكان

المساحة

دىيف

288،511

583

طوباس

58،586

402

طولكرـ

172،224

246

ىابمس

356،129

605

قمقيمية

102،649

166

سمفيت

66،119

204

راـ اهلل والبيرة

319،418

855

أريحا واألغوار

48،041

593

القدس

396،710

345

بيت لحـ

199،463

659

ال،ميؿ

641،170

997

المجموع

2،649،020

5655

المصدر :الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.2012 ،

الشكل رقم ( :)1-3توزع السكاف عمى هحافظات الضفة الغربية
المصدر :ددوؿ رقـ (.)1-3
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الشكل رقم ( :)2-3توزع الهساحات الدغرافية عمى هحافظات الضفة الغربية
المصدر :ددوؿ رقـ (.)1-3

 3.1.3الخصائص السكانية وتشمل (الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي:)2012 ،
 .1معدل المواليد:
اف هعدؿ الهواليد في الهىاطؽ الفمسطيىية الهحتمة هرتفعة بشكؿ اكبر هف الدوؿ اال،رى .وقد بمغ
هعدؿ الهواليد ال،اـ  30.1هولوداً لكؿ ألؼ هف السكاف في الضفة الغربية في العاـ .2012
 .2معدل الوفيات
بمغ هعدؿ الوفيات ال،اـ الهقدرة  4.0حالة وفاة لكؿ  1000هف السكاف في الضفة الغربية ،هع
العمـ اف هعدؿ الوفيات بالىسبة لمهواطىيف الفمسطيىيف قد قمت في عاـ  1997و العاـ  .1995فقد
سدمت  3.5/1000وايضا 3.3/1000عمى التوالي ٌذا االى،فاض في الىسبة ،ولوحظ لفئات
االعهار اله،تمفة  ،ووصمت ىسبة وفيات االطفاؿ الى  25.5/1000لعاـ  1999وقبؿ ذلؾ سدمت
 31.7/1000لمعاـ  .1992اف هعدؿ الوفيات بيف فئات الهراٌقيف هف  12-5و  5-1وصؿ الى
 0.4/1000و  0.79و  0.44/1000في عاـ  ،1999اف السبب الهباشر لهعدؿ الوفيات ٌو
عهمية الوالدات التي تكوف سابقة الواىٍا حيث سدؿ اف  %18.1هف الهدهوع الكمي لهعدؿ وفيات
االطفاؿ.
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 .3الزيادة الطبيعية
بمغت الزيادة الطبيعية %2.7في الضفة الغربية في العاـ  2012وذلؾ بسبب اى،فاض هعﺩؿ
ﺍلَفياﺕ ،هع بقاتﺀ هعﺩالﺕ ﺍل،صَبة هﺭتفعة ،هها أﺩﻱ ﺇلى ﺍﺭتفاﻉ هعﺩؿ ﺍلﺯياﺩﺓ ﺍلﻁبيعية لمسﻜاو،
ٌَذا ها يتﻁمﺏ سياساﺕ ﺍقتصاﺩية َﺍدتهاعية هالئهة لهَﺍدٍة ٌﺫي ﺍلﺯياﺩﺓَ .يعتبﺭ ٌﺫﺍ ﺍلهعﺩؿ
هو ﺍلهعﺩالﺕ ﺍلهﺭتفعة في ﺍلعالن ،ﺇﺫﺍ ها عمهىا ﺃو ﺍلعالن يىهَ سىَياﹰ بهعػﺩؿ ال يتداَﺯ .%1.2
 4.1.3استعماالت األراضي
تظٍر التقارير اف ىسبة األراضي الزراعية تصؿ الى اقؿ هف  30 %هف الهساحة الكمية
لمضفة الغربية ،أها األراضي الهبىية والسكىية فٍي اقؿ هف  10 %هف الهساحة الكمية ،باقي
األراضي هعظهً ،اضع لمسيطرة السرائيمية كأراضي دولة او ل،دهة الهستوطىات والهعسكرات.
ويقع  %62.9هف األراضي الزراعية في هىطقة (ج) وٌي الهىاطؽ التي ت،ضع لمسيادة االسرائيمية
بحسب اتفاقيات دىيؼ (الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،
 5.1.3الوضع االقتصادي
ويعد الوضع االقتصادي الفمسطيىي يعتبر سيئاً بحسب كها ذكرتً تقارير االهـ الهتحدة ،وذلؾ
لالسباب التالية (األهـ الهتحدة:)2012 ،
 الوضع ال،اص لمقضية الفمسطيىية .
 ضعؼ السيطرة عمى الهصادر الوطىية (الهياي ،الهعابر.)..،
 االغالؽ الذي تتعرض لً الهىاطؽ الفمسطيىية الهحتمة هف قبؿ القوات االسرائيمية.
 يودد فقط هد،ميف رئيسيف لمدوؿ العربية وادزات ا،رى لمعالـ ال،اردي وذلؾ هف ،الؿ
االردف وهصر والسيطرة الكاهمة هف قبؿ اسرائيؿ عميٍها.
 2.3التقسيم اإلداري لمواجية الكوارث في فمسطين
تعتبر عهمية الت،طيط لدارة الكارمة احد اٌـ عواهؿ الحد هف ه،اطر الكارمة ،وتساٌـ
الهصالح في الهصالح العميا في الدولة في الحد هف ال،سارة في االرواح والههتمكات ال،اصة
والعاهة والهحافظة عميٍا ،و،مؽ بيئة تتهتع باالستقرار والٍدوت واالهاف ،وبها أف ٌذي الهصالح
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واالٌداؼ ٌي أٌداؼ وطىية هف الهستوى األوؿ فإف الت،طيط لهوادٍة الكوارث وادارتٍا يتهتع
بأٌهية عمى هستوى عالي (الدبيؾ. )2008 ،
كها اف الٍرـ الداري لهوادٍة الكوارث في فمسطيف يبدأ هف الهستوى القيادي األوؿ "القيادة
العميا" ويهتد الى هستوى تكتيكي وفىي ،ويهمؿ الهدمس األعمى لمدفاع الهدىي الهستوى االوؿ فيً،
يىتٍي بالهستوى الهٍىي الهت،صص والعاهؿ في إطار الكارمة لمحد هىٍا وٌو هستوى المداف
الهحمية ( الهستوى التىفيذي ( ،ويكوف لمقيادة العميا الدور األساسي في التعاطي هعً وتأهيف
الغطات القاىوىي لكؿ الهستويات التىفيذية التكتيكية ،ويشارؾ المدىة االستشارية العمهية "ال،برات" اذ
يقوهوف بدور اساسي في ضهف الٍرـ االداري لهوادٍة الكوارث في فمسطيف (الدبيؾ2008 ،؛
الدفاع الهدىي.)2012 ،
 3.3السياسة الوطنية لمتخفيف من مخاطر الكارثة
اف الوضع الفمسطيىي لٍو وضع فريد هف ىوعً؛ بسبب االحتالؿ اذ ال يودد ٌىاؾ سيطرة
وطىية عمى الهطارات ،الهواىىت ،والحدود وال يودد قوة وطىية او حتى ديش ىظاهي ،وايضا هعظـ
الهؤسسات الحكوهية غير قادرة عمى االيفات بالتزاهاتٍا الهىاطة اليٍا ،وذلؾ بسبب القيود الهفروضة
عميٍا كىتيدة هف ىتائج االحتالؿ .
وٌذا يىطبؽ عمى هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ وعمى كمير هف الهؤسسات الحكوهية،
وىتيدة ذلؾ يتبيف اف الهساٌهة الكبيرة في دور الهؤسسات غير حكوهية بتزويدٌا لمهساعدة دائها
والحادة لٍذي الهساعدة يرتفع باستهرار في ه،تمؼ سهات الحياة .ويبدو ٌذا واضحا عىدها ىىظر
الى الهؤسسات غير الحكوهية همؿ دهعية الٍالؿ االحهر الفمسطيىي ،واالغامة الصحية،
وهؤسسات الهدتهع،

والهؤسسات غير حكوهية لديٍا ال،برة والقدرات الديدة دا،ؿ الهىاطؽ

الفمسطيىية الهحتمة هقارىة هع العديد هف الدوؿ العربية (االوروهتوسطي.)2011،
ولذا ال بد هف ودود إطار قاىوىي واضح لهوادٍة الكوارث يتطمب صياغة قاىوىية عمى
الهستويات العميا القيادية في الدولة وٌذي القواىيف التي تحكـ عهؿ هوادٍة الكوارث وارتباطٍا هع
ال،طط واألطر العالهية همؿ إطار عهؿ ٌيودو واتفاقية كيوتو الى داىب االستراتيدية الدولية لمحد
هف هستوى الكوارث .وسوؼ يكوف لٍا التأمير واالٌتهاـ االكبر في فمسطيف الرتباطٍا الدغرافي
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والسياسي هع الدوؿ اال،رى في العالـ ،كها سيكوف لٍا ودٍتٍا ال،صوصية في التعاهؿ هع
الكوارث همؿ الكارمة القوهية الهتدددة والتي تؤمر عمى االستقرار واألهف واالهاف لمهواطىيف وهىع
الحريات العاهة وٌي كارمة االحتالؿ التي تىافي كؿ االتفاقيات التي تـ ذكرٌا هسبقا هها يدعؿ
الت،طيط لمتعاهؿ هع همؿ ٌذي الكوارث يتطمب ادراة ،اصة عمى الهستوى القيادي األوؿ (الدبيؾ،
.)2008
ويهكف تصىيؼ الكوارث التي هف الههكف اف تتعرض لٍا الضفة الغربية او تمؾ التي تعرضت
لٍا بالسابؽ وال زالت تشكؿ ،طر هٍدد وٌي (الدبيؾ:)2008 ،
 .1الزالزؿ بدرداتٍا.
 .2الكوارث الهرتبطة بالتموث البيئي (تموث الٍوات/الهات /التربة ،التموث الىاتج عف اله،مفات
الصمبة).
 .3الكوارث الهرتبطة بالتغيرات الهىا،ية ( التصحر والدفاؼ ،االىٍيارات االرضية.).....
 .4الكوارث الهرتبطة باالحتالؿ ( الددار ،االغالقات ،االدساـ الهشبوٌة وااللغاـ.)....،
 .5الكوارث الصىاعية (الحرائؽ ،كوارث ىقؿ الهواد ال،طرة ،اىٍيار الهباىي.).....
ولها كاف الٍدؼ العاـ هف ودود هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ ٌو تقميؿ ،طر الكارمة والعهؿ
عمى ،مؽ فرص لحياة اهىة ودائهة ،وذلؾ هف ،الؿ الحد هف هضاعفات الكوارث الطبيعية ،كاف
ال بد هف االست،داـ االهمؿ لمهوارد الهتاحة سوات اكاىت ٌذي الهوارد بشرية اـ هوارد طبيعية هها
سيؤدي الى الهساٌهة في التقميؿ هف حدة الفقر والعهؿ عمى السير في ركاب التطور الهستداـ الذي
الشؾ سيؤدي الى الوصوؿ الى ،دهة افضؿ في االستدابة لمطوارئ في كافة اىحات فمسطيف ،فهمال
است،داـ براهج هتطورة همؿ البراهج الدغرافية  GISوتطبيقاتً اله،تمفة وغيري هف البراهج ،يساٌـ
هساٌهة كبيرة في سرعة الوصوؿ الى هكاف الحدث الهراد التعاهؿ بً ،لذلؾ يد،ؿ الت،طيط
السكاىي والعهراىي في فمسطيف والتوزيع االهمؿ لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في صمب عهمية
االغامة هف الكوارث الهحتهمة او االزهات أيا كاف شكمٍا ،وبتوافر برىاهج هتطور يؤدي الى التقميؿ
هف اله،اطر الهحتهمة في حالة الكوارث (برىاهج االغذية العالهي.)2013 ،WFP -
وتٍدؼ ٌذي الدراسة الى تقييـ ىقاط الضعؼ في التوزيع الهكاىي لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ
وتحديد القدرات و االحتيادات في الضفة الغربية ،بغرض الوصوؿ الى دردة عالية هف الداٌزية
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لهوادٍة ،طر أي كارمة هتوقعة الحدوث همؿ الزالزؿ او غيرٌا ،وهف اساسيات هوادٍة أي كارمة
او ،طر ٌي تطوير و دعـ قاعدة البياىات في الهؤسسات التقىية والٍيئات الهحمية ،وربط ٌذي
الهركز هف
البياىات بىظاـ هحكـ هع هراكز وهؤسسات الدفاع الهدىي والطوارئ حتى يه ٌكف ٌذي ا
سرعة االستدابة الى أي طارئ  .اضافة الى اعادة الىظر بالتشريعات الهتعمقة بهوادً اله،اطر
لغرض تقييـ الهودودات واهكاىيات الهراكز واالشارة لصاحب القرار بتوفير الىواقص في ه،تمؼ
االحتيادات وفي ه،تمؼ الهىاطؽ بحيث تصبح استدابة ٌذي الهراكز كافة هتقاربة بغض الىظر
عف الهكاف ،وحتى تتحقؽ ٌذي الغاية يتودب تكميؼ التهاريف ذات الصمة ،واعداد وفؽ الهعايير
االقميهية والدولية هف ،الؿ الهشاركة في الدورات التدريبية و ورش العهؿ الهت،صصة هحميا
ودوليا،اضافة الى ضرورة ربط كافة الٍيئات الهحمية و هؤسسات الهدتهع الهدىي هع بعضٍا
البعض ضهف ىظاـ هحكـ ،بحيث يتـ التىسيؽ بيف ٌذي الٍيئات والحكوهة الهركزية بسرعة هتىاٌية
هع ضرورة تعزيز الوعي والتدريب في ادارة الكارمة وتطوير قاعدة البياىات ذات الصمة بادرة
الكارمة .اف اعداد قواعد واىظهة بياىات هحكهة يساٌـ هساٌهة فعالة في االعداد لهوادٍة الكارمة
قبؿ وقوعٍا ،وذلؾ هف ،الؿ رصد كؿ ها يتعمؽ بالكارمة كالزالزؿ عمى سبيؿ الهماؿ و اال،بار
عىً هف ،الؿ شبكات االتصاؿ وقاعد البياىات التي يدب اف ت،ضع لمتحديث وبشكؿ دوري وهف
داىب ا،ر يرفع كفاتة ادارة عهميات التد،ؿ حيف وقوع الكارمة ،بها يتضهف هف تىظيـ وتىفيذ
لعهميات االىقاذ واالغامة هف مـ هكافحة امار تمؾ الكوارث عىد حدومٍا و االستعداد لعادة
االىشات والتأٌيؿ ،وٌىا سيتـ التركيز عمى هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ الهتهممة بهراكز الدفاع
الهدىي وهراكز االسعاؼ لدى الٍالؿ االحهر الفمسطيىي.
 4.3الدفاع المدني الفمسطيني
لقد كاىت هراكز الدفاع الهدىي الفمسطيىي لدى تسمـ السمطة الوطىية الفمسطيىية هقاليد
االهور تتبع لمبمديات ،وكاف عهمٍا هحصو اًر في اطفات الحرائؽ ،وكاىت تمؾ الهراكز قميمة لمغاية
حيث ال يتداوز عددٌا اصابع اليد ،اضافة الى قمة ال،برات والهعدات واالهواؿ الالزهة لسير عهؿ
تمؾ الهراكز ،الى اف أُىشئت اوؿ هديرية لمدفاع الهدىي الفمسطيىي عاـ  1994بقرار هف سيادة
الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،وكاف هقرٌا غزة حيث لـ تكف السمطة الوطىية الفمسطيىية قد تسمهت
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هحافظات الضفة الغربية حيىٍا .وتـ االعداد والتدٍيز الىشات هديرية دفاع هدىي قادرة عمى
الىٍوض باعبات وهٍاـ الحهاية وتاهيف السالهة لالفراد والهىشات ال،اصة و العاهة ،وبدأ تدريب
كوادر هت،صصة واىشات العديد هف االدارات الهت،صصة ،وتزويد تمؾ االدا ارت باالليات والهعدات
الالزهة لمىٍوض باالعبات الهمقاة عمى عاتقٍا لغرض حهاية الوطف و الهواطف هف اله،اطر ،وىظ ار
لودود عقبات دا،مية لـ تهكف ادارة الدفاع الهدىي الفمسطيىي هف ادارة عهميات الدفاع الهدىي في
كؿ هف الضفة الغربية وقطاع غزة في آف واحد ،لذلؾ اصبح ٌىالؾ دٍازيف هىفصميف بشكؿ كاهؿ
التودد عالقة تعاوف او تىسيؽ فيها بيىٍها ،فمكؿ دٍاز ادارتة ال،اصة ،بالرغـ هف صدور قاىوف
الدفاع الهدىي رقـ  3/1998الذي سعى الى تىظيـ عهؿ الدٍاز وتحديد ا،تصاصاتة في كافة
هىاطؽ السمطة الوطىية الفمسطيىية واىٍات العهؿ بالقواىيف السابقة ( قاىوف رقـ  12لعاـ 1959
وقاىوف رقـ  17لعاـ  (1962اال اف ذلؾ لـ يغير شيئا هف الىاحية العهمية (الدفاع الهدىي في ظؿ
االىتفاضة.)2010 ،
اها في قطاع غزة فقد تشكمت اوؿ االدارات الرسهية لمدفاع الهدىي زهف االدارة العربية
الهصرية عاـ  1945وعرفت باسـ ادارة الهطافي ،وكاف دورٌا يقتصر عمى تقديـ ال،دهات
االساسية التي تىحصر في اطفات الحرائؽ عمى ا،تالؼ اسبابٍا ،واستهر ذلؾ الحاؿ وهف االحتالؿ
االسرائيمي لمقطاع حتى عاـ ( 1994الٍيئة الفمسطيىية الهستقمة لحقوؽ الهواطف.)2012 ،
وكمهحة عاهة عف الدفاع الهدىي في الضفة الغربية سيتـ عرض ٌذي الهراكز واالدارات
العاهمة في ٌيكمية الدفاع الهدىي ،وهعوقات عهؿ الدفاع الهدىي الفمسطيىي.
 1.4.3مراكز الدفاع المدني في الضفة الغربية
ي،تمػػؼ توزيػػع ه اركػػز الػػدفاع الهػػدىي فػػي الضػػفة الغربيػػة هػػف هىطقػػة أل،ػػرى ،وتتبػػع هديريػػة
الدفاع الهدىي فػي الضػفة الغربيػة التوزيػع عمػى الهحافظػات الرئيسػية ،اضػافة الػى التوزيػع بىػات عمػى
عػدد السػػكاف اسػتىادا لتقاريرٌػػا السػػىوية واحصػاتاتٍا فػػي عػدد الحػوادث التػػي تعاهمػت هعٍػػا طواقهٍػػا.
ويتوزع  32هركز دفاع هدىي في  11هحافظة في الضفة الغربية وٌي هركز ابوديس ،هركز الػراـ،
هركػػز بيػػت لحػػـ ،هركػػز العبيديػػة ،هركػػزدورا ،هركػػز يطػػا ،هركػػز الظاٌريػػة ،هركػػز بيػػت اوال ،هركػػز
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اطف ػػات البمدي ػػة دوار اب ػػف رش ػػد -ال،مي ػػؿ ،هرك ػػز اطف ػػات البمدي ػػة الهىطق ػػة الص ػػىاعية -ال،مي ػػؿ ،هرك ػػز
السهوع ،هركز بير زيت ،هركز البيرة ،هركز بيتوىيا ،هركز ىعميف ،هركػز عػيف عريػؾ ،هركػز اريحػا،
هركػػز عصػػيرة الشػػهالية ،هركػػز بػػوريف ،هركػػز اطفػػات البمديػػة هىطقػػة عس ػكر-ىػػابمس  ،هركػػز اطفػػات
البمديػػة هىطقػػة الدبػػؿ الشػػهالي -ىػػابمس  ،هركػػز اطفػػات البمديػػة هىطقةاله،فيػػة -ىػػابمس ،هركػػز عتيػػؿ،
هركػػز طػػولكرـ ،هركػػز دىػػيف ،هركػػز ع اربػػة ،هركػػز دبػػع ،هركػػز سػػمفيت ،هركػػز بػػديا ،هركػػز عػػزوف،
هركز قمقيمية ،وهركز طوباس (الدفاع الهدىي.)2012 ،
 2.4.3االدارات العاممة في الدفاع المدني
يتكوف الدفاع الهدىي في ٌيكميتً العاهة هف عدة ادارات تتهمؿ في (الدفاع الهدىي:)2012 ،
 .1ادارة االطفاء واالنقاذ والتي تضم قسم اإلطفاء وقسم االنقاذ ،كالتالي:
أ -قسـ االطفات :ويقوـ ٌذا القسـ بالتعاهؿ هع حوادث الحرائؽ والىيراف حسب الهكاىيات
والهتطمبات الهتوفرة ،لمحد هف اىتشارٌا أو التقميؿ هف ال،سائر ،وتشكؿ هكافحة
حرائؽ الهىازؿ أو الهؤسسات العاهة أو ال،اصة الركف األساس في هٍاـ ٌذا القسـ
حيث يتـ التعاهؿ هع ٌذي الحوادث هف ،الؿ الطواقـ التابعة لٍذا القسـ.
ب -قسـ الىقاذ :ويهتاز ٌذا القسـ بأٌهية بالغة و،طرة ألىً يتعاهؿ هع أرواح وههتمكات
وهقدرات عاهة و،اصة لموطف والهواطف ،وعميً فإف عهؿ ٌذا القسـ يهتاز بالسرعة
والدقة واألهاىة وال،الص وبالتعاوف دىبا إلى دىب هع الدهٍور هها يسٍؿ أهور
العهؿ والسرعة في الىداز بدقة واتقاف.
 .2االدارة العامةةة لمتخطةةيط :وٌػػي االدارة الهعىيػػة بوضػػع ال،طػػط االسػػتراتيدية لمػػدفاع الهػػدىي
وهتابعة تطبيقٍا ،وحشد التهويؿ الالزـ لٍا بالتعاوف هع ادارة العالقات الدولية والهاىحيف.
 .3اإلدارة العامة لموقاية والسالمة :وٌي الدارة الهعىية وبشكؿ هباشر بوضع شػروط السػالهة
والوقايػة حيػز التطبيػؽ ،وذلػؾ اسػتىادا إلػى المػوائح التىفيذيػة الهىظهػة لعهػؿ القػاىوف رقػـ 3
لمعاـ  1998وال،اص بعهؿ الدفاع الهدىي .كها تٍػدؼ إلػى االتصػاؿ والتشػاور هػع الدارة
العميا واالتصاؿ هع باقي الهؤسسات ذات العالقة.
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 .4اإلدارة العامةةة لمتةةدريب :وٌػػذي الدارة التػػي ت،ػتص بتزويػػد هىتسػػبي الػدفاع الهػػدىي بػػالعموـ
التأسيسػػية فػػي هدػػاؿ العهػػؿ الػػذي يهارسػػوىً ،إضػػافة الػػى تكػريس الهفػػاٌيـ الىظريػػة والعهميػػة
لمػػدفاع الهػػدىي ،وتىهيػػة هعػػارؼ وهٍػػارات الهتػػدربيف بهػػا يحقػػؽ وصػػولٍـ إلػػى الهسػػتوى الػػذي
يهكىٍـ هف التعاهػؿ هػع الحػدث ضػهف دورات دا،ميػة و،ارديػة .كهػا تعقػد الػدورات التدريبيػة
لمعاهػػة بدهيػػع هسػػتويات الهدتهػػع لرفػػع هسػػتوى الهعرفػػة بهٍػػاـ الػػدفاع الهػػدىي عىػػد العاهػػة
ودهيع شرائح الهدتهع الحكوهية وغير الحكوهية ،وذلؾ هف ادؿ تشكيؿ فرؽ الدفاع الهدىي
في حاالت الطوارئ وحاالت الكوارث الطبيعية والكوارث هف صىع الىساف.
 .5االدارة العامةةةة الدارة الكارثةةةة :وٌػػي الفري ػػؽ الػػذي يقػػود عهمي ػػة ادارة الكارمػػة هػػع االطػػراؼ
الش ػريكة والٍػػدؼ هػػف ودودٌػػا درت أ،طػػار الكارمػػة بالسػػتعداد الهسػػبؽ لٍػػا ،بهػػا ي،فػػؼ هػػف
أمارٌ ػػا التدهيري ػػة  ،ويقم ػػص ه ػػف أضػ ػرارٌا ،وي ػػوفر الهس ػػاعدات والهعوى ػػات الالزه ػػة لع ػػادة
الحيػػاة الطبيعيػػة الػػى الهىػػاطؽ الهىكوبػػة ،وتقػػوـ ٌػػذي االدارة بدهػع الهعموهػػات عػػف األ،طػػار
الهتوقعػػة ،واعػػداد ال ،ػرائط الهسػػاعدة فػػي تحديػػد ال،طػػر وأم ػري ( أهػػاكف ال،طػػر وحدهػػً )،
ودراستً لتحديد قابمية االصابً لإلىساف والههتمكات ،وتقيػيـ الهكاىيػات والهصػادر الهحميػة،
وتحديد الهشاكؿ الهحتهمة لكؿ حالً هف حاالت الطوارئ.
 .6فةةةرق المتطةةةوعين :ويشػػرؼ الػػدفاع الهػػدىي عمػػى إقاهػػة هدهوعػػات الهتطػػوعيف  ،حيػػث تػػـ
إىشات  50فرقة هف الهتطوعيف هف الهدهوعات عبر دهػج هؤسسػات الهدتهػع الهػدىي أل،ػذ
دورٌا في عهمية القيادة والشراؼ والدارة والتهويؿ إلى داىب الدفاع الهدىي .
 .7االدارة العةةام لمتنظةةيم واالدارة والشةةؤون الفنيةةة :وٌػػي االدارة الهسػػؤولة عػػف هتابعػػة االهػػور
االدارية والفىية هع كافة االدارات لمىٍوض بعهؿ الدفاع الهدىي.
 .8ادارة وحدات الدعم واالسنادٌ :ي إحدى وحدات الدفاع الهدىي الفمسطيىي التي تـ تأسيسػٍا
لالرتقات بهٍاـ الدفاع الهدىي الفمسطيىي لهواكبة الحدامة فػي تكىولوديػا وفػف العهػار الحػديث
والبىػػى التحتيػػة ،ولهوادٍػػة األ،طػػار الىاتدػػة عػػف الظػػروؼ الديولوديػػة والهىا،يػػة هػػف زالزؿ
وفيضاىات وسيوؿ وأ،طار بيولودية وصىاعية عمى غرار الدوؿ اال،رى ،ويىاط بٍػا العديػد
هف الهٍاـ اٌهٍا:
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أ -القياـ بهٍاـ الىقاذ وال،ػالت فػي حػاالت حػدوث الكػوارث الكبػرى كػالزالزؿ والفيضػاىات
والسيوؿ والعواصؼ بالسرعة القصوى والكفاتة الهردوة .
ب -تولي هسؤولية التصدي وهكافحة الحرائؽ والحوادث الكيهاوية والبيولودية والىووية .
ت -تق ػػديـ ال ػػدعـ البش ػػري والتقى ػػي بالهع ػػدات الالزه ػػة له ارك ػػز ال ػػدفاع اله ػػدىي األ ،ػػرى ف ػػي
الحوادث التي تستمزـ تد،مٍا بالكادر البشري والهعدات المقيمػة همػؿ الد ارفػات والرافعػات
وصٍاريج التزويد والكاهيرات الح اررية وغيرٌا.
 .9ادارة العالقةةات الدوليةةة :وٌػػي االدارة الهسػػؤولة عػػف التىسػػيؽ هػػع الهؤسسػػات الدوليػػة وتهمػػؿ
الػػدفاع الهػػدىي فػػي العديػػد هػػف الٍيئػػات والهىظهػػات العالهيػػة ،وهؤسسػػات أ،ػػرى ذات العالقػػة
لزيػػادة الفعاليػػة فػػي عهػػؿ أطقػػـ الػػدفاع الهػػدىي ووضػػعٍـ عمػػى أعمػػى الهقػػاييس العالهيػػة فػػي
عهؿ الدفاع الهدىي.
 .10ادارة العالقةةةات العامةةةة واالعةةةالم :والتػػي تأ،ػػذ عمػػى عاتقٍػػا عهميػػة التواصػػؿ هػػع الهدتهػػع
الػ ػػدا،مي ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف ،وتحه ػ ػػؿ ف ػ ػػي هس ػ ػػئولياتٍا دهي ػ ػػع هتطمب ػ ػػات التواص ػ ػػؿ ه ػ ػػع العاه ػ ػػة
والهؤسسػػات العاهمػػة فػػي دا،ػػؿ الػػوطف س ػوات كاىػػت حكوهيػػة أو غيػػر حكوهيػػة ،حيػػث تعتبػػر
ٌػػذي الػػدائرة ٌػػي ال ػرابط بػػيف الػػدفاع الهػػدىي الفمسػػطيىي وبػػيف دهيػػع ٌػػذي الهؤسسػػات لزيػػادة
التعاوف فيها بيىٍا واكهاؿ عهمية التواصؿ لمحد هف الكوارث الطبيعية أو هف صىع الىساف،
اضافة لتقديـ التوعية واالرشاد لمهواطىيف عبر وسائؿ االعالـ.
 3.4.3معوقات عمل الدفاع المدني الفمسطيني
ٌىاؾ العديد هف الهعيقات لعهؿ الدفاع الهدىي الفمسطيىي هىٍا ها يتعمؽ بالوضع السياسي
وهىٍا ها يعود السباب ادارية وقاىوىية ،ولعؿ اٌـ تمؾ الهعقيات ها يمي (هقابمة هع رزؽ:)2012،
 .1الداىب االسرائيمي و،صوصا بعد اىتفاضة االقصى في  ،9/2000/28حيث اف االحتالؿ
االسرائيمي لـ يد،ر دٍدا لقهع االىتفاضة هست،دها كافة االهكاىيات هف اسمحة مقيمة
و،فيفة ،حيث اوقع االؼ القتمى و الدرحى و دهر الهىازؿ و الههتمكات ،وبحدامة الدفاع
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الهدىي وقمة ال،برات لـ يتهكف دٍاز الدفاع الهدىي هف القياـ بهٍاهً عمى اكهؿ ودً هف
حيث االىقاذ واالسعاؼ ورفع الروح الهعىوية لالفراد.
 .2صعوبة االتصاؿ والوصوؿ الى هوقع الحدث ىتيدة لتقطع اوصاؿ هىاطؽ السمطة الوطىية
الفمسطيىية ،وهىع سيارات و طواقـ الدفاع الهدىي وسيارات االسعاؼ هف الوصوؿ الى
هواقع الحدث في الوقت الهىاسب ،وٌذا سبب بطت االستدابة لمحدث هها يفاقـ الىتائج
ويضيؼ عبت اضافي عمى ادارة الدفاع الهدىي.
 .3حدامة الدٍاز والحادة الى ،برات عالية لهوادٍة الطورئ ،وعدـ ودود قيادة هوحدة لمدٍاز
عهال بالقاىوف الفمسطيىي رقـ  3لمعاـ  1993حيث ىصت الهادة ( )5هف القاىوف عمى
توحيد عهؿ و ادارة دٍاز الدفاع الفمسطيىي ( قاىوف  )3/1998وتوضيح صالحياتً.
 .4اسباب تتعمؽ باالتفاقيات الفمسطيىية االسرائيمية وٌذا الداىب يتعمؽ بتىظيـ وسائؿ االىذار
هف الغارات الدوية في هىاطؽ السمطة الوطىية الفمسطيىية  ،فكيؼ سيتـ اىذار الهواطىيف
دوف ودود ادٍزة اىذار هبكر تىبة لهمؿ ٌذي الغارات ،وٌذي االدٍزة وفقا لالتفاقيات ههىوعً
وٌذا بحد ذاتً يشكؿ عائقا كبي ار اهاـ اىداز اعهاؿ الدفاع الهدىي هف حيث التىبية واالىذار.
 .5ضعؼ التىسيؽ ها بيف دٍاز الدفاع الهدىي الفمسطيىي و الهؤسسات و الٍيئات اال،رى
وذلؾ هف ،الؿ التىسيؽ هع الٍيئات

الهحمية و ر،ص بىات دوف اىشات هالدئ ،اصة

بكافة االبىية الهىشأة حديما ،وعدـ ودود همؿ ٌذا التىسيؽ اودد قصو ار في ادات الدفاع
الهدىي لوادباتة هف حيث ايداد الهالدئ و ال،ىادؽ ال،اصة و العاهة لهوادً حاالت
الكوارث باشكالٍا الهتىوعة  ،وٌذا هىاقض لمهادة ( )21هف قاىوف الدفاع الهدىي رقـ
 3/1998التي تىص صراهة ودوب اعداد اهاكف ،اصة كالهالدئ في البىايات والهىشات
ال،اصة او العاهة  ،ولـ يصدر عف هدير الدفاع الهدىي اي بياىات او تقارير تفيد باىشات
همؿ ٌذي الهرافؽ الحيوية.
 .6عدـ التزاـ هديرية الدفاع الهدىي بقاىوف الدفاع الهدىي في العديد هف فقراتة لعدـ توفر
االهكاىيات الالزهة  ،حيث ىصت الهادة ( )8هف قاىوف الدفاع الهدىي رقـ  3/1998عمى
اىً ضهف هسئولية الدفاع الهدىي تكوف فرؽ لتكشؼ عف االشعاعات والغازات الساهة
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والحرائؽ  ،ولكف تفيد الهعموهات الهتوافر اىة لـ يدر حتى االف تشكيؿ ايا هف ٌذي الفرؽ
،صوصا واف الفمسطيىيف بشكؿ عاـ في اهس الحادة لٍا.
 .7عدـ تطبيؽ هديرية الدفاع الهدىي الفمسطيىي لمعديد هف الصالحيات اله،ولة لٍا بهودب
القاىوف حيث ىصت الفقرة ال،اهسة هف الهادة السادسة لقاىوف الدفاع الهدىي الهرقـ
 3/1998عمى تىظيـ عهميات الكشؼ عف القىابؿ و االلغاـ التي لـ تىفدر والقياـ برفعٍا ،
اال اىً لـ يصدر اي هعموهات في التقارير الصادرة عف هديرية الدفاع الهدىي الفمسطيىي
هىذ تأسسً تفيد بتشكيؿ همؿ ٌذي الفرؽ وذلؾ ىاتج عف عدة اسباب هف ضهىٍا:
أ -عدـ توفر ال،برة الكافية في ٌذا الهداؿ وعدـ ودود ،برات لمقياـ بتمؾ االعهاؿ
وكذلؾ لتدريب طاقـ ،اص لمقياـ بهمؿ ٌذي االعهاؿ.
ب -عدـ ودود هعدات قادرة عمى الكشؼ عف االلغاـ والقىابؿ التى لـ تىفدر وصعوبة
استيرادٌا والتي تهر عبر اسرائيؿ.
ت -تصىيفات الهىاطؽ (  )C، B، Aوعدـ اهكاىية وصوؿ طواقـ الدفاع الهدىي
الفمسطيىي الى هىاطؽ فئة ( )Cبدوف تىسيؽ هسبؽ هع سمطات االحتالؿ
االسرائيمي.
 .8عدـ قياـ الهدمس االعمى لمدفاع الهدىي بهٍاهً:
تىص الهادة ( )7هف قاىوف الدفاع الهدىي رقـ  3/1998عمى تشكيؿ هدمس اعمى لمدفاع
الهدىي هكوىا هف  15عضوا برئاسة وزير الدا،مية وعضوية العديد هف هؤسسات و و ازرات
السمطة الوطىية التي هف هٍاهٍا وفؽ الهادة ( )12هف ىفس القاىوف:
أ -وضع السياسات العاهة لمدفاع الهدىي.
ب -بحث و اقرار ها يعرض عمى الهدمس هف ،طط وهشروعات ،اصة بالدفاع
الهدىي.
ت -هتابعة سير اعهاؿ وتىفيذ الهشروعات الهقرة.
ث -ات،اذ االدراتات الضرورية لهوادٍة اال،طار واله،اطر الىادهة عىٍا.
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حيث اف الهدمس لـ يعقد ادتهاعاتً بشكؿ دوري وفقا لمقاىوف ،ولـ يصدر ها يعتبر باف
الهدمس يت،ذ التدابير الالزهة لهوادٍة حاالت الطوارئ  ،وال يودد ها يفيد اف الهدمس االعمى
الهشكؿ بهودب القاىوف قاـ بعقد ادتهاعاتً او هارس ا،تصاصاتً ،ولغرض تفعيؿ ودعـ هديرية
الدفاع الهدىي هف الضروري تفعيؿ دور الهدمس االعمى لمدفاع الهدىي وتهكيىً هف القياـ
بهسؤولياتً وفؽ القاىوف.
يضاؼ الى ها تقدـ ضرورة تفعيؿ دور المداف الهحمية لمدفاع الهدىي الهىبمقة حسب الهادة
( )13هف قاىوف الدفاع الهدىي رقـ  3لسىة  1998في هحافظات الوطف كافة ،والتي هف
صالحياتٍا تىفيذ ،طط الدفاع الهدىي ال،اصة عمى هستوى الهحافظات.
 5.3جمعية اليالل األحمر الفمسطيني
تـ تأسيس دهعية الٍالؿ األحهر الفمسطيىي في سىة  1968عمى يد فتحي عرفات ،و
تعتبر ٌذي الدهعية هؤسسة إىساىية و ٌي أحد الدهعيات األعضات في دهعية الصميب والٍالؿ
األحهر .تقوـ ٌذي الدهعية بتقديـ ،دهاتٍا عف طريؽ الهستشفيات وأدوية الطوارئ و سيارات
السعاؼ ،و بشكؿ أساسي ،دهات العىاية الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة .وتقع هكاتب
الدارة العاهة لمدهعية في راـ اهلل بالقرب هف القدس ،في شٍر يوليو هف عاـ  2006تـ االعتراؼ
بٍذي الدهيعة هف قبؿ دهعية الصميب والٍالؿ األحهر والمدىة الدولية لمصميب األحهر (دهعية
الٍالؿ االحهر الفمسطيىي.)2012 ،
وبهودب قرار الهدمس الوطىي الفمسطيىي في دورتً السادسة ،والتي عقدت في القاٌرة
بتاريخ  1969/9/1اصبحت هؤسسة صحية وادتهاعية ضحهة همؿ هؤسسات هىظهة التحرير
الفمسطىية ،وتضـ االؼ الكوادر وعشرات االالؼ هف االعضات والهتطوعيف الفمسطيىيف والعرب
واالداىب .وقد تزاهف ىشوت االسعاؼ والطوارئ هع ىشأة الدهعية في دوؿ الشتات في الستيىيات،
وكاف هواكباً لهحطات ه،تمفة تعرض فيٍا الشعب الفمسطيىي لمعدواف كحرب لبىاف عاـ ،1982
واالعتداتات الهتكررة ،الؿ اىتقاضة االقصى والحرب اال،يرة عمى غزة عاـ .2008/2009ويعتبر
االسعاؼ والطوارئ هف أساسيات ال،دهات الصحية التي تقدهٍا الدهعية لمهواطىيف الفمسطيىييف،
وكؿ هحتاج في االوضاع العادية والطارئة .وىظ اًر ألٌهية ٌذي ال،دهة االىساىية ُكمّؼ الٍالؿ
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األحهر الفمسطيىي ،هف قبؿ السمطة الوطىية الفمسطيىية ،عاـ  1996بهرسوـ رئاسي بالهسؤولية
الكاهمة عف ٌذا الداىب في الضفة الغربية وقطاع غزة ،كها توسعت ،دهات االسعاؼ والطوارئ
هركز رئيسيا وأ،رى فرعية في االرض الفمسطيىية الهحتمة في الضفة وغزة.
في الدهعية لتشهؿ ا
وتدير دهعية الٍالؿ االحهر الفمسطيىي هعٍد ضباط االسعاؼ الوحيد في فمسطيف ،لتأٌيؿ
الهستوييف االوؿ والماىي هف الهسعفيف .وتسعى الدهعية حالياً الدراج الهستوى المالث ضهف
الهىٍاج التعميهي لمهعٍد (دهعية الٍالؿ االحهر الفمسطيىي.)2012 ،
ولتقييـ الوضع الحالي لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ ال بد هف دراسة بعض الهؤشرات
الرئيسية والتي ت،ص عهؿ تمؾ الهراكز ،وهع دراسة االحصائيات عبر السىوات الهاضية وتحميمٍا
اليداد هؤشرات بطريقة عمهية سيتـ تحديد الفدوات لوضع هقترحات لمت،فيؼ هىٍا وتداوزٌا.
 6.3مؤشرات عمل مراكز الدفاع المدني والطوارئ
ويهكف دراسة ذات الهؤشرات لتقييـ هراكز الدفاع الهدىي وهراكز االسعاؼ ،ولتسٍيؿ عهمية
الدراسة سيتـ الفصؿ بيف الهؤشرات ال،اصة بهراكز الدفاع الهدىي وتمؾ ال،اصة بهراكز االسعاؼ،
وليسٍؿ التعاهؿ هع الهؤشرات وا،ضاعٍا لمتقييـ والتحميؿ ويهكف تقسيهٍا الى دزأيف :الدزت االوؿ
والذي يحوى الهؤشرات القياسية التي تعتهد عمى االىدازات الواضحة في التقرير لمعاـ 2011
و 2012حيث لـ يصدر عف الدفاع الهدىي تقايرر عاهة قبؿ ذلؾ ضهف ىهوذج هوحد ،واها الدزت
الماىي والذي يحوي التحميؿ العاـ لمهؤشرات الضهىية التي تعتهد عمى ىتائج الهؤشرات القياسية في
الدزت االوؿ وربطٍا بالحالة الواقعية ،حيث سيتـ ا،تيار الهؤش ارت التالية:
 .1هؤشر الحوادث والصابات
 .2هؤشر السالهة والوقاية
 .3هؤشر الوعي الهدتهعي.
 .4هؤشر القوى البشرية.
 .5هؤشر ال،دهات والسكاف
 .6هؤشر وقت االستدابة
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 1.6.3مؤشرات عمل مراكز الدفاع المدني
وسيتـ تباعا دراسة الهؤشرات السابقة هف ،الؿ ىشاط عهؿ الدفاع الهدىي في الضفة
الغربية الواردة في التقارير السىوية ال،اصة بعهمً.
اوال :مؤشر الحوادث واالصابات
اف الٍدؼ االستراتيدي العاـ ٌو حهاية االرواح والههتمكات العاهة وال،اصة وحهاية
الهوروث المقافي في فمسطيف ،وياتي هف ،الؿ اعتهاد ٌذا الٍدؼ عمى اربع هؤشرات فرعية
لفحص وقياس هدى هالئهة ٌذا الٍدؼ االستراتيدي هع االىدازات وال،دهات التي يتـ تقديهٍا هف
الدفاع الهدىي الى السكاف .وٌذي الهؤشرات الفرعية ٌي عمى الىحو التالي (الدفاع الهدىي:)2012،
أ -هؤشر فرعي لحوادث االطفات.
ب -هؤشر فرعي لحوادث االىقاذ.
ت -هؤشر فرعي لالصابات الىاتدة عف الحوادث.
ث -هؤشر فرعي لموفيات الىاتدة عف الحوادث.
وٌىا ال بد هف تحميؿ كؿ هػف ٌػذي الهؤشػرات لتقيػيـ الوضػع الحػالي له اركػز الػدفاع الهػدىي هػف حيػث
ال،دهات واالهكاىيات.
أ .مؤشر فرعي اول – حوادث االطفاء
اف الحوادث التي تـ التعاهؿ هعٍا في سىة  2012بمغت حسب التقرير السىوي العاـ لمدفاع
الهدىي  5,396حادث ،في حيف كاىت  5,587حادما ،الؿ العاـ  2011كها ٌو وارد في ددوؿ
رقـ( .)2-3وهف ،الؿ ٌذي االحصائيات فاف التعاهؿ هع تمؾ الحوادث قد اى،فض بىسبة ،%3
وٌذا ها يظٍر حدـ العهؿ الذي يقوـ بً افراد وهىتسبي الدفاع الهدىي ،وياتي ٌذا التىاقص ىتيدة
الرتفاع هؤشرات ا،رى ساٌهت في التقميؿ هف عدد الحوادث ،وٌي هؤشر الوقاية وهؤشر الوعي
الهدتهعي والذي سيتـ توضيحٍا الحقا.
جدول رقم ( :)2-3اعداد لحوادث االطفاء التي تم التعامل معيا فيسنوات()2014،2011،2010
الىشاط

2010

2011

2012

هعدؿ التغير بالىسبة الهئوية هقارىة بالعاـ 2011

عهميات الطفات

6,702

5,587

5,396

%3-

المصدر :الدفاع الهدىي2010 ،؛ الدفاع الهدىي 2011 ،؛ الدفاع الهدىي. 2012 ،
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اضافة لزيادة الوعي الهدتهعي في هداؿ التعاهؿ هع الحوادث اليوهية ،والتدريب الهدتهعي
لدهيع فئات الهدتهع ،والى تشكيؿ فرؽ الهتطوعيف التي تا،ذ عمى عاتقٍا التعاهؿ هع الحوداث
البسيطة والسيطرة عميٍا دوف الحادة الستدعات طواقـ االطفات لدى الدفاع الهدىي (الدفاع
الهدىي.)2012،
كها اف عدـ تهكف الدفاع الهدىي هف الوصوؿ الى دهيع الحوداث التي تحصؿ في
الهىاطؽ السكىية البعيدة عف تغطية طواقـ الدفاع الهدىي ايضا ساٌـ في تقميؿ اعداد الحوادث التي
تعاهمت هعٍا طواقـ االطفات ،وبالىظر الى هعدؿ الزيادة الطبيعية والتي بمغت  2.7في الضفة
الغربية في العاـ  ،2012يبرز لىا ال،مؿ الواضح في توزيع هراكز الدفاع الهدىي بسبب اف ٌىاؾ
هىاطؽ غير هغطاة ب،دهة االطفات في الضفة الغربية وسيتضح ذلؾ عبر الهؤشرات الالحقة
(الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،
وال بد هف االشارة ٌىا لودود سياسات ههىٍدة في عهؿ الدفاع الهدىي عمى الهستوى
الهحمي والتي تتهمؿ في تحديد بؤر الحريؽ التي تتكرر سىويا في ىفس الهواقع وىفس التوقيت
السىوي وهعالدة السبب الرئيسي ورائٍا ،هف ،الؿ ادرتات وقائية همؿ حهمة "فمسطيف ،ضرات"
والتي اطمقتٍا هراكز هحافظة دىييف والتي تتهمؿ بازالة االعشاب الدافة في السٍوؿ والودياف في
هحافظة دىيف (الدفاع الهدىي.)2012 ،
ب .مؤشر فرعي ثاني – حوادث االنقاذ
اف ٌذا الهؤشر يبيف لىا عدد الحوادث التي ادردت تحت قائهة عهميات االىقاذ في التقرير
السىوي العاـ لمدفاع الهدىي هف ،الؿ ددوؿ رقـ ( ،)3-3حيث اظٍر ٌذا الهؤشر ارتفاعا بىسبة
 %66عف العاـ  .2011فقد بمغت حوادث االىقاذ  3,011حادما في سىة  2012والتي تـ هقارىتٍا
هع سىة  2011والتي بمغت فيٍا حوادث االىقاذ  1,815حادما (الدفاع الهدىي.)2012 ،
جدول رقم (:)3-3اعداد حوادث االنقاذ التي تم التعامل معيا في سنوات()2012،2011،2010
2011

