
 

  1444مقدمة تقرير اليوم العالمي للدفاع المدني 

تتشارك المجتمعات في كل دول العالم بمهمة الحفاظ على األمان االجتماعي ومتابعة استمراره، وكذلك تتشارك بتواجد منظومة 

في حالة الطوارئ، وتكون هذه المنظومة مجهزة بالتدريب العالي وتواجد أدوات التدخل من عنصر حماية مدنية للتدخل السريع 

 .بشري وآليات

  1444تقرير اليوم العالمي للدفاع المدني 

حرصت كل دولة من دول العالم على حماية المجتمع، وكذلك توفير كل الخدمات التي يحتاجها المجتمع اإلنساني من تأمين 

ها المرافق الصحية ومرفق الطوارئ، وعوامل األمان التي تشرف بشكل مباشر وعلى مدار الساعة على أمن مرافق ومن

المجتمع المدني، وتم تسمية هذه المنظومة بالدفاع المدني والحماية المدنية، وتم تخصيص يوم سنوي لها لالحتفال بها في كل 

 .]1[عام

  pdfتقرير عن النمو السكاني والكثافه السكانيه: شاهد أيًضا

  عالمي للدفاع المدنيمتى اليوم ال

مارس عبر المنظمة الدولية  1إن اليوم العالمي للدفاع المدني يقع في األول من مارس/ آذار من كل عام، حيث تم تخصيص 

وبعد توافق كل الدول على تسمية وتخصيص هذا التاريخ للدفاع المدني في كل الدول، ويقوم هذا اليوم على   للحماية المدنية

اع المدني هو صمام األمان للمجتمعات، بحيث يتدخل في الحاالت الطارئة مثل الكوارث وحوادث المرور ركيزة أن الدف

 .واإلسعاف السريع

  احتفال يوم الدفاع المدني

مارس/ آذار من كل سنة تقام االحتفاالت باليوم العالمي للدفاع المدني تحت رعاية المنظمة الدولية للحماية المدنية،  1في 

ذه المنظمة على رعاية هذا االحتفال من خالل لجانها المنتشرة في كل دول العالم، ومن مظاهر االحتفال بهذا اليوم وتشرف ه

هو إقامة الندوات واالجتماعات واألمسيات لْلتعريف بالدفاع المدني وكذلك التقنيات التي تم التوصل الختراعها من أجل 

 .مدنيالمساهمة بالعمل لهذا السلك وهو الدفاع ال

 اهمية يوم الدفاع المدني العالمي

 :تنبع أهمية يوم الدفاع المدني من المهام التي يقوم بتنفيذها في المجتمع، ومن المهام التي ينفذها ما يلي

 إغاثة المتضررين في الحاالت الطارئة كالحرائق. 

 العمل على تنفيذ مهام اإلنقاذ واإلخالء واإلسعاف السريع. 

 لعمل على إخمادها في كل األوقاتمكافحة الحرائق با. 

 تجهيز المالجئ بمواصفات آمنة لحماية سكان المجتمع ومتابعة اإلشراف عليها. 

 تدريب العناصر المتطوعة من أجل رفد أعمال الدفاع المدني. 

 جاهز للطباعة pdf تقرير عن البيئة العمانية حماية واستدامة: شاهد أيًضا

  أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني

 :باألهداف المتوخى تنفيذها في هذا اليوم ومنهاتم رسم استراتيجية واضحة المعالم من خالل وضع قائمة 

  الحرص على أهمية إقامة هذا اليوم العالمي من أجل إشعار كل منظومات الدفاع المدني حول العالم بأهمية تكاتفها

 .ومساندتها لبعضها البعض

 زل، أو كوارث الحرص على إدراك أهمية العمل من أجل مكافحة الكوارث سواء أكانت كوارث طبيعية مثل الزال

 .صناعية مثل الحرائق
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 التركيز على الدور المحوري والجوهري الذي تقوم به منظومة الدفاع المدني في كل العالم. 

  اإلنصات لإلعالم الرسمي من أجل تنفيذ تعليمات السالمة والحماية التي تبثها منظومة الدفاع المدني للوقاية من

 .ارتدادات األضرار

  العالم بضرورة مساعدة المنظمة الدولية للحماية المدنيةتذكير كل دول. 

  التعرف على واجبات المنظمة الدولية تجاه الدول في حال وقوع الكوارث، والدور الذي تضلع فيه بحاالت

 .الطوارئ

 تهعقد الندوات وإلقاء المحاضرات وتوزيع الملصقات والنشرات بهذا اليوم للتعريف بمهام الدفاع المدني ومساند. 

  تفعيل يوم الدفاع المدني

تعمل المنظمة الدولية للحماية المدنية على تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني في كل دول العالم؛ منذ تم إقرار تواجد هذه 

 ، وذلك من أجل التعريف بالمهام التي يقوم الدفاع المدني1990ديسمبر من العام  18المنظمة في مدينة جنيف السويسرية في 

بتنفيذها خدمة للمجتمع ومواطنيه في حاالت النكبات والكوارث والطوارئ سواء كان مصدرها بشري أو عوامل الطبيعة، 

والتعريف بالدور الذي تقوم به هذه المنظمة من مد يد المساعدة بشكل كبير وواسع لكل الدول واالستجابة لالستغاثة فوراً 

  .واألغذية والعالج باألدوية والخيام وغير ذلك الكثير بتوفير العنصر البشري والمكنات الضرورية

 جاهز للطباعة pdf تقرير عن الطقس والمناخ الصف الثامن: شاهد أيًضا

 1444خاتمة تقرير اليوم العالمي للدفاع المدني 

تم الطرح في هذا التقرير حول اليوم العالمي للدفاع المدني، حيث تعرفنا على ماهو الدفاع المدني وما أهميته وما الخدمات التي 

 .األهداف المرجوة من االحتفال باليوم العالمي للدفاع المدنييقدمها، وكذلك 
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