
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ١٠/الرقم ـ م   
   هـ١٠/٠٥/١٤٠٦التاريخ ـ 

  
  بعون اهللا تعاىل

  حنن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
  ملك اململكة العربية السعودية

وتـاريخ  ) ٣٨(رسوم امللكي رقم    املمن نظام جملس الوزراء الصادر ب     والعشرين  بعد اإلطالع على املادتني التاسعة عشرة       
  .ـه٢٢/١٠/١٣٧٧

  .هـ١٢/٢/١٣٨١وتاريخ ) ٤(وبعد االطالع على نظام جملس الدفاع األعلى الصادر باملرسوم امللكي رقم 
وتـاريخ  ) ١٧(وبعد االطالع على نظام احملالت املقلقة للراحة واملضرة بالصحة واخلطرة الصادرة باملرسوم امللكي رقم               

  .هـ١٨/١/١٤٠٦
  

  :رمسنا مبا هو آت
  .ة املرفقة ذاغظام الدفاع املدين بالصيأوالً ـ املوافقة على ن

  .ثانياًـ على مسو نائب رئيس جملس الوزراء والوزراء كل فيما خيصه تنفيذ مرسومنا هذا
  

  التوقيع   
  فهد بن عبدالعزيز  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  اململكة العربية السعودية
  األمانة العامة لس الوزراء

  
  

  هـ٢٣/١/١٤٠٦ وتاريخ ٢٥قرار رقم 
  

  إن جملس الوزراء 
 ٣/٢٠٣٧٤بعد االطالع على املعاملة املرفقة ذا املشتملة على خطاب صاحب السمو امللكي وزيـر الداخليـة رقـم                   

  . هـ املرفق به مشروع نظام الدفاع املدين٢٨/٦/١٣٩٨وتاريخ 
  .هـ١٢/٢/١٣٨١ وتاريخ ٤لى الصادر باملرسوم امللكي رقم عوبعد االطالع على نظام جملس الدفاع األ

 وتـاريخ  ١٧وبعد االطالع على نظام احملالت املقلقة للراحة واملضرة بالصحة واخلطرة الصادر باملرسوم امللكـي رقـم     
  .هـ١٨/٣/١٣٨٢

  .هـ املتعلق بتنظيم الس األعلى للدفاع املدين١٦/١/١٣٨٧ وتاريخ ٩وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم 
 يف حالـة    إتباعهاهـ اخلاص باألسس الواجب     ٥/٤/١٣٩٦ وتاريخ   ٥٨٠ جملس الوزراء رقم     االطالع على قرار  وبعد  

  .حدوث كوارث طبيعية
 ٧٥٠٠/م/٥هـ واألمـر الـسامي رقـم        ١٦/٨/١٣٩٧ وتاريخ   ١٩٨٩٠/م/٥وبعد االطالع على األمر السامي رقم       

  .هـ الصادر بتشكيل اللجنة احمللية لإلغاثة٥/٤/١٣٩٩وتاريخ 
هـ املتضمن املوافقة على وضـع الترتيبـات        ١/٣/١٤٠١ وتاريخ   ٤٤٢٠/م/٥ى األمر السامي رقم     وبعد االطالع عل  

ة اخلرباء حول االزدواج احلاصل يف موضوع اإلغاثة        بهـ املعد يف شع   ١٦/٩/١٤٠٠ وتاريخ   ٩٢الواردة يف احملضر رقم     
  .ام الدفاع املدينوالتعويض عن األضرار الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو ضمن نظ

هـ اخلاص بإعادة تشكيل الـس األعلـى        ٩/١١/١٤٠٤ وتاريخ   ٢٤٧ رقم   الوزراءوبعد االطالع على قرار جملس      
هـ القاضي بضم معايل وزير الشئون البلدية والقرويـة إىل عـضوية            ٢٥/٧/١٤٠٥ وتاريخ   ١٤٣للدفاع املدين، ورقم    

  .الس األعلى للدفاع املدين
واج احلاصل يف موضوع    دة اخلرباء حول االز   بهـ املعد يف شع   ١٦/٩/١٤٠٠ وتاريخ   ٩٢ى احملضر رقم    وبعد االطالع عل  

  .اإلغاثة والتعويض عن األضرار الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو
  .هـ املعد يف الشعبة حول مشروع النظام املذكور١٩/٦/١٤٠٥ وتاريخ ٦٢وبعد االطالع على احملضر رقم 

  .هـ٢/٨/١٤٠٥ وتاريخ ٥٨ مد االطالع على توصية اللجنة العامة لس الوزراء رقوبع
  .هـ٢٨/١٠/١٤٠٥ وتاريخ ١٣٣ة اخلرباء رقم بوبعد االطالع على مذكرة شع

  .هـ٢١/١/١٤٠٦ وتاريخ ١٠وبعد االطالع على مذكرة شعبة اخلرباء رقم 
  



  :يلي  ماريقر
  .الصيغة املرفقة ذاأوالًـ املوافقة على نظام الدفاع املدين ب

  .ثانياًـ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة ذا
هــ ورقـم    ٩/١١/١٤٠٤ وتاريخ   ٢٤٧هـ ورقم   ١٦/١/١٣٨٧  وتاريخ ٩ ثالثاًـ تلغى قرارات جملس الوزراء رقم     

يخ جملس  هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الدفاع املدين ويشكل اعتباراً من هذا التار            ٢٥/٧/١٤٠٥ وتاريخ   ١٤٣
  -:الدفاع املدين من 

  رئيسا  وزير الداخلية
  عضوا  وزير املالية واالقتصاد الوطين

  عضوا  وزير التخطيط
  عضوا  وزير الشئون البلدية والقروية

  عضوا  وزير الصحة
  عضوا  واملياهوزير الزراعة 
  عضوا  وزير التجارة

  عضوا  وزير الصناعة والكهرباء
  عضوا  وزير املواصالت
  عضوا  رس الوطين املساعدنائب رئيس احل

  عضوا  رئيس هيئة األركان العام للجيش
  عضوا  مدير األمن العام

  عضوا  مدير عام الدفاع املدين
ـ ١٦/٨/١٣٩٧ وتـاريخ  ١٩٨٩٠/م/٥رابعاً ـ إلغاء اللجنة احمللية لإلغاثة املشكلة باألمر السامي رقـم     ورقـم  هـ

ظام الدفاع املدين ويتم تنفيذ ما جاء يف املـادة           اعتبارا من تاريخ نفاذ ن     هـ٥/٤/١٣٩٩ وتاريخ   ٧٥٠٠/م/٥
 فربايـر  ٢٤ ـ  ٢٠فترة من الاملنعقد يف طرابلس خالل ) ١٠(من قرار جملس وزراء الصحة العرب رقم ) ٣(

م واخلاص بإنشاء جلنة حملية لإلغاثة ختتص بأعمال اإلغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الدفاع                ١٩٧٧
  .املدين

موظفو اللجنة احمللية لإلغاثة وميزانيتها وماهلا من حقوق وما عليها من التزامات إىل مجعية اهلالل األمحر خامساً ـ ينقل  
  .السعودي اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الدفاع املدين

حتاد مجعيـات  سادساً ـ يقوم جملس الدفاع املدين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الدفاع املدين بالتنسيق مع األمانة العامة ال 
من البند أوال من قرار جملس وزراء الصحة العرب رقم          ) ٣(اهلالل والصليب األمحر العربية وفقاً ملا جاء بالفقرة         

  . هـ١٤٠٠ ربيع الثاين ٢٣ ـ ١٨املنعقد يف تونس خالل الفترة من ) ٤(
نظمة بقرار جملس الـوزراء رقـم   سابعاً ـ  تستمر جلنة صرف اإلعانات احلكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية امل 

  .هـ يف ممارسة أعماهلا كما وردت يف القرار حىت نفاذ نظام الدفاع املدين٥/٤/١٣٩٦ وتاريخ ٥٨٠



ثامناً ـ يقتصر بعد نفاذ هذا النظام عمل جلنة صرف اإلعانات احلكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية املنظمة بقرار  
هـ على تقدير األضرار وصرف التعويض للمـستحقني وفقـاً          ٥/٤/١٣٩٦ وتاريخ   ٥٨٠جملس الوزراء رقم    

أمـا أعمـال   . لقرار جملس الوزراء املذكور وحسب الترتيبات املنظمة بينها وبني وكالة الضمان االجتمـاعي   
ـ    ) د(اإلغاثة وتقدمي اإلسعافات النقدية أو سواها فيقوم ا جهاز الدفاع املدين وفقاً للفقرة               ة من املـادة الرابع

عشرة من النظام ، ويعدل جملس الدفاع املدين تبعاً لذلك الئحة تنظيم اإلجراءات املتعلقة بصرف اإلعانـات                 
  . املشار إليه٥٨٠احلكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية الصادرة بناء على قرار جملس الوزراء رقم 

  .تهديدة املسندة جلهاز الدفاع املدين عند إعداد ميزانيتاسعاً ـ على وزارة املالية واالقتصاد الوطين مراعاة املهام اجل
 ووزارة والكهربـاء عاشراً ـ تشكل جلنة يف وزارة الداخلية يشترك فيها باإلضافة إىل وزارة الداخلية وزارة الـصناعة   

حـة  وزارة التجارة وذلك إلعادة دراسة نظام احملـالت املقلقـة للرا     ووزارة الصحة   والشئون البلدية والقروية    
يف ضوء نظام الدفاع    هـ  ١٨/٣/١٣٨٢ وتاريخ   ١٧ي رقم   كواملضرة بالصحة واخلطرة الصادرة باملرسوم املل     

املدين ليواكب التطور والتوسع الصناعي وسائر األعمال اليت تشهدها اململكة حالياً وترفع الدراسة إىل جملـس                
  .الوزراء

  
  التوقيع   

  فهد بن عبدالعزيز  
  رئيس جملس الوزراء  



  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  

  
  ر/٧/٨١٤٠:  مـالرق  اململكة العربية السعودية
  هـ١٦/٥/١٤٠٦: اريخـالت  رئاسة جملس الوزراء

  بشأن نظام الدفاع املدين:  املوضوع  
  
  

  حفظه اهللا  صاحب السمو امللكي وزير الداخلية
  بعد التحية واالحترام

  :أبعث لسموكم الكرمي طيه مايلي
 :هـ القاضي مبا يلي٢٣/١/١٤٠٦وتاريخ ) ٢٥(الوزراء رقم نسخة من قرار جملس  -١

  .فقة بالقراررأوالً ـ املوافقة على نظام الدفاع املدين بالصيغة امل
هـ ورقم ٩/١١/١٤٠٤وتاريخ ) ٢٤٧(هـ ورقم ١٦/١/١٣٨٧وتاريخ ) ٩(ثانياً ـ تلغى قرارات جملس الوزراء رقم  

نفاذ نظام الدفاع املدين ويشكل اعتباراً من هذا التـاريخ          هـ اعتباراً من تاريخ     ٢٥/٧/١٤٢٥وتاريخ  ) ١٤٣(
املالية واالقتصاد الوطين، التخطيط،    : يل وزراء   اين برئاسة مسوكم وعضوية كل من أصحاب املع       دجملس الدفاع امل  

نائـب   باإلضافة إىل    املواصالتواملياه، التجارة، الصناعة والكهرباء،      الزراعة الشئون البلدية والقروية، الصحة،   
رئيس احلرس الوطين املساعد، ورئيس هيئة األركان العامة للجيش، ومدير األمن العام، ومدير عـام الـدفاع                 

  .املدين
هــ ورقـم   ١٦/٨/١٣٩٧ وتـاريخ  ١٩٨٩٠/م/٥ثالثاً ـ إلغاء اللجنة احمللية لإلغاثة املشكلة باألمر السامي رقـم   

 نظام الدفاع املدين، ويتم تنفيذ ما جاء يف املـادة           هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ    ٥/٤/١٣٩٩ وتاريخ   ٧٥٠٠/م/٥
 فربايـر   ٢٤ – ٢٠املنعقد يف طرابلس خالل الفترة مـن        ) ١٠(من قرار جملس وزراء الصحة العرب رقم        ) ٣(

م واخلاص بإنشاء جلنة حملية لإلغاثة ختتص بأعمال اإلغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الـدفاع                 ١٩٧٧
  .املدين
 من التزامات إىل مجعية اهلالل األمحـر  اقل موظفو اللجنة احمللية لإلغاثة وميزانيتها وماهلا من حقوق وما عليهرابعاً ـ ين 

  .السعودي اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الدفاع املدين
الحتاد مجعيـات  خامساً ـ يقوم جملس الدفاع املدين اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع املدين بالتنسيق مع األمانة العامة  

من قرار جملس وزراء الصحة العـرب       ) أوالً(من البند   ) ٣( العربية وفقا ملا جاء بالفقرة       اهلالل والصليب األمحر  
  .هـ١٤٠٠ ربيع الثاين ٢٣ – ١٨واملنعقد يف تونس خالل الفترة من ) ٤(رقم 

 املنظمة بقرار جملس الـوزراء رقـم   سادساً ـ تستمر جلنة صرف اإلعانات احلكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية 
  .ا كما وردت يف القرار حىت نفاذ نظام الدفاع املدينهـ يف ممارسة أعماهل٥/٤/١٣٩٦وتاريخ )  ٥٨٠(



سابعاً ـ يقتصر ـ بعد نفاذ هذا النظام ـ عمل جلنة صرف اإلعانات احلكومية للمتضررين من الكـوارث الطبيعيـة      
هـ على تقدير األضرار وصـرف التعـويض        ٥/٤/١٣٩٦وتاريخ  ) ٥٨٠(املنظمة بقرار جملس الوزراء رقم      

  . املنظمة بينها وبني وكالة الضمان االجتماعيتللمستحقني وفقاً لقرار جملس الوزراء املذكور حسب الترتيبا
دة الرابعـة   من املـا  ) د(أما أعمال اإلغاثة وتقدمي اإلسعافات النقدية أو سواها فيقوم ا جهاز الدفاع املدن وفقا للفقرة                

عشرة من النظام، ويعدل جملس الدفاع املدين تبعا لذلك الئحة تنظيم اإلجراءات املتعلقة بصرف اإلعانـات                
  .املشار إليه) ٥٨٠(احلكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية الصادرة بناء على قرار جملس الوزراء رقم 

  .ملهام اجلديدة املسندة جلهاز الدفاع املدين عند إعداد امليزانيةثامناً ـ على وزارة املالية واالقتصاد الوطين مراعاة ا
رة الداخلية يشترك فيها باإلضافة إىل وزارة الداخلية وزارات الصناعة والكهرباء، والـشئون  اتاسعاً ـ تشكل جلنة يف وز 
ضرة بالصحة واخلطرة    الصحة، التجارة وذلك إلعادة دراسة نظام احملالت املقلقة للراحة وامل          ،البلدية والقروية 

يف ضوء نظام الدفاع املدين ليواكب التطـور        هـ  ١٨/٣/١٣٨٢وتاريخ  ) ١٧(الصادر باملرسوم امللكي رقم     
  .والتوسع الصناعي وسائر األعمال اليت تشهدها اململكة حالياً وترفع الدراسة إىل جملس الوزراء

هـ القاضي باملصادقة على نظام الدفاع املدين       ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ  ) ١٠/م( نسخة من املرسوم امللكي الكرمي رقم        -٢
  . على ضوء ذلكموأرجو  التكرم باالطالع واألمر بإكمال الالز. املشار إليه

  ،،،،،،. وتقبلوا مسوكم أطيب حتيايت
  
  

  رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء  
  حممد عبداهللا النويصر  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  نظام الدفاع املدين
  

  : األوىلاملادة
الدفاع املدين هو جمموعة اإلجراءات واألعمال الالزمة حلماية السكان واملمتلكات العامة واخلاصة من أخطار احلرائـق                
والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة، ومحاية مصادر الثروة الوطنية وذلك يف زمن الـسلم ويف حـاالت احلريـق                  

  :حلصر ما يلي، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال اوالطوارئ
  .تنظيم قواعد ووسائل اإلنذار من األخطار والغارات اجلوية

 .إعداد املتطوعني للقيام بأعمال الدفاع املدين
 . ومكافحة احلرائق وإطفائها يف حالة السلم واحلرب واألمن الصناعيتنظيم قواعد ووسائل السالمة

 .، وجتهيزها بالعتاد والوسائل الالزمةإحداث وإعداد تشكيالت الدفاع املدين من خمتلف االختصاصات
 .تقييد اإلضاءة واملرور، وإعداد وتنفيذ خطط اإلخالء واإليواء يف حاالت احلرب والطوارئ

 وبناء املخابئ العامة وإدارا واإلشراف على املخـابئ اخلاصـة           غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين    إنشاء ويئة   
 .لملوقاية السكان يف زمن احلرب أو الس

 .ختزين خمتلف املواد والتجهيزات الالزمة الستمرار احلياة يف حاالت احلرب والطوارئ والكوارث
إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات دف إىل حتقيق السالمة، وجتنب الكوارث، وإزالة آثارها مبا يف ذلـك تقـدمي                    

 .اإلسعافات النقدية أو سواها
 . الدفاع املديناستخدام وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف

  
  :املادة الثانية

 أو زلزال أو أي حادث  أو سيل أو عاصفة أو هدم  يقصد بالكارثة املنصوص عليها يف هذا النظام كل ما حيدث من حريق           
  .حق الضرر أو يهدد باخلطر حياة األفراد أو املمتلكات العامة أو اخلاصةلآخر من شأنه أن ي

  
  :املادة الثالثة

 به األنظمة وما يقرره جملس الدفاع املدين األعلى، وفق نظامة يعتمد يف تنفيذ أعمال الدفاع املـدين                  مع مراعاة ما تقضي   
  :املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا النظام على

الوزارات واملصاحل احلكومية واألشخاص ذوي الشخصية املعنوية العامة واخلاصـة واملؤسـسات ومـالكي                -أ 
  .اب السيارات واملركبات األخرى وسائقيهاليها وأصحغالعقارات وشا

 .قوات الدفاع املدين، وقوات األمن الداخلي األخرى، واحلرس الوطين، والقوات املسلحة -ب 
 .املتطوعني يف الدفاع املدين  -ج 



ويتم ذلك حسب املخطط والقواعد واإلجراءات اليت يضعها جملس الدفاع املدين بالتنسيق مع اجلهـات ذات                
  .العالقة

  
  : الرابعةاملادة

  :يتألف جهاز الدفاع املدين مما يلي
  .جملس الدفاع املدين

 .املديرية العامة للدفاع املدين
 .جلان الدفاع املدين

  
  :املادة اخلامسة

  :يشكل جملس الدفاع املدين من
  رئيساً   وزير الداخلية-
بقرار من جملس الوزراء بناًء على ترشـيح         عدد من األعضاء ميثلون اجلهات ذات العالقة بأعمال الدفاع املدين يعينون             -

  .وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين
  :املادة السادسة

جيتمع جملس الدفاع املدين برئاسة رئيسه مرتني يف السنة على األقل، وكما دعت احلاجة إىل ذلك، ويكـون اجتمـاع                    
  .كون االجتماع نظامياً حبضور ثلث األعضاءالس نظامياً حبضور أغلبية أعضائه ويف احلاالت االستثنائية ي

وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه الرئيس، ولـرئيس                
  .الس تقدير احلاالت االستثنائية

