إدارة الكىارث

دور الدفاع املدني يف مىاجهة
حىادث السري

املقدمة:

تعتبر حوادث السير من أىم المشاكل التي تؤرق المجتمعات المدنية عمى الصعيدين المحمي

والعالمي وتيدد أمن المجتمع وسالمتو .لما تخمفو ىذه الحوادث من خسائر مادية وبشريو  ,ولما تتركو
من آثار نفسيو وسمبية عمى المصابين وأىالي الضحايا بشكل يومي ومتكرر .وكأن ىذه المركبة التي

اخترعت لتخدم اإلنسان في تنقمو وترحالو أصبحت وسيمة قتل ودمار.

تقع المسؤولية األولى لمحوادث المرورية عمى عاتق اإلنسان سواء سائقاً أو ماشياً  ,األمر الذي

يتطمبو التركيز عمى توجييو بشكل يمكنو من استخدام الطريق والمركبة بالطريقة المثمى لمحفاظ عمى

سالمتو ,ويمكن تمخيص أسباب حوادث السير :
ٔ.

العامل البشري (السائق) _ لقمة الخبرة  ,الحالة النفسية والعقمية  ,وسوء القيادة .

ٖ.

السيارة (ازدياد عدد المركبات  ,أنواعيا وصالحياتيا ).

ٕ.
ٗ.

الطريق (التصميم  ,اإلضاءة  ,الجو).

المشاة (كيفية التعرف عمى الطريق وعبوره).

ولكن العامل البشري يبقى ىو السبب الرئيسي وراء ىذه الحوادث .
فالثقافة المرورية تعتبر من أىم العوامل التي يمكن أن تساىم في تعديل سموكيات مستخدمي

الطريق بشكل إيجابي  ,وقيادة السيارات كما نعمم جميعاً (فن وأخالق وذوق) .ىناك عدة إحصائيات
ودراسات أجريت تبين عدد حوادث السير التي أصبحت لفترة من الفترات الشاغل الرسمي لجميع

المحافظات وبأقاليميا في جميع أنحاء المممكة األردنية الياشمية .

ومن ضمن إحصائيات الحوادث لعام  2015و 2016م التي تعامل معيا الدفاع المدني مبينة في

الجداول التالية:

عام 2015م :

نوع الحادث

حرائق

تدىور

تصادم

دىس

أخرى

المجموع

العدد

29

7946

11778

2828

602

23183

إصابة

12

7170

15072

2723

801

25778

وفاه

2

116

118

48

2

286

عام 2016م :
تدىور

تصادم

دىس

أخرى

المجموع

نوع الحادث حرائق
العدد

19

9187

13320

2970

666

26162

إصابة

4

7551

15460

2795

810

26620

وفاه

1

166

164

71

2

404

نستطيع أن نستنتج ثالثة أمور ميمة بشأن حوادث السير في األردن وىي :
ٔ.

أن المسؤولية في حوادث السير ىي مسؤولية وطنية مشتركة .

ٖ.

يجب التصدي ليذه الظاىرة بكل حزم ومسؤولية من خالل مراجعة شاممة لمعرفة األسباب الحقيقية

ٕ.

لقد أصبحت ظاىرة حوادث السير تشكل كارثة وطنية بطيئة الوقع عمى شوارعنا .
وراء ارتفاع عدد الحوادث .

ونحن ال ننكر دور الحكومة األردنية وما قامت بو بالتنسيق مع المؤسسات واألجيزة األمنية

بالعمل كفريق واحد بالحد والتخفيف من حوادث السير  ,أن قضية حوادث السير قضية كبيرة والحد منيا

يحتاج لجيد كبير ألنيا ليست فقط مسألة وطنية بل ىي مسألة إنسانية عمى الصعيد العالمي فقد اىتمت

المؤسسات المينية والعمالية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية حتى الجامعات ووزارة التربية

والتعميم واألجيزة األمنية األخرى االمن العام والدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى والبمديات من اجل الحد

من ىذه الظاىرة التي باتت تؤرق الشعب األردني فقد أبدت الجيات المسؤول ة اىتمامآبيذا الموضوع 0
وقد تجمى اىتمام جاللة الممك عبد اهلل والممكة رانيا بالحد من حوادث السير من خالل التعميمات التي

وجيت لمحكومة والجيات المعنية التخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة ىذه المشكمة .
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دور الدفاع املدني األردني يف مىاجهة حىادث السري:

يقوم الدفاع المدني األردني بواجباتو المناطة إليو بحكم القانون من خالل جانبين رئيسيين :
ٔ.

