
 مقدمة موضوع تعبير عن الدفاع المدني

يعتبر أحد األجهزة األمنية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم االعتماد عليه بشكل كبير فهو من األعمدة األساسية للدولة،  

الخسائر وتوفير التوعية  وذلك بسبب قيام المجتمعات اإلنسانية بالعديد من الكوارث الطبيعية، فجاء هذا الجهاز المهم لتقليل 

الوقائية التي من شأنها مساعدة األفراد والمجتمعات وحمايتهم، وأيًضا تزويد جميع مناطق المملكة بالخدمات المختلفة من 

 ً  .حرائق وخدمات اإلنقاذ وسيارات اإلسعاف، كما أنه يساعد في إجالء السكان من مناطق الخطر إلى مناطق أكثر أمنا

 لدفاع المدنيموضوع تعبير عن ا

يعرف بأنه أحد األجهزة التي كانت بالسابق ملحقة بإدارة األمن العام وأطلق عليه قسم المطافئ، كما يعتبر بأنه يرتبط  

بالقطاعات األمنية التي ترتبط بوزارة الداخلية، حيث أنه جهاز الدفاع المدني يقوم بتوفير المساعدة النّاس، وهي تعتبر واحدة 

ير التي ترتقي بها النّفس البشريّة وتسمو في فضاء من الُمتعة والّسعادة، والمشاعر التي نعجز عن لمسها في أي من أبرز قيم الخ

سمة أخرى، ومن هنا سيتم تقديم موضوع تعبير شاماًل لجميع المعلومات التي تتعلق بهذا الجهاز العظيم، حيث سيتم من خالله 

 .لعاملة في المجتمعتسليط الّضوء على واحدة من أبرز الفئات ا

 جهاز الدفاع المدني 

يعتبر جهاز الدفاع المدني بأنه عبارة عن نظام يقدم مجموعة من اإلجراءات الوقائية واألنسطة التي تسهم في إغاثة المواطنين، 

فر المساندة  فهو يقدم المساعدة عند وجود هجوًما عدائيًا، أو كارثة طبيعية، فهو يعتبر من األجهزة المهمة للدولة حيث يو

والمساعدة لكافة الحوادث، كما أنه يساهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الكوارث والحرائق 

والحروب، باإلضافة إلى توفير سالمة النقل واالتصاالت، وتنظيم المرافق العامة، وأيًضا حماية الثروة الوطنية في أوقات 

  .طوارئ الحرب والسلم وحاالت ال

 تاريخ الدفاع المدني

تم االهتمام بفكرة إنشاء جهاز الدفاع المدني بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لحماية المواطنين وبناء المالجئ لهم، فقد تم 

م  هـ، فقد تم تشكيل أول فرقة إطفاء في عا1406شوال  5إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي الصادر في  

تم تشكيل أول كتيبة إطفاء وتوجد في المدينة المنورة، ثّم بعد ذلك تّم تشكيل   1376هـ وتقع في مكة المكرمة، وفي عام  1346

هـ قامت اإلدارة العامة بفصل لواء المطافئ وأعادت تسميتها بالمديرية العامة 1380لواءين في الرياض وجدة، وفي عام 

وتم من  1985ربيع األول لعام  24الداخلية، وبعد ذلك تم صدور أمر ملكي بتاريخ  لإلطفاء وأصبحت تحت اختصاص وزارة

  .خالله تغيير اسم اإلدارة العامة لإلطفاء إلى المديرية العامة للدفاع المدني

 أهداف الدفاع المدني

اجات المجتمع، كما أنه يرتكز  يهتم جهاز الدفاع المدني بإدارة الطوارئ، حيث يساهم في مساعدة الناس مما يوفر رعاية الحتي

  :على مجموعة من االهداف التي تعتبر أساًسا عندما تم القيام بإنشائه، وفيما يلي سيتم بيان أبرز أهداف جهاز الدفاع المدني

 .توفير األمن العام في جميع األنشطة التي تعتبر ضرورية للحياة •

 .قبل تقدمها التدخل في حوادث الحريق وحاالت اإلنقاذ والقضاء عليها •

 .القيام بإجالء السكان من المناطق المتضررة من الكوارث والحروب •

 .حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحروب والكوارث •

 .توفير جميع الطرق والوسائل التي تسهم في سالمة القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية •

 .لكة بجميع الخدمات التي تتمثل في اإلنقاذ وسيارات اإلسعافالحرص على تزويد كافة مناطق المم •

 .إعداد المتطوعين ليكونوا قادرين على القيام بأعمال الدفاع المدني تجهيز غرف الطوارئ، باإلضافة إلى •



 وظائف الدفاع المدني في الحرب

خاللها تقوم بمساندة المواطنين والدولة أثناء الحروب تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بالعديد من المهام والوظائف التي من 

  :والكوارث، حيثن أنها تتمثل على النحو اآلتي

 .مساعدة المواطنين المتضررين وإغاثتهم •

 .تنظيم وتقييد حركة المرور خالل فترة الحرب •

 .المساهمة في تقديم اإلسعافات األولية للمواطنين المصابين •

 .ائر التي تتمثل في األرواح والممتلكاتتقديم المساعدة وتقييم الخس •

 .العمل على إجالء المواطنين من مناطق الخطر ووضعهم في مناطق أكثر أمانًا •

 .االهتمام بإعداد وسائل اإلنذار عند وجود األخطار والغارات الجوية وقت الحروب •

 .المواطنين المفقودينتوفير مراكز يمكن من خاللها اإلعالم والتوجيه لتوفير معلومات حول  •