  :املادة السابعة
عالقة بأعمال الدفاع املدين بقرار مـن جملـس         تشكل جلنة حتضريية لس الدفاع املدين من مندوبني عن اجلهات ذات ال           

  .الدفاع املدين يتضمن حتديد مهامها وتنظيم إجراءات عملها
  

  :املادة الثامنة
إذا حبث جملس الدفاع املدين أمرا يدخل يف اختصاص جهة أو جهات حكومية غري ممثلة يف الس أو اللجنة التحـضريية              

اجلهات مث إصدار قراره مبا يراه حمققاً للمصلحة العامة مع إحاطة اجلهـة أو              فيجب على الس أخذ رأي هذه اجلهة أو         
  .اجلهات مبا يتقرر

  
  :املادة التاسعة

  :مع مراعاة ما تقضي به األنظمة خيتص جملس الدفاع املدين مبا يلي
ت األجهـزة   وضع السياسة العامة للدفاع املدين واخلطط واملشاريع الالزمة لتنفيذها، وحتديد مهام ومـسئوليا              -أ 

  .احلكومية واجلهات األخرى اليت تتوىل تنفيذ ذلك



 .متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع املدين وخططه ومشاريعه -ب 
إصدار اللوائح اليت حتدد شروط وقواعد السالمة الواجب توافرها يف خمتلف النشاطات الـصناعية والتجاريـة                  -ج 

 محاية األرواح واملمتلكات العامـة واخلاصـة        فلنشآت مبا يك  والزراعية واملهن واألعمال واملباين السكنية وامل     
 .باالتفاق مع اجلهات املعنية

 . وذلك بالتعاون مع اجلهات املعنيةت إنشاء املخابئ العامة واخلاصةومواصفا. إصدار اللوائح اليت حتدد شروط  -د 
يعه وإقرار الربامج الالزمـة     وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع املدين وعلى تنفيذ خططه ومشار             -ه 

 .لذلك
 .إصدار اللوائح الالزمة لتنظيم أعمال املتطوعني وحتديد شروطهم وحقوقهم وواجبام  -و 
 . وأماكنها واجلهات املمثلة فيها ورئيس كل منها وحتديد مهامها وإجراءات عملهاتشكيل جلان الدفاع املدين  -ز 
 تدابري الدفاع املدين كلياً أو جزئياً، وكـذلك األمـاكن           حتديد وتصنيف األماكن واملنشآت اليت تطبق عليها        -ح 

واملنشآت اليت توضع فيها األجهزة الالزمة لتنفيذ عمليات الدفاع املدين، ووضع القواعـد الالزمـة لتقـدير                 
 .األضرار، وتعويض املتضررين من جراء ذلك

ئاا وتأمني الوسائل اليت يتم  ا       حتديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين ومكاا ومهامها وتشكيل هي           -ط 
 .ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين مبراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل املعلومات والتعليمات

املوافقة على مشروع امليزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع املدين متهيداً إلحالته إىل وزارة املالية واالقتـصاد                 -ي 
 .الوطين

نيات الـوزارات واملـصاحل     االعتمادات الالزمة لوسائل الدفاع املدين لتنفيذ خططه ومشاريعه يف ميزا         اقتراح    -ك 
 . واألشخاص ذوي الشخصية املعنوية العامة وذلك بالتنسيق مع اجلهة املعنيةاحلكومية

 .وجيوز لس الوزراء تعديل هذه االختصاصات  -ل 
  

  : املادة العاشرة
  .ين دعوة من يرى االستعانة م حلضور جلسات الس دون أن يكون هلم حق التصويتجيوز لرئيس جملس الدفاع املد

  
  :املادة احلادية عشرة

  .يمارس جملس الدفاع املدين صالحياته يف حالة احلرب والطوارئ حتت إشراف جملس الدفاع املدين
  

  :املادة الثانية عشرة
  :لداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين ما يليمع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى يتوىل وزير ا

تنسيق العالقة بني وزارة الداخلية من ناحية وبني وزارة الدفاع و الطريان واحلرس الوطين واالستخبارات العامة                  -أ 
  .من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع املدين

 واسـتعداد دين للوقوف على حسن وكفايـة       إصدار األمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع امل         -ب 
 .الوسائل اخلاصة بالدفاع املدين



 .إصدار األمر بدعوة العناصر املدربة يف تشكيالت الدفاع املدين  -ج 
إصدار قرارات االستعمال املؤقت للمنشآت، واملباين، واألدوات واملعدات ووسائل النقل وغريها ممـا يكـون            -د 

ت الدفاع املدين يف احلاالت االستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض            ضرورياً لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءا    
 .عادل

الشراء املباشر مهمـا    إصدار األوامر بتوفري املواد واألدوات الالزمة للدفاع املدين يف حاالت الكوارث بطريقة               -ه 
 . يف حدود املبالغ اليت ختصص لذلكبلغت قيمتها

 .تقرير وجود الكارثة  -و 
 .اإلعالن عن الكارثة  -ز 
 .إصدار أي قرارات متليها مصلحة الدفاع املدين  -ح 

  
  .وجيوز لس الوزراء تعديل هذه االختصاصات

  
  :املادة الثالثة عشرة

  .تشكل املديرية العامة للدفاع املدين بقرار من وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين وفق أحكام امليزانية  - أ
 وحسن سري العمل فيهـا      صاصات املديرية العامة للدفاع املدين    مدير عام الدفاع املدين مسؤول عن تنفيذ اخت        - ب

 .وفروعها وذلك وفق األنظمة والتعليماتوالبت يف شؤوا املختلفة واألشراف على أجهزا 
  

  :املادة الرابعة عشرة
  :يليمع مراعاة ما تقضى به األنظمة وقرارات جملس الدفاع املدين ختتص املديرية العامة للدفاع املدين مبا 

  .اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع املدين ومتابعة تنفيذها  -أ 
تنفيذ ما يدخل يف اختصاصها يف خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع املدين وفيما يـصدره               -ب 

 .جملس الدفاع املدين ووزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين من قرارات
 يصدر ـ باعتبارها كارثة ـ قرار مـن وزيـر     اختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة الكوارث اليت  -ج 

الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين وعليها يف سبيل ذلك االستفادة من إمكانيـات القـوات               
العسكرية واجلهات األخرى، وأن تطلب منها توفري ما يلزم من أشخاص ومهمـات وأدوات              

 .تساعدها يف أداء مهامها
الج واإلسعافات النقدية وغري ذلك للمتضررين يف أوقـات  توفري الطعام، والكساء واملأوى والع    -د 

 .الكوارث وفق الئحة يضعها جملس الدفاع املدين
 . وسائر اجلهات املعنية بتنفيذ أعمال الدفاع املدينتاالتصال بالوزارا  -ه 
 .تطوير الدفاع املدين مبا يساير التقدم العلمي واحلريب  -و 
دوات الدولية واحمللية، واحللقات اخلاصـة بالـدفاع        متثيل اململكة يف املنظمات واملؤمترات والن       -ز 

 .املدين



اقتراح جدول أعمال جملس الدفاع املدين وإعداد الدراسات الالزمة للموضـوعات املعروضـة               -ح 
 .على الس

تقدمي التوصيات الالزمة للجهات املختصة للتعويض عن األضرار اليت تـسببها الكـوارث أو               -ط 
 .أعمال العدو

 .ريب الالزمة ألعمال الدفاع املدين حسب ما يقرره جملس الدفاع املدينتنفيذ برامج التد -ي 
 .اقتراح األوقات املناسبة إلجراء جتارب ومترينات الدفاع املدين ودعوة العناصر املدربة  -ك 
 .أقتراح مشروع امليزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع املدين  -ل 
  .وجيوز لس الوزراء تعديل هذه االختصاصات  

  
  

  :املادة اخلامسة عشرة
يعترب مدير الدفاع املدين يف جهته مسئوالً عن تنفيذ عمليات الدفاع املدين وتنسيق اإلجراءات األخرى مـع اجلهـات                   

  .ةاملختص
  

  :املادة السادسة عشرة
ث واحلـروب   يتم تأمني وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمني على تنفيذ أعمال الدفاع املدين أثناء الطوارئ والكوار               

  .وذلك وفق الئحة يضعها جملس الدفاع املدين حتدد الشروط الالزمة لذلك
  

  :املادة السابعة عشرة
حيوز للدفاع املدين االستعانة مبن تقتضي املصلحة استدعاءهم، ويتم تنظيم حقوق هؤالء وواجبام وعالقتهم باجلهـات                

  .اء بناء على اقتراح جملس الدفاع املدينعملون فيها وفق الئحة تصدر بقرار من جملس الوزرياليت 
  

  :املادة الثامنة عشرة
مل يكن متطوعاً يعترب مسئوالً عن تقدمي املساعدة املمكنة والالزمة لعمليات الدفاع املدين يف احلـاالت                كل شخص ولو    

  .اليت تدعو هلا الضرورة
  

  :املادة التاسعة عشرة
لتعليم العام واملعاهد املدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكـزه، وفقـاً           تعطى مبادئ الدفاع املدين يف مجيع مراحل ا       

  . باالتفاق مع اجلهات التعليمية املعنيةت اليت يضعها جملس الدفاع املدينللمعلوما
  

  :املادة العشرون



زام املرخص له بالتقيد    لتمن املادة التاسعة من هذا النظام ا      ) ج(يشترط ملنح الرخص يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة          
  .صدرها جملس الدفاع املديني وقواعد السالمة اليت بالشروط

  
  :املادة احلادية والعشرون

 وامليادين وغري ذلك من األماكن املزدمحة واملناسبة إلنـشاء املخـابئ             والساحات العامة  تنشأ املخابئ الالزمة يف احلدائق    
  .صفات اليت يضعها جملس الدفاع املدينالعامة وذلك وفقاً للقواعد والشروط واملوا

  
  :املادة الثانية والعشرون

  .على مجيع األجهزة اإلدارية إنشاء املخابئ الالزمة ضمن املباين العائدة هلا وفقاً ملا يقرره جملس الدفاع املدين
  

  :املادة الثالثة والعشرون
دين وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال اإلطفـاء،         تتعاون الشركات واملؤسسات اخلاصة مع املديرية العامة للدفاع امل        

واإلنقاذ واآلليات واملعدات ومجيع لوازم مكافحة احلريق ولوازم اإلنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجـراءات الـسالمة                 
  .الوقائية

 
  :املادة الرابعة والعشرون

مة أو فرق لإلطفاء، وذلـك      الرية اليت لديها إدارات للس    يتم التنسيق بني املديرية العامة للدفاع املدين وبني األجهزة اإلدا         
 رجال اإلطفاء واإلنقاذ واآلليات واملعدات ومجيع لوازم مكافحة احلريق ولوازم اإلنقاذ والتأكد             للتأكد من كفاية وفعالية   

  .من تنفيذ قواعد وإجراءات السالمة الوقائية
  

  :املادة اخلامسة والعشرون
كومية واألشخاص ذوي الشخصية املعنوية العامة وكذلك املؤسسات اخلاصة الـيت يـصدر             على الوزارات واملصاحل احل   

 يتعلقبتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين ـ أن تعني أو تكلف من يكون مسئوالً عن مجيع ما  
  .دينملبأعمال السالمة واألمن الصناعي فيها وذلك وفقاً لالئحة يصدرها جملس الدفاع ا

  
  :املادة السادسة والعشرون

جيب عند تنفيذ تدابري وعمليات الدفاع املدين عدم التأثري على حرمة املباين واملنشآت ما أمكن ذلك وحصر الـضرر يف                    
  .أضيق احلدود

  
  :املادة السابعة والعشرون

حيـث الـضبط والـربط      خيضع رجال الدفاع املدين من غري العسكريني يف حاالت احلرب والطوارئ والكوارث من              
  .والعقوبات وضبط املخالفات والتحقق فيها لنظام اخلدمة العسكرية



  
  

  :املادة الثامنة والعشرون
ال جيوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة ألغراض الدفاع املدين إال بعد التنسيق مع الدفاع املدين ويلزم املخـالف                      

ل إىل حالته السابقة وبغرامة ال تتجاوز مخسني ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة             بتكليف إعادة أصل الشيء املرتوع أو املعط      
  .بقرار من وزير الداخلية ورئيس الدفاع املدين

  
  :املادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به األنظمة يصدر وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين يف حاالت الطوارئ والكوارث قرارات                  
طة الدفاع املدين ويعني يف قراراته العقوبات اليت توقع على من خيالفها على أال تتجاوز السجن ملدة سنة، وغرامة                بتنفيذ خ 

  .مالية تتجاوز مخسني ألف ريال أو إحدى هاتني العقوبتني
التحقيق وجيوز  ويصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين بناًء على رأي اجلهة املختصة ب                

  . ديوان املظامل خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغ القرارمالتظلم من قرار العقوبة أما
  

  :املادة الثالثون
مع مراعاة املواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين ـ يعاقب املخالف ألي حكـم     -أ 

صادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد عن ستة أشـهر أو            من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات ال        
 .بغرامة ال تزيد عن ثالثني ألف ريال أوما معاً

ين دترفع املخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إىل وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع امل               -ب 
 ذلك كافياً أو إحالة     ى هذه املادة إذا رأ    لفة إما توقيع الغرامة املنصوص عليها يف      اليقرر يف حالة ثبوت املخ    

 .الفضية إىل ديوان املظامل للنظر فيها ولديوان املظامل توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو مها معاً
  
  
  

  :املادة احلادية الثالثون
لثامنـة والعـشرون    جيوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين طبقاً للمادتني ا               

  .والثالثني أمام ديوان املظامل خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغ القرار
  

  :املادة الثانية والثالثون
مع مراعاة املادة السابعة والعشرين يتم ضبط خمالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يـضعها وزيـر                   

  .الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين
  



  :ادة الثالثة والثالثونامل
  .يصدر جملس الدفاع املدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام

  
  :املادة الرابعة والثالثون

  .لس الوزراء حق تفسري هذا النظام
  

  :املادة اخلامسة والثالثون
  .يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه

  
  :املادة السادسة والثالثون

  )١(ها النظام يف اجلريدة الرمسية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرينشر هذ

                                                 
 .ـه٢٨/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ٣٠٩٩(نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  
  
  
  
  
  

  ما صدر حول النظام



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ر/٧/٩٩٢٤: الرقم  اململكة العربية السعودية
  هـ٢٤/٨/١٤١١: التاريخ  ديوان رئاسة جملس الوزراء

  ١: املرفقات  
  

  هـ١٨/٨/١٤١١ وتاريخ ١٢٢قرار جملس الوزراء املوقر رقم : املوضوع
  حفظه اهللا  صاحب السمو امللكي وزير الداخلية

  :بعد التحية واالحترام
هـ القاضي باملوافقـة    ١٨/٨/١٤١١ وتاريخ   ١٢٢أبعث لسموكم الكرمي طيه صورة من قرار جملس الوزراء املوقر رقم            

عن رئيسه يف رئاسة جلسات الس حـال        على تعيني مسو نائب وزير الداخلية عضوا يف جملس الدفاع املدين وأن ينوب              
  .غيابه

  .. مبوجبهمالالز بإكمالوحيث متت املوافقة الكرمية على ذلك فأرجو التكرم باألمر 
  .وتقبلوا أطيب حتيايت وتقديري

  
  رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء  

  حممد بن عبداهللا النويصر  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  مانة العامة لس الوزراءاأل
  

  هـ١٨/٨/١٤١١وتاريخ ) ١٢٢(قرار رقم 
  

  إن جملس الوزراء
هـ املشتملة  ٢٠/٦/١٤١١ر وتاريخ   /٧/٧٤٩٩بعد االطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئاسة جملس الوزراء برقم            

هـ الذي  ١٦/٥/١٤١١-١٥دف وتاريخ   /٢٨/و/١٠على خطاب مسو وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين رقم           
يطلب فيه مسوه إجياد نص يف نظام الدفاع املدين يمكّن مسو نائب وزير الداخلية من رئاسة جملس الدفاع املـدين عنـد                      

  .حدوث ما يستوجب عدم حضور مسو وزير الداخلية لرئاسة جلسات الس
  .هـ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/وبعد االطالع على نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي رقم م

  .هـ٢٣/١/١٤٠٦ وتاريخ ٢٥االطالع على قرار جملس الوزراء رقم وبعد 
  .هـ٢٠/٧/١٤١١ وتاريخ ٤٣وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لس الوزراء رقم 

  .هـ٢٦/٧/١٤١١ وتاريخ ١٠٣وبعد االطالع على مذكرة شعبة اخلرباء رقم 
  .هـ٢٧/٧/١٤١١م وتاريخ /٨٣العامة لس الوزراء رقم وبعد االطالع على توصية اللجنة 

  .هـ٦/٨/١٤١١ وتاريخ ١١٠وبعد االطالع على مذكرة شعبة اخلرباء رقم 
  .هـ١١/٨/١٤١١م وتاريخ /٩٣وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لس الوزراء رقم 

  
  :يقرر
لدفاع املدين وأن ينوب عن رئيسة يف رئاسة جلسات الس          املوافقة على تعيني مسو نائب وزير الداخلية عضوا يف جملس ا          

  .حال غيابه
  

  التوقيع  
  عبداهللا بن عبدالعزيز  

  نائب رئيس جملس الوزراء  



  
  
  
  
  
  

  ةالتنفيذيالالئحة 
  ملهام ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية

  

 ٤/و/ت/٩ملدين رقـم    صدرت هذه الالئحة بناء على قرار مسو وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع ا            
  هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ 

  .هـ٢١/١١/١٤٠٧وتاريخ ) ٣١٦٩(ونشرت جبريدة أم القرى يف عددها رقم 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  جملس الدفاع املدين  

  هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(قرار رقم 
  

  إن جملس الدفاع املدين
  .هـ الصادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠/م(الع على املرسوم امللكي رقم بعد االط

من املادة التاسعة من نظام الدفاع املدين، والـيت تـنص علـى             ) أ(وبناء على ما ورد يف املادة الثالثة والثالثون، الفقرة          
بري الدفاع املدين وإصدار اللوائح والقرارات لتنفيذ نظام الـدفاع  اختصاص جملس الدفاع املدين بوضع السياسة العامة لتدا     

املدين وحتديد مهام ومسؤوليات الوزارات واملصاحل واللجان احمللية واألجهزة واجلهات اليت تعترب أعماهلا حمققة لغايـات                
  .نظام الدفاع املدين

، العاشرة، الرابعة عشرة، العـشرين، احلاديـة والعـشرين          الثالثة، الرابعة، السابعة، التاسعة   (وبناء على ما ورد يف املواد       
من نظام الدفاع املدين، كذلك بناء على مـا جـاء مبحـضر اللجنـة التحـضريية املـؤرخ يف                    ) واخلامسة والعشرين 

  .هـ٢٢/٧/١٤٠٧
  

  :يقرر
  -: املوافقة على الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية التالية-أوالً