الجانب الوقائي ويشمل :

أ .إجراءات التخفيف :

(ٔ) تفعيل التعميمات الخاصة بتثبيت الالصقة اإلرشادية عمى صياريج نقل المواد الخطرة

وتشديد الرقابة عمى ذلك ومرافقة آليات الدفاع المدني لنقل المواد الخطرة داخل المممكة

(ٕ) توفير متطمبات السالمة العامة داخل المركبة بالتعاون مع

إدارة الترخيص حيث يوجد

مندوب لمدفاع المدني يتأكد من وجود الطفايات اليدوية  ,صندوق اإلسعاف  ,العاكسات

وذلك عند تجديد رخص السوق لممركبات .
ب .التوعية واإلعالم :

(ٔ) تقوم المديرية العامة من خالل اإلدارات المختصة مثل إدارة اإلعالم وإدارة الكوارث وإدارة
العمميات وبالتنسيق مع الجيات اإلعالمية الوطنية المختمفة من ترسيخ مفاىيم الوعي

الوقائي واإلرشادات سواء لمسائقين أو المواطنين لمتعامل مع الطرق وعدم التجمير

أثناء الحوادث إلفساح المجال أمام المعنيين لمتعامل مع الحادث دون إعاقة  ( .آممين
من االخوة المواطنين إعطاء العنوان بشكل واضح عند طمب النجدة وفتح المجال لسيارة

اإلسعاف أثناء مسيرىا عمى الطريق وعدم التجمير في مكان الحادث  ,حيث أن جميع

العوامل تساعد في تحقيق اليدف األسمى الذي نسعى إليو وىو حماية أرواح المواطنين

).
(ٕ)

ه.
إعداد الدراسات واألبحاث والنشرات التوعوية حول حوادث السير والحد من ا

ج .التدريب :

تقوم المديرية العامة بتدر يب المواطنين عمى عمميات اإلسعاف األولي واطفاء الحرائق في
المركبات وكيفية التعامل مع المصابين في حوادث السير لحين وصول نجدات الدفاع المدني.

ٕ.

الجانب العممياتي :

أ .خدمات اإلسعاف :

(ٔ) تعتبر خدمة اإلسعاف من الخدمات األساسية والحيوية التي تحرص الدولة عمى تأمينيا
وتقديميا لمواطنييا حفاظاً عمى أرواحيم وثرواتيم وحماية لمنجزات التنمية التي يعد

ه عمى اإلطالق ال سيما وأن المخاطر المحيطة
اإلنسان أحد ركائزىا إن لم يكن ىو أىم ا
باإلنسان واحتمالية تعرضو لإلصابات المختمفة في تزايد مستمر

إثر التطور العممي

والتكنولوجي واستخدام اآلالت والماكينات والمعدات الحديثة األمر الذي يستدعي اتخاذ
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كافة اإلجراءات الوقائية وتأمين المساعدة والخدمة اإلسعافية السريعة والفعالة منذ

المحظات األولى لإلصابة.
(ٕ) تطوير خدمة اإلسعاف :

تم التنسيق مع وزارة الصحة بضرورة تشكيل لجنة وطنية

إلعادة دراسة وتقييم واقع

خدمة اإلسعاف وعمى ضوء التوصيات التي قامت المجنة بدراستيا مع خبراء من

الجامعة األردنية والدفاع المدني والخدمات الطبية الممكية ووزارة الصحة قامت بعرض

توصيات الدراسة أمام حضرة صاحب الجاللة الممك عبد اهلل الثاني بن الحسين حفظو

اهلل ورعاه والذي بارك ىذه التوصيات و أبدى توجيياتو لممعنيين بضرورة تنفيذىا وىي

إبقاء خدمات اإلسعاف في الدفاع المدني مع ضرورة دعمو من جميع النواحي الفنية

والمالية وكذلك وضع نظام لعمل المسعفين حيث تم إصدار نظام ممارسة مينة مسعف
بحيث اصبح المسعف من ضمن المين الطبية التي تمارس بمزاولة مينة تمنح من قبل

وزارة الصحة وقامت المديرية العامة لمدفاع المدني بترخيص المسعفين ضمن تصانيف

المينة.