2012

هعدؿ التغير بالىسبة الهئويةهقارىة بالعاـ 2011

2010

عهميات الىقاذ 1,815 2,175

3,011

%66+

المصدر :الدفاع الهدىي2010 ،؛ الدفاع الهدىي 2011 ،؛ الدفاع الهدىي. 2012 ،
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ويظٍر الهؤشر ارتفاعا همحوظا ،ويعزى ذلؾ الى (الدفاع الهدىي2012 ،؛ الشرطة2012 ،؛
و ازرة االقتصاد الوطىي:)2012 ،
أ -زيادة عدد هراكز الدفاع الهدىي حيث زادت بىسبة  %21عىٍا في العاـ  2011عبر افتتاح
هراكز دديدة ودهدٍا في ال،دهة ،و رفع القدرة البشرية هف ،الؿ تدريب طواقـ االىقاذ في
الضفة و،اردٍا والذي يتوازى هع اىشات هدرسة االىقاذ الهت،صص في اريحا.
ب -الزيادة الطبيعية في عدد السكاف.
ت -زيادة عدد حوادث السير والتي تستدعي تد،ؿ طواقـ االىقاذ حيث ازادات بىسبة  %8.5في
العاـ  2012حيث بمغت  8037حادث سير في حيف كاىت  7406حادث في العاـ
 2011بحسب تقرير هديرية الشرطة الفمسطيىية السىوي ،ويردع ذلؾ لمزيادة في عدد
السيارات الدديدة ،فقد شكمت السيارات الدديدة والهستعهمة وقطع الغيار ها ىسبتً %93.1
هف حيث عدد ر،ص االستيراد لعاـ  2012والصادرة عف و ازرة االقتصاد الوطىي بحسب
التقرير السىوي لمعاـ  2012لىشاطٍا ،وتشكؿ حوداث الطرؽ الدزت االكبر هف حوادث
االىقاذ والتي ارتفعت بىسبة كبيرة ،الؿ العاهيف اال،يريف.
ث -الوعي الهدتهعي بضرورة استدعات الدفاع الهدىي بالعديد هف الحوادث والتي لـ يكف ٌىاؾ
استدعات بٍا همؿ السقوط في ابار الهياي الهىزلية وبرؾ الهياي ال،اصة في الهىاشير الحدرية
وغيرٌا.
اف ولوج الدفاع الهدىي الى هياديف عهؿ دديدة تضهىت عهميات اىقاذ هواطىيف وههتمكاتٍـ هف
ا،طار العواهؿ الطبيعية (العواصؼ ،االهطار ،السيوؿ ،المموج ،شؽ الطرؽ الهغمقة وازالة االدساـ
الهتساقطة عمى الطرؽ هف يافطات دعائية وغيرٌا) والتي بدت حديمة ،الؿ العاـ  2012وتعاوف
الدفاع الهدىي هع دٍات وافراد قاهوا بتس،ير هقدراتٍـ هف سيارات مقيمة لعهميات االىقاذ تمؾ ،رفع
هف عدد الحوادث التي تعاهؿ هعٍا الدفاع الهدىي ،الؿ العاـ ( 2012الدفاع الهدىي.)2012 ،
وهع االرتفاع الحاصؿ في عدد الحوادث التي تعاهمت هعٍا طواقـ االىقاذ تبيف المغرات
التالية (:)USSC,2012
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أ -الىقص في عدد الكادر ب،اصة عىد تسيير رداؿ االىقاذ لدورات ،اردية ودا،مية تحوؿ
دوف التحاقٍـ بالهيداف ،هع العمـ اف ذلؾ يتـ دوف دراسة هسبقة ودوف عهؿ ،طط بديمة،
اذ تعتهد هراكز الدفاع الهدىي تعويض ذلؾ هف ،الؿ استدعات الطواقـ العاهمة في االقساـ
اال،رى هها يؤمر عمى عهمٍا.
ب -الىقص الحاد في الهعدات والسيارات العاهمة في هداؿ االىقاذ حيث يبمغ عددٌا  8هوزعة
عمى الهراكز ،وسيارة اىقاذ سمـ ٌيدروليكي عدد واحد في هحافظة راـ اهلل والبيرة.
ت -التمؼ الكبير في هعدات االىقاذ والتي قد اكؿ الدٌر عميٍا وشرب فمـ تعد تصمح
لالست،داـ.
ث -عدـ ودود هعدات مقيمة لمتد،ؿ في عهميات االىقاذ وها ٌو هودود يقتصر عمى وحدات
الدعـ واالسىاد المالث الهوزعة في شهاؿ ووسط ودىوب الضفة والتي تستغرؽ وقت طويؿ
في حاؿ استدعائٍا وٌي هعدات ذات سرعات هى،فضة هها يطيؿ زهف االستدابة ،هع
العمـ اىٍا غير هدٍزة بكاهؿ الهعدات الالزهة.
ج -ضعؼ التىسيؽ هع الدٍات التي تشارؾ الدفاع الهدىي في عهمً في الهيداف استىادا
لمهذك ارت التفاٌـ الهبرهة بيف الدفاع الهدىي وبيف الشرطة والٍالؿ االحهر والتي تىص
عمى تبميغ الدفاع الهدىي في الحوادث التي تتمقى الهؤسسات الشريكة في العهؿ الهيداىي
وتوزيع االدوار بيىٍا بحسب الدائرة حيث الدفاع الهدىي في الدائرة االولى والٍالؿ االحهر
في الدائرة التي تميٍا وهف مـ الشرطة.
ح -غياب توفر رقـ طوارئ هوحد يتـ االتصاؿ بً لتتحرؾ كافة الطواقـ الالزهة لمتعاهؿ هع
الحادث هف كال االطراؼ (الٍالؿ االحهر ،الدفاع الهدىي ،الشرطة) هها ي،ضع ذلؾ
لتقدير الهوقؼ ،وهف مـ االتصاؿ او عدهً بالدٍة ذات العالقة ،هها يؤدي لتا،ر الطواقـ
والتي يىدـ عىٍا ارتفاع في ال،سائر البشرية والهادية.
خ -عدـ توفر ىظاـ اتصاؿ وتواصؿ بيف الهدتهع الهحمي والعاهميف في الدفاع الهدىي ،وبيف
العاهميف اىفسٍـ في الهوقع سوات هف طواقـ االىفاذ لدى الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر،
اذ يقتصر ذلؾ عمى وسائؿ بسيطة .
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وال بد لالشارة اف السيارات الهت،صصة باالىقاذ ال تتوافر في دهيع هراكز الدفاع
الهدىي ،كها اف السمـ الدوار الوحيد (سمـ ٌيدروليكي) الذي يست،دـ في عهميات االىقاذ وهكافحة
الىيراف في الهباىي العالية االرتفاع ،والذي يصؿ الى 30ـ او ها يعادؿ  11طابؽ عمى هستوى
الهىصة هودود فقط في هديىة راـ اهلل ،هع العمـ اف كؿ البمدات الكبيرة والهدف في الضفة الغربية
فيٍا هباىي عالية وهباىي بردية كها ٌو في ىابمس وراـ اهلل وال،ميؿ ،وٌذي الهباىي بهعظهٍا هباىي
سكىية و فىادؽ سياحية وهدهعات تدارية (الدفاع الهدىي.)2012 ،
ت .مؤشر فرعي ثالث – االصابات
يبيف ٌذا الهؤشر حدـ العهؿ الذي يقوـ بً طاقـ الدفاع الهدىي هف بداية الحدث وحتى
ىٍايتً ،قفد تعاهمت طواقـ الدفاع الهدىي في سىة  2011هع  1292حالة هف االصابات وقد ارتفع
ليصؿ الى  1709حالً في سىة  ، 2012حيث يهمؿ ٌذا الرقـ ارتفاعا بىسبة  ،%32واف ٌذا
االرتفاع في يدعؿ هف الضرورة بهكاف االلتفات الى ض،اهة العهؿ الهىوط بٍذي الهٍهة ،تىفيذاً
لالتفاقيات هع الهؤسسات العاهمة في ىفس الهداؿ ،لمسيطري وادارة هىطقة الحدث ،وسبب ذلؾ يردع
الى الزيادة السكاىية بدردة اولى والى طبيعة الحوادث في العاـ  ،2012حيث كاىت ض،هة ت،تمؼ
عف سابقتٍا هىٍا حادث اطفاؿ لطمبة روضة في هىطقة دبع -هحافظة القدس ،وحوادث طرؽ تعد
كبيرة راح ضحيتٍا كافة هستقمي السيارات في طريؽ راـ اهلل –ىابمس وهفرؽ طولكرـ ،عالوة عف
حوادث هحاوالت االىتحار واالىٍيارات في هواقع االىشاتات والبىات (الدفاع الهدىي2011،؛ الدفاع
الهدىي.)2012 ،
ويردع ذلؾ اف عدـ ودود الوعي لدى الهدتهع في أهور السالهة بالدردة الكافية ،هع عدـ
االهتماؿ لتطبيؽ شروط السالهة العاهة التي يدب أف تتحقؽ في اهاكف العهؿ وضهف الهكاىات
سوت ،اضافة الى اف التقىيات الهتبعة لالبالغ عف الحادث
الهحدودة لدى الدفاع الهدىي يزداد االهر ً
تعتبر ضعيفة وبسيطة، ،اصة بغياب رقـ ٌاتؼ هوحد لمطوارئ يشهؿ الشركات في هىطقة الحادث

كها تـ االشارة هسبقا حيث اف لمدفاع الهدىي رقـ ٌاتؼ طوارئ ٌو رقـ  ،102والٍالؿ االحهر رقـ
 ،101والشرطة رقـ  ،100وٌذا ها يفسر االرتفاع الكبير في ىسبة هؤشر ،اال اىً وهف دٍة ا،رى
قد زاد هف عدد البالغات التي تصؿ لمدفاع الهدىي هف قبؿ الٍالؿ االحهر والشرطة وفي تبادؿ
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الهعموهات ىتيدة الى التىسيؽ الهشترؾ عمى الرغـ هف اىً ليس بالشكؿ الكاهؿ والهطموب (الدفاع
الهدىي2011 ،؛ الدفاع الهدىي.)2012 ،
وبقياـ الدفاع الهدىي بتدريب طواقهً عمى التعاهؿ هع حوادث دديدة لـ يكف تعاهؿ
هعٍا هسبقا وٌي حوادث هائية همؿ حوادث الغرؽ والسقوط في ابار و توفير هعدات اىقاذ دديدة في
بعض الهراكز وصياىً سيارات االىقاذ يكوف بذلؾ قد رفع هف قدراتً واستطاع التعاهؿ هع الهزيد هف
الحوادث التي لـ يتهكف سابقا هف الوصوؿ اليٍا او التعاهؿ هعٍا (هقابمة هع ذياب.)2013 ،
ث .مؤشر فرعي رابع – الوفيات
اف اٌهية ٌذا الهؤشر تكهف في اىً يمهس بشكؿ كبير الٍدؼ االستراتيدي العاـ لمدفاع
الهدىي ،والذي ياتي ىتيدة لمتصرفات والههارسات واالهكاىيات التي يتهتع بٍا الطاقـ العاهؿ وادارتً
لهوقع الحدث وسالسة ادراتاتً وسرعتٍا في ىفس الوقت .وبهقارىة ٌذا الهؤشر بمغت حاالت الوفاة
 63حالً في العاـ  2012اي بزيادة  19حالة عف العاـ  ،2011ويهكف ايعاز ذلؾ لممغرات
التالية (الدفاع الهدىي2011 ،؛ الدفاع الهدىي:)2012 ،
أ -قوة الحادث وحاالت االصابة فيً ودردة ،طورتً .
ب -ودود حوادث غير طبيعية ،الؿ العاـ  2012وهماؿ عميٍا حادث باص طمبة في دبع،
وحوادث الطرؽ في طولكرـ وغيرٌا.
ت -البعد الدغرافي لمحادث عف اقرب هركز لمدفاع الهدىي هها يزيد وقت االستدابة بشكؿ
كبير.
ث -االستهرار في بىات ددار الفصؿ العىصري وعزؿ تدهعات سكاىية باكهٍا حالت دوف
وصوؿ الدفاع الهدىي لهىطقة الحادث ،والتوسع االستيطاىي واالغالقات والطرؽ االلتفافية
والتي فاقهت الوضع وزادتً تعقيدا.
ج -ضعؼ التىسيؽ هع الهؤسسات ذات العالقة هف الٍالؿ االحهر،الشرطة ،شركات
الهصاعد ،اتحاد الهقاوليف وو ازرة العهؿ.
ح -عدـ االلتزاـ بهعدات السالهة الهٍىية في الهشاريع الصىاعية وورش العهؿ وهواقع البىات
واالىشات هها ادى الى حاالت وفاة فورية ىتيدة االصابة.
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خ -هحدودية العهؿ عمى الشوارع االقميهية في الهىاطؽ الهصىفة "ج" حيث ال يسهح بالعهؿ
لطواقـ االىقاذ في حوادث السير اال بعد قدوـ الشرطة االسرائيمية.
د -عدـ ودود غرفة عهميات هشتركة عمى هستوى الضفة العربية لمتد،ؿ وهتابعة الحدث.
بالردوع إلى هؤشر الصابات والوفيات التي ٌي الحاالت التي تـ التعاهؿ هعٍا في
دهيع أعهاؿ الدفاع الهدىي والحوادث الهرتبطة بالعهؿ .وتطبيقٍا عمى ٌدؼ الدفاع الهدىي في
حهاية األرواح والههتمكات ،يتطمب ذلؾ استراتيدية لمعهؿ عمى ت،فيض ىسبة الصابات والوفيات
إلى ادىى حد ههكف بها يتفؽ ذلؾ هع هسألة المغرات وتقميؿ زهف االستدابة.
ربط مؤشرات الحوادث واالصابات:
يالحظ اف ٌىاؾ زيادة في هعدؿ الحوادث التي تـ التعاهؿ هعٍا أدى إلى زيادة في
الصابات والوفيات ،عالوة اف المغرات التي تـ ذكرٌا هف قبؿ لعبت دو ار واضحا في ذلؾ ،وعميً ال
بد هف هعالدة المغرات السابقة هف ،الؿ سياسات ت،طيطية تحقؽ الٍدؼ الهطموب بحهاية ا ارواح
السكاف ،وبالتالي تقمؿ هف هعدالت االصابات والوفيات ،كها يهكف هف ،الؿ توزيع هدهوعات
الهتطوعيف إلى أقصى حد ههكف في الضفة الغربية ،رفع هعدؿ االستحابة لمحوادث ،عمهاً باىً تـ
إىشات هدهوعات الهتطوعيف اضافة الى االالؼ هف هىاصري الدفاع الهدىي والذيف ،ضعوا لدورات
في عموـ الدفاع الهدىي اال اف الدفاع الهدىي لـ يتهكف هف استغالؿ قدراتٍـ بالشكؿ الهطموب ىظ ار
لعدـ تهكىً هف تدٍييزٌـ وتزويدٌـ بالهعدات الهطموبة؛ لضعؼ الهوارد واالهكاىات لدى الدفاع
الهدىي ٌذا هف داىب ،اها هف داىب ا،ر فاىً يهكف ،فض هؤشرات الحوادث واالصابات برفع
الوعي في هداالت األهف والسالهة وسيظٍر ذلؾ الحقا هف ،الؿ هؤشر التدابير الوقائية وذلؾ
لمهؤسسات والهراكز التدارية والصىاعية ،بالضافة إلى رفع قدرات وهستوى العهؿ في الدفاع
الهدىي هف ،الؿ عهميات ودورات التدريبية التي يىفذٌا طواقـ الدفاع الهدىي (الدفاع الهدىي،
2011؛ الدفاع الهدىي.)2012 ،
هف ،الؿ الهؤشرات السابقة والبيىات اال،رى يتضح لىا عدد هف ىقاط القوة والضغؼ
في ،دهات الدفاع الهدىي وٌي كالتالي (الدفاع الهدىي:)2012 ،
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 نقاط القوة
 .1زيادة عدد هراكز الدفاع الهدىي بىسبة  %21هف ،الؿ استحداث هراكز دديدة.
 .2الدفاع الهدىي لديً التفات واٌتهاـ في اهور االىقاذ هف الىواحي التدريبية ،ورفع قدراتً
واهكاىياتً.
 .3اصبح الشركات لمدفاع الهدىي يدركوف دور الدفاع الهدىي ويتودٍوف اليً استىادا
لمهذكرات التفاٌـ ،وتوقيع ٌذي الهذكرات حيز التىفيذ في الهيداف هف ،الؿ غرؼ
الطوارئ.
 .4اصبح ٌىاؾ بعض السياسات الههىٍدة والوقائية لهىع وقوع حوداث.
 .5تـ تحديد ىطاؽ عهؿ لكؿ هركز ،دهات الدفاع الهدىي بحيث يهىع ذلؾ تدا،ؿ العهؿ.
 .6تفعيؿ دور الرقابة عمى هراكز وطواقـ الدفاع الهدىي وهقدراتً.
 نقاط الضعف
 .1الىهو الطبيعي لمحوادث.
 .2الىهو الطبيعي في عدد السكاف حيث اف هعدؿ الزيادة الطبيعية في فمسطيف يعتبر
هرتفعا اذا ها قورف هع ها ٌو عالهي.
 .3ضعؼ قدرات الدفاع الهدىي واهكاىياتً هف حيث عدد الهراكز وعدد الطواقـ وعدد
وىوعية هعداتً والياتً العاهمً.
 .4الضعؼ في القوة البشرية الهدربة حيث يفتقد الدفاع الهدىي لهركز تدريب هت،صص
لتدريب طواقهً عمى العموـ االساسية والهت،صصة ،وعدـ ودود دورات تىشيطية بشكؿ
دوري.
ٌ .5ىاؾ حاالت تسديؿ هضاعفة تحدث في حاؿ تد،ؿ هركزيف في ىفس هوقع الحدث
لدى االدارة العاهة لمعهميات في الدفاع الهدىي.
 .6ال يودد دٍة رسهية وحيدة هسؤولة عف تحديد عدد االصابات وعدد الوفيات بشكؿ
دقيؽ لضعؼ التىسيؽ والتدا،ؿ بيف الدٍات الشريكة بدوف تىظيـ.
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 .7ال يودد احصائيات العداد الحوادث التي تقع ،ارج تغطية الدفاع الهدىي والتي ال
يتد،ؿ الدفاع الهدىي في التعاهؿ هعٍا او ا،هادٌا.
 .8عدـ تسديؿ الحوادث التي تتعاهؿ هعٍا فرؽ الهتطوعيف والتي تقوـ بالتعاهؿ هع
الحريؽ لمحيمولة دوف تض،هً والسيطرة عميً دوف تد،ؿ طواقـ الدفاع الهدىي
الهت،صصة.
 .9ال يودد ٌيكمية مابتً لطواقـ في ادارة االطفات واالىقاذ.
 .10ارتفاع في اعداد الحوادث الهرورية.
ثانيا :مؤشر السالمة والوقاية
يبيف الددوؿ رقـ ( )4-3القيـ الحقيقية التي أىدزت لمدفاع الهدىي بهداؿ السالهة
والوقاية في عاـ  ،2012هقارىة هع العاـ  2011وذلؾ لمر،ص التي ىتدت عف الزيارات الهيداىية
هف قبؿ طواقـ الدفاع الهدىي عمى الهىشات التدارية والصىاعية وهىشات ال،دهات العاهة ،ويظٍر
ارتفاع في الهؤشر في وضع هتطمبات السالهة والوقاية حيز التىفيذ ،حيث بمغ عدد الهىشآت التي
حصمت عمى تصريح السالهة والوقاية بعد التاكد هف تىفيذٌا لمهتطمبات وفؽ الموائح التىفيذية
الهىظهة لقاىوف عهؿ الدفاع الهدىي رقـ  3لمعاـ  1998كاىت  22896هىشأة ىتيدة  43548زيارة
هيداىية ،اف زيادة الهؤشر لتر،يص ٌذي الهىشآت هف قبؿ هها يعىي اف الدزت االكبر هف اشتراطات
السالهة والوقاية قد تـ تىفيذٌا في العاـ السابؽ ،وىتيدة لمهتابعات الحميمة لمهىشآت ،اضافة الى
تزايد اعداد الحوادث االهر الذي دفع اصحاب تمؾ الهىشآت لمتطبيؽ اشتراطات السالهة والوقاية
فيٍا ،كها تـ ربط تصريح الدفاع الهدىي باذف ربط التيار الكٍربائي لمهىشأت الدديدة هف ،الؿ
هذكرات تفاٌـ هع شركات الكٍربات (الدفاع الهدىي.)2012 ،
جدول رقم ( :)4-3عدد تراخيص المنشآت وعدد الزيارات الميدانية في السنوات ()2012،2011
2011م