  .وزارة العمل والشئون االجتماعية -١
 .وزارة الزراعة واملياه -٢
 .وزارة التجارة -٣
 .وزارة التعليم والعايل -٤
 .وزارة املعارف -٥
 .وزارة املواصالت -٦
 .وزارة الشئون البلدية والقروية -٧
 .وزارة الصناعة والكهرباء -٨
 .وزارة البترول والثروة املعدنية -٩
 .وزارة احلج واالوقاف -١٠
 .واهلاتفوزارة الربق والربيد  -١١
 .وزارة الصحة -١٢
 .الرئاسة العامة لتعليم البنات -١٣
 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب -١٤



 .املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين -١٥
  

 املوافقة على تشكيل جلان الدفاع املدين، وعلى الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات جلان الدفاع املدين يف املـدن                  –ثانياً  
  .فقةبالصيغة املر

 تتوىل اللجنة التحضريية لس الدفاع املدين مراجعة املهام واملسؤوليات والتعليمات املذكورة يف هذه الالئحة يف                –ثالثاً  
 وذلك لضمان فاعليتها وحتقيق األهداف املطلوبة       ،بداية كل عام هجري لألخذ باملستجدات واملتغريات اليت تطرأ        

  .على الوجه األكمل
  .ملديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ املهام واملسؤوليات املذكورة يف هذه الالئحة تتوىل ا–رابعاً 

 على املديرية العامة للدفاع املدين االستعجال يف إصدار بقية اللوائح املتعلقة مبهـام ومـسؤوليات الـوزارات                  –خامساً  
  . اليت مل ترد يف هذه الالئحةواملصاحل األخرى

سادساً ـ على مدير عام الدفاع املدين إصدار اللوائح والتعليمات والتنظيمات الفنية لشروط السالمة العامة واحلمايـة    
املدنية ومكافحة احلرائق ومحاية األرواح واملمتلكات من كافة األخطار، كما أن عليه مراجعة هذه اللـوائح يف                 

 األساليب واملعدات مبا جيعل هذه اللـوائح متجـددة          بداية كل عام هجري واألخذ باملستجدات وحركة تطور       
  .وحمققة للغاية منها

   )١( ينشر هذا القرار واللوائح املرافقة له يف اجلريدة الرمسية –سابعاً 
 على اجلهات املعنية تنفيذ أحكام هذه الالئحة والعمل ا كل فيما خيصه اعتباراً من اليوم األول من شهر حمـرم                     –ثامناً  

  .هـ١٤٠٨ من عام
  ولذا حرر

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية  

  رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 .هـ٢١/١١/١٤٠٧وتاريخ ) ٣١٦٩(نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  الفصل األول
  مهام ومسؤوليات وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  
  :املادة األوىل

على الوزارة أن تقدم اخلدمات االجتماعية الالزمة للمتضررين واملصابني بسبب الكوارث وتشتمل هذه اخلـدمات               
  :ا يليعلى م

  .مجع مشل األسر املشردة -١
رعاية األطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم وتوفري اخلدمات الالزمة هلم يف مرافق اخلدمات               -٢

اإلعاشـة  واالجتماعية أو يف مراكز اإليواء عند إقامتها وتشتمل هذه اخلـدمات علـى الـسكن                
 .واخلدمات الصحية وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية

امهة مع اجلهات ذات العالقة كوزارة اإلعالم والرئاسة العامة لرعاية الشباب لتـوفري وسـائل               املس -٣
 .الترفيه الربئ للمنكوبني يف معسكرات اإليواء للتخفيف من آالمهم ورفع روحهم املعنوية

العمل على توفري فرص العمل الشريف لألشخاص القادرين من املنكوبني واملتـضررين بإعطـائهم               -٤
 .ية لشغل الوظائف املتاحة يف القطاع اخلاصاألولو

 .املسامهة يف عمليات مجع التربعات العينية والنقدية للمتضررين واملنكوبني -٥
  

  :املادة الثانية
تضع الوزارة القواعد اليت حتدد دور اجلمعيات واملؤسسات اخلريية واللجان األهلية يف حاالت الطـوارئ لـضمان                 

  .شار إليها يف املادة األوىلتقدمي اخلدمات االجتماعية امل
  

  :املادة الثالثة
تقوم الوزارة بوضع اخلطط العامة، واخلطط التفصيلية اليت يتم من خالهلا تقدمي اخلدمات املطلوبة وحتديـد األدوار                 

  املطلوبة بعيداً عن االرجتال واالجتـهادات الشخـصية        األعمالحيات املخولة لكل جهة ليتم أداء       الواملسؤوليات والص 
 التابعة للوزارة يف خمتلف املناطق وإشعار املديرية العامة للدفاع املدين بذلك لـسهولة االتـصال                املسئولةوحتديد اجلهات   

  .والتنسيق معها ذا اخلصوص
  

  :املادة الرابعة
ي مبا   حصول العمال باململكة على دورات تدريبية يف جمال السالمة واألمن الصناع           تكفلتضع الوزارة الضوابط اليت     

  .يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم وضبط املخالفني مبوجب النظام وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة



  الفصل الثاين
  )١(مهام ومسؤوليات وزارة الزراعة واملياه

  :املادة األوىل
  :على الوزارة اختاذ اإلجراءات والتدابري اآلتية يف شأن املياه

لالزمة لضمان توفري املياه جلميع االسـتخدامات واالحتياجـات يف مجيـع            وضع اخلطط واختاذ اإلجراءات ا     -١
املؤسسة العامة لتحليـة امليـاه ـ    (األوقات وخاصة يف حاالت الطوارئ والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

  .ذا الشأن) ـ أصحاب اآلبار األهلية)٢(مصلحة املياه والصرف الصحي
ه يف حالة نقص امليـاه يف       ستخدام لضمان وجود خمزون إستراتيجي ال     ياهالعمل على إجياد مصادر احتياطية للم      -٢

 .املصادر األساسية مع عمل بيانات وجداول إحصائية ملعرفة حجم هذا املخزون ومواقعه
العمل على اختاذ اإلجراءات ووضع الترتيبات الالزمة حلماية مصادر ومرافق املياه املختلفة من عمليات القصف                -٣

 ألعمال عدائية أو كوارث طبيعية وضمان استمرارية وصول املياه للمـستهلكني وخاصـة يف               والتدمري نتيجة 
 : ومن هذه اإلجراءات على سبيل املثال،حاالت الطوارئ

توزيع خزانات املياه يف مناطق خمتلفة وعدم جتميعها يف منطقة واحدة لضمان عدم تعرضها للـدمار                  -أ 
 .دفعة واحدة يف ظرف

 .املياه ملنع عملية متيزها من قبل العدو للحيلولة دون قصفهامتويه خزانات ومرافق  -ب 
إجياد نظام أمين متكامل حلماية مرافق املياه ومنع تعرضها ألي أعمال ختريب أو تلـوث أو تـسمم                    -ج 

 .متعمد ويطبق هذا النظام على مجيع هذا املرافق
ات واآلليـات الالزمـة     إجياد فرق متخصصة ألعمال الصيانة يف حاالت الطوارئ جمهزة بكافة املعد            -د 

 .للقيام بأعمال الصيانة الفورية لضمان استمرارية توفر املياه
 .توفري مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية لضمان استمرارية عمل حمطات الضخ  -ه 

) وايتـات (إجياد شبكة خاصة لتوفري املياه لعمليات مكافحة احلريق يف مجيع املدن والقرى مع توفري صهاريج                 -٤
  .)٣(توجد فيها مثل هذه الشبكات  الدفاع املدين يف املناطق اليت الملساندة

 .العمل على توفري املياه النقية الصاحلة لالستهالك اآلدمي يف املناطق املنكوبة واملتضررة ويف مناطق اإليواء -٥
ت الطوارئ،  وضع القواعد واألسس اخلاصة بكيفية استخدام مصادر املياه وسيارات نقل املياه األهلية يف حاال              -٦

 .وبيان حقوق وواجبات أصحاا، وكيفية تعويضهم والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ذا الشأن
جتهيز املناطق املعرضة للغرق نتيجة تصدع السدود أو فيضاا ـ ال مسح اهللا ـ أو نتيجة سقوط أمطار غزيرة    -٧

يبات والتنظيمـات اخلاصـة بتعريـف       بشبكة صافرات إنذار لتنبيه السكان يف حاالت الطوارئ ووضع الترت         
 . وتشغليها واإلشراف عليها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةالصفاراتاملواطنني مبدلول نغمات 
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مراقبة السدود بصفة مستمرة، وإجراء فحوصات دورية هلا ملعرفة مدى صالحيتها واسـتمرارية مقاومتـها،                -٨
 .اب أو تلفيات تصيبها يف الوقت املناسبعطاواختاذ اإلجراءات الفورية ملعاجلة وإصالح أي 

عمل مسح شامل جلميع مناطق اململكة باالشتراك والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة، ملعرفة بطـون األوديـة                  -٩
وجماري السيول واملناطق اليت ددها مياه األمطار، وعمل خرائط توضيحية لتلك األماكن ووضع التنظيمات،              

 . عدم قيام أي منشآت يف تلك املناطقتكفلاملناسبة اليت والقواعد واختاذ اإلجراءات 
  

  :املادة الثانية
  :على الوزارة اختاذ اإلجراءات والتدابري اآلتية يف شأن الزراعة

التنسيق مع وزارة املواصالت، واجلهات ذات العاقة، للعمل على شق وفتح الطرق يف منـاطق الغابـات ويف                   -١
ية وصول فرق اخلدمات إليها يف حاالت الطوارئ ولتشكل هذا الطـرق            املناطق الزراعية وذلك لتسهيل عمل    

  .حاجزاً طبيعياً حيول دون انتقال احلرائق من منطقة ألخرى
وضع القواعد والتنظيمات والتعليمات اليت دف إىل محاية الغابات واملزارع واحملاصـيل الزراعيـة والثـروة                 -٢

فة ووضع الضوابط اليت تكفل إلـزام املؤسـسات والـشركات           احليوانية والثروة السمكية من املخاطر املختل     
الزراعية واملزارعني بتنفيذها وتنفيذ التعليمات اليت تصدرها املديرية العامة للدفاع املـدين يف جمـال الـسالمة               

 :والوقاية من احلريق واألخطار األخرى ومن هذه الضوابط على سبيل املثال
 . للتعليماتوقف القروض واملساعدات عن املخالفني  -أ 
عدم تعويض املخالفني للتعليمات عن األضرار اليت تلحق م والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ذا                -ب 

 .اخلصوص
وضع خطة عامة لتوعية املزارعني بطبيعة األخطار احملتمل حدوثها وخاصة احلرائق وإرشـادهم وتبـصريهم                -٣

 .بوسائل الوقاية منها
حواض لتجميع مياه األمطار فيها وذلك يف مناطق الغابـات واألحـراش            العمل على إجياد خزانات مياه أو أ       -٤

الستخدامها يف عمليات مكافحة احلريق اليت حتدث ـ المسح اهللا ـ والتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين   
 .ذا اخلصوص

 .تعرض هلاوضع القواعد والترتيبات اليت توفر احلماية الالزمة لصوامع الغالل من األخطار اليت ت -٥
وضع القواعد والترتيبات الالزمة لتوفري منتجات األلبان واملنتجات الزراعية وعلى األخص املـواد األساسـية                -٦

 .منها، كالتمور واحلبوب والشعري والزيوت النباتية
  



  الفصل الثالث
  

  )١(مهام ومسؤوليات وزارة التجارة
  

  :املادة األوىل
 تضمن استمارية توفري مجيع االحتياجات الضرورية واملواد الغذائية األساسية          على الوزارة أن تضع خطة متوينية عامة      

يف األسواق وخاصة يف حاالت الطوارئ وإلزام التجار واملؤسسات التجارية بالعمل على إجياد احتياطي من املواد الغذائية                 
  . حتقيق ذلكتكفلاألساسية يكفي ملدة ال تقل عن ستة أشهر وعليها وضع القواعد والتنظيمات اليت 

  
  :املادة الثانية

عمل بيانات إحصائية جلميع التجار واملؤسسات التجارية يف مجيع اجلهات توضح فيها أمساؤهم وعناوينهم ونوعيـة       
  .املواد اليت يتاجرون فيها ومواقع مستودعام للرجوع إليها عند احلاجة

  
  :املادة الثالثة

اء اململكة ملراقبة األسعار ومنع ارتفاعها وخاصة أسعار املـواد الغذائيـة            تنشئ الوزارة فرقاً متخصصة يف مجيع أحن      
األساسية واملواد األخرى الضرورية ومنع ظهور السوق السوداء هلا والقضاء عليها ووضع القواعد واألسـس املنظمـة                 

  .لتوزيع املواد االستهالكية الضرورية يف حاالت الطوارئ
  

  :املادة الرابعة
كافة التدابري واإلجراءات الالزمة حلماية مرافقها من األخطار وذلك وفق ما هـو منـصوص عليـه                 تتخذ الوزارة   

  .باألحكام العامة يف هذا الالئحة
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  الفصل الرابع
  مهام ومسؤوليات وزارة التعليم العايل

  
  :املادة األوىل

عة هلـا يف جمـاالت طـب        بتاتقوم الوزارة بإعداد دراسات ختصصية علمية وعقد دوارت تدريبية يف اجلامعات ال           
وذلك لتحقيق ) جماالت السالمة ـ األمن الصناعي، التلوث واإلطفاء : (الكوارث والدفاع املدين ومنها على سبيل املثال 

  :األهداف التالية
املدرسات ليتولوا مهام التدريس يف مراحل التعليم العـام ـدف           وإجياد الكوادر العلمية املؤهلة من املدرسني        -١

  .مفهوم احلماية املدنيةترسيخ 
إجياد الكوادر العلمية املؤهلة من املوظفني ليتولوا األعمال الوظيفية اليت تتطلب تلك املؤهالت يف القطاع العام                 -٢

 .واخلاص
تقدمي الدراسات االستشارية التخصصية يف جماالت الدفاع املدين بصفة عامة مبا يكلـف حتقيـق األهـداف                  -٣

 .املرجوة
  

  :املادة الثانية
  :باملادة السابقة فإن على الوزارة اختاذ اإلجراءات والتدابري اآلتية باإلضافة إىل الواجبات املنصوص عليها

وضع الترتيبات والتنظيمات الالزمة لتحويل عدد من اجلامعات والكليات التابعة هلا إىل مراكـز إسـعاف أو                  -١
ئ والتنسيق مع وزارة الصحة واملديرية العامة        واملنكوبني يف حاالت الطوار    ناملتضرريمستشفيات مؤقتة إليواء    
  .للدفاع املدين يف هذا الشأن

وضع خطط تفصيلية لعملية إخالء اجلامعات والكليات واملعاهد التابعة هلا من الطلبة والطالبات يف حـاالت                 -٢
 .الطوارئ بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين



  

  الفصل اخلامس
  

  املعارفمهام ومسؤوليات وزارة 
  

  :املادة األوىل
على الوزارة القيام بوضع اخلطط العامة والتفصيلية الالزمة إلعطاء مبادئ الدفاع املدين للطلبة يف مجيـع مراحـل                  
التعليم بصورة تدرجيية وتوفري مجيع املقومات واإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لذلك وعرضها على جملس الـدفاع                

  .املدين إلقرارها
  
  :ادة الثانيةامل

  .اآلتية باإلضافة إىل الواجبات املنصوص عليها باملادة السابقة فإن على الوزارة اختاذ اإلجراءات والتدابري
إىل واملشرفة عليها    التابعة هلا    املدارس واملعاهد وضع الترتيبات والتنظيمات الالزمة لتحويل عدد من         .١

 املتضررين واملنكوبني يف حـاالت الطـوارئ        إليواءأو أماكن   مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة      
  .خيصهكل فيما والتنسيق مع وزارة الصحة واملديرية العامة للدفاع املدين 

من الطلبة يف حاالت    أو املشرفة عليها    التابعة هلا   املعاهد واملدارس   وضع خطط تفصيلية لعملية إخالء       .٢
 .ذا الشأن يف هالطوارئ بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين

  



  الفصل السادس
  )١(مهام ومسؤوليات وزارة املواصالت

  
  :املادة األوىل

اختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة لضمان استمرار صالحية الطرق والكباري واجلسور واألنفـاق            على الوزارة   
  :لالستخدام يف خمتلف األوقات وخاصة يف حاالت الطوارئ وعلى سبيل املثال

مة ضد الكوارث واألخطار الطبيعية من زالزل وايارات وفيضانات وسيول يف مجيع ما             الومات الس مراعاة مق  -١
تنفذه من أعمال اإلنشاء والصيانة للطرق واجلسور واألنفاق وتطبيق تلك اليت تتناسب مع ظـروف وطبيعـة                 

  .البالد
مرت من الطرق واجلسور واألنفاق حبيث      اء اليت د  زجالعمل على اختاذ التدابري السريعة والكفيلة بإعادة بناء األ         -٢

 .ميكن استخدامها بشكل آمن ريثما يتم إصالحها بالشكل املطلوب
  

  :املادة الثانية
تحول إليها يف حالة تعرض     لل الوزارة اخلطط الالزمة إلعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة يف املناطق املهمة وذلك              تعد

  .الطرق أو اجلسور أو االتفاق للدمار
  
  :ادة الثالثةامل

جتري الوزارة حصر شامالً جلميع إمكانياا من املهندسني والفنيني واآلليات واملعدات التابعة هلا يف كـل منطقـة                  
  .لالستفادة منها يف حاالت الطوارئ ووضع خطط تفصيلية الستدعائهم عند احلاجة

هلندسية واالستشارية واملؤسسات والشركات    كما جتري الوزارة حصراً شامالً جلميع املهندسني والفنيني واملكاتب ا         
املتخصصة يف أعمال الطرق بالقطاع اخلاص وجلميع إمكانياا ووضع القواعد واألسس الكفيلة بوضعهم حتت تـصرف                

  .الوزارة يف حاالت الطوارئ
  

  :املادة الرابعة
  .تضع الوزارة اخلطط التفصيلية الالزمة لتنفيذ املهام املوكولة إليها

  :خلامسةاملادة ا
  :باإلضافة إىل الواجبات املنصوص عليها باملواد السابقة تقوم الوزارة مبا يأيت

 كافة اإلمكانيات الالزمة ملساندة األجهزة األخرى يف فتح وشق الطرق الالزمة يف املناطق املنكوبة               دميتق -١
  .وعمليات اإلغاثةواملتضررة ويف مناطق اإليواء لتسهيل عمليات اإلخالء واإليواء وإنقاذ املصابني 
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أمـا فيمـا    . شق وفتح الطرق يف املناطق الزراعية إليصال اخلدمة ولتسهيل مهمة وأعمال فرق اخلدمات             -٢
تطلبات الـسالمة   يتعلق مبناطق الغابات فتقوم اجلهات املختصة بدراسة الطرق املطلوب فتحها بناء على م            

 .ا وأسلوب التنفيذبالتنسيق مع وزارة الزراعة ليتم على ضوء ذلك تقدير تكلفته
ر املناسب  وضع خطة بالتنسيق مع الشركة السعودية للنقل اجلماعي وشركات النقل األخرى لتوفري القد             -٣

طر علـى أن     واملنكوبة واملناطق املهددة باخل     املتضررة املناطق يف عمليات إخالء     الستخدامهات  الافمن احل 
 .املستفيدةتكون التكلفة على عاتق اجلهة 