(ٖ) برنامج دبموم اإلسعاف :

ولمواكبة التطور في مجال اإلسعاف والطوارئ وتنفيذاً لمتوجييات الممكية السامية وعمى

ضوء ما أوصت بو المجنة الوطنية العميا قامت المديرية العامة لمدفاع المدني

وبالتنسيق مع جامعة البمقاء التطبيقية بالبدء بتدريس برنامج تخصص دبموم اإلسعاف

والتي سوف تخوليم لمعمل في الميدان

وأقسام الطوارئ في المستشفيات بكل كفاءة

واقتدار وتنطبق عمييم الشروط األكاديمية التي تصدر عن وزارة التعميم العالي من حيث

التجسير والمتابعة الجامعية .

(ٗ) التطورات في مجال خدمة اإلسعاف المتخصص:
(أ)

قامت المديرية العامة لمدفاع المدني بتجييز سيار

ات إسعاف متقدم ة كاممة

التجييز مزودة بأحدث معدات اإلسعاف من أجيزة تخطيط القمب وأجيزة إنعاش
التنفس ومعدات التنبيب الرغامي والمحاليل الوريدية والعقاقير الطبية الطارئة

,

حيث تم ربط سيارات اإلسعاف بغرف الطوارئ في المستشفيات وأطباء االختصاص
وغرف عمميات الدفاع المدني كما قامت

إدارة اإلسعاف بإصدار دليل عمل

المسعف في الحاالت الطارئة والذي عرف ب ـ (بروتوكول العمل في الحاالت
وقدم لوزارة الصحة لدراستو حتى يكون مفيداً في العمل لجميع
الطارئة) ّ
الطوارئ والمسعفين عند التعامل مع اإلصابات.
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أقسام

(ب) ونظ ارً للجيود التي تبذليا المديرية العامة لمدفاع المدني في خدمات اإلسعاف في
مجال نشر الوعي اإلسعافي بين المواطنين تقوم إدارة اإلسعاف في الدفاع المدني
بتوعية المواطنين من خالل الدورات والمحاضرات في جميع القطاعات الحكومية

والخاصة لتوعية المواطنين إيماناً منيا بأن المواطن وىو الرديف لجياز الدفاع

المدني والمساعد لو ويستطيع

أن يقدم الشيء الكثير ألخيو المواطن نظ ار

لتواجده في مكان الحادث شريطة أن يعي األسس البسيطة في عمميات اإلسعاف

األولي وىذا ما تسعى إليو ادارة اإلسعاف من خالل توعيتيا لممواطنين
(٘) شعبة الدعم النفسي :

قامت المديرية العامة لمدفاع المدني وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية

االجتماعية وجمعية ضحايا العنف األسرى وتحت رعاية جاللة الممكة رانيا

المعظمة بعقد المقاء األول لمييئة الوطنية التوجييية لممساندة

العبد هلل

اإلنسانية والتي عمى

ضوئىا أطمقت المديرية العامة لمدفاع المدني بالتعاون مع باقي الشركاء فكرة
فرق الدعم النفسي والتي تم

إنشائيا لدى ادارة اإلسعاف وتيدف ىذه الشعبة

إنشاء
إلى

مساعدة ضحايا الحوادث وذوييم عند تعرضيم لما يعرف الصدمة النفسية جراء الحوادث

وكذلك تيدف إلى التنسيق والتعاون مع باقي القطاعات المعنية في ىذا المجال .
( )ٙالنظرة المستقبمية إلدارة اإلسعاف :

الوصول بمسعفي الدفاع المدني في المممكة األردنية الياشمية إلى مستوى االحتراف

وىناك تطمعات إلى تطوير خدمة اإلسعاف الطائر (استخدام الطائرات العامودية)
والوصول إلى الحادث ضمن وقت قياسي بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تقديم

خدمات اإلسعاف لو وىذا ما يسمى بزمن الوصول  ,عمماً أنو يوجد تنسيق مع طائرات
سالح الجو والخدمات الطبية الممكية في مجال التعامل مع الحوادث .

ب .خدمات اإلنقاذ :

بناءاً عمى المادة رقم (  )13من قانون الدفاع المدني رقم (  )18لعام  1999بأنو تتولى

المديرية العامة ميام وواجبات من ضمنيا  :القيام بعمميات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف

وتمين
الناتجة عنيا وإعداد األفراد المؤىمين ليذه العمميات وتوعية المواطنين وتدريبيم عمييا أ

اآلليات والمعدات ووسائل االتصال الالزمة وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني .
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يعتبر اإلنقاذ جانباً ميماً من متطمبات الحماية  ,ويجب أن تكون خدمات اإلنقاذ سريعة

ودقيقة وال تحتمل التأخير ألنيا تتعمق بأرواح الناس  ,فاإلنقاذ ىو إخراج األشخاص المصابين

أو المحاصرين من تحت األنقاض أو األماكن الخطرة األخرى ومن ضمنيا حوادث المركبات ,
ويجب مراعاة المحافظة عمى الممتمكات بيدف تقميل الخسائر بأقل حد ممكن .

يتم التعامل مع حوادث السير بتقديم خدمات اإلنقاذ لألشخاص المصابين والمحاصرين داخل

المركبات وتخميصيم بكل كفاءة واقتدار وتقديم خدمات اإلسعاف ليم مستخدمين بذلك معدات

اإلنقاذ الخفيفة والثقيمة  .ويتم ذلك من خالل مراكز الدفاع المدني ال منتشرة في المممكة ,
حيث تم إنشاء ثالثة أقاليم إنقاذ واسناد في كل من الشمال والوسط والجنوب وتم رفدىا

باآلليات الحديثة والمعدات المتطورة لمتعامل مع كافة أنواع الحوادث وخاصة حوادث السير كما
تم رفدىا بالقوى البشرية المؤىمة والمدربة بأعمى المستويات .

وتقوم فرق اإلنقاذ باستخدام ىذه األجيزة والمعدات في عمميا الشاق الذي يحتاج إلى جيود
كثيرة وخبرة واسعة وقدرات بدنية إلى جانب التحمي بالصبر تحت ضغط العمل الشاق لفترة

طويمة  .عمماً أن معظم اإلصابات والوفيات التي تعامل معيا رجال الدفاع المدني كانت ناتجة

عن حوادث السير .

وىناك عدة توصيات يجب أخذىا بعين االعتبار حتى نقمل في النياية من حوادث السير وحتى ال

يصبح الشاغل الرسمي لنا  ,ومن ىذه التوصيات:

ٔ .العمل عمى وضع استراتيجية وطنية لمحد من حوادث الطرق ومشاركة جميع األجيزة .جيازي

األمن العام والدفاع المدني والحكومات والمؤسسات الرسمية والجامعات ووزارة التربية والتعميم

ووسائل اإلعالم .وىذا يكون بعقد مؤتمر وطني لمحد من حوادث السير يكون تتويجاً لمجيد البحثي

ودراسات حول الحد من الحوادث.

ٕ .وضع استراتيجية إعالمية لمتثقيف القانوني المروري والوقائي يكون لوسائل اإلعالم دور في
وضع وتنفيذىا من أجل الوعي المروري.

ٖ .زيادة الوعي العام (زيادة الوعي عند صغار السن إضافة إلى إيجاد وسائل حماية ليم أكثر نجاحاً
ألن العامل البشري عامل ميم فيو األساس فيجب تثقيفو).

ٗ .استخدام األساليب والتقنيات الحديثة في كافة المجاالت العممية المرورية والتنسيق التام مع كافة
الجيات المعنية بالسالمة المرورية.