2012م

معدل التغير بالنسبة المئوية مقارنة بالعام2011م

ترخيص منشات 21,652

22,896

%5+

الزيارات الميدانية 46,011

435548

%5-

المصدر :الدفاع الهدىي2010 ،؛ الدفاع الهدىي 2011 ،؛ الدفاع الهدىي. 2012 ،
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وعمى الرغـ هف اىٍا تؤكد كمافة الزيارات اال اف عدد كبير هف الهىشآت لـ تمتزـ بالتطبيؽ ولـ
تحصؿ عمى تصريح السالهة العاهة والذي يصدر عف الدفاع الهدىي ،وعميً ال بد هف اف تتضهف
اٌداؼ الدفاع الهدىي ضهف االستراتيدية العاهة لمدفاع الهدىي ترسيخ في هفاٌيـ السالهة والوقاية
في أوساط الهواطىيف والتعاوف هع الدٍات ذات العالقة هف ،الؿ شبكة تعاوف همؿ البمديات،
الوزرات ،غرؼ الصىاعة والتدارة ،و ازرة االقتصاد وغيرٌا ،ووضع ،طوات قاىوىية له،الفة الهىشآت
غير الهمتزهة بتطبيؽ هتطمبات الوقاية والسالهة هها يشكؿ ،طر عمى حياة الهواطىىيف ويرفع
احتهالية وقوع حوداث بٍا ،كها اف ٌىاؾ زيادة طبيعية في عدد الهىشآت في الضفة الغربية وىقص
في االهكاىيات في الطواقـ واالليات لموصوؿ اليٍا ،هع عدـ تعاوف هف قبؿ البمديات والٍيئات
الهحمية بصفتٍا دٍة التر،يص لمهباىي ودٍة التر،يص لمحرؼ والصىاعات هع الدفاع الهدىي كؿ
ذلؾ امر بشكؿ واضح ،هع عدـ ودود احصائية هوحد العداد الحرؼ والصىاعات عمى هستوى
الضفة (هقابمة هع ضراغهة.)2013 ،
كها اى،فض هؤشر الزيارات الهيداىية لمعاهميف في هداؿ السالهة والوقاية إلى  %5بالىسبة
لمعاـ 2011؛ عمى الرغـ اىً يعتبر هرتقعا اذا ها قورف هع العاـ  ،2010حيث ارتفع هؤشر
التر،يص إلى  ،٪43ويهكف اف يعزى ذلؾ الى االضرابات الهستهرة في الهؤسسات والو ازرات
الحكوهية التي تهت هف ،الؿ الىقابات في القطاعات اله،تمفة ،كذلؾ الوضع االقتصادي الذي
هرت بً الضفة الغربية ىتيدة تقميص الهساعدات ال،اردية كوسيمة لمضغط لدفع القيادة الفمسطيىية
عف الترادع عف تقديـ اواراقٍا لمحصوؿ عمى العضوية في االهـ الهتحدة والذي ادى الى ضعؼ
االقتصاد لمهىشآت وتوقؼ العديد هىٍا عف العهؿ ،حيث ارتفع هعدؿ البطالة في العاـ  2012بيف
األفراد الهشاركيف في القوى العاهمة  15سىة فأكمر  141( %19ألؼ عاطؿ عف العهؿ) في
الضفة الغربية (الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي2012 ،؛ الدفاع الهدىي2010 ،؛ الدفاع
الهدىي.)2011 ،
ويهكف تحديد الفدوات التالية التي تـ الحصوؿ عميٍا هف ٌذي الهؤشرات(الدفاع الهدىي: )2012،

أ -عدـ ودود العدد الهطموب هف العاهميف (الهفتشيف) في الدفاع الهدىي في قسـ السالهة
والوقاية وعدـ توزيعٍـ عمى الهحافظات بالشكؿ الهىاسب اعتهادا عمى اىواع الت،صص.
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ب -ىقص الهعدات واآلالت التي ت،ص عهؿ طواقـ التفتيش ب،اصة وسائط الىقؿ.
ت -وعدـ ودود الوعي هف الدراتات الالزهة لمسالهة والوقاية في أوساط الهواطىيف.
ث -عدـ تدريب الهوظفيف عمى التطورات العالهية والعمهية في هداؿ تطبيؽ هفاٌيـ السالهة
العالهية بشكؿ دوري.
ج -عدـ توفر قاعدة بياىات يحتوي عمى العدد العاـ لمهؤسسات والشركات وهراكز التسويؽ
وغيرٌا.
ح -عدـ تفعيؿ القاىوف بشكؿ كاهؿ بها ي،ص الهىشآت اله،الفة بحسب الهادة رقـ  20هف
القاىوف رقـ  3لمعاـ 1998ـ والتي تىص اىً " إذا لـ يقـ أصحاب العقارات واألبىية أو
شاغموٌا بتىفيذ الدراتات واألعهاؿ الهفروضة عميٍـ ألغراض الدفاع الهدىي تقوـ الهديرية
وتحصؿ ٌذي الىفقات
العاهة لمدفاع الهدىي بتىفيذ ٌذي األعهاؿ والدراتات عمى ىفقتٍـ،
ّ
بالطريقة التي تحصؿ فيٍا األهواؿ إذا لـ يقـ أصحاب العقارات واألبىية أو شاغموٌا بتىفيذ

الدراتات واألعهاؿ الهفروضة عميٍـ ألغراض الدفاع الهدىي تقوـ الهديرية العاهة لمدفاع
الهدىي بتىفيذ ٌذي األعهاؿ والدراتات عمى ىفقتٍـ" كها تشترط الهادة  22باف ال تهىح
ر،ص البىات التي تصدر بهودب أي قاىوف أو ىظاـ يتعمؽ بتىظيـ الهدف والهباىي أف تىص
عمى قياـ الهر،ص لً بهقتضيات الدفاع الهدىي.
يدب أف تطبؽ االستراتيدية الصحيحة لموصوؿ إلى األٌداؼ العاهة هف ،الؿ توفير
الهوظفيف الهدربيف الذيف يعهموف بكفاتة هٍىيا في ظروؼ ديدة  ،وتوفير هتطمبات العهؿ كاهمة
همؿ الهعدات واآلليات دىبا إلى دىب هع التدريب لدهيع أفراد الهدتهع عمى احتراـ هفاٌيـ السالهة
والوقاية ،والتي يتـ تحديدٌا هف قبؿ ٌذا الطاقـ.
ثالثا :مؤشر الوعي المجتمعي والتدريب العام
هف ،الؿ عدد الدورات والهستفيديف هىٍا في الددوؿ رقـ ( ،)5-3فهف الهٍـ أف ي،ضع
ٌذا الهؤشر لمهقارىة هع عدد هف الهواطىيف والسكاف لهعرفة البعد الحقيقي لموعي الهدتهع التي
اعتهدٌا الدفاع الهدىي في هفاٌيـ السالهة والوقاية ،والتأٌب لمهراحؿ الهقبمة.
ويظٍر الهؤشر زيادة كبيرة في عدد الدورات التي تـ تقديهٍا لمهدتهع الهدىي كها ٌو
هوضح بالشكؿرقـ ( ، )3-3ويردع ذلؾ الى االٌتهاـ الكبير لدى ادارة الدفاع الهدىي بعد ادراكٍا
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اٌهية التدريب ودوري في التقميؿ هف وقوع الحوادث وبالتالي التقميؿ هف عدد االصابات والوفيات
الىادهة عىٍا ،كها اىً قد اصبح لدى الهواطف هعرفة بضرورة االطالع والتدرب عمى عموـ الدفاع
الهدىي حفاظا عمى حياتً بشكؿ ىسبي.
جدول رقم ( :)5-3عدد الدورات وعددالمستفيدين منيا من المجتمع المدني في السنوات
()2010،2011،2012

عدد الدورات لممجتمع المدني
عدد المستفيدين من الدورات
من المجتمع المدني

2010م

2011م

2012م

522

648

1,088

معدل التغير بالنسبة المئوية

103,663 94,341 93,571

مقارنة بالعام2011م
%68+
%10+

المصدر :الدفاع الهدىي2010 ،؛ الدفاع الهدىي 2011 ،؛ الدفاع الهدىي.2012 ،

وال بد لالشارة ٌىا اال اف دهج الىوع االدتهاعي في دورات الدفاع الهدىي كاف لً الدور
االكبر في ارتفاع هؤشر التدريب والوعي العاـ ،اضافة الى تشكيؿ وتفعيؿ دور عدد هف فرؽ
الهتطوعيف عمى هستوى الضفة الغربية ب،اصة في الهىاطؽ الهٍهشة واله،يهات حيث بمغ عددٌا
وبحسب تقارير الدفاع الهدىي الى  50فرقة هتطوعة بهدهوع عاـ هقداري  3000هتطوع هف
الهدتهع الهحمي هوزعيف عمى اكمر هف  20هركز في الضفة الغربية ،وتدار ٌذي الهراكز هف قبؿ
الدفاع الهدىي اال اىٍا غير هدٍزة بالشكؿ الهطموب ،وٌىا ال بد هف االشارة الى اف الزيادة في عدد
الدورات تتطمب اعداد هدربيف وتأٌيمٍـ ودعـ لودستيا بكافة هعدات التدريبية الالزهة هف ،الؿ
دراسة هيداىية عمهية لمواقع الحالي لمتدهعات السكاىية (الدفاع الهدىي.)2012 ،
وهف ،الؿ االطالع عمى تقارير ادارة التدريب يتبيف لىا تكرار هىح الدورات لىفس
الهدهوعات في العاـ السابؽ ،دوف ودود هعيار لتحديد عدد الهستفيديف هف الدورات حيث اف
التقرير في حاؿ تدريب هدرسة عمى عموـ اال،الت يعتبر العدد الكمي لمطمبة والٍيئات التدريسية
واالدارية لديٍا هستفيدف وهدربيف عمى عموـ الدفاع الهدىي عمى الرغـ هف عدـ ،ضوعٍـ لدورة
هتكاهمة في عموـ الدفاع الهدىي (هقابمة هع ذياب.)2012 ،
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وهف ،الؿ تحميؿ ٌذي الهؤشرات يهكف تحديد عدد هف المغرات الهتعمقة بٍذي الهؤشرات وٌذي
المغرات ٌي التالية (الدفاع الهدىي:)2012 ،
أ -عدـ ودود الوعي بيف الهواطىيف حوؿ أٌهية التدريب والتأٌب والوقاية والسالهة.
ب -ىقص حاد في تدريب الهوظفيف ،وعدـ القدرة عمى توفير الت،صصات التدريبية الالزهة
لدهيع الهحافظات.
ت -عدـ ودود استراتيدية لمتدريب القائـ عمى الهدتهع الذي يىص عمى أف دهيع الهواطىيف
يدب أف ت،ضع لهمؿ ٌذي الدورات والهفاٌيـ.
ث -ضعؼ التىسيؽ بيف الهؤسسات وعدـ إدراؾ أٌهية هفاٌيـ الحهاية الهدىية.
ج -ضعؼ القدرة عمى التدريب ،ىتيدة ىقص اآلالت والهعدات.
ح -مهة ىقص في اهكاىيات فرؽ الهتطوعيف ،وليس ها يكفي هف االٌتهاـ أو وسيمة دعـ لٍـ
هف قبؿ الهعىييف ،واالقتصار عمى دهج الهتطوعيف ضهف برىاهج التاهيف الصحي
العسكري فقط او تعاوف بسيط هف بعض الهدالس الهحمية.
رابعا :مؤشر القوى البشرية
تـ تدىيد وتوظيؼ ودهج كادر هت،صص وهؤٌؿ لمعهؿ ضهف طواقـ الدفاع الهدىي
،الؿ العاـ  .2012وذكر تقرير قسـ التطوير والت،طيط في الدفاع الهدىي باف يىبغي أف يصؿ
عدد الطواقـ إلى  1800عمى األقؿ هوزعيف عمى  28هركز بعدد  56عىصر ليتهكف األفراد لمقياـ
بٍذي الهٍاـ وفقا لمهواصفات والهعايير العالهية لمٍيكميات االدارية الوادب العهؿ بٍا في هراكز
،دهات الدفاع الهدىي ضهف استراتيدية الدفاع الهدىي .وقد كافح الدفاع الهدىي لمحصوؿ عمى
القبوؿ والهوافقة هف قبؿ الحكوهات الفمسطيىية ،ويبمغ عدد العاهميف في الدفاع الهدىي  1149في
العاـ  2012اي اف الكادر الحالي لمدفاع الهدىي ٌو  ٪64هف العدد الدهالي الهىصوص عميً
في تمؾ االستراتيدية ال،اصة بالدفاع الهدىي ،وٌذا يعىي اف كؿ هوظؼ لدى الدفاع الهدىي يعهؿ
بطاقً اكمر هف الهفترضة  ،وعىد هقارىً ذلؾ هع العدد الكمي لمسكاف يتبيف اف كؿ هوظؼ الدفاع
الهدىي يقدـ ،دهات الدفاع الهدىي ؿ 2305ش،ص في الضفة الغربية والذي هف الهفترض اف
يقدهٍا فقط الى  700ش،ص بحد اقصى وفؽ استراتيدية الدفاع الهدىي (الدفاع الهدىي.)2012 ،
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كها تددر االشارة ٌىا الى ودود العديد هف رداؿ طواقـ االطفات واالىقاذ هف كبار السف
والهرضى عمى رأس ال،دهة ،وعدـ ودود براهج لياقة بدىية ضهف براهج الدفاع الهدىي لمطواقـ
الشابة لمحافظ عمى قدرتٍا عمى العهؿ ،وٌىا يهكف أف تصاغ الفدوات التي تـ تحديدٌا عمى الىحو
التالي (الدفاع الهدىي:)2012 ،
أ -كادر الدفاع الهدىي ال يتىاسب هع حدـ العهؿ والهٍاـ التي يقوـ بٍا الدفاع الهدىي.
ب -التوزيع العاـ لمعاهميف ال يتىاسب هع حدـ العهؿ.
ت -عدـ اىتظاـ سير ال،طة التي وضعٍا الدفاع الهدىي ضهف استراتيديتة لتطوير ،دهاتً
ورفع عدد القوى البشرية.
ث -عدـ االٌتهاـ الكافي باستراتيدية الدفاع الهدىي هف قبؿ الحكوهة الفمسطيىية.
خامسا :مؤشر الخدمات والسكان
اف حهاية االرواح والههتمكات العاهة وال،اصة لمهواطىيف وقاطىي فمسطيف ٌو ٌدفاً يهمؿ
روح ٌذا الهؤشر ،والذي يعتهد باالساس عمى العدد العاـ والىهو الطبيعي لمسكاف بالهقارىة
بال،دهات التي يتـ تقديهٍا هف قبؿ طواقـ العهؿ في الدفاع الهدىي ،وسيتـ هف ،الؿ ٌذا الهؤشر
هىاقشة الهؤشرات الفرعية الهرتبطة بالهؤشر ،حيث سيتـ تحميؿ الهؤشر الفرعي االوؿ وٌو لم،دهات
حسب التعداد السكاىي ،والهؤشر الفرعي الماىي وٌو لم،دهات حسب التوزيع الدغرافي (الدفاع
الهدىي:)2012 ،
أ -مؤشر فرعي اول – الخدمات حسب التعداد السكاني
اف الهعايير الدولية لتقديـ ال،دهات لمهواطىيف تبمغ  30000هواطف لكؿ هركز كها ٌو وارد
بالفصؿ الماىي هف الدراسة ،وٌذا ها يبتعد كمي ار عف الىتائج التي توصؿ اليٍا الهؤشر الحالي،
هحددا بذلؾ فدوة عهيقة واىحرافا يدب االٌتهاـ بهعالدتً والسيطرة عميً بشكؿ ديد ،حيث بمغ عدد
هراكز الدفاع الهدىي واالطفات  32هركز في العاـ  2012اي اف الهركز الواحد فكاف ي،دـ %3
هف التعداد العاـ لمسكاف حيث كاف ي،دـ  80273هواطف ،وٌذا يعىي اف الهركز الواحد كاف يعهؿ
طاقة تشغيمية تفوؽ قدرتة االستيعابية باكمر هف ضعفيف ( .)%63هع العمـ اف عدد هراكز الدفاع
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الهدىي زاد ،الؿ العاـ  2012عىً عف العاـ االسبؽ بىسبة  %21اال ٌذي الزيادة اال اىٍا تصبح
عادزة عف تقديـ ال،دهات اذا ها حدمت كارمة تفوؽ قدراتٍا الى داىب الىهو السكاىي الطبيعي.
ب -مؤشر فرعي ثاني – الخدمات بناء عمى الدراسة الجغرافية
كها درت الهقارىة بالهعايير الدولية بها ي،ص التوزيع السكاىي فاف الهعايير الدولية الواردة
بالفصؿ الماىي هف الدراسة ايضا اشارت الى قصور في تقديـ ال،دهات بىات عمى الدراسة الدغرافية
لمهىطقة .اف ال،دهات لكؿ هركز هف هراكز الدفاع الهدىي يدب اف ت،دـ دائرة دغرافية بهساحة
تقارب  80كـ ²ها يعىي اف الضفة الغربية والتي تبمغ هساحتٍا 5655كـ ²يدب اف يتـ ،دهتٍا
ببىات هراكز اضافية لموصوؿ الى العدد الهطموب وٌو  71هرك از هوزعيف عمى كاهؿ الضفة
الغربية ،اي اف كؿ هركز ي،دـ ها يقارب  171كـ ،²غير اف التوزيع الدغرافي لمسكاف غير
هتساوي عمى الضفة الغربية.
اف ارتباط الدراسة السكاىية بالدراسة الدغرافية وتطبيقٍا عمى هراكز الدفاع الهدىي يرتبط
ارتباطا وميقا بالهىاطؽ الهاٌولة بالسكاف والهىاطؽ الىائية والبعد الدغرافي بيىٍا ،وبالتالي فاف
الهعايير الدولية التي تـ الحديث عىٍا يدب اف ت،ضع لهعايير فمسطيىية يتـ دراستٍاعمى ارض
الواقع ،وهف ،الؿ التحميؿ السابؽ فقد تـ تحديد بعض الفدوات التي توادً عهؿ طاقـ الدفاع
الهدىي و التي يهكف ادهالٍا في التالي (الدفاع الهدىي:)2012 ،
أ-

قمة عدد الهراكز التي تقدـ ،دهات الدفاع الهدىي لمسكاف.

ب-توزيع الهراكز القائهة أصال لـ يكف حسب الهقاييس و الهعايير الدولية .
ت-عدـ ودود هراكز الدفاع الهدىي في العديد هف الكمافات السكاىية.
ث-عدـ فتح هراكز دديدة هع آليات دديدة.
ج -عدـ االٌتهاـ الرسهي و الحكوهي و الدولي بالهشاريع التطويرية لمدفاع الهدىي.
ح -الزيادة السكاىية غير هتىاسبة هع الزيادة في هراكز ال،دهة لمدفاع الهدىي.
سادسا :مؤشر زمن االستجابة
اف الهٍهة االساسيً لعهؿ الدفاع الهدىي وا،ضاع كؿ قدراتً واهكاىياتًٌ ،و الوصوؿ الى
ٌدفً العاـ في الحفاظ عمى االرواح والههتمكات العاهة وال،اصة .وياتي ذلؾ هف ،الؿ تقميص
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وقت االستدابة لمطاقـ العاهؿ والذي يؤشر عمى تطور تمؾ الطواقـ العاهمة سوات كاف ذلؾ في
هفٍوـ القدرات الهادية او الهعىوية .ويهكف قياس هدى ىداحً بتحقيؽ الٍدؼ العاـ بقياس التطور
في ادات تمؾ الطواقـ العاهمة ،سوات في هداؿ االطفات او تطبيؽ االدراتات العاهة في السالهة
والوقاية هف ،الؿ هؤشر زهف االستدابة ،واعتهادا عمى الهعموهات واالرقاـ التي تـ تحقيقيٍا في
سىة  2012والتي وردت في التقرير السىوي ،يهكف هف قياس هؤشر وقت االستدابة لمطاقـ العاهؿ
في الدفاع الهدىي في دهيع الحوادث التي تـ التعاهؿ هعٍا ،الؿ العاـ .والتي تـ تقسيهٍا الى
حوادث اىقاذ واطفات وادراتات سالهة ووقاية الى داىب الوعي الهدتهعي والتدريب العاـ ،حيث اف
الىاتج شهولي لمتدا،ؿ وىقاط التقاطع بيف كؿ تمؾ الهؤشرات والهؤشر العاـ لوقت االستدابة،
والددوؿ رقـ ( )6-3يبيف زهف االستدابة (الدفاع الهدىي.)2012 ،
جدول رقم ( :)6-3زمن االستجابة في السنوات ()2010،2011،2012
2011 2010
زمن االستجابة
(دقيقة)

17

16

2012

الزمن المطموب

معدل التغير بالنسبة المئوية

عالميا

مقارنة بالعام 2011
8

15

%6.7-

المصدر :الدفاع الهدىي2010 ،؛ الدفاع الهدىي 2011 ،؛ الدفاع الهدىي. 2012 ،

ويقاس هؤشر الزهف هف وصوؿ رداؿ الطفات  ،هركبة االطفات (طاقـ الدفاع الهدىي) هىذ
وقت البالغ عف الحادث (الهواطىيف) .حيث تـ أ،ذ عيىات هف دهيع الهحافظات عمى الحوادث
الشاهمة ،وتشير تقارير الدفاع الهدىي الى اف زهف االستدابة بمغ في العاـ 2007ـ بمغت 25
دقيقة ،وقؿ عمى التوازي حتى وصؿ بالعاـ 2012ـ الى 15دقيقة ،وبهقارىة ٌذي الىتيدة هع ها ٌو
هطموب في الهعايير العالهية ب ( 8دقائؽ) يالحظ أف ٌىاؾ فدوة واسعة  ،وٌذا الزهف ي،تمؼ هف
هركز الى ا،ر وهف هحافظة الى ا،رى تبعا لم،صوصية التي تؤمر عمى كؿ هىٍا ،ولكف يىبغي
الشارة إلى أف صعوبة قياس ٌذا الهؤشر ٌو اعتهادٌا عمى الوقت وعمى فترات ه،تمفة هف اليوـ،
حيث ي،تمؼ زهف االستدابة في الصباح هف وقت الظٍيرة أو حتى الميؿ ،وأيضا يعتهد عمى
الهسافة بيف هركز الدفاع الهدىي وبيف هوقع الحدث ،وتددر الشارة ٌىا إلى أف السرعة القصوى
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لسيارة االطفات او الىقاذ السيارة الدديدة ال يتداوز ( 80كيموهت ار في الساعة) ،هع العمـ اف شبكة
الطرؽ الحالية ال تسهح باف تصؿ السرعة الى ٌذا الحد دا،ؿ حدود الهدف (الدفاع الهدىي،
.)2012
 2.6.3مؤشرات عمل مراكز االسعاف
استىاداً لهذكرة التفاٌـ بيف الدفاع الهدىي ودهعية الٍالؿ الحهر الفمسطيىي (الهمحؽ رقػـ )1
والتػػي تقضػػي بػػاف توكػػؿ هٍػػاـ االسػػعاؼ والط ػوارئ الػػى دهعيػػة الٍػػالؿ االحهػػر الفمسػػطيىي اضػػافة
لهدػػاؿ االغامػػة واالسػػعاؼ وىقػػؿ الهصػػابيف ،والتىسػػيؽ الكاهػػؿ فػػي حػػاالت ح ػوادث السػػير وعهميػػات
االسػػعاؼ واال،ػػالت واالىقػػاذ الهتعمقػػة بٍػػا .فػػالٍالؿ االحهػػر صػػاحب الهسػػؤولية الكاهمػػة عػػف داىػػب
االغامة واالسعاؼ والطوارئ في الضفة الغربيػة بهودػب هرسػوـ رئاسػي ،ويعتبػر االسػعاؼ والطػوارئ
هف اساسيات ال،دهات الصحية التي تقدهٍا الدهعية لمهواطىييف الفمسطيىييف ،ويىفذ برىاهج الطوارئ
عبػر دٍػاز االسػعاؼ االولػي وهعٍػد االسػعاؼ والطػوارئ فػي الٍػالؿ االحهػر ،حيػث تقػدـ الدهعيػة
،ػدهاتٍا عبػػر  11ه اركػػز رئيسػػية و 18هركػػز فرعػػي فػػي الضػػفة الغربيػػة ،وباسػػطوؿ هكػػوف هػػف 64
سػػيارة اسػػعاؼ عاديػػة و 12سػػيارة وح ػدة عىايػػة هكمفػػة والعش ػرات هػػف الهتطػػوعيف (الٍػػالؿ االحهػػر،
.)2012
ولتقييـ الوضع الحالي يهكف التطرؽ الى بعض الهؤشرات ال،اصة بعهؿ الٍالؿ االحهر ،تـ
تحديد هؤشرات ليسٍؿ التعاهؿ هعٍا وا،ضاعٍا لمتقييـ والتحميؿ اعتهادا عمى التقارير السىوية
ال،اصة بدائرة االسعاؼ والطوارئ في الٍالؿ االحهر ،وٌي هؤشر الحوادث والصابات ،هؤشر
الوعي الهدتهعي ،هؤشر القوى البشرية ،هؤشر ال،دهات والسكاف ،وهؤشر وقت االستدابة.
اوال :مؤشر الحوادث واالصابات
تفيد التقارير الصادرة عف دائرة االسعاؼ والطوارئ في الٍالؿ االحهر اىً قد تـ التعاهؿ هع
 55656حالػة طػوارئ ،ػػالؿ العػاـ  2012فػػي الضػػفة الغربيػة ،تتضػػهف حػػاالت تػـ ىقمٍػػا وا،ػػرى تػػـ
التعاهؿ هعٍا هيداىيا ،وتتعػدد الحػاالت حيػث اف هىٍػا حػوادث سػير ،حػاالت والدة ،حػاالت هرضػية،
ىقػؿ هرضػػى سػػرطاف ،ىقػػؿ هرضػػى كمػػى ،شػػٍدات ،اصػػابات رصػػاص حػػي ورصػػاص هطػػاط وشػػظايا
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وصابات ا،تىاؽ بالغاز الهسيؿ لمدهوع ،وا،رى عػالج هيػداىي هىٍػا اىعػاش القمػب والرئػً ،وبالهقارىػة
ه ػػع الع ػػاـ  2011فيبم ػػغ ع ػػدد الح ػػاالت الت ػػي ت ػػـ التعاه ػػؿ هعٍ ػػا  44364حال ػػة ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة
(الٍالؿ االحهر2011 ،؛ الٍالؿ االحهر.)2012 ،
ويتبيف لىا اف ٌىاؾ ارتفاع في هؤشر الحوادث في العاـ  2012هقارىة بالعاـ  2011بىسبة
 ،% 25ويعزى ذلؾ الى عدة عواهؿ هىٍا الزيادة الطبيعية في اعداد الحوادث ،وارتفاع هؤشر الوعي
الهدتهعي والتدريب العاـ والذي سيتضح الحقاػ اضافة الى رفع القدرات حيث تـ استبداؿ  3سيارات
اسعاؼ با،رى حديمة ،الؿ الربع االوؿ هف العاـ ( 2012الٍالؿ االحهر2011،؛ الٍالؿ االحهر،
.)2012
وٌىا ال بد هف االشارة الى اف العواهؿ السياسية في الضفة الغربية هف هسيرات تتعمؽ
بالسياسة لمحكوهة وحالة التوتر التي شٍدٌا صيؼ العاـ  ،2012قد زاد هف الهوادٍات الهيداىية،
والعواهؿ اال،رى التي يتحهؿ االحتالؿ بٍا الهسؤلية الكبرى ،وبالتالي رفع هف عدد الحاالت التي
تعاهمت هعٍا طواقـ االسعاؼ والطوارئ في الضفة والتي تعد زيادة غير طبيعية .كذلؾ فقد شٍد
ىشاط الٍالؿ االحهر توسعاً بحيث اصبح قسـ االسعاؼ والطوارئ يتوادد في العديد هف االىشطة
الحيوية هف احتفاالت وهٍرداىات ،هسيرات سمهية ،قضايا طبية ،وأىشطة رياضية ،الؿ العاـ
 ،2012وٌذا زاد هف عدد الحاالت التي تـ التعاهؿ هعٍا هف قبؿ طواقـ االسعاؼ والطوارئ وقمؿ
هف زهف االستدابة وساٌـ في التقميؿ هف عدد الوفيات التي التي تىتج عف الهضاعفات بسبب
تا،ر عهميات االسعاؼ االولى (هقابمة هع حىتش.)2013 ،
كها بمغت عدد االصابات التي تعاهمت هعٍا طواقـ االسعاؼ  5497اصابة في العاـ
 ،2012فيها بمغت  2607اصابة في العاـ  ،2011وٌذا الهؤشر يعتهد بالضرورة عمى هؤشر
الحوادث ويتزايد هعً باطراد (الٍالؿ االحهر2011 ،؛ الٍالؿ االحهر.)2012 ،
كها يددر االشارة ٌىا الست،داـ براهج توديً الحركة (  ) GISفي دهعية الٍالؿ الحهر ،
ولكف يقتصر عمى احتساب زهف االستدابة دوف التهكف هف توديً حركة سيارة االسعاؼ الى
هىطقة الحدث وتدىب اال،تىاؽ الهروري السباب اهىية تتعمؽ باالحتالؿ (هقابمة هع االحهد،
.)2013
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ثانيا :مؤشر الوعي المجتمعي
عقد هراكز االسعاؼ والطوارئ لدى الٍالؿ االحهر  108دورات في عموـ االسعاؼ االولي
في العاـ  ،2012فيها بمغت عدد الدورات  74دورة ،الؿ العاـ  ،2011وبهقارىة بيف العاهيف
يالحظ تزاديد في الهؤشر اال اىً يبقى هى،فضا هع الهقارىة بعدد السكاف الكمي وددوؿ رقـ ()4-3
يبيف اعداد الهستفيديف هف التدريب (الٍالؿ االحهر2011،؛ الٍالؿ االحهر.)2012 ،
ثالثا :مؤشر القوى البشرية
يبمغ عدد العاهميف في طواقـ االسعاؼ في الٍالؿ االحهر  241هوظؼ هىٍـ  204هسعؼ،
هوزعيف عمى  29هركز في الضفة الغربية ،وبهقارىة ذلؾ هع عدد السكاف الكمي فاف كؿ هسعؼ
يقدـ ،دهة االسعاؼ الى  10991هواطف ،كها اف عدد سيارات االسعاؼ  64سيارة اسعاؼ عادية
و 24سيارة اسعاؼ هت،صصة ،اي اف كؿ سيارة اسعاؼ تقدـ ،دهاتٍا الى  30102هواطف
(الٍالؿ االحهر.)2012 ،
رابعا :مؤشر الخدمات والسكان
تقدـ ،دهات االسعاؼ هف ،الؿ  29هركز هوزع في الضفة الغربية ،وسيتـ هف ،الؿ ٌذا
الهؤشر هىاقشة الهؤشرات الفرعية الهرتبطة بالهؤشر العاـ كها تـ هىاقشتً في هراكز ،دهات الدفاع
الهدىي ،حيث سيتـ هىاقشة هؤشر فرعي اوؿ ل،دهات حسب التعداد السكاىي ،وهؤشر فرعي ماىي
ل،دهات حسب التوزيع الدغرافي كالتالي (الٍالؿ االحهر:)2012 ،
أ -مؤشر فرعي اول – الخدمات حسب التعداد السكاني
اف الهعايير الدولية لتقديـ ال،دهات لمهواطىيف تتحدث عف سيارة اسعاؼ اساسية لكؿ
 50000ىسهة بحد اقصى كها ٌو وارد في الفصؿ الماىي هف الدراسة ،والهقصود ٌىا ودود سيارة
اسعاؼ اساسية داٌزة لمتحرؾ لتقديـ ال،دهة وسيارة ا،رى في حالة الطوارئ اضافية ،وبالتوزيع
الحالي لسيارات االسعاؼ ىدد اف كؿ هركز هدٍز بسيارة اسعاؼ اساسية وسيارة اضافية تبقى
عمى أٌُبة االستعداد في حاؿ ،روج السيارة االساسية هف الهركز لتمبية ،دهات االسعاؼ والطوارئ،
اي اف كؿ هركز يهمؿ وحدة ،دهاتية واحدة ،هع اال،ذ بعيف االعتبار اف ٌىاؾ سيارات اسعاؼ هف
طراز قديـ وبحادة لصياىً هكمفة هها يحد هف قدرتٍا عمى تقديـ ال،دهة بالشكؿ الهطموب ،واحياىا
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يحد هف ،رودٍا هف ىطاؽ ال،دهة بسبب االعطاؿ ،وبالتالي هىاطؽ سكىية غير هغطاة ب،دهات
االسعاؼ بالشكؿ الهطموب.
ب -مؤشر فرعي ثاني – الخدمات بناء عمى الدراسة الجغرافية
كها درت الهقارىة بالهعايير الدولية بها ي،ص التوزيع السكاىي فاف الهعايير الدولية ايضا
بىات عمى الدراسة الدغرافية لمهىطقة ،اف ال،دهات لكؿ هركز (سيارة
اشارت الى تقديـ ال،دهات ً

اسعاؼ رئيسية) يدب اف ت،دـ دائرة دغرافية قطرٌا  25كـ.

اف ٌىاؾ عالقة وطيدة بيف بيف هؤشر ال،دهات الدغرافي وهؤشر ال،دهات السكاىي هف ،الؿ
الهىاطؽ الهاٌولة بالسكاف والبعد الدغرافي بيىٍا ،اال اىً ال يهكف تقييـ وضع ال،دهات باالعتهاد
عمى ٌذا الهؤشر فقط بؿ يدب ربطً بعواهؿ وهؤشرات ا،رى ،هىٍا التوزيع غير الهتكافئ لمسكاف
عمى الهساحات الدغرافية.
خامسا :زمن االستجابة
اف  %92هف الحاالت التي تعاهمت هعٍا طواقـ االسعاؼ حققت زهف استدابة هف 10-1
دقػػائؽ ،وتىحصػػر حػػاالت الط ػوارئ التػػي يقػػاس لٍػػا زهػػف االسػػتدابة فػػي الٍػػالؿ االحهػػر فػػي ح ػوادث
السػ ػ ػػير ،الػ ػ ػ ػوالدة ،الح ػ ػ ػػاالت الهرض ػ ػ ػػية ،حػ ػ ػ ػوادث وق ػ ػ ػػوع/كس ػ ػ ػػور/د ػ ػ ػػروح/ىزي ػ ػ ػػؼ/ح ػ ػ ػػروؽ وح ػ ػ ػػوداث
الصػرع/واال،تىػػاؽ ،وتتبػػايف الهعػػايير العالهيػػة فػػي تقيػػيـ زهػف االسػػتدابة حيػػث يعتهػػد عمػػى ىػػوع حالػػً
الطوارئ التي يػتـ التعاهػؿ هعٍػا ففػي حػيف يعتبػر زهػف  10دقػائؽ ديػد فػي حػاالت الكسػور والدػروح
هػػف الدردػػة االولػػى؛ اال اىػػً يهكػػف اف يكػػوف طويػػؿ فػػي حػػاال ح ػوادث السػػير والتػػي تحتػػاج لعهميػػات
اىعاش لمقمب ووقؼ لمىزيؼ وغيرٌا وتتبايف الهعايير العالهية (الٍالؿ االحهر.)2012 ،
فعمى سبيؿ الهماؿ في اىدمت ار الهعايير الهعتهدة فػي تحديػد زهػف االسػتدابة تػاتي باالعتهػاد
عمى الحالً ،فالفئة(أ) وٌي الهٍددة بالهوت يدب اف تصؿ سيارة االسعاؼ ،ػالؿ  8دقػائؽ ؿ%75
هف الحاالت التي تتمقى اتصاؿ عمى رقـ الطوارئ ،فػي حػيف اف الفئػة(ب) وٌػي االقػؿ ،طػورة يدػب
اف ال يزيػػد زهػػف االسػػتدابة عػػف  19دقيقػػة ؿ  %95هػػف الحػػاالت (دائ ػرة الصػػحة الوطىيػػة /اىدمت ػ ار،
.)2012
وفي االردف فاف زهف االستدابة  10دقائؽ وترغب الى الوصوؿ الى زهف  7دقػائؽ ضػهف
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ال،طة االستراتيدية ( 2017-2012و ازرة الصحة االردىية.)2012 ،
كها ال بد هف االشارة الػى بعػض السػموكيات ال،اطئػة هػف سػائقي السػيارات األ،ػرى والسػيها
سائقي الهواصالت العهوهية الذيف يغمقوف الطرؽ في بعض األحياف أهاـ سيارة السػعاؼ ههػا يٍػدد
بال،طر حياة الهصاب الذي تحهمً حيث ٌىػاؾ عشػوائية شػديدة فػي التىظػيـ الهػروري دا،ػؿ الشػوارع
والغالبية ال تمتزـ بالقواعد الهرورية األهر الذي يؤدي إلي تعطيؿ السعاؼ عف أدات دوري الهىاط بً،
كهػػا وتعػػاىي ه اركػػز السػػعاؼ وبشػػدة هػػف زيػػادة عػػدد الهكالهػػات ال،اطئػػة والهعاكسػػات التػػي يقػػوـ بٍػػا
البعض هف األفراد غير الهسئوليف هها يؤدي لٌدار الوقت وزيادة العبت في تمقي الهكالهات حيػث
اىشػػغاؿ ال،طػػوط عػػف الحػػاالت الطارئػػة فػػي هعظػػـ األحيػػاف يهىػػع هػػف تمقػػي االتصػػاؿ فػػي هوعػػدي
الهطموب وكؿ ذلؾ لغياب الوعي لدى الهواطىيف (هقابمة هع حىتش.)2013 ،
ربط المؤشرات:
هف ،الؿ تحميؿ ٌذي الهؤشرات يهكف تحديد عدد هف المغرات الهتعمقة بٍذي الهؤشرات ،وٌذي
المغرات ٌي التالية (الٍالؿ االحهر:)2012 ،
أ -عدـ ودود وعي لدى الهواطىييف باٌهية ودور االسعافات االولية في الحهاية الذاتية.
ب -يقتصر تدريب العاهميف عمى هعٍد االسعاؼ التابع لمٍالؿ االحهر -هع العمـ بعدـ اعتهاد
شٍادتً العمهية هف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ حتى ىٍاية العاـ .2012
ت -عدـ ودود استراتيدية لمتدريب القائـ عمى الهدتهع الذي يىص عمى أف دهيع الهواطىيف
يدب أف ت،ضع لهمؿ ٌذي الدورات والهفاٌيـ.
ث -ضعؼ القدرة عمى العهؿ ،ىتيدة ىقص الهعدات والهركبات.
جٌ -ىاؾ فرؽ هف الهتطوعيف تقوـ بتغطية هراكز االسعاؼ والطوارئ لكىٍا ليست بكافية هها
يضطر ادارة هراكز االسعاؼ لمدوت

لتغطية العهؿ الى ىظاـ الهياوهة (دواـ يوهي

هدت أز).
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الفصل الرابع
التوزيع الحالي والتخطيط المكاني لمراكز الدفاع المدني والطوارئ في الضفة الغربية
اف الٍدؼ هف الدراسة ٌو تحميؿ الوضع الحالي لتويع هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في
الضفً الغربية ،هع وضع هقترحات الستراتيديات توزيع الهراكز .وهف ،الؿ ٌذا الفصؿ تـ دراسة
التوزع الحالي هع وضع هقترحات لمت،طيط الهكاىي لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفة
الغربية ،والتي يهكف لمدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر ا،ذٌا بعيف االعتبار ،الؿ الت،طيط الهكاىي
لهراكز ،دهاتٍـ.
 1.4التوزيع الحالي لمراكز الدفاع المدني والطوارئ في الضفة الغربية:
ولدراسة التوزع الحالي هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ ،سيتـ دراسة كؿ هف هراكز الدفاع
الهدىي وهراكز الٍالؿ االحهر بشكؿ هىفصؿ ،حيث اف لكؿ هىٍا عواهمً التي تقودي بشكؿ
هىفصؿ.
 1.1.4التوزيع الحالي لمراكز الدفاع المدني في الضفة الغربية:
اف الٍدؼ العاـ لمت،طيط الهكاىي لوحدة ،دهات الحهاية الهدىية ٌو التغطية واالستدابة
لدهيع السكاف ،والوصوؿ الى الهستوى االىسب في ال،دهة لمدهيع بها يضهف االهاف والعدالة في
تقديـ ال،دهات لمدهيع .وىظ ار لمقيود الحالية في حرية الحركة والتىقؿ والهعدات التي عفا عميٍا
الزهف ،وبالىظر في التسٍيالت الههىوحة باىظهة البىات والتىظيـ ،فاىً ليس فقط هف الصعب ددا
توفير السيطرة الهعقولة عمى الحوادث ،ولكف أيضا فريؽ االىقاذ لف يتهكف هف إىقاذ األرواح
والههتمكات ضهف الواقع الحالي ،هها يفسر عدد حوادث الحرائؽ واالىقاذ التي تقع ،وها يمحقٍا هف
،سائر فادحة باالرواح والههتمكات .فييبمغ زهف االستدابة لدى هراكز الطوارئ التابعة لمدفاع
الهدىي  15دقيقة في حيف الزهف العالهي لالستدابة ٌو بحد اقصى  8-4دقائؽ ،هها يؤكد عمى
اف ٌىاؾ ،مؿ يتهمؿ بالحادة الهاسة الستحداث هراكز إضافية في بعض الهدف والقرى والتدهعات
ذات الكمافة السكاىية (الدفاع الهدىي.)2012 ،
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اف عدد هراكز الدفاع الهدىي في الضفة الغربية ٌي  32هركز ،والددوؿ رقـ ( )1-4يبيف
توزع هراكز الدفاع الهدىي القائهة في هحافظات الضفة الغربية وعدد السكاف والهساحة لكؿ
هحافظة .فيها توضح ال،ريطة رقـ ( )1-4توزعٍا ،وبالهقارىة هع الهعايير السابقة الواردة في
الفصؿ االوؿ ،وهؤشر زهف االستدابة والهؤشرات اال،رى التي اعتهد عميٍا في الفصؿ المالث هف
الدراسة ،يتبيف لىا اف الضفة الغربية تعاىي هف ىقص في ،دهات الدفاع الهدىي ،واف ٌذا الىقص
يؤدي الى عدـ قياهً بتأدية وادبً تداي سالهة وههتمكات الهواطف ،وقد ظٍرت ٌذي الحادة دمية
في ظؿ الحصار والطوؽ التي تفرضً قوات الحتالؿ عمى الهدف والقرى الفمسطيىية ،هها صعب في
كمير هف األحياف وصوؿ سيارات الدفاع الهدىي إلى األهاكف التي تحتاج إلى هساعدة ،ولدراسة
التوزيع الحالي لمهراكز يهكف دراستً هف الىاحية الدغرافية وهف الىاحية الديهوغرافية هف ،الؿ
هؤشر ال،دهات والسكاف السابؽ.
فتتوزع هراكز الدفاع الهدىي عمى هساحة 5655كـ ²وٌي هساحة الضفة الغربية،
وي،دـ كؿ هركز هساحة تبمغ 176.72كـ ،²حيث تبمغ اقصى هساحة ي،دهٍا هركز الدفاع الهدىي
في هحافظة اريحا والتي ي،دـ فيٍا هركز واحد ها هساحة 593كـ ، ²في حيف اقؿ هساحة ٌي في
هحافظة قمقيمية حيث ي،دـ كؿ هركز ها هساحتً 83كـ( ²الدفاع الهدىي. )2012 ،
وهف ،الؿ است،داـ تقىية ىظـ الهعموهات الدغرافية يهكف تحديد ىطاؽ تأمير ال،دهة ،اذا
اعتبرىا اف كؿ هركز هف الهفترض اف يغطي دائرة هساحتٍا 80كـ ،²وبحسب الهعايير الت،طيطية
في الفصؿ االوؿ ،وال،ريطة رقـ ( )2-4تبيف ذلؾ ،وبىات عمى توظيؼ ىظـ الهعموهات الدغرافية
في توقيع الهعموهات ال،اصة بهراكز الدفاع الهدىي عمى ،ريطة الضفة الغربية ،يتبيف أف ٌىاؾ
بعض الهشاكؿ التي ظٍرت وأصبحت رؤيتٍا عمى تمؾ ال،رائط ههكىة وتتهمؿ في:
 .1ودود تدهعات سكىية غير هغطاة بال،دهة.
 .2تدهعات سكاىية ي،دهٍا اكمر هف هركز دفاع هدىي.
واليودد لدى الدفاع الهدىي سوى  3وحدات اسىاد واىقاذ رئيسية ،وٌي هركز دعـ في
ال،ميؿ ي،دـ دىوب الضفة الغربية ،وفي الوسط وحدة تقع في راـ اهلل ت،دـ وسط الضفة الغربية،
وفي دىيف شهاؿ الضفة الغربية يودد وحدة مالمة ،وٌىا يتبيف اف  8هحافظات األ،رى ال يودد فيٍا
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هراكز اسىاد رئيسية ،هها يزيد االهور تعقيدا في ظؿ الواقع السياسي لمضفة الغربية (الدفاع الهدىي،
.)2012
وكها تـ االشارة في الفصؿ المالث فاف الهركز الواحد ي،دـ  %3هف العدد االدهالي
لمسكاف ،وٌذا يعىي اف الهركز الواحد كاف يعهؿ طاقة تشغيمية تفوؽ قدرتة االستيعابية ،واستىادا
لمهعايير السابقة فاف كؿ هركز دفاع هدىي هف الهفترض اف يغطي  30000ش،ص في ،دهتً
بحد اقصى كهعيار ديهوغرافي ،في حيف يدب اف ال تزيد هساحة هىطقة ال،دهة عف 80كـ ²ضهف
الهعايير الدغرافية ،وبالىظر لمواقع الحالي فاف عدد هراكز الدفاع الهدىي ٌي  32القائهة والعاهمة
تحت ادارة الدفاع الهدىي واالطفائيات التابعة لمبمديات ،وبافتراض اف عدد الهراكز االدهالي
الهطموبة ٌو  88هركز هف ،الؿ الهعيار الديهوغرافي ،فاف ها ٌو هطموب لتغطية الواقع الحالي
ٌو  56هركز اضافي ،وبهعىى ا،ر اف  %64هف هدهوع السكاف ٌو هغطى ب،دهات الدفاع
الهدىي فقط  ،وبحسب دراسات ،اصة ادراٌا الدفاع الهدىي فاف احتهاؿ هؤشر حدوث ه،اطر
 ،%6وبها اف ىسبة االش،اص الهغطييف بال،دهة ٌـ  %64هف اصؿ عدد سكاف الضفة الغربية
( 2649020ىسهة) فاف ها يقارب  101722ش،ص هعرضيف له،اطر شديدة (الدفاع الهدىي،
. )2012
اف اٌـ الهشاكؿ التي تـ رصدٌا كمغرات في البىية التحتية ال،اصة بعهؿ الدفاع الهدىي
ٌي (الهفوضية االوروبية:)2011،
 .1هحدودية الهوارد (الهادية والهعدات والهوارد البشرية).
 .2وقت استدابة يعتبر طويؿ ( 15دقيقة لموصوؿ لمحدث).
 .3اكمر هف  %24هف االيرادات السىوية تذٌب في اصالح االعطاؿ الهتكررة لمهعدات
والهركبات والتي اف صح القوؿ قد عفا عميٍا الزهف.
 .4اف ها ىسبتً  ٪64هف هدهوع سكاف الضفة الغربية هغطاة ب،دهات الدفاع الهدىي،
و 384ش،ص هف كؿ ٌ 10000و عرضة لم،طر.
 .5اف تدابير الوقاية والتأٌب واالستدابة تعتبر ضعيفة.
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جدول رقم ( :)1-4توزيع مراكز االطفاء في محافظات الضفة الغربية
العدد

عدد السكان (نسمة)

المساحة(كم)²

اسماء المراكز

اسم

القدس

هركز ابوديس ،هركز الراـ

2

3965710

345

بيت لحـ

هركز بيت لحـ ،العبيدية

2

1995463

659

ال،ميؿ

هركز دورا ،هركز يطا ،هركز

المحافظة

الظاٌرية ،هركز بيت اوال،

اطفائية بمدية دوار ابف رشد،
اطفائية

البمدية

الصىاعية ،السهوع
راـ

والبيرة

7

6415170

997

الهىطقة

اهلل هركز بير زيت ،هركز البيرة،

5

هركز بيتوىيا ،هركز ىعميف،

3195418

855

هركز عيف عريؾ
اريحا

هركز اريحا

ىابمس

هركز عصيرة الشهالية ،هركز

1

بوريف ،اطفائية البمدية هىطقة

5

عسكر ،اطفائية البمدية هىطقة

485041

3565129

593

605

الدبؿ الشهالي ،اطفائية البمدية

اله،فية

2

1725224

246

طولكرـ

هركز عتيؿ ،هركز طولكرـ

3

2885511

583

دىيف

هركز دىيف ،هركز عرابة،

سمفيت

هركز سمفيت،هركز بديا

2

665119

204

قمقيمية

هركز عزوف ،هركز قمقيمية

2

1025649

166

طوباس

هركز طوباس

1

585586

402

32

246494020

5655

هركز دبع

مجموع عدد المراكز
المصدر:الدفاع الهدىي.2012 ،
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خريطة رقم ( :)1-4توزيع هراكز الدفاع الهدىي القائهة في هحافظات الضفة الغربية
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خريطة رقم ( :)2-4ىطاؽ ،دهة هراكز الدفاع الهدىي في هحافظات الضفة الغربية
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 2.1.4التوزع الحالي لمراكز االسعاف في الضفة الغربية
ولدراسة التوزيع الحالي لمهراكز يهكف دراستً هف الىاحية الدغرافية وهف الىاحية
الديهوغرافية هف ،الؿ هؤشر ال،دهات والسكاف الوزارد في الفصؿ المالث هف الدراسة.
 .1جغرافيا
ي،دـ  11هحافظة في الضفة الغربية  29هركز اسعاؼ كها ٌو هوضح في الددوؿ رقـ (،)2-4
كها اف ال،ريطة رقـ ( )3-4تبيف توزيع هراكز االسعاؼ في الضفة الغربية ،وي،دـ كؿ هركز ها
هساحة 195كـ ،²فتبمغ اقصى هساحة ي،دهٍا هركز االسعاؼ في هحافظة طوباس حيث ي،دـ
هركز واحد ها هساحة 402كـ ،²في حيف اقؿ هساحة ٌي في هحافظة قمقيمية حيث ي،دـ كؿ هركز
ها هساحتً 83كـ( ²الٍالؿ االحهر.)2012،
وهف ،الؿ است،داـ تقىية ىظـ الهعموهات الدغرافية يهكف تحديد ىطاؽ تأمير ال،دهة،
اذا اعتبرىا اف كؿ هركز هف الهفترض اف يغطي دائرة الهعايير العالهية وٌي دائرة قطرٌا 25كـ،
يتبيف لىا هف ،الؿ ال،ريطة رقـ ( )4-4والتي توضح ىطاؽ تامير هراكز االسعاؼ في الضفة
الغربية اف ٌذي الهراكز تغطي كافة التدهعات السكاىية القائهة.
 .2ديموغرافيا
اف  29هركز اسعاؼ هدٍز بسيارة اسعاؼ اساسية تقدـ ،دهات االسعاؼ لهدهوع سكاف
 ،2649020وذلؾ هف ،الؿ  64سيارة اسعاؼ في الضفة الغربية ،اي اف سيارة االسعاؼ الواحدة
ت،دـ  415390.9ىسهة في حيف اف الرقـ العالهي  505000ىسهة ،وهع ذلؾ يودد العديد الهشاكؿ
التي تـ رصدٌا كمغرات في البىية التحتية ال،اصة ٌي (الٍالؿ االحهر:)2012،
أ -هحدودية الهوارد (الهادية والهعدات والهوارد البشرية).
ب-وقت استدابة والية تحديدي.
ت-اف ٌىاؾ تدهعات سكاىية في الضفة الغربية غير هغطاة ب،دهة االسعاؼ االولي ىظ ار
لودود الددار وطبيعة الطرؽ الواصمة.
ب-االغالقات والحوادز العسكرية االسرائيمية
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ت-الددار الفاصؿ
ث-شبكة الشوارغ غير الهؤٌمة
ج -التوزيع غير الهتكافئ لمسكاف عمى الهساحات الدغرافية.
جدول رقم ( : )2-4توزيع مراكز االطفاء في محافظات الضفة الغربية
اسم المحافظة

العدد

اسماء المراكز

عدد السكان

المساحة(كم)²

(نسمة)

القدس

العيزرية ،الصواىً

2

3965710

345

بيت لحـ

حوساف،بيت لحـ

2

1995463

659

ال،ميؿ

بيت اهر ،بىي ىعيـ،حمحوؿ ،اذىا ،البمدة

8

6415170

997

القديهة ،يطا ،الظاٌرية ،دو ار
راـ اهلل والبيرة

راـ اهلل ،سىدؿ ،ىعميف ،البيرة ،بير زيت

5

3195418

855

اريحا

اريحا ،الدفتمؾ

2

485041

593

ىابمس

ىابمس

1

3565129

605

طولكرـ

طولكرـ ،عتيؿ

2

1725224

246

دىيف

دىيف ،عرابة

2

2885511

583

سمفيت

بديا ،سمفيت

2

665119

204

قمقيمية

قمقيمية ،عزوف

2

1025649

166

طوباس

طوباس

1

585586

402

256495020

5655

29

هدهوع عدد الهراكز
المصدر :الٍالؿ االحهر.2012 ،

73

خريطة رقم ( :)3-4هراكز االسعاؼ القائهة في هحافظات الضفة الغربية
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خريطة رقم ( : )4-4ىطاؽ ،دهة االطوارئ لهراكز االسعاؼ في هحافظات الضفة الغربية
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 2.4التخطيط المكاني لمراكز الدفاع المدني والطوارئ في الضفة الغربية
يٍدؼ الت،طيط الهكاىي الستغالؿ اىسب وهستداـ لمهوارد الطبيعية والبشرية الكاهىة
والهتاحة ،وبشكؿ يعهؿ عمى إحداث التغيير الهطموب والهرغوب في الهدتهع هع توديً وضبط
وهتابعة لٍذا التغيير في دواىب الحياة اله،تمفة لهىع حدوث أي آمار سمبية ،وفي ضوت الهؤشرات
في الفصؿ المالث ودراسة توزيع الهراكز الحالية يهكف وضع هقترحات لمت،طيط الهكاىي لهراكز
الدفاع الهدىي والطوارئ في الضفة الغربية.
 1.2.4التخطيط المكاني لمراكز الدفاع المدني في الضفة الغربية
يهكف استغالؿ الهوارد الحالية الهتوفرة هف هراكز الدفاع الهدىي واقتراح هراكز الدفاع
الهدىي اضافية لمتكاهؿ هع تمؾ العاهمة والهودودة عمى ارض الواقع باالستىاد لمهعايير الدولية
لتحقيؽ الٍدؼ الىٍائي في التوزيع الذي يضهف العدالة في وصوؿ ال،دهات لدهيع الهستفيديف في
هدتهع الدراسة ،وحيث اىً هف الصعب اعادة توزيع الهراكز الحالية بسبب االوضاع االقتصادية
لمحكوهة الفمسطيىية ،فاىً يهكف اقتراح هراكز حسب الهعايير الدغرافية والهعايير السكاىية
الديهوغرافية تتكاهؿ في ادائٍا هع الهراكز الهودودة حاليا.
اف هساحة الضفة الغربية ٌي 5655كـ ،²وباست،داـ الهعايير السابقة فاف هركز الدفاع
الهدىي يهكىً اف ي،دـ بحد اقصى دائرة هساحتٍا 80كـ ²فىدد اىً يدب توفير  71هركز الدفاع
الهدىي ،والقيهة القصوى ٌىا تعتبر هتقاربة بيف الهعايير السعودية والهعاير االهريكية والهستهدة
كالٌا هف الهعايير الدولية .وكها تـ االشارة اليً هسبقا فاف عدد سكاف الضفة الغربية 2.649
هميوف ىسهة ،وهف ،الؿ اعتهاد الهعايير السابقة الهشار اليٍا في الفصؿ االوؿ والتي تستىد لعدد
السكاف يتبف لىا اف عدد هراكز الدفاع الهدىي التي يدب اف تتوفر ىظريا ٌي  88هركز ،بحيث
ي،دـ كؿ هركز  30.000ىسهة حيث اف اف الكمافة السكاىية 468ىسهة/كـ ²بحسب الدٍاز
الهركزي لإلحصات الفمسطيىي لسىة  .2012وبهقارىة ذلؾ هع الهعايير االهريكية والسعودية ىددٌا
هتباعدي عف الواقع الفمسطيىي باالستىاد لمعدد السكاف والهساحة والىهط العهراىي هف حيث است،داـ
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اىهاط وهواد لمبىات ه،تمفة (و ازرة شؤوف البمديات الرياض2005،؛ NFPA ،2012؛ الدٍاز
الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،
اف توزيع هراكز الدفاع الهدىي بحسب هعايير تعتهد عمى الكمافة السكاىية وحدٌا لف يكوف
هدديا ب،اصة اذا تـ التعاهؿ هع كؿ هحافظة كوحدة دغرافية حيث اف ٌىاؾ هساحات كبيرة غير
هستغمة عهراىيا ،وا،رى غير هسهوح استغاللٍا لوقوعٍا ضهف هىاطؽ عسكرية هغمقة ،وبالتالي
ليس ٌىاؾ حادة همحة حاليا لتوفير هركز الدفاع الهدىي بٍا اال اىً البد هف اىشات وحدات ،دهاتية
او فرؽ هتطوعيف تقدـ ال،دهة في تمؾ التدهعات بالتعاوف هع هؤسسات الهدتهع الهحمي
وهؤسسات دولية لتداوز العقبات السياسية ،كها اف العديد هف التدهعات السكاىية يفصمٍا ددار
الفصؿ وحوادز التفتيش االسرائيمية هها يدعؿ هف الصعوبة بهكاف ،دهة ىفس التدهع السكاىي هف
هركز واحد ،كها اف ٌىاؾ بعض الهىاطؽ العهراىية ذات كمافة عالية ددا اي عدد كبير هف السكاف
بهساحة دغرافية هحدودة هها يستدعي ودود عدة هراكز اطفات دا،مٍا ضهف هسافة قصيرة تفصؿ
بيىٍا.
بالهقارىً بيف عدد الهراكز عىد االعتهاد عمى هعايير سكاىية هع عددٌا عىد االعتهاد عمى
هعايير دغرافية يتبيف لىا اف عدد هراكز الدفاع الهدىي الالزهة ٌي  88لمهعايير السكاىية هقارىة هع
 71هركز ،وٌىا سوؼ ىعتهد في ٌذي الدراسة عمى الدهع بيف الهعايير الدغرافية والسكاىية
لالسباب التالية (الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي:)2012 ،
 .1عدـ توزع الكمافة السكاىية بشكؿ هتساوي بيف الهحافظات ،عىد اسقاط التدهعات السكاىية
عمى ،ارطة الضفة الغربية يتبيف لىا تركزٌا في هىاطؽ هعيىة في حيف ت،مو هساحات
كبيرة هىٍا السباب سياسية وا،رى طبوغرافية .
 .2ودود االحتالؿ وها يشكمً هف عقبً بحوادزي وددار الفصؿ.
 .3عدـ التوسع االفقي لمتدهعات السكاىية وات،اذ ىهط البىات العهودي .
وهف ٌىا سيتـ توزيع هراكز الدفاع الهدىي بىات عمى الهساحات الهستغمة عهراىيا وطبيعة
الطرؽ السريعة والكمافة السكاىية وباست،داـ ىظاـ  ،GISولتحديد الهعايير لكؿ وحدة ،دهاتية بها
تتىاسب هع الحالة الفمسطيىية في الضفة الغربية فاىً يدب توفير هراكز الدفاع الهدىي اضافية،
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لتغطية كاهؿ التدهعات السكاىية بال،دهة تحقيقا لٍدؼ الدفاع الهدىي بحهاية ارواح الهواطىييف
وههتمكاتٍـ اعتهادا عمى ذات العالقة وتطبيقٍا عمى برىاهج ىظـ الهعموهات الدغرافية ،وتسٍـ
العىاصر التالية بشكؿ رئيسي في الت،طيط الهكاىي لهراكز الدفاع الهدىي والطوارئ:
 .1هساحة الضفة الغربية.
 .2الهساحات الهستغمة عهراىيا.
 .3عدد وحدات الهراكز الهست،دهة في إعادة التوزيع.
 .4الكمافات السكاىية.
 .5طبيعة الطرؽ السريعة.
 .6ددار الفصؿ.
وبتطبيؽ ٌذي العىاصر فاف الضفة الغربية يمزهٍا توفير هراكز الدفاع الهدىي اضافية
لتغطية هساحة الضفة الغربية لتغطية الواقع الحالي ،هع توفير وحدات تقدـ ،دهات الطوارئ
ب،اصة لمهىاطؽ التي يعزلٍا ددار الفصؿ ،وهف ٌىا يتـ توزيع هراكز الدفاع الهدىي بىات عمى
الهساحات الهستغمة عهراىيا وطبيعة الطرؽ السريعة وأسموب التىقؿ السريع واعداد السكاف ،ولتحديد
وحدة ال،دهة الهطموبة فاىً ال بد هف دراسة عدد هراكز الدفاع الهدىي الالزهة في كؿ هحافظة
والقات الضوت عميٍا عف قرب لمتوضيح ال،صوصية لكؿ هىٍا والعواهؿ الهشتركة هع الكؿ
الفمسطيىي هف حيث االحتياج لهراكز الدفاع الهدىي.
ف،صوصية هحافظة القدس بودود دزت هىٍا ،مؼ الددار والهعابر ،وا،ر هتصؿ بهحافظة
راـ اهلل والبيرة تفرض عىاصر هشتركة هعٍا ،فهحافظة القدس ،والتي تصؿ بحدودٌا الى ه،يـ
قمىديا والذي يعتبر دزت هف هحافظة راـ اهلل والبيرة هف حيث الىشاط السكاىي واالقتصادي
واالدتهاعي والصحي والطرؽ الهوصمة والٍيكؿ الدغرافي وال،دهات العاهة ،حيث اف الغالبية
العظهى هف سكاف هحافظة القدس ،ارج الهىطقة الهحاطة بالهعابر والتي تتبع اداريا لالدارة
الفمسطيىية تستفيد هف ،دهات هحافظة راـ اهلل والبيرة ،كها اف ىسبة كبيرة هف سكاف هحافظة القدس
ٌـ وهف سكاف البدو والذيف يتىقموف بيف الهساحات غير الهأٌولة درات طبيعً الحياة البدوية
والهطاردات الهستهرة هف داىب االحتالؿ االسرائيمي والهستوطىات همؿ عرب الكعابىً ،لذلؾ فعىد
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تحديد عدد هراكز ال،دهة الالزهة يدب التعاهؿ هع الهحافظتيف ككتمة دغرافية وديهوغرافية واحدة
كاقميـ هصغر ضهف الوضع السياسي الراٌف .فالتدهع السكاىي في هىطقة بدو وبيت سوريؾ
هحاطة بالهستوطىات ،اف ٌذا التدهع يتـ ،دهتً حاليا هف هىطقة بتوىيا والذي يبعد هسافة 1كـ
عف هركز التدهع ولكف يتـ ،دهتً هف ،الؿ ىفؽ واصؿ اسفؿ هىطقة الددار ،كها اف هىطقة بير
ىباال تتبع لمسيطرة االسرائيمية بيىها تتبع اداريا الى االدارة الفمسطيىية وٌي هحاصرة ايضا بالددار
هف مالث دٍات ،هها يستدعي اقاهة هركز ،دهة فيٍا ،واها هىطقة بيت ىوبا والتي تقع دا،ؿ
الددار بالكاهؿ وال يسهح بعبور سيارات هراكز الدفاع الهدىي الفمسطيىي لتقديـ ال،دهة لٍا ال يهكف
اقاهة هركز دفاع هدىي واىها يوصى بتشكيؿ وحدة هتطوعيف واهدادٌـ بالهعدات الالزهة ،وبشكؿ
عاـ فاف الهحرؾ الرئيسي لتوزيع هراكز الدفاع الهدىي في هحافظتي القدس و راـ اهلل لـ يعتهد عمى
عىاصر دغرافية او سكاىية فقط بؿ تد،ؿ العاهؿ السياسي ليكوف ددار الفصؿ ٌو العىصر
الرئيسي ،وحاليا تقوـ هراكز بتقديـ ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ لهحافظتي القدس وراـ اهلل
وال،ريطة رقـ( )5-4تبيف تطاؽ توزيعٍا الحالي (الدفاع الهدىي.)2012 ،
وفي هحافظة راـ اهلل والبيرة فاف تدهع هىطقة دير دبواف  ،وهىطقة تدهع الطيبة ،وهىطقً
تدهع سمواد وتدهع ترهسعيا وها يحيط كؿ هىطقة هىٍا هف تدهعات سكاىية غير هغطاة ب،دهات
هراكز الدفاع الهدىي ،وٌذي التدهعات ذات عدد سكاف هرتفع يقترب هف تعداد 30000ىسهة،
وودود هركز في ٌذي الهىاطؽ سيغطي دهيع التدهعات السكاىية الهودودة بٍا ،اصة بودود طرؽ
ربط سريعً بيىٍا.
وبىات عمى ها سبؽ يهكف اقتراح هراكز دفاع هدىي اضافية لتغطية هحافظتي القدس وراـ
اهلل كها ٌو هوضح في ال،ريطة رقـ(.)6-4
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اها هحافظة سمفيت والتي تحاط بتدهعات استيطاىية اسرائيمية ض،هة ،وهحاصرة بددار
فصؿ حاليا ،كؿ ذلؾ يضفي صعوبة بتقديـ ،دهات االستدابة والطوارئ الى العديد هف التدهعات
السكىية هستقبال بعد استكهاؿ ددار الفصؿ الذي سيعزؿ تدهعات سكاىية دا،ؿ الددار والتي ولف
تكوف هغطاة بال،دهة بسبب وقوعٍا بالكاهؿ دا،ؿ اراضي ذات سيادة اسرائيمية ،وال،ريطة رقـ (-4
 )7تبيف هراكز الدفاع الهدىي القائهة وهسار ددار الفصؿ والهستوطىات االسرائيمية في هحافظة
سمفيت.
ويتـ حاليا تشكيؿ فرؽ هتطوعيف في تمؾ القرى وتدريبٍـ عمى عموـ الدفاع الهدىي ليتـ
تزويدٌـ بهعد ات اولية ،هع العمـ اف ٌذي الهىاطؽ وهىٍا دير بموط ورافات والساوية ت،دـ حاليا هف
،الؿ هركز الدفاع الهدىي بديا بزهف استدابة ضهف الزهف االقصى الهسهوح بً عالهيا لودود
طريؽ ربط سريعً واصمً بيىٍا ،وٌىا يالحظ اف طبيعً الطرؽ الرابطة تمعب دور في االيصالية
ل،دهات االستدابة والطوارئ هف رفع هستوٌا او تقميؿ االهكاىية ،كها في الهركز الهقترح في تدهع
ترهسعيا همال ال يستطيع تقديـ ال،دهة لهحافظة سمفيت لعدـ ودود طرؽ رابطً فسيارة االطفات
ستضطر لمردوع الى هفرؽ زعترة وهف مـ الد،وؿ الى هحافظة سمفيت ،اضافة لودود بعض
الهىاطؽ الوعرة همؿ هىطقة المبف دوف ودود طرؽ واصمً ،وايضا فاف هركز الدفاع الهدىي سمفيت
ي،دـ بعض التدهعات السكاىية في هحافظة ىابمس هىٍا دهاعيف وزيتا دهاعيف بزهف استدابة اقؿ
هف الزهف االقصى عمى الرغـ هف كوىٍا ال تقع ضهف دائرة التغطية بسبب عاهؿ الطرؽ وفقا
لتقارير الدفاع الهدىي (الدفاع الهدىي.)2012 ،
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واها في هحافظة ىابمس لعبت العديد هف العىاصر دورٌا في حيف كاف الهعيار الدغرافي
والبعد الهكاىي العاهؿ االساسي والهقيد بطبوغرافية الهىطقة ،ارج هديىة ىابمس وه،يهاتٍا ،كاف
الهعيار السكاىي ٌو الحاسـ دا،ؿ هديىة ىابمس وه،يهاتٍا حيث الكمافة السكاىية العالية وال،ريطة
رقـ ( )8-4تبيف الكمافة السكاىية في هحافظة ىابمس ،وقد تـ اقتراح هركز الدفاع الهدىي ي،دـ
اله،يهات في القطاع الشرقي هف الهديىة حيث ه،يـ بالطة وٌو اله،يـ االكبر هف حيث عدد
السكاف في الضفة الغربية والذي يبمغ تعدادي  16925ىسهة ،الف هركز اطفائية بمدية في هىطقة
عسكر ي،دـ الهىطقة الصىاعية الشرقية والتي تحوي هصاىع والورش والحرؼ المقيمة ذات ال،طورة
العالية عالوة عف هبىى كمية ٌشاـ حداوي وٌو هبىى حيوي تعميهي الذي يضـ عدد كبير هف
الطمبة ،كؿ ذلؾ يستدعي ودود هركز ليغطي الكمافة السكاىية في اله،يهات المالث (ه،يـ بالطة،
ه،يـ عسكر القديـ ،ه،يـ عسكر الدديد) لها يهيز ٌذي التدهعات السكاىية هف ،صوصية هف
الىاحية االدارية وهف الىاحية الىهط العهراىي بٍا حيث يتـ تدٍيزٌا بهعدات ه،تمفة عف اله اركز
اال،رى ،اها في الهىطقة الغربية هف هحافظة ىابمس يودد هىطقة صىاعية ا،رى ذات ىشاط
صىاعي يعتبر ،طر حيث هصاىع االسىفىج وغيرٌا ،هها يستدعي ودود هركز الدفاع الهدىي ي،دـ
التدهعات الغربية والهىطقة الصىاعية ،وقد تـ اقتراح توفير هركز في هىطقة دير شرؼ ىظ ار لسٍولة
االيصالية بيىٍا وبيف التدهعات الهداورة (الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،
كها ساٌـ العاهؿ االقتصادي في التامير كوف دور الدفاع الهدىي يتهمؿ في حفظ ارواح
الهواطىىيف وههتالكاتٍـ وهقدرات الوطف كها ٌو هوضح في الفصؿ االوؿ هف الدراسة ،فقد ساٌـ
ايضا العاهؿ البيئي ،اف ودود هىطقة واد الباداف ضهف هحافظة ىابمس ولها لٍذي الهىطقة هف اٌهية
بيئية وسياحية حيث ٌىاؾ االحراش الواسعً والهسابح والهتىزٌات التي ترتادٌا كمافة سكاىية عالية
يتطمب ودود هركز لحهاية المروة البيئة ،و،ضعت بقية الهراكز الهقترحة لمهعيار الدغرافي بشكؿ
اساسي حيث عاهؿ البعد الهكاىي والطبوغرافية لمهحافظة ،في حيف اف هديىة ىابمس والتي يبمغ عدد
سكاىٍا  140009والهغطاة بهراكز تابعة الطفائية البمدية ،فاف كؿ هركز يغطي  46669ىسهة
وٌو اعمى هف الحد االقصى (الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،
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وسيغطي تدا،ؿ وحدات ،دهة هراكز االستدابة القائهة والهقترحة الهىاطؽ التدهعات
السكاىية ذات الكمافة العالية ،وال،ريطة رقـ ( )9-4توضح ذلؾ (الدٍاز الهركزي لإلحصات
الفمسطيىي.)2012 ،

خريطة رقم ( :)9-4ىطاؽ ،دهة هراكز الدفاع الهدىي القائهة والهقترحة في هحافظة ىابمس
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وفي هحافظة دىيف فاف التدهعات السكاىية ٌي تدهعات ذات كمافة سكاىية غير هرتفعة،
في حيف اىٍا هتباعدة دغرافيا ،وال،ريطة رقـ ( )10-4تبيف توزيع هراكز الدفاع الهدىي والتدهعات
السكاىية في الهحافظة.

خريطة رقم ( :)10-4هراكز الدفاع الهدىي في هحافظة دىيف

ولعؿ الهعيار الرئيسي الذي يحكـ توزيع هراكز االستدابة لمطوارئ ٌو البعد الدغرافي بيف
التدهعات ليتحقؽ زهف االستدابة الهطموب هع هالحظة عدـ ودود هستوطىات واف الهحافظة
هغمقة هف دٍة الشهاؿ بددار فصؿ وهعابر بحوادز اسرائيمية ،وهف ،الؿ ال،ريطة يهكف اقتراح
هراكز استدابة لمطوارئ في هحافظة دىيف ،وال،ريطة رقـ ( )11-4توضح ذلؾ.

87

خريطة رقم ( :)11-4ىطاؽ ،دهة الهراكز القائهة والهقترحة لمدفاع الهدىي في هحافظة دىيف
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اها هحافظة طوباس الهداورة لٍا فاف عدد التدهعات السكاىية قميؿ وتتركز في هديىة
طوباس وهديىة طهوف وال،ريطة رقـ ( )12-4تبيف توزيع هراكز االستدابة والطوارئ في هحافظة
طوباس كها يتبيف ودود هستوطىات اسرائيمية وحوادز تغمؽ الداىب الشرقي هف الهحافظة وتهىع
االهتداد السكاىي باتداًٌ.

خريطة رقم ( :)12-4هركز الدفاع الهدىي وتوزيع التدهعات السكاىية في هحافظة طوباس
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في حيف اف االراضي الهحيطة ٌي اراض واسعً غير هأٌولة بالسكاف ،وتدهعات عيف
البيضة وكردلة ٌي تدهعات سكاىية ذات كمافة سكاىية هى،فضة وقد تـ تدريب طواقـ هساىدة عمى
عموـ الدفاع الهدىي وتزويدٌا بالهعدات الالزهة عمها باف ٌذي التدهعات ذات طابع بدوي هتىقؿ
وت،ضع لمسيطرة االسرائيمية ،فيها تـ اقتراح هركز ي،دـ هىطقة طهوف ،حيث اف عدد السكاف في
الهحافظة  58.586ىسهة ،وبالتالي فٍو بحادة لهركز اضافي ،وال،ريطة رقـ ( )13-4تبيف
هراكز الدفاع الهدىي القائهة والهقترحة وىطاؽ تاميرٌا(الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي،
.)2012

خريطة رقم ( :)13-4ىطاؽ ،دهة هركز الدفاع الهدىي القائهة والهقترحة في هحافظة طوباس
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كها فرضت الطبيعً الصحراوية لهحافظة اريحا واالغوار تركز لمسكاف في هديىة اريحا،
حيث يبمغ عدد سكاف الهحافظة  48041ىسهة ،فيها عدد سكاف هديىة اريحا ٌو  20826ىسهة
وال،ريطة رقـ( )14-4تبيف توزيع التدهعات السكاىية وهراكز الدفاع الهدىي ،اها تدهع السكاىي في
هىطقة العودا فقد تـ اقتراح هركز ،دهة ،حيث اف ٌذا التدهع هحاط بهستوطىات وحادز عسكري
هها يرفع هف زهف االستدابة في حاؿ تمقي ال،دهة هف هركز اريحا بسبب االعاقات االسرائيمية في
اغمب االحياف كها ٌو وارد في تقارير الدفاع الهدىي(الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي،
2012؛ الدفاع الهدىي.)2012 ،

خريطة رقم ( :)14-4هركز الدفاع الهدىي وتوزيع التدهعات السكاىية في هحافظة اريحا
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اها هىطقة هرج ىعدة في هىطقة هٍهشة وت،ضع لعربدة قطعاف الهستوطىييف بشكؿ دائـ
هف عهميات ٌدـ لمهىازؿ واحراؽ لمبيوت والسيارات وتعتبر ٌذي الهىطقة بعيدة عف هراكز ال،دهة
هها يفرض ودود هركز الدفاع الهدىي ولدعـ استه ارريتٍا صهودٌا ايضا ،وال،ريطة رقـ ()15-4
تبيف هراكز الدفاع الهدىي القائهة والهقترحة في هحافظة اريح واالغوار.

خريطة رقم ( :)15-4ىطاؽ ،دهة هراكز الدفاع الهدىي القائهة والهقترحة في هحافظة اريحا
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ويبمغ عدد سكاف هحافظة قمقيمية  102649ىسهة وٌي هحاطة بكاهمٍا بددار فصؿ،
وتُ،دـ الهحافظة بالهراكز القائهة وعدد 2وٌي هركز قمقيمية وهركز عزوف ،كها يغطي هركز بديا

الهودود في هحافظة سمفيت الهىطقة الدىوبية هف قمقيمية وسيكوف ٌو الهركز الوحيد الذي سيقدـ

ال،دهة لمهىطقة الدىوبية في حاؿ استكهاؿ الددار الفاصؿ اله،طط لً ،وال،ريطة رقـ()16-4
تبيف ذلؾ (الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،

خريطة رقم ( :)16-4ىطاؽ ،دهة هراكز الدفاع الهدىي في هحافظة قمقيمية

اها هحافظة طولكرـ والتي تحاط ايضا هف الدٍة الغربية بالكاهؿ بددار فصؿ وت،دـ هف
،الؿ هركزيف وٌها هركز طولكرـ وهركز عتيؿ كها تشير ال،ريطة رقـ( ،)17-4وسيتـ ،دهة
التدهعات السكاىية الهتبيقة باالستىاد لمعاهؿ الدغرافي والعاهؿ السكاىي ،وتـ اقتراح  3هراكز
اضافية بحيث يتـ اال،ذ بعيف االعتبار هداري السيوؿ والفيضاىات في الهحافظة ،اضافة الى
العاهؿ البيئي والذي يتهمؿ االراضي الزراعية ب،اصة هحاصيؿ الزيتوف والتي تشكؿ مروة وطىية،
وال،ريطة رقـ( )18-4توضح ذلؾ.
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خريطة رقم ( :)17-4هراكز الدفاع الهدىي في هحافظة طولكرـ
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وتهتد اراضي هحافظة بيت لحـ حتى البحر الهيت شرقا  ،فيها تحاصر هف الدٍة الغربية
بددار الفصؿ ،ويبمغ عدد سكاف هحافظة بيت لحـ  199463ىسهة فيها تبمغ هساحتٍا 659كـ، ²
وتتركز التدهعات الهاٌولة بالسكاف بهساحة ال تتداوز ممث هساحة الهحافظة وتضـ الهدف المالث
الرئيسة فيٍا وٌي بيت داال وبيت ساحور وبيت لحـ ،اضافة لمه،يهات التابعً وٌي ه،يـ عايدة،
ه،يـ العزة ،ه،يـ الدٌيشة ،حيث ي،دـ الهحافظة حاليا هركز بيت لحـ-الدٌيشة وهركز العبيدية،
وال،ريطة رقـ ( )19-4توضح توزيع هراكز الدفاع الهدىي القائهة والتدهعات السكاىية في الهحافظة

(الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.)2012 ،
هركز ت،دـ هحافظة بيت لحـ باالعتهاد عمى عدة عىاصر هتدا،مة وٌي
وهف الهقترح اضافة ا
العاهؿ السكاىي ،وددار الفصؿ والهستوطىات ،والبعد الدغرافي والطرؽ الواصمة ،وٌىا هقترح اضافة
هركز ي،دـ الهدف المالمة الرئيسة ،فيها هف الهقترح اضافة هركز ا،ر في هىطقة حوساف بحيث ي،دـ
تدهع بتير وحوساف وىحاليف هع العمـ اف ٌذي الهىاطؽ هحاطة بعدد كبير هف الهستوطىات اضافة
لددار الفاصؿ القائـ ،وٌىا ال بد هف االشارة الى أف الددار الفاصؿ اله،طط لً والذي تـ بالفعؿ
باىشاؤي سيعزؿ ٌذي الهىاطؽ بشكؿ تاـ ،اضافة الى بمدة الولدة والتي ستعزؿ عف كافة البمدات
الهحافظة وعف هركز الهحافظة ،وٌىا يدب تدٍيز فرقة هتطوعيف بهعدات واليات لتقديـ ال،دهة لٍذي
الهىاطؽ والتي ت،ضع حاليا لمسيطرة االسرائيمية بالكاهؿ ىتيدة هصادرة الدزت االكبر هف اراضيٍا
سيكوف هدديا ،اها الهىطقة الشرقية هف الهحافظة والتي تهتد الى ساحؿ البحر الهيت فٍي هصادرة
بالكاهؿ وت،ضع لمسيادة االسرائيمية ،والتدهعات السكاىية الهودودة فيٍا ٌي تدهعات بدوية هتىقمة
يهكف اف يتـ تقديـ ال،دهة لٍا هف ،الؿ وحدات هتطوعيف  ،وال،ريطة رقـ ( )20-4تبيف هراكز الدفاع
الهدىي القائهة والهقترحة وٌي هركز في بيت لحـ ،فيها تـ اقتراح هركز في بيت فدار ،هركز في تقوع
وهركز في زعترة ،وهركز في حوساف لتغطية باقي التدهعات السكاىية (اريج.)2013،
وٌىا ال بد هف االشارة الى اف ٌىاؾ تسارعا هضطردا في عهميات االستيطاف في هحافظة بيت
لحـ والتي هف شأىٍا اف ت،مؽ واقعا دديدا اف لـ يتـ ات،اذ ،طوات استراتيدية عهمية سريعا ،حيث اف
هشروع القدس الكبرى والذي ي،طط لضـ هدف بيت لحـ وبيت ساحور وبيت داال والقرى الهحيطة بٍا
سيفرض واقع دديد ه،تمفا كميا (اريج.)2006 ،
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خريطة رقم ( :)19-4هراكز الدفاع الهدىي القائهة في هحافظة بيت لحـ
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خريطة رقم ( :)20-4ىطاؽ ،دهة هراكز الدفاع الهدىي القائهة والهقترحة في هحافظة بيت لحـ
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وفيها تبايىت العواهؿ الهؤمرة عمى الهعايير لتحديد وحدة ال،دهة في هحافظات الضفة ،كاف
العاهؿ الحاسـ ٌو عدد السكاف في هحافظة ال،ميؿ ،حيث تعتبر ال،ميؿ اعمى هحافظة هف حيث
الكمافة السكاىية ،فعدد السكاف يبمغ عدد سكاىٍا  641170ىسهة اي ربع سكاف الضفة الغربية
يقطىوف هحافظة ال،ميؿ ،وتقدـ ،دهة الدفاع الهدىي هف ،الؿ  7هراكز في الهحافظة ،والددوؿ رقـ
( )3-4بييف التدهعات الكبرى التي تتركز فيٍا الكمافة السكاىية واعداد السكاف فيٍا ،وال،ريطة رقـ
تبيف توزع السكاف في الهحافظة وهراكز الدفاع الهدىي القائهة ،وال،ريطة رقـ ( )21-4تبيف توزيع
الكمافة السكاىية في هحافظة ال،ميؿ.
الجدول رقم (  :)3 -4اعداد السكان في التجمعات السكانية الكبرى في محافظة الخميل
عذد انسكاٌ نهعاو 2102
التجمع السكاني
189,444
انخَ هيم
56,518
يَطَّا
33,415
انظَا ِه ِريَّة
32,825
ورا
ُد َ
25,695
َح ْهحُول
23,321
بَني نَ ِعيى
22,816
ان َس ًُوع
22,077
ْإرنَا
20,954
َس ِع ْير
16,671
تَرْ قُو ْييا
15,732
بِيت أُو َّير
15,519
ُوريف
ص ِ
12,640
بِيت أُوال
12,305
تَفُّوح
10,231
ان ُشيُوخ
9,364
بِيت َع َّوا
9,221
ُيخَ يَّ ْى ان َعرُّ وب
المصدر :الدٍاز الهركزي لإلحصات الفمسطيىي.2012 ،

وبىات عميً يهكف اقتراح  8هراكز اضافية ليكوف هدهوع الهراكز  15هركز ،كها ٌو
هوضح بال،ريطة رقـ (.)22-4
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خريطة رقم ( :)21-4هراكز الدفاع الهدىي القائهة والتوزيع السكاىي في هحافظة ال،ميؿ
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خريطة رقم ( :)22-4ىطاؽ ،دهة هراكز الدفاع الهدىي القائهة والهقترحة في هحافظة ال،ميؿ
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وهها سبؽ يتبيف اىً هف الصعب ايداد هعييار هوحد ل،دهات الدفاع الهدىي في الضفة
الغربية؛ حيث اف لكؿ هحافظة اف لـ يكف لكؿ هديىة وقرية وه،يـ ،صوصيتً التي هىحتً لً
عواهؿ هتعددة غير هتكافئة التأمير هف عواهؿ سكاىية دغرافية سياسية وغيرٌا ،فهمال ددار الفصؿ
عمى الرغـ هف الهعاىاة التي سببٍا لدهيع الفمسطيىييف دوف استمىات اال اىً كاف الهؤشر الرئيسي في
هىاطؽ ا،رى وغمب عمى عواهؿ التامير اال،رى ،وباضافة هراكز دديدة تتكاهؿ في عهمٍا هع
الهراكز القائهة يهكف اف تغطى الضفة الغربية ب،دهات االستدابة لمطوارئ ،هع اال،ذ بعيف
االعتبار دهج الهىاطؽ الىائية والهىاطؽ البدوية الهتىقمة ،والتدهعات الهحاصرة عسكريا هف قبؿ
االحتالؿ بهستوطىات وددار الفصؿ بوحدات هتطوعيف ،كها يدب توفير وحدات دعـ واسىاد
لالىقاذ في كؿ هحافظة ،وبدراسة العواهؿ السابقة عمى ال بد هف هف وضع استراتيدية زهىية لمتىفيذ
واىشات تمؾ الهراكز ،واف لـ تقـ الحكوهة بوادبٍا حياؿ ذلؾ فاف كؿ تا،ير سيؤدي الى تفاقـ الوضع
هها سيؤدي الى الهزيد هف ال،سائر البشرية والهادية وي،مؽ واقع دديد يٍدد الودود والقات
الفمسطيىي عمى ارضً ،وال،ريطة رقـ ( )23-4توضح ىطاؽ تامير هراكز االستدابة لمهراكز
القائهة والهراكز الهقترحة ،حيث تـ اقتراح  39هركز لمدفاع الهدىي استىادا لمهعطيات الدراسة.
كها ال بد هف التاكيد عمى عىصر الطرؽ والذي يؤدي دو ار ٌاها في عاهؿ التغطية
والوصولية ل،دهة الدفاع الهدىي والطوارئ ،وٌىا يهكف وباست،داـ ىظـ الهعموهات الدغرافية تحديد
هىطقة ال،دهة لكؿ هركز دفاع هدىي وبتطبيؽ ذلؾ عمى هديىة ىابمس عمى سبيؿ الهماؿ يتبيف اف
ٌىاؾ تدهعات سكاىية دا،ال دائرة ال،دهة وفؽ الهعايير في الفصؿ الماىي اال اىٍا ال ت،دـ لعدـ
توفر طرؽ هواصالت هؤٌمة لذلؾ ،وال،ريطة رقـ ( )23-4توضح ذلؾ .
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خريطة رقم ( :)23-4تامير الطرؽ عمى ىطاؽ ال،دهة لهراكز الدفاع الهدىي القائهة في هديىة ىابمس
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خريطة رقم ( :)24-4ىطاؽ تامير هراكز االستدابة لمهراكز القائهة والهراكز الهقترحة في الضفة الغربية

ويتبيف ال،ريطة رقـ ( )23-4تغطية العدز القائـ بالتوزيع الحالي لهراكز االستدابة
لمطوارئ ،حيث اف الغالبية العظهى لمتدهعات السكاىية في هىطقة الدراسة تـ تغطيتٍا بأقؿ عدد
ههكف هف الهراكز ،واف التقاطع لمهراكز الهقترحة يغطي الهىاطؽ ذات الكمافة السكاىية العالية ،او
التي تعاىي هف هشاكؿ في الطرؽ الواصؿ ىتيدة الددار الفاصؿ والهستوطىات االسرائيمية.
هف ،الؿ ها سبؽ ال بد هف تسميط الضوت عمى بعض المغرات التي توادً عهؿ طواقـ
الدفاع الهدىي التي توصمت لٍا الدراسة ،والعواهؿ التي ادت لٍذي المغرات ،والعواهؿ الهؤمرة في
توزيع ،دهات الدفاع الهدىي.
فتعزى المغرات الهؤمرة في توزيع هراكز الدفاع الهدىي واالستدابة لعواهؿ هىٍا ها ٌي
دا،مية وا،رى ،اردية ،كالتالي:
 .1عوامل داخمية:
أ -هركبات الدفاع الهدىي قديهة ددا وال تسير بالسرعة الالزهة وغير كافية.
ب -اف بعض الهعدات الهتاحة ال تعهؿ بالكفاتة والفعالية الهطموبة وعدد هىٍا ٌو تالؼ ،هها
يرفع التكاليؼ التشغيمية وتكاليؼ الصياىة لٍذي الهعدات.
ت-ىقص عدد الهراكز التي تقدـ ،دهات الدفاع الهدىي ،وىقص في القوى البشرية العاهمة.
ث-تـ توزيع الهراكز القائهة دوف

ربطٍا بالهعايير ت،طيطية ودوف هراعاة التقسيهات

السياسية وددار الفصؿ.
ج -عدـ ودود هركبات التد،ؿ السريع عىد الحوادث ال،تصار الوقت والكفاتة في التعاهؿ.
ح -عدـ ودود هراكز لمدفاع الهدىي في العديد هف هراكز مقؿ الكمافة السكاىية.
خ -اف توزيع هراكز الدفاع الهدىي الحالي لـ يكف عمى اساس ت،طيطي واعتهد فقد عمى
البحث عف هباىي لاليدار تتسع لسيارات الدفاع الهدىي ،هع العمـ اف دهيع هراكز الدفاع
الهدىي الحالية ٌي هستأدر.
 .2عوامل خارجية:
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أ -عدـ توفر الطرؽ البديمة ،واال،تىاقات الهرورية عالوة عف ودود ىقاط التفتيش العسكرية
االسرائيمية.
ب-عدـ ودود أىظهة االتصاالت والتي ٌي ضرورية لمعهؿ حيف التودً إلى هكاف الحادث،
فالهودود ٌو قديـ ،هع عدـ ودود براهج توديً الحركة (  ) GISلمطواقـ العاهمً في
تودٍٍا الى هىطقة الحدث السباب اهىية تتعمؽ باالحتالؿ.
ت -عدـ ودود هوازىة عاهة حكوهية لتطوير ،دهات الدفاع الهدىي ت،تص باىشات هراكز ،هها
يدعؿ بصعوبة بهكاف ايداد التهويؿ الالزـ  ،وبالتالي عدـ القدرة عمى شرات االراضي
الهىاسبة الىشات هراكز الدفاع الهدىي واالعتهاد عمى ها تبقى هف اراضي حكوهية عاهة.
ث -ربط التهويؿ لدى الهاىحيف لتطوير الدفاع الهدىي بالعاهؿ السياسي وتصىيؼ االراضي
اداريا وسياديا (هىاطؽ أ ،هىاطؽ ب ،هىاطؽ ج).
ويهكف تم،يص العوهؿ االساسية الهسببة لممغرات في عهؿ الدفاع الهدىي الى:
أ -عدـ تحهؿ الهسؤولية بالشكؿ الهطموب هف الحكوهة والدٍات الدولية اليداد هشروعات
تىهية لمدفاع الهدىي ،ودور القطاع ال،اص في التقميؿ هف حدة الكارمة ٌو ليس كاؼ.
ب -الىهو السكاىي هتزايد وال يتىاسب هع عدد هراكز ،دهة الدفاع الهدىي بوضعٍا الحالي.
ت -عدـ ودود سياسات او ،طة وطىية لتحديد استعهاالت االراضي.
ث -غياب الهعدات الديدة لغرفة العهميات الهركزية عمى الهستوى الوطىي بحيث تغطي ه،تمؼ
الهحافظات.
ج -غياب هراكز ارتباط عمى صعيد الهدالس الهحمية والهؤسسات األٌمية والحكوهية ،بحيث
تكوف ىقاط ارتكاز يتـ هف ،اللٍا زيادة الكفاتة والتحرؾ تبعا لهراكز التقسيهات الدارية.
وعميً ال بد هف استحداث هراكز إضافية في بعض الهدف والقرى والتدهعات ذات الكمافة
السكاىية ،حتى يتهكف دٍاز الدفاع الهدىي هف تىفيذ أعهالً بكفاتة ،والقياـ بتأدية وادبً تداي
سالهة وههتمكات الهواطف.
ولعؿ ابرز العواهؿ الهؤمرة في توزيع ،دهات الدفاع الهدىي التي وصمت اليٍا الدراسة كاىت عمى
الىحو التالي:
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أ -العواهؿ الدغرافية :هف حيث تبايف الهىسوب وتفاوت دردة االىحدار.
ب -عاهؿ غياب الت،طيط عىد اىشات هراكز الدفاع الهدىي القائهة حاليا.
ت -عاهؿ الهوقع ،حيث لً دور كبير في تحديد الهكاف الذي سيقاـ عميً الهركز وذلؾ ليهكف
هف سٍولة توصيؿ ال،دهة.
ث -غياب سياسة وطىية الستهالؾ االراضي الىشات هراكز ،دهات الدفاع الهدىي.
ج -عاهؿ الطرؽ" الهواصالت :حيث يعتبر توفر شبكة طرؽ هٍـ ددا في سٍولة وصوؿ
ال،دهة بفترة زهىية قصيرة وبدٍد وتكمفة أقؿ ،وبالتالي تقميؿ ال،سائر.
 2.2.4التخطيط المكاني لمراكز االسعاف في الضفة الغربية
حتى تتهكف الدراسة هف الت،طيط لهراكز االسعاؼ في الضفة الغربية ،ال بد تحديد
العىاصر والعواهؿ التي تؤمر في التوزيع وهستوى ال،دهة ،والف ،دهة االسعاؼ االولي ٌي ،دهة
هكهمة يصعب تدزئتٍا بالكاهؿ عف ،دهة الدفاع الهدىي فاف ىفس العىاصر أمرت عمى توزيعٍا
حيث اىٍا ت،ضع لىفس الظروؼ االدتهاعية واالقتصادية والسياسية والدغرافية ،واٌـ ٌذي
العىاصر:
 .1هساحة الضفة الغربية.
 .2الهساحات الهستغمة عهراىيا.
 .3عدد الوحدات الهراكز الهست،دهة في إعادة التوزيع.
 .4الكمافات السكاىية.
 .5طبيعة الطرؽ السريعة.
 .6ددار الفصؿ.
ويهكف دراسة التوزيع استىاد لمهعايير الواردة في الفصؿ الماىي وٌي الهعايير الدغرافية
والهعايير الديهوغرافية ،وباست،داـ برىاهج ىظـ الهعموهات الدغرافية فاف كؿ سيارة اسعاؼ هف
الهفترض اف تغطي دائرة قطرٌا 25كـ وفقا هف الهعايير االهريكية ،ودائرة قطرٌا 8كـ بىات عمى
الهعايير السعودية ،ويالحظ فرؽ كبير يردع الى كوف السعودية تستقطب سياحة ديىية باعداد
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ض،هة ،الؿ هواسـ العهرات والحج هها يستدعي تقميؿ زهف االستدابة (،طة الدفاع الهدىي لهوسـ
حج.)2013 ،
وتقدـ ،دهات االسعاؼ والطوارئ في الضفة الغربية هف عدة دٍات هوزعً في اغمب
التدهعات السكاىية ،وبالتالي فاف الهعايير ذات البعد الدغرافي سيصعب تحقيقٍا دوف ودود ادارة
هوحدة ل،دهات االسعاؼ والطوارئ وفي ظؿ االوضاع السياسية التي بدورٌا تحد التوسع السكاىي
هها يركز الكمافة السكاىية في الهىاطؽ الحضرية واله،يهات ،وعىد اسقاط الهعايير االهريكية عمى
الهراكز الحالية يتبيف اىٍا تقوـ بتغطية التدهعات السكاىية في الضفة الغربية وٌذا ها تبىتً ادارة
الٍالؿ االحهر الفمسطيىي في الت،طيط لهراكزٌا (هقابمة هع حىتش.)2013،
اها هف الىاحية الديهوغرافية فكاف ٌىاؾ تبايف واضح في الهعايير الدولية في توزيع هراكز
االسعاؼ ،وعىد دراسة توزيع سيارات االسعاؼ يتبيف اف عددٌا كافي هف الىاحية الىظرية وضهف
الهعايير الدولية ،اال اىً بالردوع لمعىاصر السابقة ىدد اف عدـ ودود الطرؽ السريعً وددار الفصؿ
تؤدي الى ىقص في وصوؿ ،دهة االسعاؼ، ،اصة في الهىاطؽ الهٍهشة والتي تتبع لمسيطرة
االسرائيمية والتي تعاىي هف ىقص ،دهة االسعاؼ ،كها تعاىي باالصؿ هف عدـ ودود طرؽ واصمة
وابرزٌا ال،رب والتدهعات البدوية.
وال بد هف االشارة الى تعدد الهؤسسات الحكوهية والدهعيات التي تقدـ ،دهة االسعاؼ في
الضفة الغربية وٌي الٍالؿ االحهر ،و ازرة الصحة،الهستشفيات ال،اصة ،لداف الرعاية الطبية،
االغامة الطبية ،البمديات والهدالس الهحمية ،ال،دهات الطبية العسكرية ،الدفاع الهدىي ،وسيارات
اسعاؼ ،اصة وٌي سيارات تتبع همكية ش،صية الفراد يتـ فحصٍا هف ،الؿ الٍالؿ االحهر،
وتستدعى هف السكاف هباشرة

او هف قبؿ الٍالؿ االحهر او الهؤسسات العاهمة في ،دهات

االسعاؼ والطوارئ ،وعددٌا  25سيارة في الضفة الغربية (هقابمة هع ريهاوي.)2013،
وعميً ال بد هف دراسة توزيع سيارات وهراكز االسعاؼ عمى الهستوى الهحمي ال الهستوى االقميهي
ىظ ار لم،صوصية الوضع في ٌذا القطاع ال،دهاتي وال بد اف يكوف ٌىاؾ اطار حكوهي هردعي
لكافة الهؤسسات التي تقدـ ،دهات االسعاؼ والطوارئ.
هف ،الؿ ها دات سابقا يهكػف تحديػد بعػض المغػرات التػي توادػً عهػؿ طػواقـ االسػعاؼ،
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ويهكف تم،يصٍا عمى الىحو التالي:
أٌ -ىاؾ ،مؿ في توزيع الهراكز القائهة عىد ربطٍا بالهعايير الدولية والتقسيهات السياسية
وددار الفصؿ.
ب -عدد هركبات االسعاؼ الهت،صصة غير كاؼ.
ت -عدـ توفر الطرؽ البديمة ،واال،تىاقات الهرورية.
ث -عدـ ودود هراكز اسعاؼ اولي في العديد هف هراكز مقؿ الكمافة السكاىية.
ج -غياب القدرة عمى فتح هراكز دديدة وتدٍيزٌا بهعدات دديدة.
ح -عدـ ودود هوازىة عاهة حكوهية لدعـ وتطوير هراكز االسعاؼ او اىشات هراكز دديدة.
خ -اف توزيع هراكز االسعاؼ الفرعية يعتهد عمى تعاوف الٍيئات والهدالس الهحمية هف توفير
هبىى واعداد فرؽ هتطوعيف.
د -عدـ ودود أىظهة االتصاالت والتي ٌي ضرورية لمعهؿ حيف التودً إلى هكاف الحادث،
وعمى الرغـ هف ودود براهج توديً لمحركة اال اىٍا غير هست،دهة بالشكؿ الهطموب هىٍا
وذلؾ لقيود اهىية.
ذ -االحتالؿ االسرائيمي يشكؿ العائؽ االكبر في تقديـ ،دهات االسعاؼ وتىقؿ طواقـ
االسعاؼ.
وال بد هف االشارة الى اف السبب الرئيسي والهعيؽ ل،دهة االسعاؼ ٌو ودود االحتالؿ
االسرائيمي ويتهمؿ ذلؾ بالتالي (الٍالؿ االحهر:)2012،
 .1إغالؽ الطرؽ الفرعية والرئيسة واالقميهية الرابطة.
 .2عدـ الهقدرة عمي توفير الهستمزهات ال،اصة هف قطع غيار لمسيارات العاهمة وهىع أو
تأ،ير د،وؿ هعدات الالزهة ود،وؿ األدوية والهعدات الفىية والتقىية والهستمزهات
الطبية عف طريؽ الهعابر الحدودية والهواىئ التي ت،ضع لمسيطرة االسرائيمية.
 .3استٍداؼ العاهميف :وقد امر ٌذا االستٍداؼ عمى إعاقة العهؿ الىساىي لٍؤالت
الهسعفيف في الوصوؿ لمدرحى والهصابيف ،وتعريض حياتٍـ لمهوت عبر استٍدافٍـ
الهباشر عمى الرغـ هف ودود تىسيؽ هسبؽ هع قوات الديش السرائيمي عبر المدىة
الدولية لمصميب األحهر لتأهيف حركة سيارات السعاؼ.
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 .4عدـ احتراـ الشارة ال،اصة بالسعاؼ والطوارئ هف قبؿ االحتالؿ ،حيث تستٍدؼ
الطواقـ والسيارات العاهمة بالرغـ هف ودود شارة الٍالؿ عمي دهيع السيارات العاهمة،
كذلؾ عدـ احتراهٍا هف بعض هست،دهي الطريؽ همؿ سائقي السيارات العهوهية.
 .5عدـ احتراـ التىسيؽ الهتبادؿ هع المدىة الدولية لمصميب األحهر في هعظـ األحياف
وذلؾ لمد،وؿ لمهىاطؽ الهحظورة ،حيث يعطي الضوت األ،ضر لمد،وؿ في بعض
حاالت التىسيؽ وعىد الد،وؿ يتـ استٍداؼ السيارات بطواقهٍا ٌذا هع تكرار ذلؾ في
هعظـ حاالت التىسيؽ.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
اف حهاية أرواح الهواطىيػػف وههتمكاتٍـ التي ىص عميٍا القاىوف الفمسطيىي واتفاقية ديىيؼ
ات في الك ػوارث الطبيعيػػة أو هػا ٌػػي
لحهاية أرواح الهواطىيػػف وههتمكاتٍـ زهف السمـ أو الحرب سو ً

هػػف صىػع الىساف تتـ هف ،الؿ هراكز االستدابة والطوارئ  ،وحتى تتهكف ٌذي الهراكز هف
االسته اررية وتقديـ ،دهاتٍا بالشكؿ الهطموب كاف ال بد هف دراسة الواقع الحالي ،حيث اف ٌذي

الهراكز تقدـ ،دهة تهس حياة الهوطف بشكؿ يوهي ،وكاف ال بد لمتقيـ هف عرض الىتائج وال،روج
بتوصيات هقترحة ت،دـ الٍدؼ الهىشود.
 1.5النتائج
في ضوت التحميؿ والدراسة والتقييـ الذي تـ في الفصوؿ السابقة يهكف إست،الص الىتائج
التالية:
 .1اف هراكز الدفاع الهدىي القائهة لـ تقاـ بىات عمى ت،طيط هكاىي هها ادى الى عدـ ودود
عدالى بالتوزيع ويظٍر ذلؾ بسوت توزيع هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ وقمة عددٌا هف دٍة
ا،رى ،ف،دهات االستدابة لمطوارئ ال تتىاسب هع حدـ الطمب الهتهمؿ بحدـ السكاف في
هىطقة الدراسة ،ها يعىي حادة الهىطقة الى اقاهة هراكز دديدة ،بحيث تتىاسب هع السكاف
وتوزيعٍـ في هىطقة الدراسة.
 .2عالقة الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر بهؤسسات الهدتهع الهحمي والقطاع ال،اص
والهؤسسات الشريكة بهداؿ الحد هف الكوارث تعتبر ضميست بالشكؿ الهطموب.
 .3الىظاـ الهؤسسي لمدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر بحادة الى تطوير.
 .4إف الظروؼ واألوضاع الراٌىة

في الضفة الغربية ،والهتهممة بالسياسات والدراتات

والتحديات التي يفرضٍا الحتالؿ السرائيمي ،وكذلؾ الهساحة الهحدودة والزيادة الهطردة في
عدد السكاف وزيادة الطمب عمى الهوارد ،تتطمب تىظيهاُ عقالىياً وهتوازىاً وت،طيطاً سميهاً،
وتستودب إعادة الىظر بصورة شاهمة في الوضع الحالي عمى الهستويات الوطىي والقميهية
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والهحمية ،كها وتفرض عمى هت،ذي وصىاع القرار ضرورة وضع ال،طط والسياسات
الهىاسبة.
 .5عدـ ودود ىظـ اتصاالت حديمة لتوديً لمحركة لمطواقـ والهعدات.
 .6تحديد التحديات والهعوقات الرئيسية لتقديـ ،دهة االستدابة لمطوارئ ٌي:
أ -تحديات وهعوقات ديوسياسية (الهستعهرات ،الددار الفاصؿ ،الطرؽ االلتفافية،
الحوادز)
ب -تحديات وهعوقات تىظيهية لٍا عالقة بعدـ تفعيؿ العديد هف هواد قاىوف الدفاع الهدىي
رقـ 3لمعاـ 1998هىٍا الهواد الهتعمقة بالهدمس االعمى لمدفاع الهدىي ،وعدـ تعديؿ
القواىيف والتشريعات بها يتهاشى هع هتطمبات الوضع الراٌف والتوقعات الهستقبمية وأ،ذ
،صائص كؿ هحافظة واقميـ بعيف االعتبار.
ت -تحديات وهعوقات تتعمؽ بالقدرات البشرية والفىية والىقص في الهعدات واالليات
والطواقـ الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر العاهمة في هراكز الدفاع الهدىي والطوارئ.
 2.5التوصيات
بالرتكاز عمى ىتائج الدراسة الهشار إليٍا يهكف ال،روج بعدة توصيات عمى الىحو التالي:
بدت هف
 .1ال بد هف الهسارعً الى الت،طيط ل،دهات االستدابة والطوارئ عمى كافة الهستويات ً
الهستوى الوطىي وحتى الهستوى االقميهي والهحمي.

 .2ضرورة هشاركة ه،تمؼ دٍات وهؤسسات الهدتهع الهدىي ،والقطاع ال،اص والقطاع
األٌمي بالت،طيط هف ،الؿ شبكة هتدا،مة وهترابطة وهتكاهمة هف العالقات واألىشطة
الهتفاعمة ،وتىظيـ العهؿ والعالقات القائهة بيىٍا.
 .3اعتبار الحد هف ،طر الكوارث اولوية وطىيً وهحمية قائهة عمى قاعدة هؤسساتية صمبة
لمتىفيذ.
 .4تطوير وتحديث ىظاـ هؤسسات الدفاع الهدىي والطوارئ ،وٌذا يتطمب هدهوعة هف األعهاؿ
والدراتات ،وأٌهٍا:
أ -التطوير الهؤسسي :وذلؾ هف ،الؿ ،أولوية تطوير هؤسسات الدفاع الهدىي والطوارئ
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عمى الهٍارات الت،طيطية عمى الهستوى الهحمي والتدريب عمى كيفية بمورة الرؤية
الستراتيدية في إعداد ال،طط االستراتيدية وربطٍا بال،طط الهكاىية لمهحافظات
واألقاليـ.
ب -رفع وتطوير القدرات البشرية والفىية:
 اىشات هراكز اضافية لمدفاع الهدىي والطوارئ ،والعهؿ عمىى تطوير القائـ هىٍا ،وٌىا
يهكف عهؿ ،طة عهؿ طويمة الهدى الىشات هراكز دديدة تغطي كافة التدهعات
السكاىية بحسب طبيعً كؿ تدهع و،صائصً ،وا،رى قصيرة الهدى بحيث يتـ اىشات
وحدات هتطوعيف وتدٍيزٌـ بالهعدات الالزهة الى داىب الشروع باىشات هراكز دديدة،
بحيث يتـ هراعاة الوضع الفمسطيىي هف الىاحية االقتصادية والتوزيع السكاىي
وطبوغرافية الهىاطؽ وها يهيز الحالة الفمسطيىية هف ،صائص.
 توفير الكوادر البشرية الهؤٌمة وتطويرٌا لمتعاهؿ هع الحوادث تقىيا وعمهيا.
 وضع دورات تدريبية في هداؿ إدارة الكوارث واالستدابة لمطوارئ ،وتطوير القدرات هف
ادؿ االستدابة لمكوارث باىواعٍا( الكيهيائية والبيولودية والشعاعية).
ت -تعديؿ واستغالؿ القواىيف والتشريعات ،فعمى الهستوى الدا،مي يدب تفعيؿ الهدمس االعمى
لمدفاع الهدىي لموقوؼ عمى االعهاؿ الهوكمة اليً ضهف القاىوف رقـ  3لمعاـ 1998ـ،
وتعديؿ التشريعات بها يتهاشى هع هتطمبات الوضع الراٌف والتوقعات الهستقبمية وأ،ذ
،صائص كؿ هحافظة واقميـ بعيف االعتبار ،وتطبيؽ القواىيف البىات ال،اصة بالزلزاؿ (في
التصهيـ والبىات) هف ،الؿ ،مؽ آليات ،اصة لفرض القواىيف القائهة هع وضع او تحسيف
ت،طيط وسياسة استغالؿ األراضي ،وعمى الهستوى ال،اردي است،داـ القواىيف الدولية
لهحاسبة االحتالؿ االسرائيمي عمى عدـ التزاهً بعالقات الحهاية الدولية وال،روقات الدائهة
وتعطيؿ حركة طواقـ الدفاع الهدىي والٍالؿ االحهر.
 .5االستفادة هف التكىولوديا الحديمة وىظـ الهعموهات هف ،الؿ:
 است،داـ ىظـ الهعموهات الدغرافية الحديمة في تحديد هسبؽ لهسارات الحركة الليات
الدفاع الهدىي والطوارئ ،تُحدد فيٍا دائرة الحدث لكؿ هف الشركات في هوادٍة الكارمة،
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ودراسة وضع شبكات الطرؽ القائهة والطرؽ البديمة.
 رسـ ،رائط الهىاطؽ الهعرضة ل،طر االىٍيارات األرضية ورصد لهصادر ال،طر.
 توفير وسائؿ اتصاالت حديمة لمتواصؿ بيف طواقـ االستدابة لمطوارئ
 وضع وسائؿ اتصاؿ هتعمقة باألزهات بيف عهوـ الهواطىيف وصىاع القرار ،والعهؿ
توحيد ارقاـ الطوارئ ،وكذلؾ توحيد الهؤسسات العاهمة في ٌذا االطار ب،اصة التي
تقدـ ،دهات االسعاؼ.
 تأسيس قاعدة بياىات شاهمة لالستعاىة بٍا في التىبؤ بالكوارث والحوادث.
 .6التطويػػر االقتصػ ػػادي والهػ ػػالي ،وذلؾ هف ،الؿ تعبئة هوارد هالية إضافية لهيزاىيات
هؤسسات االستدابة والطوارئ ،وايداد حموؿ لهسألة التوفر الهحدود لمهوارد الهادية لديٍا ،هع
توفير هوازىة عاهة حكوهية لتطوير ،دهات الدفاع الهدىي والطوارئ تكفي لمهٍاـ الهىاطة
اليٍا .كها يدب تفعيؿ دور الشركات ال،ارديوف هف هىظهات دهعيات هتعمقة بالهساعدات
الصحية والغامة الطبية واتحاد الهقاوليف الى الهستوى الهطموب.
 .7التطويػػر االدتهػ ػ ػػاعي هف ،الؿ الهؤسسات التعميهية والتدريبية لدهج هفاٌيـ الدفاع الهدىي
والطوارئ في هىاٌدٍا ،الى داىب تعزيز وتطوير التوعية والهشاركة الدهاٌيرية (الشعبية)
في هف ،الؿ البراهج والهحاضرات والىدوات وورش العهؿ الهت،صصة
.8

الىٍوض بهستوى العالقة بيف الدارة الهحمية وال،برات الداهعية وهراكز البحوث التابعة
لمداهعات واشراكٍا في وضع ،طط التطوير ،همؿ هركز عموـ األرض وٌىدسة الزالزؿ
بداهعة الىداح الوطىية الذي يعد الهركز الوحيد في الضفة الغربية الهعىية بهداؿ ٌىدسة
الزالزؿ.

 .9االستهرار في همؿ ٌذي الدراسات هيداىيا وعمى الهستوى الهحمي بٍدؼ توفير بياىات
لصاىعي القرار في هداؿ هوادٍة الكوارث ،والقياـ بدراسة الت،طيط والتوزيع الهكاىي لهراكز
الدفاع الهدىي والطوارئ في قطاع غزة.
 .10دراسة اهكاىية اعادة توزيع هراكز الدفاع الهدىي بصورة تضهف تحقيؽ العدالة بها يضهف
وصولٍا لدهيع السكاف في الضفة الغربية ،وٌىا ُيوصي بتبىي الىتائج والهقترحات التي
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،مصت ٌذي الدراسة بشكؿ عاـ.
.11إدرات دراسات هكهمة لٍذي الدراسة تربط بيف ال،صائص الت،طيطية باىواعٍا و ال،صائص
الهكاىية لهراكز االستدابة لمطوارئ ،كذلؾ دراسة الوضع الحالي لدهيع الهؤسسات التي تقدـ
،دهات االسعاؼ والطوارئ.
.12إىشػػات قاعػػدة ( بىػػؾ هعموهػػات ) لدهيػػع البياىػػات والهعموهػػات الهتعمقػػة ب،ػػدهات السػػالهة هػػف
الحرائؽ وهوادٍة الكوارث ،لتسٍؿ إدرات هزيد هف الدراسات عف ٌذا الهوضوع الهٍـ ُيست،دـ
فيٍا األساليب الهتقدهة في التحميؿ ويد،ؿ فيٍا كافة الهتغيرات التي لـ يتوافر عىٍا هعموهات
في الوقت الحالي .
.13إف الت،طػػيط لػػف يحقػػؽ فقػػط التطػػور والعدالػػة لمسػػكاف فػػي هىطقػػة الد ارسػػة ،بػػؿ ٌػػو هػػف اٌػػـ
عواهػػؿ البقػػات والص ػراع الفمس ػطيىي االس ػرائيمي ،لػػذا يدػػب اف يبىػػى التطػػور فػػي كافػػة ه اركػػز
الدفاع الهدىي والطوارئ عمى اسس ت،طيطية.
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Abstract
The West Bank suffers from weakness in the provision of public services
in general, and weakness in the services of civil defense, in particular,
where there are residential areas not covered by Emergency services
provided by the Palestinian Civil Defense and the Palestinian Red Crescent,
its also suffers from the non-observance of the planning standards in the
distribution of these services commensurate with needs of the population.
This study addressed the issue of planning and spatial distribution of PCD
and emergency centers in the West Bank and the analysis and study of the
current situation for the distribution centers in the West Bank, as well as a
review of the problems and loopholes of this distribution, in addition to
proposing strategies for the distribution of these centers. The study will
help decision makers to take appropriate steps for the developments of this
service are necessary to ensure the protection of lives. Where these
incidents and disasters can not be prevented, the role will be to find the
integration between planning and programs and methods of PCD in
reducing the effects of those accidents, disasters, and try to get to mitigate
them whenever possible.
B

The methodology of the study relied on the descriptive and analytical
approach using the statistics of PCD and PRCS, and Central Bureau of
Statistics, in addition to the observations through field visits to the
emergency and CD centers in the West Bank, and the conducted interviews
with the officials.
The analysis and evaluation of the current spatial distribution of health
services was accomplished, through comparing the Palestinian standards of
planning for emergency services with those implemented in some of the
regional and international countries, and through the study of indicators in
the civil defense and PRCS, such as accidents and injuries indicators, safety
and prevention indicator, community awareness indicator, human resources
indicator, demographical and geographical indicator, and the response time
indicator.
The Results of the analysis showed that the civil defense and emergency
services emergency suffer from poor distribution and inadequate number of
these centers, causing pressure on the service centers and adversely affect
the population through the increasing number of injuries and deaths. The
study also showed the presence of clusters of housing that are not covered
by the service, As a result, a proposal was prepared and submitted for the
construction of additional 39 PCD center using geographic information
systems for the distribution .
The study came out with a number of recommendations, most notably the
establishment of extra CD centers, and work on the development of these
centers of the administrative and human needs and the technical equipment
C

to ease the pressure on these centers and provide better service to residents,
and develop the capacity of civil defense, through the identification of roles
and responsibilities for responding to disasters and develop these roles at
the local and national levels, and to consider disaster risk reduction as a
national priority based on a local solid institutional base for the
implementation.
Moreover, it recommened activating the role of the partners of
organizations and associations related to health and medical relief, the
Federation of Contractors, and institutions working in the field of
assessment of natural hazards and risk management such as the Center for
Earth Science and Engineering Seismology at Najah University, which is
the only center of scientific research in the field of earthquake engineering.
Finally, the study recommended the activation of the Higher Council of
Civil Defense to determine the works and duties entrusted to it under the
Law No. 3 of 1998.
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