احلافالت وسيارات  ( والتنظيمات اخلاصة بكيفية استخدام وسائل النقل واملواصالت األهلية          وضع القواعد  -٤
ووضع القواعد والضوابط السـتخدامها يف حـاالت        ) يالنقل والسيارات اخلاصة والليموزين والتاكس    

 .الطوارئ والكوارث وبيان حقوق أصحاا وواجبام وكيفية تعويضهم
ض أجزاء الطرق السريعة يف خمتلف مناطق اململكة السـتخدامها كمهـابط            العمل على إعداد ويئة بع     -٥

للطائرات عند الضرورة وذلك للقيام بعمليات اإلغاثة واإلنقاذ واإلخالء واإليواء بواسطة الطـائرات أو              
 .ألغراض عسكرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والطريان

 البحري والنقل اجلوي والنقل الربي وغريهـا لتـوفري           مع اجلهات ذات العالقة يف النقل      قالتنسيضرورة   -٦
 .املواصالت الالزمة لتنفيذ أعمال الدفاع املدين ووضع اخلطط التفصيلية لتحقيق ذلك

السيول والذي جتريه     اململكة ملعرفة بطون األودية وجماري     مناطق املسح الشامل جلميع     نتائجاحلصول على    -٧
ن البلدية والقروية أو اجلهات األخرى املتخصصة وأخذها يف االعتبار          وزارة الزراعة واملياه ووزارة الشؤو    

عند إنشاء الطرق واجلسور، ويف حالة عدم وجود دراسة مسبقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املعنية                
 .لعمل ذلك

  



  الفصل السابع
)١(مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية

  
  :املادة األوىل

  :تنفيذ الوزارة للمهام واملسؤوليات املتعلقة ا يف هذا الصدد عليها اختاذ اإلجراءات والتدابري اآلتيةيف سبيل 
حصر مجيع املهندسني واملساحني واملختصني ومجيع املعدات واآلليات املوجودة باجلهـات التابعـة              -١

العامة والتفصيلية الـيت    لالستعانة ا يف حالة الطوارئ ووضع اخلطط        ) منطقة، مدينة، قرية  (للوزارة  
 وجود مجيع املسئولني واملختصني عند احلاجة وكذلك توفري أكرب عدد ممكن مـن املعـدات                لتكف

 أن يكون املهندسون واملكاتب االستـشارية       تكفلواآلليات ووضع كافة الضوابط والتعليمات اليت       
  .حتت طائلة املسؤولية

قاً لالشتراطات والتعليمات الصادرة ذا اخلـصوص       إلزام القطاع اخلاص بإقامة املالجئ اخلاصة وف       -٢
 حتقيق ذلك بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وإقامة املالجـئ            تكفلوإصدار التنظيمات اليت    

 .ن تعليمات حتدد ذلكمالعامة حسبما يصدر 
ية والتجاريـة   دراسة مجيع املخططات اهلندسية اخلاصة جبميع مرافق اخلدمات العامة واملباين الـسكن            -٣

ا أو التعليمات الصادرة مبا يف ذلك اشـتراطات          والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اخلاصة     
مة والوقاية من احلريق باإلضافة إىل متطلبات احلماية املدنية اليت تصدر عن املديرية العام للدفاع               الالس

نشآت واملرافق إال إذا توفرت مجيع تلـك        املدين وعدم إعطاء تصريح البناء أو السماح باستخدام امل        
الشروط واملتطلبات والتأكد من إجياد مصادر احتياطية للطاقة يف املرافق احليويـة املهمـة تعمـل                

 . عند انقطاع التيارتوماتيكياًا
  

  :املادة الثانية
الئمتها لطبيعـة املنـشآت   تقوم الوزارة بإجارء دارسة جلميع املدن ملعرفة طبيعة األرض وحتليل التربة لتقرير مدى م          

ـ                       ةاملراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو جتارية وعدم السماح بتخطيط أو بإقامـة أي منـشآت يف املنـاطق املعرض
 حتقيق ذلـك    تكفلووضع القواعد والتنظيمات اليت     ) السيول والفيضانات والزالزل والرباكني   (للكوارث واألخطار مثل    

  .القةبالتنسيق مع اجلهات ذات الع
  

  :املادة الثالثة
  .تعمل الوزارة على إزالة املباين املتداعية واآليلة للسقوط وكذلك أنقاض املباين املتضررة
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  :املادة الرابعة
  .تراعى الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند ختطيط املدن وذلك لتجنب التركيز وللحد من آثار الكوارث

  
  :املادة اخلامسة

يمات واالشتراطات الفنية اخلاصة مبستلزمات السالمة ضد الكوارث وخاصة الزالزل يف املنشآت            تضع الوزارة التعل  
  .ل حتقيق ذلكفالترتيبات اليت تكوالعامة أو اخلاصة سيما يف املناطق احملتمل تعرضها ملثل هذه األخطار ووضع القواعد 

  
  :املادة السادسة

  :السابقة ـ تعمل الوزارة على تنفيذ ما يأيتباإلضافة إىل الواجبات املنصوص عليها باملواد 
عدم السماح باستخدام العمائر والشقق السكنية كمستودعات للتخزين ووضع الضوابط اليت تكفل حتقيق              -١

  .ذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
طات عدم منح أو جتديد رخصة مزاولة العمل ألصحاب املهن واحلرف والصناعة إالً بعد توفر مجيع اشترا                -٢

 .السالمة والوقاية ومعدات مكافحة احلريق
  

  :املادة السابعة
تضع الوزارة القواعد والترتيبات اليت تكفل إلزام اجلهات العامة واخلاصة بتقدمي تقرير دوري إليها عن مدى سالمة                 

ات الدفاع املدين على    وصالحية مجيع املنشآت واملرافق التابعة هلا واملشرفة عليها لالستخدام وعن مدى توفر مجيع متطلب             
 اأن يعد هذا التقرير من قبل جلنة مشكلة من اجلهات الفنية املختصة وذلك بالنسبة للمنشآت اململوكة للجهات العامة أم                  

  .بالنسبة للمنشآت اململوكة للجهات اخلاصة واألفراد فيتعني إعداده بواسطة مكتب هندسي معتمد
يد الفترة الزمنية اليت جيب أن يقدم التقرير عنها وحبيث تقصر هذه املـدة              ويراعى يف وضع القواعد املشار إليها حتد      

  .كلما طال العمر الزمين للمنشآت اليت يقدم عنها التقرير



  الفصل الثامن
  )١(مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والكهرباء

  
  :املادة األوىل

 تقدمي خدمات الكهرباء بصفة عامـة       تمراريةواسارية عمل مجيع املرافق الصناعية      رتعمل الوزارة على ضمان استم    
مجيع األحوال خاصة يف حاالت الطوارئ للحفاظ على الروح املعنوية للسكان واختـاذ              جلميع املرافق واالستخدامات يف   

  :االحتياطات واإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك ومنها على سبيل املثال
زمة هلا بقصد محايتها وتفويت الفرصة علـى العـدو          العمل على حتصني حمطات التوليد وعمل التمويهات الال        .١

  .لضمان عدم تعرضها للدمار واخلراب دفعة واحدةلقصفها والعمل على توزيع احملطات يف مناطق خمتلفة 
 .إجياد فرق متخصصة إلصالح أي خلل حيدث يف حمطات التوليد أو شبكات التوزيع .٢
 املهمة ويف مجيع حمطات توليد الطاقة بالتنسيق مع اجلهـات           إجياد نظام أمين متكامل يف مجيع املرافق الصناعية        .٣

ذات العالقة يكفل عدم تعرضها إىل أي نوع من أنواع التخريب أو التوقف، على أن يتناسب حجـم                  األمنية  
 .ونوع اإلجراءات األمنية واألنظمة املستخدمة مع طبيعية عمل وأمهية املرفق

  
  :املادة الثانية

تطبيق نظام اإلظالم التام، أو اإلظالم اجلزئي حسب األحوال يف حاالت الطوارئ اليت تقتـضي               على الوزارة القيام ب   
إجياد أنـسب   ين واجلهات ذات العالقة لدراسة هذا النظام من مجيع جوانبه و          د والتنسيق مع املديرية العامة للدفاع امل      ذلك

  .ضى األمرتقالطرق لتطبيقه كلما أ
  

  :املادة الثالثة
اختاذ التدابري الفنية اللزمة للحد أو التقليل من أخطار التيار الكهربائي الناحتة عن تعرض حمطات توليـد                 على الوزارة   

الطاقة أو األعمدة أو خطوط الضغط العايل للقصف أو الدمار واخلراب نتيجة حلدوث الكوارث يف أي منطقة والعمـل                   
باء يف هذه احلاالت والتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين          على إجياد الوسائل الكفيلة حبماية األرواح من أخطار الكهر        

  .وفروعه خبصوص فصل أو توصيل التيار الكهربائي يف املناطق املنكوبة
  

  :املادة الرابعة
تعمل الوزارة  بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان عدم إيصال التيار الكهربائي ألي منشأة مهمـا                  

عد قيام أمانات املدن والبلديات يف خمتلف مناطق اململكة بالتأكد من سالمة متديداا الكهربائيـة الداخليـة                 كانت إال ب  
ومطابقتها للمواصفات القياسية أو التعليمات والشروط الفينة الصادرة يهذا اخلصوص وعليها وضع األسس والقواعـد               

  .املنظمة لذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
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  : اخلامسةاملادة

تعمل الوزارة بالتنسيق مع اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس على إعداد املواصفات القياسية اخلاصـة جبميـع                
املعدات واألجهزة الكهربائية وكل ما يتعلق ا ووضع القواعد واألسس اليت تكفل عدم توريـد املعـدات واألجهـزة                   

  .واألدوات املخالفة للمواصفات
  

  :دسةاملادة السا
تتوىل الوزارة توفري وتنفيذ مجيع متطلبات واشتراطات السالمة والوقاية من احلريق ومعـدات مكافحـة احلريـق                 

  وخطط إخالء وإجراءات أمنية يف مجيع املنشآت التابعة هلا ويف            إنذارئ ونظام   بومتطلبات الدفاع املدين األخرى من خما     
  .ذا اخلصوص والتنسيق مع اجلهات األخرى ذات العالقةحمطات توليد الطاقة طبقاً للتعليمات الصادرة 

  
  :املادة السابعة

 التأكد من قيام أصحاب املصانع واملؤسسات الصناعية بتنفيذ مجيـع املتطلبـات             تكفلتضع الوزارة الضوابط اليت     
ئ ونظـام إنـذار     باوإشتراطات السالمة والوقاية من احلريق ومعدات املكافحة ومتطلبات الدفاع املدين األخرى من خم            

  .وخطط إخالء وإجراءات أمنية طبقاً للتعليمات الصادرة ذا اخلصوص
وعدم إعطاء تصريح إلقامة مصنع إال بعد دراسة اخلرائط والرسومات اخلاصة به والتأكـد مـن مراعـاة مجيـع                    

  .اشتراطات السالمة واألمن الصناعي وذلك حسب التعليمات الصادرة يف هذا الشأن
  

  :ثامنةاملادة ال
 أيضاً لتوعية العاملني    تقوم الوزارة بإعداد برامج لتوعية العاملني مبحطات توليد الطاقة وإلزام أصحاب املصانع بذلك            

لديهم وتعريفهم بأصول السالمة واألمن الصناعي والوقاية من احلريق وحوادث العمل وإحاطتـهم بطبيعـة األضـرار                 
  .واألخطار النامجة عن عدم التقيد بذلك



  لفصل التاسعا
  مهام ومسؤوليات وزارة البترول والثروة املعدنية

  
  :املادة األوىل

  :تتخذ الوزارة كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة لتحقيق مايلي
عة هلا أو املرتبطـة ـا أو        بضمان استمرارية وسالمة عمل مجيع املنشآت واملرافق النفطية والتعدينية سواء التا           -١

ل على حتصينها ومحايتها ومتويهها وصيانتها مبا يقلل عدم تعرضها ألي أعمال ختريبيـة أو               املشرفة عليها والعم  
  .قصف معتمد أو أعمال فنية وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية

ناقالت البترول الربية والبحرية عند تعبئتها أو تفريغها مبا يكفـل عـدم             محاية وضمان سالمة املوانئ النفطية و      -٢
 النفط ومشتقاته واختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلـة   ومنع تلوث املياه الناتج عن تسرب  حلريقتعرضها حلوادث ا  

 .مثل هذه احلاالت عند حدوثها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
إلزام مجيع اجلهات العاملة يف جمال النفط بتوفري مجيع شروط ومتطلبات السالمة ومعدات ووسائل مكافحـة                 -٣

 .احلرائق
العاملة يف جمال النفط بالتأكد من سالمة وصـالحية شـاحنات           ) الشركات واملؤسسات (يع اجلهات   إلزام مج  -٤

 .الوقود جبميع أنواعه وتوفري مجيع اشتراطات السالمة فيها
  

  :املادة الثانية
على الوزارة أن تعمل دائماً على إجياد احتياطي كاف من احملروقات واملنتجات البتروليـة األخـرى الـضرورية                   

ستمرار عمل املرافق احليوية ووسائل املواصالت وضمان توفرها يف األسواق بصفة دائمة وخاصة يف حاالت الطوارئ                ال
 حتقيق ذلك وضمان عدالة توزيعها ومنع احتكارها وبيعها يف الـسوق الـسوداء              تكفلووضع القواعد والتنظيمات اليت     

  .ات العالقة ذا اخلصوصوالتنسيق مع وزارة التجارة واجلهات األمنية واجلهات ذ
  

  :املادة الثالثة
تعمل الوزارة على إلزام مجيع الشركات واملؤسسات العاملة يف جمال تعبئة اسطوانات الغاز جبميع أنواعه وخاصـة                 

مبراعاة أدق االشتراطات واملواصـفات     ) غاز البيوتان واألكسجني واألستيلني   (الغازات املستخدمة يف احلياة اليومية مثل       
ووضـع القواعـد    ) الـسلندرات  ( األسطواناتل أعلى درجة من األمان والسالمة ملستخدمي تلك         فياسية اليت تك  الق

  .والتنظيمات اليت تكفل حتقيق ذلك
  



  الفصل العاشر
  )١(مهام ومسؤوليات وزارة احلج

  
  :املادة األوىل

بعة هلا طبقاً لالشـتراطات     على الوزارة أن تعمل على إنشاء خمابئ حتت اجلوامع واملساجد الكبرية التا           
  .واملواصفات والتعليمات الصادرة ذا اخلصوص

  
  :املادة الثانية

تقوم الوزارة بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باستخدام أجهزة مكربات الصوت يف              
ل وقوعها وإذاعة   املساجد كوسائل إنذار يف حاالت الطوارئ إلبالغ الناس وحتذيرهم من األخطار احملتم           

  .التعليمات واإلرشادات واجبة اإلتباع يف هذا احلاالت
  

  :املادة الثالثة
 إلزام مجيع مؤسسات الطوافة والعـاملني يف        تكفلتضع الوزارة القواعد والضوابط واإلجراءات اليت       

ـ               ق يف  جمال خدمات احلج والزيارات بتوفري وتنفيذ تعليمات واشتراطات السالمة والوقايـة مـن احلري
مساكنهم وخميمام طبقاً للتعليمات اليت تصدر يف هذا الشأن وأن توفر احلراسات الالزمة يف املخيمـات                

مسح اهللا ـ مع توفري العمالة الالزمة لنـصب    الت الطوارئ ـ ال اواالحتياطي الكايف من اخليام ملقابلة ح
  .اخليام يف مثل هذه احلاالت

  
  : املادة الرابعة

 خاصة بتوعية احلجاج على اختالف جنسيام وتعريفهم بأصول السالمة والوقاية           تضع الوزارة خطة  
ـ  ت أن يف حاالت الطوارئ، على      إتباعها خمتلف ااالت وتبصريهم باإلجراءات الواجب       يف ضمن هـذه   ت

يتم إعدادها بلغات خمتلفة وأن يتم      ) ملصقات(، ومواضيع صحفية، نشرات   اخلطة برامج إذاعية وتلفزيونية   
نسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة اإلعالم واجلهات األخرى ذات العالقة لتحقيـق ذلـك                الت

  .ووضعه موضع التنفيذ
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  :املادة اخلامسة
تعمل الوزارة من خالل خطة عامة تقوم بوضعها بتوعية الناس عن طريق األئمة واخلطباء يف املساجد                

 إتباعها يف ااالت املختلفة لتجنب مجيع األخطار واألضـرار  لتبصريهم بأصول السالمة والوقاية الواجب    
احملتمل وقوعها أو التعرض هلا من أجل احملافظة على سالمة األرواح واملمتلكات وتعريفهم بـاإلجراءات               
الواجب إتباعها يف حاالت الكوارث والطوارئ اليت قد حتدث وحث املواطنني على التطوع يف الـدفاع                

  .ربع بالدم وعلى تقدمي املساعدات العينية واملالية للمتضررين واملنكوبني واملصابنياملدين وعلى الت



  الفصل احلادي عشر
  )١(مهام ومسؤوليات وزارة الربق والربيد واهلاتف

  
  :املادة األوىل

تعمل الوزارة على ضمان استمرارية تقدمي خدمات ـ الربق والربيد واهلاتف يف مجيـع الظـروف    
  .ع اخلطط والترتيبات والتنظيمات واألسس اليت تكفل حتقيق ذلكواألحوال، ووض

  
  :املادة الثانية

تعد الوزارة فرقاً خاصة إلصالح مجيع األعطال اليت تتعرض هلا وسائل االتصال باململكة يف حـاالت                
الكوارث والطوارئ وإعادا إىل وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن ووضع القواعد والتنظيمات الالزمة             
لذلك، كما أن عليها تأمني وسائل االتصاالت بني املناطق املنكوبة واملناطق األخرى وخاصـة ألجهـزة                

  .الطوارئ واخلدمات
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  الفصل الثاين عشر
  )١(مهام ومسؤوليات وزارة الصحة

  
  :املادة األوىل

 وتقـدمي   تعترب وزارة الصحة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة هي اجلهة الرئيسية املسئولة عن توفري             
مجيع اخلدمات الصحية املطلوبة يف حاالت الطوارئ والكوارث واحلروب، ويف سبيل حتقيـق مهامهـا               

  :الوقائية والعالجية يف هذا الشأن عليها القيام مبا يلي
إجراء حصر دوري شامل جلميع املرافق الصحية وإعداد بيانات إحصائية هلا والتنسيق معها ملعرفة                -١

ادية والفنية والبشرية  ومن مث وضع القواعد والتنظيمات وحتديـد اإلجـراءات             كافة إمكاناا امل  
والترتيبات الالزمة وإصدار األوامر اخلاصة بوضعها مجيعاً حتت تصرف وزارة الصحة يف حاالت             
الطوارئ والكوارث واحلروب من أجل تقدمي أسرع وأفضل اخلدمات اإلسـعافية والعالجيـة             

  .بني بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةللمرضى واملصابني واملنكو
وضع خطة عامة وخطط عمل تفصيلية لكيفية التدخل يف حاالت الطوارئ وضمان وجود كافة               -٢

 اخلدمات الصحية حسبما يتطلب املوقف ويـتم        أفضلالعاملني يف املرافق الصحية لتوفري وتقدمي       
ؤوليات كل منـها بالتفـصيل      التنسيق مع املرافق الصحية احلكومية واخلاصة لتحديد مهام ومس        