 .الوقاية من آثار الغارات الجوية واألسلحة التدميرية التي يتم استخدامها من قبل الدول المعادية •

 وظائف الدفاع المدني في السلم 

ء عنها أو  يعتبر الدفاع المدني بأنه من األجهزة المهمة التي لها دوًرا كبيًرا في المملكة العربية السعودية، حيث ال يمكن االستغنا

  :عن خدماتها ووظائفها المتعددة في حالة السلم، وفيما يلي سيتم بيان مجموعة من األعمال والوظائف التي تقدمها

 .القيام بعمليات اإلسعاف، واإلنقاذ •

 .مساعدة األفراد المتضررين في حاالت الطوارئ •

 .المساهمة في تخزين المعدات واألدوات الالزمة في حالة الحرب •

 .تدريب األفراد المتطوعين للمساعدة في أعمال الدفاع المدني •

 .إعداد المالجئ لألفراد والقيام والعمل على استخدام تقنيات عالية •

 .تزويد جهاز الدفاع المدني بالوسائل والمعدات الالزمة •

 .االستعانة بوسائل اإلعالم لتحقيق أهداف الدفاع المدني •

 .واء في حاالت الطوارئتنظيم خطط ومشاريع اإلخالء واإلي •

 .إعداد وتنفيذ االجراءات التي تهدف إلى تحقيق السالمة •

 .تنفيذ خطط االخالء واإليواء في الحاالت الطارئة •

 اليوم العالمي للدفاع المدني

س لعام  من شهر مار 1يعتبر اليوم العالمي للدفاع المدني بأنه من المناسبات المهمة، حيث أنه يصادف يوم الثالثاء الموافق 

حيث تشارك المملكة العربية السعودية في االحتفال بهذا اليوم، فيتم   ،هـ1443من شهر رجب لعام  28، كما يوافق يوم 2022

القيام بالعديد من النشاطات التي تتعلق بتكريم والتعريف برجال الدفاع المدني وأعمالهم العظيمة في الحفاظ على حياة الناس في  

كوارث الطبيعية، كما يتم منح إجازة لجميع الموظفين احتفااًل وتقديًرا لجهودهم، حيث يعتبر هذا اليوم الحروب واألزمات وال

بأنه يدعو الناس للتعرف على تدابير السالمة ومهارات الحماية التي قد يحتاجون إليها في حالة حدوث أي شكل من أشكال 

  .الطوارئ
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 المدني موقع المديرية العامة للدفاع 

يوفر موقع جهاز الدفاع المدني السعودي العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها وتتمثل في معرفة المعلومات الهامة 

وأيًضا معرفة فرص التوظيف الشاغرة، كما يمكن االستعالم عند تقديم الطلبات والعديد من الخدمات األخرى،  التي تتعلق به، 

 .“من هنا“  السعودي ُمباشرة وقع المديرية العامة للدفاع المدني الرسميحيث يُمكن االنتقال إلى م

 تعبير عن الدفاع المدني باالنجليزي قصير 

The Civil Defense is considered one of the best security agencies that provide services to 

citizens. The Civil Defense has become one of the most important agencies in many countries 

due to its provision of many services that contribute to the relief of the affected. The Civil 

Defense also has a group of well-equipped and trained personnel in all military and 

psychological aspects. The highest degree of readiness to face difficulties and wars in the 

country, as the tasks of civil defense include peacekeeping and the preservation of public and 

private property in the event of natural accidents such as volcanoes, earthquakes and wars. 

  

يُعتبر الدفاع المدني من أفضل األجهزة االمنية التي تقدم الخدمات للمواطنين، فقد أصبح الدفاع المدني من أهم األجهزة داخل  

ا يمتلك الدفاع المدني مجموعة من العديد من الدول بسبب تقديمه العديد من الخدمات التي تساهم في إغاثة المتضررين، كم

األفراد المجهزين والمدربين من كافة النواحي العسكرية والنفسية فهم على أعلى درجات االستعداد لمواجهة الصعاب والحروب 

 في الدولة، حيث تتضمن مهام الدفاع المدني حفظ السالم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في حالة الحوادث الطبيعة

 .التي تتمثل في البراكين والزالزل والحروب

 خاتمة موضوع تعبير عن الدفاع المدني

يُعتبر جهاز الدفاع المدني بأنه من األجهزة المهمة في المملكة العربية السعودية، فقد طرحنا بين أيديكم موضوع تعبير شاماًل  

از الدفاع المدني، ثم انتقلنا ألهداف الدفاع المدني التي تم  حول جهاز الدفاع المدني، فقد تناولنا في الموضوع تاريخ تأسيس جه

وضعها من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، كما وضحنا وظائف الدفاع المدني في الحرب، وأيًضا بيان وظائف الدفاع 

 .المدني في الّسلم، لنختم أخيًرا في الحديث حول اليوم العالمي للدفاع المدني

 

https://998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx

