
  
  

  األمانة العامة لس الدفاع املدين
  

  هـ١٥/١/١٤١٨دف وتاريخ /١/و/ا/١٢قرار رقم 
  

هـ وبناء علـى    ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ  ) ١٠/م(إن جملس الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي رقم         
  .من نظام الدفاع املدين) فقرة أ و ج (نص املادة التاسعة 

وبعد ). هـ٢٦/١٠/١٤٠٧(وتاريخ  ) ٤/و/ت/٩(دين رقم   وبعد اإلطالع على قرار جملس الدفاع امل      
هـ بني املديرية العامة للدفاع املدين ورئاسة       ١٨/٦/١٤١٧االطالع على حمضر االجتماع املؤرخ يف       

  .الطريان املدين خبصوص اقرار الئحة تنسيق أعمال الطوارئ يف املطارات
  

  :يقرر ما يلي
  .بالصيغة املرفقة" مال الطوارئ يف املطاراتالئحة تنسيق أع"املوافقة على إصدار   -أوالً
على املديرية العامة للدفاع املدين ورئاسة الطريان املدين تنفيذ مقتضيات هذه الالئحة وتطبيق                -ثانياً

  .نصوصها بكل دقة
على اجلهات املشاركة وكافة اجلهات ذات العالقة تنفيذ مـا يطلـب منـها مـن مهـام              -ثالثاً

  . تضمنه نظام الدفاع املدين ولوائحةومسئوليات وفقاً ملا
  .يتم العمل ذه الالئحة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار   -رابعاً

  . الدفاع املدين إبالغ من يلزم لتنفيذ ذلكممدير عا على –خامساً 
  
  
  

  وزير الداخلية  
  رئيس جملس الدفاع املدين  

  نايف بن عبدالعزيز  



  
  

   املطاراتالئحة تنسيق أعمال الطوارئ يف
  
  

تتوىل رئاسة الطريان املدين مسئولية مباشرة وقيادة عمليـات مواجهـة حـوادث                )١(مادة 
  .املساندة املطلوبة جلهات واخلدماتالطائرات اليت تقع داخل املطارات وحتديد ا

  
يكون دور املديرية العامة للدفاع املدين يف احلوادث اليت تقع داخل حرم املطـارات                 )٢(مادة 

  .راً مسانداً يف جمال اإلطفاء واإلنقاذدو
  

أسباب حوادث الطـائرات  تتوىل رئاسة الطريان املدين تشكيل جلنة فنية للتحقيق يف     )٣(املادة 
  .ا اليت تقع داخل املطارات أو خارجهامالبساو

  
أي تتوىل السلطات العليا حتديد اجلهات املسئولة عن التحقيق يف حوادث الطائرات               )٤(املادة 

  .كان موقعها من الناحية اجلنائية
  

تتوىل رئاسة الطريان املدين إعداد خطط طوارئ ملواجة كوارث الطائرات اليت تقع               )٥(املادة 
راعى يف ذلك   ي املشاركة و  اتداخل حرم املطارات وحتديد األدوار املطلوبه من اجله       

دفاع املدين الصادر   ماورد يف مهام ومسئوليات األجهزة احلكومية الواردة يف نظام ال         
  )اهـ١٠/٥/١٤٠٦(وتاريخ ) ١٠/م(باملرسوم امللكي رقم 

  
  

يرية العامة للدفاع املدين مسئولية قيادة العمليات بكوارث الطائرات الـيت           دتتوىل امل    )٦(مادة 
احلكومية اليت  اجلهات احلكومية وغري    اق املطارات وتنسيق خدمات     طرج ن تقع خا 

وتتوىل رئاسة الطريات املدين املسئولية يف      . جهة الكارثة يطلب منها املشاركة يف موا    
حالة وصوهلا ملوقع احلادث أوالً حىت وصول الدفاع املدين إىل موقع احلادث مـع              

  . الرابعة عشر من الالئحةمالحظة عدم اإلخالل مبا نصت عليه املادة



  
ن الطائرات املنكوبـة    تتوىل رئاسة الطريان املدين احلصول على معلومات كاملة ع           )٧(املادة 

داخل وخارج حرم املطار وهوياا وعدد ركاا ومحولتها وعما إذا كانت حتمـل             
       اق البحـث   ط يف ن   معلومات قد تفيد   مواد مشعة أو خطرية وموقعها بكل دقة وأي

ومواجهة الكارثة ووضع هذه املعلومات بتصرف غرفة عمليات املديريـة العامـة            
  .للدفاع املدين

  
ـ    لبالتنسيق مع رئاسة الطريان املدين تقوم املديرية العامة            )٨(املادة  ة لدفاع املدين بإعداد خط

اليت تقع داخل املطارات وما حوهلا وكذا خطة طوارئ          مساندة لكوارث الطائرات  
  ملواجة كوارث الطائرات اليت تقع خارج نطاق املطار

  
ية العامة للدفاع املدين واجلهات األخرى      تقوم رئاسة الطريان املدين تنسيقاً مع املدير         )٩(املادة 

رث الطائرات واحلصول على    ااملساندة بتزويدهم باملعلومات الضرورية ملواجهة كو     
املعلومات الضرورية عن خمارج الطائرات وسعة خزاناـا وأماكاـا يف جـسم             
الطائرات وعدد كراسيها وعدد مالحيها واألماكن اليت ميكن الـدخول منـها إىل             

لطائرة واملشاركة يف التدريبات التخصصية اليت تتيح ملنسويب املديرية العامـة           داخل ا 
  .للدفاع املدين التعامل املالئم  مع مثل هذه النوعية من احلوادث

 بـإجراء    برئاسة الطريان املدين واملديرية العامة للدفاع املـدين        تقوم اجلهات املعنية     )١٠(مادة 
ليات واملعدات والتجهيزات املتوفرة لديهما والتدريب      التنسيق الالزم ملعرفة نوعية اآل    

عليها للعمل على تكامل أداء آليات ومعدات اجلانبني لتحقيق اإلستفادة القـصوى            
  .من بعضها البعض

  
يريـة العامـة    دتقوم رئاسة الطريان املدين بربط غرفة عملياا مع غرفة عمليات امل             )١١(املادة 

 لضمان،  السلكيةوط هاتفية ساخنة أو أجهزة إتصاالت       باملناطق خبط ين  دللدفاع امل 
  .مترير وتبادل املعلومات بأقصى سرعة ممكنة

ء جتربة سنوية واحدة على األقـل علـى خطـة           اجرتقوم رئاسة الطريان املدين بإ       )١٢(مادة 
الطوارئ يف كل مطار من مطاراا يف اململكة تشارك فيها كافة اجلهـات املعنيـة               

ع األخذ بعني اإلعتبار التنوع يف هذه اخلطط وتتوىل مسئولية إختبار           بتنفيذ اخلطة م  
خطط الطوارئ داخل املطارات وما حوهلا وتقومي التمارين الـسنوية باملطـارات            



 النتائج الل هذه التجارب وتطويرها على ضوء     والتعرف على نقاط الضعف ومن خ     
كـز الطـوارئ وممثلـي    وتقوم بعمل تدريبات ومهية للقيادة املشرفة على إدارة مر   

 لتأكيـد الفهـم     ةثالكاراجلهات احلكومية واهليئات املعنية اليت تشارك يف مواجهة         
كما تقوم املديرية العامة للدفاع املـدين بـدعوة رئاسـة           . والثقة والتعاون املتبادل  

  .الطريان املدين حلضور جتارب الطوارئ اليت جتريها لتبادل اخلربات
  

 الطريان املدين مسئولية حتديد اجلهات اليت تشارك يف معاجلة حـوادث            تتوىل رئاسة    )١٣(مادة 
  .خطف الطائرات حسب التعليمات الصادرة ذا الشأن

  
تتوىل اجلهات األمنية املعنية يف منطقة الكارثة إستالم وحتريز خملفات ركاب الطائة               )١٤(مادة 

  .املنكوبة حتت إشراف الطريان املدين
  

املداخل واملخـارج   (اسة الطريان املدين وفت احلادث بتنظيم حركة املرور         تقوم رئ    )١٥(مادة 
  )واالجتاهات ووضع العالمات داخل املطارات لضمان سهولة ومرونة احلركة

  
تقوم رئاسة الطريان املدين بتحديد منطقة فرز املطابني وتقوم فرق اإلنقاذ بتـسليم                )١٦(مادة 

تتوىل الفرق الطبية املـشاركة باإلسـعافات       مجيع املصابني إىل منطقة الفرز حيث       
األولية الالزمة إلنقاذ األرواح ونقل املصابني بسيارات اإلسعاف اخلاصة للجهـات           

 . املعنية إىل املستشفيات