 التطبيقات العملية بني فترة وأخرى للتأكد من صالحية اخلطة وسالمة التنفيذ ومعاجلة             وإجراءات
 . والسلبياتاألخطاء

توفري األدوية واملستلزمات واألدوات واملعدات الطبية األساسية يف املرافق الصحية التابعة هلا مـع              -٣
لزمات الصحية اليت يكثر استخدامها يف حـاالت الطـوارئ          التركيز على نوعية األدوية واملست    

ووضـع  ) ثالثة أشهر على األقـل    (والكوارث مع ختزين احتياطي إستراتيجي منها يكفي ملدة         
دليات واملؤسسات العالجيـة    صيالقواعد والتعليمات اليت تكفل إلزام خمازن ووكالء األدوية وال        

 .صة بتوفري ذلك أيضاًاالعامة واخل
  و تيبات اخلاصة بتوفري الكمية الضرورية من الدم والبالزما لدى مجيع بنوك الدم العامة            وضع التر  -٤

اخلاصة ووضع الضوابط والقواعد اليت تكفل حتقيق ذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ـذا            
 .للخصوص

                                                 
 ١٣١انظر ص . هـ١٨/١٠/١٤١٢وتاريخ ) دف/٢/و/ح/١٠(برقم  أنظر قرار مسو وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين األعلى  )١(



حتديد وتوفري وسائل تشخيص وعالج احلاالت اليت تنجم عن اإلشعاع أو التلـوث الكيمـاوي                -٥
 :لبيولوجي إىل جانب االشتراك مع سائر اجلهات املعنية مبكافحة التلوث وذلك بغرضوا

إقرار حدود قصوى ملستويات اإلشعاع املسموح ا على الصعيد الوطين بالنسبة ملختلـف               -أ 
 . على درجة اخلصوصعناصر البيئة والسلع عموما واملواد الغذائية

 . ألحوال العادية والطارئةحتديد إجراءات وسبل الوقاية من اإلشعاع يف ا  -ب 
حتديد إجراءات ووسائل الكشف على املواد امللوثة باإلشعاع وطرق التخلص مـن املـواد               -ج 

 .املشعة أو امللوثة باإلشعاع
التعاون والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية باإلشعاع إلجراءات البحوث والدراسات يف جمال              -د 

 .اإلشعاع النووي
  

ات ميدانية وفرق صحية متنقلة مبـستلزماا ميكـن نقلـها إىل            إعداد مراكز إسعاف ومستشفي    -٦
األماكن املنكوبة ومناطق اإليواء فوراً سواء عن طريق الرب أو اجلو لتقـدمي اخلـدمات الالزمـة                 
للمتضررين واملنكوبني وذلك بالتنسيق مع مرافق اخلدمات الصحية األخرى العامـة واخلاصـة             

  .ووضع الترتيبات املنظمة لذلك
الترتيبات الالزمة لتحويل بعض الغرف العادية يف املرافق الصحية العامة واخلاصة إىل غرف             وضع   -٧

 .عمليات طوارئ الستيعاب أكرب عدد من املصابني يف حاالت الطوارئ
  

  :املادة الثامنة
  :باإلضافة إىل املسؤوليات املشار إليها باملادة السابقة تقوم الوزارة بعمل ما يأيت

ة لعمليات إخالء املستشفيات من الرتالء واملراجعني يف حاالت         وضع خطط تفصيلي   -١
الطوارئ وذلك بالتنسيق مع اجلهة ذات العالقـة وإلـزام أصـحاب العيـادات              

  .واملستشفيات اخلاصة بذلك أيضاً
التنسيق مع وزارة املعارف ووزارة التعليم العايل ورئاسة تعليم البنات والرئاسـة             -٢

ت املماثلة خبصوص حتويل بعض املدارس واجلامعـات        الشباب واجلها العام لرعاية   
وبيوت الشباب إىل مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة يف حـاالت الطـوارئ             

 .ووضع القواعد والتنظيمات اليت تكفل حتقيق ذلك
اختاذ الترتيبات الالزمة إلجياد مكان حلفظ وعرض اجلثث للتعرف عليها ومعرفـة             -٣

 .هات ذات العالقةهويات املتوفني بالتنسيق مع اجل



  

  الفصل الثالث عشر
  مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لتعليم البنات

  
  :املادة األوىل

تضع الرئاسة اخلطط العامة والتفصيلية الالزمة إلعطاء مبادئ الدفاع املدين للطالبات يف مجيع مراحل              
  .زمة لتحقيق ذلكالتعليم العام وتوفري مجيع املقومات واإلمكانيات املادية والبشرية الال

  
  :املادة الثانية

تقوم الرئاسة بإعداد وطبع مقررات املادة النظرية املراد تدريسها يف هـذا اـال ووضـع بـرامج                  
ومتمشية مع املبادئ   . التطبيقات العملية املتممة لذلك على أن تكون متناسبة مع الطبيعة التكوينية للطالبة           

  .اإلسالمية
  

  :املادة الثالثة
ئاسة الترتيبات والتنظيمات الالزمة خبصوص حتويل عدد من الكليات واملـدارس واملعاهـد             تضع الر 

التابعة هلا واملشرفة عليها إىل مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن إليواء املتضررين واملنكـوبني                
  .يف الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة واملديرية العامة للدفاع املدين يف هذا الشأن

شرفة كما تضع خططاً تفصيلية وجتري جتارب لعملية إخالء الكليات واملعاهد واملدارس التابعة هلا وامل             
  .عليها من الطالبات يف حاالت الطوارئ بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين



  الفصل الرابع عشر
  مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب

  
  :املادة األوىل
لرئاسة اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لالستفادة من مجيع املناسبات الرياضية والتجمعـات            على ا 

الشبابية والندوات والدورات يف توعية الشباب وتعريفهم بطبيعة احلوادث والكوارث واألخطار احملتمـل             
ارها وكيفية معاجلتها   حدوثها وتبصريهم باإلجراءات الكفيلة للوقاية منها ومنع حدوثها والتقليل من أضر          

واالستفادة أيضا من تلك التجمعات يف تشجيع الشباب على التطوع يف الدفاع املدين واملشاركة يف تقدمي                
يف ) اإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف وغريها من خدمات الـدفاع املـدين         : (بعض اخلدمات املطلوبة مثل     

  .ملدين ذا اخلصوصحاالت الطوارئ والتنسيق مع املديرية العامة للدفاع ا
  

  :املادة الثانية
تقوم الرئاسة بوضع القواعد واألسس إللزام األندية الرياضية بتكوين مجعيات للدفاع املدين فيها للقيام        
بالنشاطات املذكورة باملادة األوىل والتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين لتنفيـذ الـربامج التدريبيـة                

  .ندية واملتطوعني على أعمال الدفاع املدين لالستفادة منهم يف حاالت الطوارئالالزمة ملنسويب هذه األ
  

  :املادة الثالثة
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات الالزمة الستخدام مجيع مرافق األندية الرياضية وبيوت الشباب يف             

 أو مراكز إسـعاف     حاالت الطوارئ واحلروب كأماكن لإليواء أو مستشفيات      خمتلف مناطق اململكة يف     
  .مؤقتة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة واملديرية العامة للدفاع املدين ذا الشأن

  
  
  

  :املادة الرابعة
تنشئ الرئاسة خمابئ يف مجيع املنشآت واملرافق الرياضية طبقاً للمواصـفات واالشـتراطات الفنيـة               

  .املدينالصادرة ذا اخلصوص بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع 
  



  :املادة اخلامسة
تعمل الرئاسة على استغالل املخابئ العامة يف النشاطات الرياضية والثقافيـة والترفيهيـة وذلـك يف                

  .الظروف واألحوال العادية
  

  :املادة السادسة
تتوىل الرئاسة وضع اخلطط التفصيلية لعمليات إخالء كل مرفق من املرافق الرياضـية التابعـة هلـا                 

  .يها يف حاالت الطوارئ وإجراء التجارب الالزمة بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدينواملشرفة عل



  الفصل اخلامس عشر
  مهام ومسؤوليات املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين

  
  :املادة األوىل

دين ومـن   على املؤسسة يف نطاق اختصاصها أن تعمل على نشر الوعي بشؤون ومتطلبات الدفاع امل             
  :ذلك
وضع اخلطط اخلاصة بإعطاء مبادئ الدفاع املدين جلميع الطلبة امللتحقني بربامج التعلـيم الفـين                -١

والتدريب املهين على خمتلف املستويات بصورة تدرجيية وتوفري مجيع املقومات واإلمكانات املادية            
قـرر تدريـسها يف كـل       والفنية والبشرية الالزمة لتحقيق ذلك وإعداد وطبع مقررات املواد امل         

  .املستويات ووضع برامج التطبيقات العملية
تشكيل مجعيات للدفاع املدين يف كل املراكز واملدارس واملعاهد والكليات املهنيـة والتدريبيـة               -٢

 والطلبة على أعمال الـدفاع      التابعة هلا يف خمتلف مناطق اململكة من منسوبيها لتدريب املدرسني         
طفاء واإلنقاذ واإلسعاف مبا يتناسب مع قدرام اجلـسمية وأعمـارهم           املدين ومنها أعمال اإل   

وتشجيعهم على التطوع يف أعمال الدفاع املدين لالستفادة منهم ومن خربم املهنية يف حاالت              
 . حتقيق ذلكتكفلالطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات اليت 

  
  :املادة الثانية

ئ يتعني على املؤسسة القيام بوضع الترتيبات والتنظيمات        يف سبيل االستعداد ملواجهة حاالت الطوار     
الالزمة لتحويل عدد من املرافق التعليمية والتدريبية التابعة هلا يف خمتلف مناطق اململكة إىل مراكز إسعاف                
أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن إليواء املتضررين واملنكوبني يف حاالت الطوارئ والتنـسيق مـع وزارة                

  .يرية العامة للدفاع املدينالصحة واملد



  الفصل السادس عشر
  أحكام عامة

  
  :املادة األوىل

  :على مجيع الوزارات واجلهات األخرى املخاطبة بأحكام هذه الالئحة اختاذ اإلجراءات والتدابري اآلتية
العمل على توفري وتنفيذ متطلبات واشتراطات السالمة والوقاية من احلريق ومعدات مكافحتـه              -١

ات الدفاع املدين األخرى من خمابئ ونظام إنذار وخطط إخالء وإجراءات أمنية وذلك يف              ومتطلب
مجيع املنشآت واملرافق التابعة هلا واليت ختضع إلشرافها وأن تراعي يف ذلك التعليمات الصادرة يف               

  .هذا اخلصوص بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين واجلهات ذات العالقة
عمل يف كل مرفق من املرافق التابعة هلا يكون أعضاؤه مؤهلني تأهيال علمياً يف جمال               إعداد فريق    -٢

السالمة والوقاية من احلريق ومدربني على أعمال اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف ويتم حتديد مهـام              
هذه الفرق ومسؤولياا ومستوى أعضائها طبقاً للتنظيمات والتعليمات اليت تصدرها املديريـة            

 .ة للدفاع املدينالعام
جترى تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ تدابري الدفاع املدين بصفة عامة للتأكد من سالمة                -٣

التنظيمات واخلطط ومعرفة السلبيات ومعاجلتها وذلك بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين            
 .وعلى أن جتري هذه التطبيقات مرة واحدة على األقل يف كل عام

ع خطط عمليات اإلخالء واإليواء واختاذ ما يلزم للتأكد من تنفيذها يف األحـوال العاديـة                وض -٤
 .وحاالت الطوارئ

وضع خطط عامة وخطط تفصيلية حتدد املسؤوليات واملهام امللقاة على عاتق األفراد واألقـسام               -٥
 .التابعة هلا ليتم التأكد من دقة تنفيذ األعمال املطلوبة

  
  
  

  :املادة الثانية
يتعني على اجلهات املشار إليها باملادة السابقة أن تقدم تقريراً سنوياً شامالً إىل جملس الدفاع املـدين                 
عما مت اجنازه فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات الدفاع املدين وعن مدى فعاليـات تلـك اإلجنـازات وعـن                   

  .املقترحات املستقبلية اليت تراها



  
  :املادة الثالثة

 واجلهات األخرى املخاطبة بأحكام هذه الالئحة إعداد اللوائح اخلاصة بتنفيـذ            تتوىل مجيع الوزارات  
مهامها وأعماهلا املنوطة ا ويف أوقات الطوارئ وعرضها على جملس الدفاع املدين إلقرارها واملوافقة علي               

  . أداء وظائفهاتكفلتضمنته من تنظيمات وإجراءات  ما
  

  :املادة الرابعة
صلحة اجلهات املختصة ا اليت تتوىل مسؤولية تنفيذ املهام احملددة هلا وإبالغ ذلك             حتدد الوزارة أو امل   

للفروع املرتبطة ا أو املشرفة عليها وتعيني مندوب ميثلها يف غرفة العمليات ليقوم بتنسيق كافة العالقات                
  .واألعمال بني جهته واجلهات األخرى وذلك وقت السلم والطوارئ



  
  

  
  
  
  
  
  

ل الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارات ما صدر حو
  واألجهزة احلكومية



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية
  جملس الدفاع املدين
  األمانة العامة

  
  هـ٩/١١/١٤٢١وتاريخ ) دف/٢٠/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .ن الصالحياتإن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومبا له م

هـ الصادر باملوافقة علـى     ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ  ) ١٠/م(بعد االطالع على املرسوم امللكي الكرمي رقم        
  :نظام الدفاع املدين

من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين وحمضر االجتماع املـؤرخ    ) ح(وبناًء على ما ورد يف الفقرة       
  .لدفاع املدين ووزارة الدفاع والطريانهـ بني املديرية العامة ل٤/٨/١٤٢١يف 
  

  :يقرر ما يلي
  . املوافقة على مهام ومسؤوليات وزارة الدفاع والطريان بالصيغة املرفقة–أوالً 

ثانياً ـ على املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام واملـسؤوليات وفقـاً    
  .الختصاصها
  .ا القرار اعتبارا من تاريخ صدورهثالثاً ـ يعمل ذ

    
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

  



  مهام ومسؤوليات وزارة الدفاع والطريان
  

  .رات اجلوية والتهديدات العسكرية واملخاطراإبالغ الدفاع املدين بالغ -١
قات الطوارئ والكوارث ال قـدر اهللا       تقدمي املساعدات اآللية والبشرية والطبية للدفاع املدين أو        -٢

 .حسب اإلمكانية
 .املسامهة يف عمليات اإلخالء من منطقة احلادث عرب وسائل النقل املتوفرة -٣
 تقدمي األسرة واخليام والبطانيات واملراتب يف حدود اإلمكانيات املتاحة يف حاالت الكـوارث ال        -٤

 .قدر اهللا
 الكيميائية املشعة والبيولوجية حسب اإلمكانيات      املسامهة بعمليات التطهري يف حاالت احلوادث      -٥

 .املتاحة يف حينه
مسامهة القوات البحرية امللكية السعودية يف أعمال اإلنقاذ البحري للسفن والطائرات املنكوبـة              -٦

 .اليت تقع يف املياه اإلقليمية للمملكة حسب اإلمكانيات املتوفرة لديها
 ).امليادين العسكرية(سكرية وإبطال مفعوهلا خارج املدن القيام بعمليات كشف وإزالة القنابل الع -٧
حتديد املواقع اليت تشكل خطراً أو حتتوي على مواد خطرة واإلبالغ عنها يف حاالت احلـروب                 -٨

 .والكوارث وتوفري املعلومات عند احلاجة
 . املتاحةاملشاركة يف نقل املواد الغذائية والتموينية إىل املواقع املتضررة يف حدود اإلمكانيات -٩
 .إنشاء املخابئ يف مجيع املنشآت العسكرية بالتنسيق مع الدفاع املدين - ١٠
تقوم الوزارة بإعداد برنامج توعوي وتدرييب ملنسوبيها وتعريفهم بأصول السالمة والوقاية مـن              - ١١

 .احلريق وإحاطتهم بطبيعة األضرار واألخطار النامجة عن عدم التقيد بأصول السالمة
لدفاع املدين مبراكز عمليات القوات املـسلحة يف الريـاض واملنـاطق            ربط غرف وعمليات ا    - ١٢

 .األخرى
  
  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية
  جملس الدفاع املدين
  األمانة العامة

  
  هـ١٦/٨/١٤٢١وتاريخ ) دف/١٣/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .ومبا له من الصالحياتإن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين 

من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين الـصادر باملرسـوم            ) ح(بعد االطالع على ما ورد بالفقرة       
  ).هـ١٠/٥/١٤٠٦(وتاريخ ) ١٠/م(امللكي رقم 

وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارة واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس             
  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(دفاع املدين رقم ال

هـ بني املديرية العامة للدفاع املدين واألمن       ٥/٧/١٤٢١وبناء على ما جاء مبحضر االجتماع املؤرخ يف         
  .العام

  
  :يقرر ما يلي

  .أوالً ـ املوافقة على مهام ومسؤوليات األمن العام بالصيغة املرفقة
هذه املهام واملـسؤوليات وفقـاً    لتنفيذ واملتابعةة للدفاع املدين مهمة التنسيق ثانياً ـ تتوىل املديرية العام 

  .ختصاصهاال
  . باجلريدة الرمسية)١(ثالثاً ـ يبدأ العمل ذا القرار واملهام واملسؤوليات من تاريخ نشرها

  
    

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية رئيس الدفاع املدين  

                                                 
 .هـ٢٨/٩/١٤٢١وتاريخ ) ٣٨٢١( نشرت جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  ممهام ومسؤوليات األمن العا
  

حفظ النظام واألمن يف مكان الكارثة وحراسة األماكن املتضررة وحتريز األشياء الثمينة اليت يعثر               -١
  .عليها ذه األماكن

منع دخول املواطنني وكذلك وسائل النقل إىل مواقع احلاالت الطارئة واخلطرة مثل األوديـة يف                -٢
 .حالة هطول األمطار ومواقع احلوادث الكبرية

توفني وتسليم املعروفني منهم إىل ذويهم وإرسال اهولني إىل معارض اجلثـث            حتديد هويات امل   -٣
 .بالتعاون مع الشؤون الصحية واجلهات املعنية

 .حفظ النظام يف مراكز توزيع املواد التموينية وأماكن اإليواء بالتنسيق مع اجلهات املعنية -٤
لة لتسهيل عملية دخول فرق     يرات البد تنظيم أعمال املرور أثناء تنفيذ خطط اإليواء وإجياد املسا         -٥

الدفاع املدين وفرق اخلدمات والطوارئ األخرى إىل أماكن احلوادث وخروجها منها والتنـسيق             
 .يف ذلك مع اجلهات املعنية

تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات اخلاصة وسيارات النقل وغريها يف عمليات اإلخـالء         -٦
 .وتوجيهها للدفاع املدين

 . استخدام امللكيات العقارية اخلاصة غري املأهولة الستخدامها ألغراض اإليواء عند احلاجةتنظيم -٧
يتوىل األمن العام التحقيق يف أسباب الكارثة مع بعض اجلهات األمنية األخرى كلمـا اقتـضت                 -٨

 .املصلحة العامة ذلك
لـدفاع املـدين    تأهيل دوريات األمن على أعمال اإلسعاف واإلنقاذ وتدريبها بالتنسيق مـع ا            -٩