٘ .إخضاع السائقين المخالفين إلى دورات توعية إلزامية وكل حسب نوع مخالفتو.

 .ٙالتنسيق الدائم بين جياز الدفاع المدني واألمن العام بشكل خاص الدارة حوادث السير.
 .ٚعقد الندوات والورشات التوعوية لممواطنين لمواجية نتائج حوادث السير.
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نصائح وتىعية للسائقني واملشاة :

اق.
ٔ .عدم تناول وجبة دسمة قبل السو ة

ٕ .ينصح بسماع المسجل أو الراديو أو المسجل بصوت منخفض أثناء القيادة.
ٖ .فتح النوافذ لتنفس ىواء نقي.

ٗ .قياس مستوى زيت المحرك .عند قياس مستوى منسوب زيت محرك السيارة ,يجب أوالً أن تكون
السيارة في مستوى أفقي ,وأن يتم تشغيل المحرك حتى درجة حرارة تشغيمو العادية ,وبعد ذلك

يوقف تشغيل المحرك بغمق مفتاح الكونتاكت واالنتظار حوالي خمس دقائق ,ثم يرفع مقياس الزيت

من مكانو بالمحرك و ينظف جيداً بقطعة قماش ال تحتوي عمى وبر,ثم يوضع مكانو مرة أخرى

بالمحرك ويرفع ويالحظ مستوى الزيت ,ويجب أن يكون بين العالمتين بالمقاس وال يكون أعمى من

العالمة العمي أو أقل من العالمة السفمي ,وال يجب قياس مستوى الزيت والمحرك في حالة دوران
ألن ذلك سيعطي بيان غير مضبوط لمنسوب الزيت بالمحرك.

٘ .تجنب السير عمى الطريق خمف شاحنات محممة برمال أو طوب أو زلط أو براميل أو أي أطوال

مثل أسياخ الحديد أو الخشب الخ ) حيث أن كل ذلك معرض لمسقوط في أي لحظة فجأة أمامك
عقباىا .أو عمى األقل ممكن أن يتطاير الرمل عمى

عمى الطريق فيؤدي إلى حوادث ال تُحمد
الزجاج األمامي لمسيارة فتحدث بو خدوش أو ًنقر فتتمف الزجاج ,أو يتساقط الطوب عمى األرض
فيتمف كرتيرة زيت المحرك.

 .ٙوضعية الكرسي التي تؤمن أماناً وسالماً

لمسائق وراحة لمذراعين تكون بتقريب المقعد ليتمكن
الذراعان ممدوان بشكل

السائق من وضع المعصمين عمى المقود في الوقت الذي يكون فيو

مستقيم والظير مستنداً عمى المقعد وذلك لمحفاظ عمى التحكم بعجمة القادة .

 .ٚاستخدام حزام األمان طوال مسافة الرحمة لتقميل األضرار في حال وقوع الحوادث .
 .ٛااللتزام والتقيد الكامل بقواعد المرور لضمان السالمة واألمان لمجميع .

 .ٜالتأكد من الحالة الفنية لمسيارة وتجنب السفر في ساعات الذروة قدر اإلمكان .

ٓٔ .التأكد من خمو الشارع من السيارات قبل العبور من األماكن المخصصة لممشاة .

ٔٔ .وتعتبر ىذه الطرق السابقة غير مضمونة لمنع وقوع الحوادث ,ولكن باإلرشادات
الشركة في تقميل نسبة الحوادث المرورية .لذا يجب التحمي بروح
والتركيز

والنصائح تأمل

المسؤولية عند قيادة السيارة

ٕٔ .عدم التحدث عمى الياتف أثناء القيادة .فالقيادة ليس عمال طائشاً بل ىي عمى العكس تدريب عمى
ضبط النفس وحمايتيا والحفاظ عمييا .وكما تقول الحكمة أو المثل الشائع "القيادة من ذوق

وأخالق" .ونسأل اهلل العمي القدير أن يحمينا جميعاً شر الحوادث.
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ٖٔ .ينصح السائقين بالتالي ,لمساعدتيم عمى تفادي النعاس أثناء القيادة:

الحصول عمى نوم كاف

وعدم القيادة عند الشعور بالخمول ننصحك بمراجعة طبيبك ألنك قد تكون مصابا بأحد اضطرابات

النوم.

ٗٔ .يجب تشغيل مساحات المطر في حالة وجود أمطار لمحصول عمى رؤية واضحة كما يجب السير
ببطء وحذر وعدم اإلسراف في استعمال الفرامل في حالة قمة الرؤية كما يجب االلتزام بالجانب

األيمن من الطريق واستعمال األنوار الصغيرة حتى ِّ
نمك ْن القادم من األمام أو الخمف من رؤية
السيارة.

٘ٔ .قبل فتح باب السيارة والنزول منيا يجب التأكد من خمو الطريق .

 .ٔٙخفف السرعة قبل االنعطاف  ,أعط اإلشارة الضوئية الدالة عمى انعطافك من أجل سالمتك وسالمة
يسار أعط اإلشارة قبل ذلك
اآلخرين االنتقال من مسار إلى مسار آخر أو االنعطاف يمي ًنا أو ًا
تجنبا لممخاطر.
بوقت كاف حتى ال تفاجئ اآلخرين بتغيير المسار ً

 .ٔٚااللتزام بعدم تناول الميدئات أو المنبيات وعدم تعاطي المخدرات أو العقاقير التي ليا تأثير المنوم
عند القيادة ؛ ألنيا تفقد السائق إدراكو لمخاطر ومفاجآت الطريق.

 .ٔٛمن الضروري في حالة وجود باب خمفي لسيارة المدرسة لمنجاة في حالة الطوارئ ؛ التنبيو
األطفال بعدم العبث بو أو فتحو أو النزول منو إال عند الضرورة.

عمى

 .19يجب االىتمام باستخدام وسائل األمان بالسيارة مثل طفاية الحريق والمثمث الفسفوري الذي يوضع
خمف السيارة عند تعطميا الضرورة أو بإشراف السائق.

أما اإلرشادات العامة التي تتعلق باملشاة :

ٔ .تعويده م عمى احترام قواعد المرور والعمل بيا ,فال يجتاز الشارع قبل رؤيتو الضوء األخضر مع
إتباع تعميمات شرطي المرور واحترام إرشاداتو.

ٕ .تدريب ا لمشاة عمى النظر في االتجاىين قبل قطع الطريق  ,مع االنتباه إلى السيارات
والعبور من األمكنة المخصصة لممشاة.

المنعطفة

ٖ .ينبغي عدم التكلم أثناء عبور الشارع واالمتناع عن القراءة أثناء السير في الطرقا ت ,يجب التنبيو
عمى األطفال باستعمال جسور المشاة عند العبور إلى الطريق المقابل  ,واالمتناع عن السير فوق

جسور السيارات فيي ليست لممشاة وأن يمتزم المشاة السير عمى الرصيف فقط ,وعدم النزول عنو

إال في حالة عبور الطريق.

ٗ .يجب التأكيد عمى المشاة دائماً قبل العبور أن سائق السيارة القادمة نحوه يراه ميما كان بعيداً .
وذلك ألنو عند عبور الطريق يستطيع – الشخص-التوقف فجأة وبسرعة حين يريد ذلك ؛ بينما

قائد السيارة ال يممك ىذه المقدرة وخاصة إذا كان مسرعاً.

٘ .عدم السماح لألطفال بالنزول إلى الشارع بمفردىم دون مراقبة ألي سبب (سواء لمعب أو
متطمبات المنزل).
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لشراء

 .ٙعدم السماح لألطفال بالمعب في الشارع وخاصة في أماكن سير السيارات .
وبالمحصمة ليس أمامنا إال أن نرفع الصوت عالياً لكي يكون لدينا استراتيجية وطنية لمحد من

حوادث السير حتى ال يكون عمالً موسمياً عمى طريقة اليبات.

املراجع:

ٔ .شبكة اإلنترنت.
ٕ .إدارة الكوارث.

ٖ .مديرية األمن العام.
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