وتزويدها باملطفئات واملعدات واألدوات الالزمة ملباشرة احلوادث حىت وصول فـرق الـدفاع             
 .املدين

 .مسامهة دوريات األمن يف تنبيه املواطنني يف حاالت الطوارئ وحتذيرهم - ١٠
تقدمي املساعدات اآللية والبشرية للدفاع املدين يف أوقات الطوارئ والكوارث ال قـدر اهللا ـ    - ١١

 .ق اإلمكانيات املتاحةوف
 توفري اشتراطات السالمة والوقاية مـن احلريـق         تكفلاألمن العام الضوابط اليت     تضع مديرية    - ١٢

ومعدات املكافحة يف مجيع املنشآت التابعة هلا طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع املدين الصادرة ذا              
 .اخلصوص

 ملنسوبيها وتعريفهم بأصول الـسالمة      تقوم مديرية األمن العام بإعداد برنامج توعوي وتدرييب        - ١٣
 .والوقاية من احلريق



  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اململكة العربية السعودية
  وزارة الداخلية  

  األمانة العامة لس الدفاع املدين
  

  هـ٢٢/٥/١٤٢١وتاريخ ) دف/٩/و/١٢/٢(قرار رقم 
  

  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين
من املادة الثانية عشرة من نظـام الـدفاع   ) ح(ة رتضمنته املادة األوىل والثالثة والفق  مابعد االطالع على 

  .هـ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠/م(املدين الصادر باملرسوم امللكي رقم 
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس         

  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(رقم الدفاع املدين 
بني مندويب اهليئة العربيـة الـسعودية       ) هـ٣/٣/١٤٢١(اإلطالع على حمضر االجتماع املؤرخ يف       وبعد  

  .للمواصفات واملقاييس واملديرية العامة للدفاع املدين وأمانة جملس الدفاع املدين
  

  :يقرر ما يلي
  .ئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس بالصيغة املرفقةأوالً ـ املوافقة على مهام ومسؤوليات اهلي

  .ثانياً ـ على اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس تنفيذ املهام واملسؤوليات املرفقة ذا القرار
ت وفقـاً  ثالثاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام واملـسؤوليا  

  .الختصاصها
  . باجلريدة الرمسية)١(رابعاً ـ يبدأ العمل ذا القرار واملهام واملسؤوليات املرفقة من تاريخ نشره

  
  نايف بن عبدالعزيز  

  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 .هـ١٠/٦/١٤٢١وتاريخ ) ٣٨١٠( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  مهام ومسؤوليات اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس
  

سية سعودية لألجهزة واملعدات واملواد املتعلقة بأعمال الدفاع املدين         وضع وإصدار مواصفات قيا    -١
  .واليت يتم تداوهلا لالستخدام يف األسواق

 .تقوم اهليئة بإعداد وإصدار كود البناء السعودي بالتنسيق مع اجلهات املعنية -٢
بية اليت تقيمهـا  التنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين لدعوة منسوبيها حلضور الدوارات التدري          -٣

اهليئة واخلاصة بالتقييس والسالمة دف التعريف واإلملام باملواصفات القياسية السعودية ملختلف           
 .املواد واألجهزة املتعلقة بالسالمة والصحة

 من األخطار وذلك وفق ما نـصت        ا الالزمة حلماية مرافقه   تتتخذ اهليئة كافة التدابري واإلجراءا     -٤
 . احلكوميةةالواردة بالالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارات واألجهزعليه األحكام العامة 

التعاون مع املديرية العامة للدفاع املدين إلجراء الدراسات واألحبـاث واالختبـارات املتعلقـة               -٥
 .أعاله) ١(باألجهزة واملعدات واملواد املشار إليها يف 

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وديةاململكة العربية السع

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ٢٤/٣/١٤٢١وتاريخ ) دف/٦/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومبا له من الصالحيات

وتـاريخ  ) ١٠/م(بعد االطالع على نظام الدفاع املدين الـصادر باملرسـوم امللكـي الكـرمي رقـم                 
  .ـه١٠/٥/١٤٠٦

  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(ار رقم روبعد االطالع على الق
  .وبناًء على التنسيق الذي مت بني املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة الشؤون البلدية والقروية

  .من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين) ح(وبناًء على نص الفقرة 
  

  يقرر ما يلي
  

هام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية يف الفصل السابع مـن القـرار رقـم    أوالًَ ـ تعديل م 
  .هـ وفقاً للصيغة املرفقة٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/ت/٩(
 لتنفيذ هذه املهام واملسؤوليات وإبالغها واملتابعة املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق تتوىلثانياً  ـ  

  .من يلزم
  . ويعمل به من تاريخ صدوره)١( واملسؤوليات املرفقة به يف اجلريدة الرمسية واملهام شر هذا القرارين
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  لداخلية رئيس جملس الدفاع املديناوزير   

                                                 
 .هـ١٢/٤/١٤٢١وتاريخ ) ٣٨٠٢(نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  شؤون البلدية والقرويةلمهام ومسؤوليات وزارة ا
  

  :املادة األوىل
املعـدات واآلليـات ومـشغليها      حصر املهندسني والفنيني املتخصصني بإدارات الصيانة ومجيع         -١

ذا الغرض يف حالة الطـوارئ أو       ا هل زة التابعة للوزارة اليت ميكن االستعانة       املوجودة لدى األجه  
 واملختصني عند احلاجة وتوفري أكـرب       املسئولنيوضع اخلطط العامة والتفصيلية اليت تكفل وجود        

كاتب االستشارية اليت تتعامل  واملعدد ممكن من املعدات واآلليات وحتديد الشركات واملؤسسات      
 وجتيـد   ئالطـوار  ا يف حـاالت      االستعانة املتاحة اليت ميكن     وإمكانياامع الوزارة وفروعها    

  .املعلومات عنها بصفة دورية
املباين السكنية والتجارية   ودراسة مجيع املخططات اهلندسية اخلاصة جبميع مرافق اخلدمات العامة           -٢

للمواصفات القياسية اخلاصة ا أو للتعليمات الـصادرة مبـا يف ذلـك             والتأكد من مطابقتها    
يق وعدم إعطاء تصريح البناء أو السماح باستخدام املنشآت         راشتراطات السالمة والوقاية من احل    

وط واملتطلبات والتأكد عند دراسة املخططات من إجياد        رواملرافق إال إذا توافرت مجيع تلك الش      
ة الكهربائية يف املرافق احليوية اهلامة واليت تـدخل ضـمن اختـصاصات             مصادر احتياطية للطاق  

 . التيارانقطاع عند أوتوماتيكياالوزارة تعمل 
  

  :املادة الثانية
بالتعاون مـع   دن والقرى ملعرفة طبيعة التربة      تقوم الوزارة بإجراء دراسة جلميع املخططات اجلديدة يف امل        

 لطبيعة املنشآت املراد إقامتها سـواء سـكنية أو          مالئمتهار مدى   وزارة األشغال العامة واإلسكان لتقري    
 بعمل هذا الدراسة عنـد طلبـهم        ط جتارية وإلزام أصحاب األراضي اخلاصة اخلاضعة للتخطي       أوصناعية  

يف ( أكثر من مخسة أدوار مبا فيها الدور األرضي          ن اليت ستقام عليها مبا    يختطيط أراضيهم كذلك األراض   
: على أن تقوم اجلهات ذات العالقـة وهـي          ) نطاق العمراين سواء حكومية أو خاصة     أي موقع داخل ال   

 لووزارة الزراعة واملياه ووزارة البترول والثروة املعدنيـة ووزارة األشـغا      ) الدفاع املدين (وزارة الداخلية   
 واألخطار  ديد املناطق املعرضة للكوارث   حكومية أخرى هلا عالقة بدراسة وحت     العامة واإلسكان وأي جهة     

مثل الزالزل والسيول والفيضانات والرباكني ووضع القواعد والتنظيمات اليت تكفل حتيق ذلك وتزويـد              
  .وزارة الشؤون البلدية والقروية ا

  
  



  :املادة الثالثة
ذلك أنقاض املبـاين    كة واآليلة للسقوط و   ي مبشاركة اجلهات املعنية على إزالة املباين املتداع       ةتعمل الوزار 

  .عليماتررة وفق ما هو موجود من أنظمة وتتضامل
  

  :املادة الرابعة
تراعي الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند ختطيط املدن وذلك لتجنب التركيز للحـد مـن آثـار                  

  .الكوارث
  

  :املادة اخلامسة
 للـدفاع   تشارك الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة كاجلهات العلمية املتخصصة واملديرية العامـة            

املدين ووزارة األشغال العامة واإلسكان ووزارة البترول والثروة املعدنية وأية جهة أخرى هلا عالقة بوضع               
التعليمات واالشتراطات الفنية اخلاصة مبستلزمات السالمة ضد الكوارث وخاصة الزالزل يف املنـشآت             

 ووضع القواعد والترتيبات الـيت تكفـل        العامة واخلاصة سيما املناطق احملتمل تعرضها ملثل هذه األخطار        
  .حتقيق ذلك

  
  املادة السادسة

  :باإلضافة إىل الواجبات املنصوص عليها يف املواد السابقة تعمل الوزارة على تنفيذ ما يأيت
عدم الترخيص باستخدام العمائر والشقق السكنية كمستودعات للتخزين ووضع الضوابط الـيت             -١

جلهات ذات العالقة كوزارة الداخلية ـ املديرية العامة للـدفاع   تكفل حتقيق ذلك بالتنسيق مع ا
  .املدين

عدم منح أو جتديد رخصة مزاولة العمل ألصحاب املهن واحلرف اليت تصدرها الوزارة إال بعـد                 -٢
مة والوقاية ومعدات مكافحة احلريق وفقاً للوائح الصادرة مـن جملـس            التوافر اشتراطات الس  

 .الدفاع املدين
  

  :لسابعةاملادة ا
تشارك الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة كاملديرية العامة للـدفاع املـدين يف وضـع القواعـد           
والترتيبات اليت تكفل إلزام أصحاب املباين السكنية والتجارية األهلية اليت تتكون من ستة أدوار فأكثر أو                

 الكبرية  كز التجارية وصاالت املعارض   حتتوي على ست عشرة وحدة سكنية فأكثر واألسواق العامة واملرا         



والفنادق جبميع فئاا ومـا يف حكمهـا كالـشقق          ) م١٠٠٠(اليت ال تقل مساحة مبانيها املسقوفة عن        
 أو الشهري واملباين الصحية األهلية كاملستشفيات و املستوصفات واملراكز          املفروشة املعدة لإلجيار اليومي   

جبميع أنواعها وفئاا ومدن األلعـاب واملترتهـات الكـبرية وأمـاكن            الصحية واملباين األهلية التعليمية     
كل مخس (االحتفاالت العامة وقصور األفراح والصاالت الرياضية وما يف حكمها ـ بتقدمي تقرير دوري  

العمل ويتم  . عن مدى سالمة وصالحية تلك املنشآت من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد           ) سنوات
  . صدور نظام الكشف الوقائي الدوري املقترحمبوجب هذه املادة حلني

  
  :املادة الثامنة

تنفيذ املهام املوكلة إليها فيما يتعلق بنقل اجلثث يف حاالت الطوارئ والكوارث حسب ما يرد يف خطط                 
  .اإلخالء الطيب

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  دفاع املديناألمانة العامة لس ال

  
  )ه٨/٢/١٤٢٠(وتاريخ ) دف/٦/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومبا له من الصالحيات

. هـ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ  ) ١٠/م(وبعد االطالع على نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي رقم           
  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(وإحلاقاً لقرارنا رقم 

  .هـ٢/٦/١٤١٩وتاريخ ) و/٣٨٠٣(وبعد اإلطالع على خطاب معايل وزير التعليم العايل رقم 
  .من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين) ح(وبناًء على نص الفقرة 

  
  :يقرر مايلي

  .أوالًـ املوافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التعليم العايل بعد تعديلها بالصيغة املرفقة
نياً ـ يتم العمل مبا جاء يف األحكام العامة واخلتامية املرفقة الصادرة ضمن الالئحـة التنفيذيـة ملهـام     ثا

  .ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية كملحق مكمل هلذه املهام
وتـاريخ  ) ٤/و/ت/٩(ثالثاً ـ إلغاء مهام وزارة التعلـيم العـايل الـصادرة ضـمن قرارنـا رقـم        

  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧
عة لتنفيذ هذه املهام واملسؤوليات وإبـالغ  ب واملتايقعاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنس راب

  .من يلزم
 ويعمل به مـن تـاريخ   )١(ه يف اجلريدة الرمسيةبخامساً ـ ينشر هذا القرار واملهام واملسؤوليات  املرفقة  

  .صدوره
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  جملس الدفاع املدينوزير الداخلية ورئيس   

                                                 
 .هـ٢٠/٢/١٤٢٠وتاريخ ) ٣٧٤٨(ريدة أم القرى يف عددها رقم  نشر جب )١(



  مهام ومسؤوليات وزارة التعليم العايل
  

  :املادة األوىل
تقوم الوزارة بإعداد قواعد معلومات للخربات املتوفرة لتقدمي دراسات وأحباث ختصصية علميـة وعقـد               

مة دورات تدريبية وندوات متخصصة يف اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز التابعة هلا يف جماالت السال             
والوقاية من املخاطر والدفاع املدين، ومنها على سبيل املثال جماالت السالمة املهنيـة واألمـن               والصحة  

الكيميائية، (فحة احلريق والوقاية من املخاطر الطبيعية واملخاطر الصناعية         الصناعي والتلوث واإلطفاء ومكا   
  : األهداف التاليةوذلك لتحقيق) اخل...وامليكانيكية، والكهربائية، والبيولوجية 

ليتولوا مهـام التـدريس يف      ) ذكوراً وإناثاً (إجياد الكوادر العلمية املؤهلة من املدرسني والفنيني         -١
  .مراحل التعليم العايل وترسيخ مفهوم احلماية املدنية

إعداد الكوادر العلمية املؤهلة من املوظفني ليتولوا األعمال الوظيفية اليت تتطلب تلك املؤهالت يف               -٢
 .لقطاعني العام واخلاصا
 يف جماالت الدفاع املدين واألمن الصناعي والكوارث        تتقدمي الدراسات التخصصية واالستشارا    -٣

 .الطبيعية واملخاطر العسكرية للقطاعني العام واخلاص مبا يكلف حتقيق األهداف املرجوة
  

  :املادة الثانية
  :تقوم الوزارة باختاذ اإلجراءات والتدابري التالية

وضع الترتيبات والتنظيمات الالزمة لتحويل عدد من اجلامعات والكليات واملعاهد إىل مراكـز              -١
إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو إنشاء هذه الوحدات ا إليواء املتضررين واملنكوبني يف حاالت              

  .الطوارئ والتنسيق يف ذلك مع وزارة الصحة واملديرية العامة للدفاع املدين
..  للحفاظ على ممتلكات اجلامعات من أجهزة ومعدات ومعامل وخمتربات           وضع خطط تفصيلية   -٢

 .اخل ضد املخاطر احملتملة
وضع خطط تفصيلية لعملية إخالء اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز التابعة هلا من الطلبـة               -٣

 .والطالبات يف حاالت الطوارئ بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين
 يف حالـة الطـوارئ      ات اجلامعية الستقبال احلاالت اإلسعافية    ط الالزمة يف املستشفي   إعداد اخلط  -٤

 .بالتنسيق مع وزارة الصحة واملديرية العامة للدفاع املدين
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ٨/٢/١٤٢٠ وتاريخ )دف/٥/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومبا له من الصالحيات

-١٥وتاريخ  ) ١٢٩٧٩/٢ش(وبعد االطالع على برقية صاحب السمو امللكي نائب وزير الداخلية رقم            
  .هـ واملتضمن املوافقة على انضمام حرس احلدود إىل جلان الدفاع املدين باملناطق١٦/٩/١٤١٨
د إمتام إجراءات الدراسة لتحديد املهام واالختصاصات تنسيقا ما بني املديرية العامة للـدفاع املـدين                وبع

  .واملديرية العامة حلرس احلدود
  .من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين) ح(وبناًء على نص الفقرة 

  
  :يلي يقرر ما

دود باملنطقة يف جلان الـدفاع املـدين باملنـاطق    أوالً ـ املوافقة على مهام ومسؤوليات مدير حرس احل 
  .واحملافظات بالصيغة املرفقة

والصادر ضمن الئحة تـشكيل  ) املرفق(ثانياً ـ يتم العمل مبا جاء يف ثالثاً من األحكام العامة واخلتامية  
  .واختصاصات جلان الدفاع املدين كملحق مكمل هلذه املهام

 وإبالغـه  واملسؤولياتلدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام ثالثاً ـ تتوىل املديرية العامة ل 
  .من يلزم

  . ويعمل به من تاريخ صدوره)١(رابعاً ـ ينشر هذا القرار واملهام املرفقة به يف اجلريدة الرمسية
  
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 هـ٢٠/٢/١٤٢٠وتاريخ ) ٣٧٤٨( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  دود باملنطقةاختصاصات مدير حرس احل
  

القيام بأعمال البحث واإلنقاذ يف مجيع احلوادث يف حاالت الطوارئ يف امليـاه اإلقليميـة أو يف                  -١
  .املناطق احلدودية وإعداد اخلطط الالزمة لذلك مبشاركة اجلهات املعنية األخرى

يف مناطق  مساندة املديرية العامة للدفاع املدين باملعدات واألفراد يف حاالت الكوارث واحلروب             -٢
 .احلدود ويف حدود اإلمكانات املتوافرة

يف حـاالت احلـوادث     ) آليـة / بشرية  (املسامهة مبا لدى حرس احلدود من إمكانيات متوافرة          -٣
 .املتطورة يف املناطق احلدودية والتوعية واإلرشاد للمواطنني واملقيمني عن اآلثار املترتبة على ذلك

 .ناطق احلدوديةاملسامهة يف البحث عن التائهني يف امل -٤
املشاركة بالقيام بعمليات إخالء املتضررين عن طريق البحر يف اجلزر السعودية بوساطة القوارب              -٥

 .أو السفن عندما يتطلب املوقف ذلك
مناطق احلوادث يف حـدود مـسؤولية        موقع   إىلهيل وصول فرق الدفاع املدين      ساملشاركة يف ت   -٦

 .البعيدة حبكم معرفة حرس احلدود بطبيعة املنطقة احلدود عنها وخاصة املناطق النائية وحرس
 .تنفيذ إجراءات واحتياطات السالمة يف املباين التابعة حلرس احلدود -٧
القيام بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة إلعداد اخلطط الالزمة ملواجهة احلوادث الـيت تقـع يف                 -٨

 .حدود املياه اإلقليمية
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ربية السعوديةاململكة الع

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ٨/٢/١٤٢٠وتاريخ ) دف/٤/و/١٢/٢(قرار رقم 

  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومباله من الصالحيات
فيذية هـ واملتضمن املوافقة على الالئحة التن٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) دف/٤/و/ت/٩(إحلاقاً لقرارنا رقم    

وتـاريخ  ) دف/٢/و/ح/١٠(ملهام ومـسؤوليات الـوزارات واألجهـزة احلكوميـة وقرارنـا رقـم              
هـ واملتضمن املوافقة على املهام التكميلية ملهام ومـسؤوليات الـوزارات واملـصاحل             ١٨/١٠/١٤١٢

  .احلكومية
  .لعامة للدفاع املدينوبعد إمتام إجراءات الدارسة تنسيقاً بني وزارة الربق والربيد واهلاتف واملديرية ا

  .من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين) ح(وبناًء على نص الفقرة 
  
  

  :يقرر مايلي
من املهام الثانية التكميلية لوزارة الربق الربيد واهلاتف والصادرة بقرارنا رقم           ) ١( الفقرة رقم    إلغاء: أوالً  

العمل على إجياد تنظيم لالسـتفادة      . (هـ واليت نصها  ١٨/١٠/١٤١٢وتاريخ  ) دف/٢/و/ح/١٠(
  . بوقوع خطر حمتمل وزوالهاإلنذارمن اهلاتف يف 

  .ل بباقي مهام ومسؤوليات وزارة الربق والربيد واهلاتف وفق قرارنا املشار إليهمر العميست: ثانياً
  . ويعمل به من تاريخ صدوره)١(نشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسيةي: ثالثاً

  
  دالعزيزنايف بن عب  

  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 هـ٢٠/٢/١٤٢٠وتاريخ ) ٣٧٤٨( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ٢٦/٨/١٤١٩وتاريخ ) دف/٥/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومبا له من الصالحيات

هـ اخلاص باعتماد مهام ومـسؤوليات      ١٨/١٠/١٤١٢وتاريخ  ) دف/١/و/ح/١٠(اقاً لقرارنا رقم    إحل
اهليئة امللكية للجبيل وينبع يف جمال تـدابري وإجـراءات الـدفاع املـدين وإشـارة إىل خطابنـا رقـم           

هـ القاضي مبراجعة مهام ومسؤوليات الوزارات واألجهـزة        ٢٤/٤/١٤١٧وتاريخ  ) دف/٩/ن/١٢/٣(
  .ية للتأكد من فاعليتها واألخذ باملستجدات واملتغريات اليت تطرأاحلكوم

 ينوبعد إمتام إجراءات املراجعة والدراسة بني اهليئة امللكية للجبيل وينبع واملديرية العامـة للـدفاع املـد                
  .إصدارهسبق  خبصوص ما أقترح من إضافات على ما

  
  :يقرر مايلي

  .للهيئة امللكية للجبيل وينبع بالصيغة املرفقةأوالً ـ املوافقة على املهام اإلضافية 
  .ثانياً ـ على اهليئة امللكية باجلبيل وينبع تنفيذ هذه املهام والعمل ا

  .ثالثاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام
  . ويعمل به من تاريخ صدوره)١(ة الرمسيةرابعاً ـ ينشر هذا القرار واملهام املرفقة به يف اجلريد

  
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 هـ٢١/٩/١٤١٩وتاريخ ) ٣٧٣١( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  املهام اإلضافية للهيئة امللكية للجبيل وينبع
  

  :األعمال األمنية: املادة األوىل 
ع حفظ النظام واألمن يف موقع الكارثة وحراسة األماكن املتضررة حلني وصول أجهـزة الـدفا               -١

املدين وجهات االختصاص األخرى واستالمها للموقع مث تقدمي املساعدة هلا حـسب احلاجـة              
  .واإلمكانيات املتاحة

 تنفيذ خطط اإلخالء ملنشآت اهليئة وتوجيـه فـرق خـدمات            أثناء تنظيم أعمال املرور داخلياً      -٢
 .الطوارئ إىل أماكن احلوادث بالتنسيق مع اجلهات املعنية

كافة  األخرى املعنية باحلادث فيما خيص كيفية مواجهة احلالة الطارئة وتقدمي            التنسيق مع اجلهات   -٣
  .اإلمكانيات الالزمة ملساعدة األجهزة يف حدود اإلمكانيات املتاحة والصالحيات

  
  : السالمة ومكافحة احلريقأعمال: املادة الثانية

حلرائق وفحص وسـالمة     وأجهزة مكافحة ا   الكشف الدقيق على مجيع أجهزة اإلنذار من احلريق        -١
 امللكيـة   الطفايات وأجهزة التنفس املوجودة يف املرافق واملنشآت واحملالت التجارية التابعة للهيئة          

وذلك للتأكد من االلتزام بقواعد السالمة وتدابري منع احلوادث عموماً واحلرائق بصفة خاصـة              
  .ض إصدار التراخيص الالزمةمة وأجهزة منع احلرائق لغرالوكذلك القيام مبعاينة إجراءات الس

إعداد ومراجعة خطط الطوارئ واإلخالء وعمل التجارب الومهية للمنشآت احليويـة لتعزيـز              -٢
 .القدرات ورفع مستوى الوعي بالتنسيق مع الدفاع املدين

 .تدريب العاملني باملواقع املختلفة على أعمال السالمة واإلنقاذ ومكافحة احلريق -٣
 .لطرق واملشاركة يف عمليات اإلنقاذ ومكافحة احلريقاالستجابة لكافة حوادث ا -٤
والعمـل كقـوة    " مجاعة"وجلنة الطوارئ باجلبيل    " ياما"االستجابة لنداءات جلنة الطوارئ بينبع       -٥

الطوارئ يف املناطق اليت يشرف عليها الدفاع املـدين وهـي           مساندة للدفاع املدين يف حاالت      
يب وحمطات الوقود وأعمال اإلنقاذ ويعمـل الـدفاع         املناطق السكنية والتجارية وخطوط األناب    

ة امللكية وهي املنشآت احليويـة كمبـاين        ئاملدين كقوة مساندة يف املواقع اليت تشرف عليها اهلي        
 العامتني للمشروعني ومباين الكليتني الصناعيتني وشبكة التربيد مبياه البحر يف اجلبيـل             اإلدارتني

يل وحمطات معاجلة مياه الصرف الصحي والصناعي يف اجلبيل          املياه والتحلية باجلب   خوحمطات ض 
 .وجممع معاجلة الفضالت واحملطات الفرعية الكهربائية يف ينبع



مكافحة احلرائق يف املواقع التابعة للهيئة امللكية يف املدينتني وفق اإلمكانيات البـشرية واملاديـة                -٦
قي اإلدارات واجلهات املعنيـة األخـرى       املتوفرة لدى قسم اإلطفاء واستنفار الدفاع املدين وبا       
 .وخدمات الطوارئ إذا ما استدعى حجم احلريق ذلك

إجراء التحقيق الالزم للحوادث اليت تقع داخل منشآت اهليئة امللكية ملعرفة األسباب ومن مث رفعه                -٧
 .جلهات االختصاص

لية، املرورية، املهنيـة    إعداد كتيبات توعية إرشادية يف مجيع النواحي مثل السالمة الصناعية املرت           -٨
 .وأخطار احلريق ومنعها

االستفادة من قنوات اإلرسال الكيبلي مىت كان ذلك ممكن لصاحل التعامل مع احلدث بالنـسيبة                -٩
 .ملشروعي اهليئة امللكية

 .وضع اخلطط الالزمة لتنفيذ هذه املهام - ١٠
التنفيذيـة ملهـام    االلتزام ببند األحكام العامة الواردة بالفصل السادس عشر مـن الالئحـة              - ١١

 بقرار رئيس جملس الدفاع املـدين رقـم         الصادرةومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية     
 . هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  )٤/و/ت/٩(

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ٢٣/٨/١٤١٩يخ وتار) دف/٣/و/١٢/٢ (مقرار رق

  
  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومبا له من صالحيات

هـ القاضي بإضافة مدير تعلـيم البـنني        ١٠/٥/١٤١٦وتاريخ  ) دف/١/و/١٢/٤(وإحلاقاً لقرارنا رقم    
ـ                ة ومدير تعليم البنات إىل عضوية جلان الدفاع املدين باملناطق واحملافظات وبعد إمتام إجـراءات الدراس

ني املديرية العامة للدفاع املدين والرئاسة العامة لتعلـيم البنـات   بلتحديد املهام واالختصاصات تنسيقاً ما   
  .ووزارة املعارف

  
  :يقرر ما يلي

 املوافقة على مهام ومسؤوليات مديري تعليم البنني يف جلان الدفاع املدين باملنـاطق واحملافظـات                -أوالً
  .بالصيغة املرفقة

ملوافقة على مهام ومسؤوليات مديري تعليم البنات يف جلان الدفاع املدين باملنـاطق واحملافظـات       ا  -ثانياً
  .بالصيغة املرفقة

من األحكام العامة واخلتامية املرفق والصادر ضمن الئحة تـشكيل  ) ثالثاً(ثالثاً ـ يتم العمل مبا جاء يف  
  .واختصاصات جلان الدفاع املدين كملحق مكمل هلذه املهام

  .رابعاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام واملسؤوليات
واملهام واملسؤوليات املرفقة به يف اجلريدة الرمسية ويعمل به مـن تـاريخ    )١(خامساً ـ ينشر هذا القرار 

  .صدوره
  

  نايف بن عبدالعزيز  
دينوزير الداخلية رئيس جملس الدفاع امل  

                                                 
 .هـ٢١/٩/١٤١٩وتاريخ ) ٣٧٣١(جبريدة أم القرى يف عددها رقم  نشر  )١(



  مهام مديري إدارة تعليم البنني باملنطقة
  

وضع وحتديد عدد من املدارس احلكومية كمواقع لإليواء يف حاالت الطوارئ حبيث تشمل كافة               -١
  .املدن والقرى واهلجر باملنطقة بالتنسيق مع الدفاع املدين

سالمة واحلمايـة   رس للقيام بعملية توعية وإرشاد الطالب مبتطلبات ال       اتشكيل جلان توعية يف املد     -٢
علـيم لتزويـدها    يف حاالت الطوارئ واحلاالت العادية مع تعيني منسق لتلك اللجان بإدارة الت           

 . الدفاع املدينبالتعليمات عن طريق
عمل خطط لتأمني وسائل السالمة الوقائية يف كافة املواقع واملنشآت التابعة هلا للمحافظة علـى                -٣

 .سالمة األرواح واملمتلكات
 التفصيلية إلخالء املباين التابعة له سواء كانت معاهد أو مدارس حكومية أو أهلية              وضع اخلطط  -٤

من الطلبة يف حاالت الطوارئ والتنسيق يف ذلك مع الدفاع املدين باملنطقة وعمـل التجـارب                
 .الومهية لذلك

 حيـال   التنسيق مع الدفاع املدين باملنطقة حلصر املواد اخلطرة لديه واختاذ اإلجراءات الالزمـة             -٥
ختزينها بصورة سليمة ومشاركة الدفاع املدين باملنطقة يف عملية اإلتالف ملا يثبت عدم االستفادة              

 .منه
التنسيق مع الشئون الصحية باملنطقة لتحويل بعض املباين التابعـة لـه كمراكـز إسـعاف أو                  -٦

 .مستشفيات مؤقتة إليواء املتضررين واملنكوبني يف حاالت الطوارئ
املدين باملنطقة ببيانات متكاملة عن الذين ميكن االستفادة منهم يف ااالت العلمية            تزويد الدفاع    -٧

 .لتيم التنسيق معهم مباشرة يف حالة حدوث أي طارئ ال مسح اهللا
 .اإلشراف على أعمال إدارة أعمال السالمة بإدارة تعليم البنني باملنطقة -٨

  



  مهام مدير إدارة تعليم البنات باملنطقة
  

ديد عدد من املدارس احلكومية كمواقع لإليواء يف حاالت الطوارئ حبيث تشمل كافة             وضع وحت  -١
  .املدن والقرى واهلجر باملنطقة بالتنسيق مع الدفاع املدين

وضع كافة وسائل النقل املتاحة واخلاصة بإدارة التعليم لغرض استخدامها لعمليات اإلخـالء يف               -٢
 .حاالت الطوارئ

ارس للقيام بعملية توعية وإرشاد الطالبات مبتطلبات السالمة واحلماية         تشكيل جلان توعية يف املد     -٣
 .يف األوقات العادية والطارئة

توفري وسائل السالمة الوقائية يف كافة املواقع واملنشآت التابعة إلدارة التعليم باملنطقة للمحافظـة               -٤
 .على سالمة األرواح واملمتلكات

لتابعة له سواء كانت معاهد أو مدارس حكومية أو أهلية          وضع اخلطط التفصيلية إلخالء املباين ا      -٥
ين باملنطقة وتنفيذ التجـارب     دمن الطالبات يف حاالت الطوارئ والتنسيق يف ذلك مع الدفاع امل          

الومهية بإشراف العامالت واجلهات ذه املدارس واملعاهد والكليات على أن يتم التنسيق بـني              
 الالزمة لذلك من خـالل      واإلرشاداتملناطق لتقدمي التعليمات    الدفاع املدين وإدارة التعليم يف ا     

 الدوائر التلفزيونيـة   وية عن طريق  واملعاهد واحملاضرات التوع   الفيديو التوضيحية يف املدارس      أفالم
 التجارب لتقييمها وإبداء املالحظات     بنتائج يرفع للدفاع املدين تقرير      أناملغلقة يف الكليات على     

 .الالزمة
 مع الدفاع املدين باملنطقة حلصر املواد اخلطرة لديه واختاذ اإلجراءات الالزمـة حيـال               التنسيق -٦

ختزينها بصورة سليمة ومشاركة الدفاع املدين باملنطقة يف عملية اإلتالف ملا يثبت عدم االستفادة              
 .منه

 التنسيق مع الشئون الصحية باملنطقة لتحويل بعض املباين التابعـة لـه كمراكـز إسـعاف أو                 -٧
 .مستشفيات مؤقتة إليواء املتضررين واملنكوبني يف حاالت الطوارئ

تزويد الدفاع املدين باملنطقة ببيانات متكاملة عن الذين ميكن االستفادة منهم يف ااالت العلمية               -٨
 .لتيم التنسيق معهم مباشرة يف حالة حدوث أي طارئ ال مسح اهللا

 .ارة تعليم البنات باملنطقةاإلشراف على أعمال إدارة أعمال السالمة بإد -٩
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ٢٣/٨/١٤١٩وتاريخ ) دف/٢/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ومبا له من الصالحيات

هـ القاضي باعتماد مهام وزارة الزراعة واملياه       ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) ٤/و/ت/٩(وإحلاقاً لقرارنا رقم    
  . واألجهزة احلكوميةتالوزاراالواردة ضمن الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات 
هـ خبصوص رغبـة    ٢٤/٦/١٤١٧وتاريخ  ) ٠٤٤٠٣٠وإشارة خلطاب معايل وزير الزراعة واملياه رقم        

  .م الصادرةمعاليه تعديل بعض فقرات املها
  .وبعد إمتام إجراءات الدراسة واملراجعة تنسيقاً فيما بني وزارة الزراعة واملياه واملديرية العامة للدفاع املدين

  
  :يقرر مايلي

  :من مهام وزارة الزراعة واملياه لتصبح بالصيغة اآلتية) ٤(أوالً ـ تعديل الفقرة رقم 
 يف املدن الرئيسية اليت تتوفر فيها شـبكة         احلريق فحةإجياد شبكة خاصة لتوفري املياه لعمليات مكا      (  

 ملساندة الدفاع املدين يف املناطق الـيت        )وايتات(مياه واليت تقع حتت مسؤولياا مع توفري صهاريج         
ال توجد فيها مثل هذه الشبكات من خالل نقاط التوزيع اليت يتم حتديدها مـن قبـل اجلهـات                   

  ). املناطق بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدينهيف هذاملختصة القائمة بتشغيل املشاريع 
  :ثانياً ـ تضاف إىل مهام وزارة الزراعة واملياه الفقرات اآلتية

  .حفر اآلبار الكافية بعد وضع املواصفات الفنية اجليدة هلا وذلك حلمايتها من التلوث -١
عة وري املـسطحات اخلـضراء      دراسة إمكانية استغالل مياه الصرف الصحي املعاجلة يف الزرا         -٢

وتثبيت الرمال ووضع الضوابط والشروط الالزمة الستخدام هذه املياه وحتديد نوعية احملاصـيل             
 .املمكن زراعتها

 يف القرى واهلجر واملدن وعدم منح       بمحاية الطبقات املائية املستغلة كمصادر ملشاريع مياه الشر        -٣
 .القصوىتراخيص حفر على هذه الطبقات إال يف احلاالت 

  .ثالثاً ـ على وزارة الزراعة واملياه تنفيذ هذه املهام والعمل ا



  .رابعاً ـ على املديرية العامة للدفاع املدين متابعة تنفيذها
 واملهام واملسؤوليات املرفقة به يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تـاريخ  )١(ينشر هذا لقرارخامساً ـ  
  .صدوره

  
  نايف بن عبدالعزيز  

  ير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدينوز  

                                                 
 .هـ٢١/٩/١٤١٩وتاريخ ) ٣٧٣١( نشر جبريدة أم القرى يف عددها  )١(



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ١٦/٩/١٤١٨وتاريخ ) دف/٣/و/١٢/٢(قرار رقم 

  
  .إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين مبا له من صالحيات

  .هـ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠/م(نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي رقم بعد االطالع على 
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس         

  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(الدفاع املدين رقم 
هـ بني منـدويب مجعيـة اهلـالل األمحـر          ٦/٦/١٤١٨ يف   وبعد االطالع على حمضر االجتماع املؤرخ     

  .السعودي واملديرية العامة للدفاع املدين وأمانة جملس الدفاع املدين
  .من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين) ح(وبناء على نص الفقرة 

  
  يقرر مايلي

  .ي بالصيغة املرفقةالسعوداملوافقة على مهام ومسؤوليات مجعية اهلالل األمحر أوالً ـ 
ثانياً ـ تتوىل مجعية اهلالل األمحر السعودي اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ مقتـضيات هـذه املهـام      

  .واملسؤوليات
  .ثالثاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام واملسؤوليات

  لس الدفاع املدين العمل على مراجعة هذه املهام واملسؤوليات سنوياً لألخذ رابعاً ـ تتوىل األمانة العامة
  .باملستجدات وما يطرأ من متغريات لضمان فاعليتها وحتقيق األهداف املرجوة منها

  . باجلريدة الرمسية)١(خامساً ـ يبدأ العمل ذه املهام واملسؤوليات اعتباراً من تاريخ نشرها
  . الدفاع املدين إبالغه ملن يلزم لتنفيذهسادساً ـ على مدير عام

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 .هـ١٦/١٠/١٤١٨وتاريخ ) ٣٦٨٥( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  )مهام ومسؤوليات مجعية اهلالل األمحر السعودي من منظور أعمال الدفاع املدين(
  

  :املادة األوىل
  : لضحايا احلوادث والكوارث وتشملسعافيهتقدمي اخلدمة الطبية اإل

  .ة بتوفري اإلسعاف الطيب العاجل لضحايا احلوادث ميدانياً يف منطقة اإلخالء الطيباملسامه -١
نقل املرضى واملصابني يف احلوادث والكوارث وذلك من منطقة اإلخالء الطيب أو منطقة جتمـع                -٢

 .املصابني إىل مراكز العالج مع تقدمي اإلسعافات الطبية العاجلة هلم أثناء ذلك
اكز اإلغاثة للمتضررين من احلوادث والكوارث يف الداخل فيمـا يتعلـق            املسامهة يف إنشاء مر    -٣

 .خبدمات اهلالل األمحر السعودي واإلشراف عليها
املسامهة مع وزارة الصحة واخلدمات الطبية يف اجلهات األخرى للقيـام جبمـع الـدم لـصاحل          -٤

 .املتضررين من الكوارث
 املختصة بأعمال اهلالل األمحر والصليب األمحر       التنسيق مع املنظمات واهليئات الدولية اإلنسانية      -٥

 .إذا دعت احلاجة لذلك
  

  :املادة الثانية
  :املسامهة يف تقدمي اخلدمات اإلنسانية االجتماعية للمتضررين من الكوارث وتشمل هذه املسامهة

  .املشاركة يف نشر مبادئ القانون الدويل اإلنساين -١
 .جئ اخلاصة باملنكوبني فيما خيص أعمال اجلمعيةاملشاركة يف اإلدارة واإلشراف على املال -٢
على نزالء املالجئ املتـضررين مـن الكارثـة         ) غذاء وكساء (املشاركة يف توزيع مواد اإلغاثة       -٣

 .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
التوسط يف تبادل الرسائل الشفهية املكتوبة بني املتضررين من الكارثة وذويهم داخـل الـبالدة                -٤

 .لتنسيق مع وزارة الربق والربيد واهلاتفوخارجها با
  
  

  :املادة الثالثة
  :النهوض باخلدمات الطبية اإلسعافية ويتمثل يف

تطوير أساليب وتدريب وتأهيل فين اخلدمات الطبية الطارئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة              -١
  .واجلهات ذات العالقة



فية لدى عامة الناس ومنسويب املنشآت الصناعية       نشر التوعية العامة يف جمال اخلدمة الطبية اإلسعا        -٢
بالتنسيق مع وزارة املعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة اإلعالم واجلهات األخرى ذات             

 .العالقة
توفري سيارات اإلسعاف واللوازم الطبية اإلسعافية اليت يكثر استعماهلا يف حاالت الطوارئ مـع               -٣

 . استراتيجي لضمان استمرار توفر تلك األعيانإجياد احتياطي مبثابة خمزون
تطوير مواصفات سيارات اإلسعاف واملعدات واللوازم الطبية اإلسعافية بالتنسيق والتعاون مـع             -٤

اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واملؤسسة العامـة            
 . األخرى ذات العالقةللتعليم الفين والتدريب املهين واجلهات

املسامهة يف إجراء التدريبات على اإلنقاذ والتدخل السريع وذلك بإقامة حـوادث أو كـوارث                -٥
ومهية بغية تدريب منسويب اجلهات ذات العالقة على مواجهة احلادثـة أو الكارثـة وكـذلك                

 .املواطنني وغريهم على التصرف السليم عند التعرض هلا فيما خيص أعمال اجلمعية
لتنفيذ هذه املهـام ولكيفيـة التـدخل يف    ) مركزية وإقليمية(وضع خطة عامة وخطط تفصيلية     -٦

حاالت الطوارئ والكوارث وذلك بالتنسيق مع الدفاع املدين واجلهات األخرى ذات العالقـة             
شهور لضمان جناح تلك اخلطط ومعرفـة الـسلبيات         ) ٦(وإجراء التدريبات امليدانية مرة كل      

 .ومعاجلتها
  



  م اهللا الرمحن الرحيمبس
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ١٥/١/١٤١٨دف وتاريخ /٢/و/١٢/٢قرار رقم 

  .إن وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين
 وتـاريخ   )١٠/م(بعد االطالع على نظام الدفاع املدين الـصادر باملرسـوم امللكـي الكـرمي رقـم                 

  .هـ١٠/٥/١٤٠٦
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارة واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس             

  .هـ٢٦/١٠/١٤١٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(الدفاع املدين رقم 
هـ بني مندويب وزارة الشئون اإلسـالمية       ٢١/٨/١٤١٧وبعد االطالع على حمضر االجتماع املؤرخ يف        

  .وقاف والدعوة واإلرشاد واملديرية العامة للدفاع املدين وأمانة جملس الدفاع املدينواأل
  .من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين) ح(وبناء على نص الفقرة 

  
  يقرر مايلي

أوالًـ املوافقة على مهام ومسؤوليات وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد بالـصيغة              
  .ملرفقةا

ثانياًـ تتوىل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اختاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ               
  .مقتضيات هذه املهام واملسؤوليات

  .ثالثاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام واملسؤوليات
العامة لس الدفاع املدين العمل على مراجعة هذه املهام واملسؤوليات سنوياً لألخذ رابعاً ـ تتوىل األمانة  

  .باملستجدات وما يطرأ من متغريات لضمان فاعليتها وحتقيق األهداف املرجوة منها
  . باجلريدة الرمسية)١(اعتباراً من تاريخ نشرهاخامساً ـ يبدأ العمل ذه املهام واملسؤوليات 

  . مدير عام الدفاع املدين إبالغه ملن يلزم لتنفيذهسادساً ـ على
  نايف بن عبدالعزيز  

  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 .هـ١/٢/١٤١٨وتاريخ ) ٣٦٥١( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  
  )مهام ومسؤوليات وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد( 

  
  :املادة األوىل

  :تتخذ الوزارة التدابري واإلجراءات الالزمة لتحقيق ما يلي
فيذ متطلبات أمور السالمة واحلماية ومتطلبات مكافحة احلريق يف مجيع املنشآت الـيت             توفري وتن  -١

  .تشرف عليها الوزارة
اتب الدعوة على أعمال السالمة واحلماية      تدريب القائمني على منشآت الوزارة واملساجد ومك       -٢

 .وكيفية استخدام أجهزة ومعدات مكافحة احلريق األولية
  

  :املادة الثانية
لوزارة إدراج خطة إنشاء املخابئ يف املساجد واملزمع إنشائها ضمن اخلطة اجلديدة لتكون ملجـأ               تتوىل ا 

للمواطنني واملقيمني يف أوقات احلرب، أو استخدامها كمستودعات للمواد التموينية عنـد اللـزوم ـ    
شأن وعلى الوزارة   والعمل  على إجياد خمابئ باملساجد القائمة حالياً وفق ما يصدر من تعليمات يف هذا ال               

  .يف سبيل تنفيذ ذلك مراعاة أن يكون إنشاء املخابئ طبقاً للشروط واملواصفات الصادرة عن الدفاع املدين
  

  :املادة الثالثة
األخذ يف االعتبار عند إنشاء املساجد وضع تصميم جيد مقاوم للزالزل حسب املواصفات اخلاصة باملباين               

  .ثبيت املآذن مبنشآت املساجد بطريقة هندسية جيدةملقاومة الزالزل يف اململكة مع ت
  

  :املادة الرابعة
للدفاع املدين قبل البدء يف التنفيذ إلبداء الرأي حول         ) خمططات السالمة  (مراعاة تقدمي خمططات املساجد   

اشتراطات ومتطلبات السالمة كأجهزة اإلنذار ومعدات مكافحة احلريق ومواقع اتساع املداخل واملخارج            
  .ق النجاة وغريهاوطر

  
  :املادة اخلامسة

تقوم الوزارة بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين باالستعانة بأئمة وخطباء املساجد من خالل وضع               
  :خطة دف إىل



توعية املواطنني لتبصريهم بأصول السالمة والوقاية الواجب إتباعها لتجنـب األخطـار              -أ 
ث السيول والزالزل واحلرائق وحوادث الـسيارات       واألضرار احملتمل وقوعها مثل كوار    

 .اخل.... وانتشار األمراض الوبائية 
 .حث املواطنني على التطوع للدفاع املدين  -ب 
 .حث املواطنني على التربع بالدم  -ج 
 .حث املواطنني على تقدمي املساعدات العينية واملالية للمتضررين  -د 

  
  :املادة السادسة

ات األخرى ذات العالقة حول إمكانية استعمال أقبية املـساجد احلاليـة            التنسيق مع الدفاع املدين واجله    
كمخابئ أو كمستودعات للمواد التموينية وغريها على أن يؤخذ يف االعتبار أمهية سرعة إخـالء هـذه                 

  .املستودعات عندما تستدعي الظروف ذلك
  

  :املادة السابعة
ستخدامها كنقاط جتمع للسكان يف حاالت احلرب       حتديد بعض اجلوامع يف األحياء السكنية والعمرانية ال       

  .والطوارئ تنسيقاً مع املديرية العامة للدفاع املدين
  

  :املادة الثامنة
التنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين بشأن استعمال أجهزة مكربات الصوت كأجهزة إنذار لتحـذير               

  .لمواد التموينية عند اللزوموكذل استخدام املساجد كمراكز توزيع ل. السكان من خطر ما



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  قرار وزاري

  
  )هـ٢١/٤/١٤١٧(وتاريخ ) دف/٢/و/١٢/٣(رقم 

  
  :اإلشارة - ١

 وتـاريخ ) ١٠/م(نظام الدفاع املـدين الـصادر باملرسـوم امللكـي الكـرمي رقـم                 -أ 
 )هـ١٠/٥/١٤٠٦(

) دف/١/و/ح/١٠(مهام ومسؤوليات املؤسسة العامة للموانئ الصادرة بقرارنا رقـم            -ب 
 ).هـ١٨/١٠/١٤١٢وتاريخ 

وتـاريخ  ) س/١١/٤٣٤(خطاب معايل رئـيس املؤسـسة العامـة للمـوانئ رقـم              -ج 
 .هـ٢١/٤/١٤١٣

  
  :القرار - ٢

 العامة للموانئ الصادر    من مهام املؤسسة  ) رابعاً(والبند  ) أوالً(املوافقة على تعديل البند       -أ 
 :هـ بالصيغة اآلتية١٨/١٠/١٤١٢وتاريخ ) دف/١/و/ح/١٠(بقرارنا رقم 

وضع خطة شاملة تغطي مجيع موانئ اململكة حبيث يتم خـالل هـذه             : "ـ البند أوالً   )١(
اخلطة تغطية كافة أنواع املخاطر احملتملة اليت تتعرض هلا املوانئ أو ناقالت الزيت، أو ما               

.. ربات بترولية وغريها واإلجراءات الالزمة ملواجهة مثل هذه األخطار        قد حيدث من تس   
الدفاع املـدين ـ خفـر    : (بالتنسيق مع اجلهات املشاركة مثل.. داخل حدود املوانئ 

  ).السواحل  ـ القوات املسلحة
تقوم املؤسسة العامة للموانئ بتهيئة فرق السالمة واإلطفاء التابعة هلـا           : "ـ البند رابعاً   )٢(

هيزها مبا يضمن فاعليتها يف عمليات اإلطفاء واإلنقاذ حلني وصول فـرق الـدفاع              وجت
 "املدين ملساعدة هذه الفرق



تتوىل األمانة العامة لس الدفاع املدين مراجعة هذه املهام سنوياً لألخذ باملـستجدات            -ب 
  .وتطوير هذه املهام لضمان فاعليتها وحتقيق األهداف اليت وضعت من أجلها

 .ملديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام واملسؤولياتتتوىل ا -ج 
 .)١(يبدأ العمل ذه املهام اعتباراً من تاريخ قرارنا هذا  -د 

  
  نايف بن عبدالعزيز  

  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 .هـ٥/٥/١٤١٧وتاريخ ) ٣٦١٩(جبريدة أم القرى يف عددها رقم  نشر  )١(



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  داخليةوزارة ال  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  

  قرار وزاري
  هـ٢١/٤/١٤١٧وتاريخ ) دف/١/و/١٢/٣(رقم 

  
  :اإلشارة  - ١

 .هـ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠/م(نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي رقم   -أ 
 الالئحة التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارات واملصاحل احلكوميـة الـصادرة بقرارنـا رقـم               -ب 

 .هـ١٠/٥/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(
 .هـ٦/١٠/١٤١٥وتاريخ ) ٥٤٤٩/١/١١(خطاب وكيل وزارة احلج رقم   -ج 

  
  :القرار  - ٢

 .املوافقة على تعديل مهام ومسؤوليات وزارة احلج بالصيغة املرفقة  -أ 
تتوىل األمانة العامة لس الدفاع املدين العمل على مراجعة هذه املهـام سـنوياً                -ب 

وير هذه املهام لضمان فاعليتها وحتقيق األهـداف الـيت          لألخذ باملستجدات وتط  
 .وضعت من أجلها

تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق و املتابعـة لتنفيـذ هـذه املهـام                -ج 
 .واملسؤوليات

 )١(يبدأ العمل ذه املهام اعتباراً من تاريخ قرارنا هذا   -د 
  

  نايف بن عبدالعزيز  
   الدفاع املدينوزير الداخلية رئيس جملس  

                                                 
 .هـ٥/٥/١٤١٧وتاريخ ) ٣٦١٩( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  )مهام ومسئوليات وزارة احلج(
  

  :املادة األوىل
 إلزام مجيـع مؤسـسات      تكفليتعني على الوزارة أن تضع القواعد والضوابط واإلجراءات اليت          

  :الطوافة والعاملني يف جمال خدمات احلج والزيارات باآليت
احلريـق يف   مة واحلماية والوقاية مـن      التوفري وتنفيذ تعليمات واشتراطات الس      -أ 

  .مساكن احلجاج وخميمام طبقاً للتعليمات اليت تصدر يف هذا الشأن
توفري احلراسات الالزمة يف املخيمات من الداخل واخلارج تنسيقاً مع اجلهات             -ب 

 .ذات العالقة وتدريبهم على أعمال الدفاع املدين تنسيقاً مع الدفاع املدين
نصب أو إزالة اخليام حبيـث تكـون        توفري العمالة الالزمة والكافية واملؤهلة ل      -ج 

 .جاهزة عندما يستدعي األمر إعادة األوضاع إىل حالتها الطبيعية
 عن مكاتب الطوافة أو مندوبيهم باحلضور إىل مواقع اإليـواء    املسئولنيتكليف    -د 

 .ملتابعة أحوال احلجاج التابعني هلم
  :املادة الثانية

  .لتيار الكهربائي عن مساكن وخميمات احلجاجإجياد مصادر إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع ا
  

  :املادة الثالثة
مة قبل خروجهم من بلدهم ـ وأثناء السفرـ وعند  التطوير وتنفيذ خطط التوعية للحجاج بتعليمات الس

  .وصوهلم تنسيقاً مع املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة اإلعالم واجلهات األخرى املعنية
  

  :املادة الرابعة
 العدد الكايف من اخليام بكامل مستلزماا حسب ما يتم حتديده يف خطة الطوارئ العامة اليت تصدر                 توفري

  .سنوياً مبستودعات الوزارة على أن تكون جاهزة عند الطلب وبصورة جيدة وسليمة
  

  :املادة اخلامسة
عليـه يف خميمـات     التنسيق املبكر مع املعسكرات الكشفية للمسامهة يف إعادة األوضاع إىل ما كانـت              

  .مؤسسات الطوافة ـ يف حالة وقوع طوارئ ال مسح اهللا
  

  :املادة السادسة
  .التنسيق مع النقابة العامة للسيارات لتأمني احلافالت ووسائل النقل لنقل احلجاج يف حاالت الطوارئ



  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اململكة العربية السعودية
  وزارة الداخلية  

 لس الدفاع املديناألمانة العامة  
  

  
  هـ٤/١/١٤١٣وتاريخ ) دف/١/و/ح/١٢(قرار رقم 

  
هـ املتضمن املوافقة على الالئحة التنفيذية      ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) دف/٤/و/ت/٩(إحلاقاً لقرارنا رقم    

  .من قرارانا املشار إليه) ثالثاً(ملهام ومسؤوليات بعض الوزارات واملصاحل احلكومية وتنفيذاً للفقرة 
  

  : ما يلييقرر
  

أوالً ـ املوافقة على الالئحة التنفيذية املتعلقة مبهام ومسؤوليات وزارة األشغال العامة واإلسكان بالصيغة  
  .املرفقة

توىل اللجنة التحضريية لس الدفاع املدين مراجعة مهام هذه الوزارة يف بداية كل عام هجـري  تثانياً ـ  
رأ وذلك لضمان فاعليتها وحتقيق األهداف املطلوبـة        لألخذ باملستجدات واملتغريات اليت قد تط     

  .على الوجه األكمل
  .ثالثاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام

  .)١(م املرفقة له يف اجلريدة الرمسيةرابعاً ـ ينشر هذا القرار واملها
 املهام والعمل ا كل فيما خيصه اعتباراً من تاريخ هذا القـرار،  خامساً ـ على اجلهات املعنية تنفيذ هذه 

  .ولذا حرر
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين  

                                                 
 .هـ٣/٦/١٤١٣وتاريخ ) ٢٣٤٣( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  
  )مهام ومسؤوليات وزارة األشغال العامة واإلسكان فيما يتعلق بأعمال الدفاع املدين( 

  
لطوارئ من خالل اإلمكانات الفنية املتخصصة املتوافرة       تقدمي اخلدمات اهلندسية املطلوبة يف حاالت ا       -١

  .لديها بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين واجلهات ذات العالقة
إجراء حصر شامل جلميع املهندسني والفنيني واملساحني حـسب ختصـصام واألجهـزة الفنيـة                -٢

 وجودهم عند الطلب مع حتديـد       لتكفاملستخدمة التابعة للوزارة يف مجيع اجلهات ووضع تعليمات         
 . معه ذا الشأنوالتنسيق يف جهة توجد فيها فروع تابعة هلا ليتم االتصال املسئولاجلهة والشخص 

توفري وتنفيذ مجيع متطلبات واشتراطات السالمة والوقاية من احلريق ومعدات املكافحة ومتطلبـات              -٣
الء وإيواء وإجراءات أمنية وخالفه يف مجيع       الدفاع املدين األخرى من خمابئ ونظام إنذار وخطط إخ        

ة هلا فيتم طبقاً للتعليمـات      عأما يف مجيع املنشآت واملرافق التاب     . املشاريع واملنشآت اليت تقوم بتنفيذها    
 .يرية العامة للدفاع املدين واجلهات ذات العالقةدالصادرة ذا اخلصوص والتنسيق مع امل

لتابعة هلا يف خمتلف مناطق اململكة يكون أعضاؤه مؤهلني تأهيالً          تشكيل فريق عمل يف مجيع املرافق ا       -٤
ويـتم  . كافياً يف جمال السالمة والوقاية من احلريق ومدربني على أعمال اإلطفاء اإلنقاذ واإلسعاف            

تدريبه وحتديد مهام ومسؤولياته وتشكيالته ومستوى أعضائه حسب التنظيمات اليت تصدر طبقـاً             
 .للنظام

يف االعتبار عند التخطيط ملنشأة ما سواء التابعة للوزارة أو املرتبطة ا، يف خمتلف مناطق               تضع الوزارة    -٥
 عدد  ألكرباململكة بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين إجياد خمابئ منوذجية يراعى فيها استيعاا              

 املتعددة يف حـاالت     تلالستخداماممكن من ذوي املنطقة باإلضافة إىل شاغلي املنشأة وصالحيتها          
ويف حالة إشـراف    . القصف أو احلرب الشاملة جبميع أنواع أسلحتها اإلشعاعية والكيمائية وحنوها         

الوزارة أو اشتراكها يف اإلشراف على تنفيذ منشأة ما إشعار املديرية العامة للدفاع املدين إذا مل يتوافر                 
 .يف تلك  املنشأة خمبأ منوذجي مع بيان معوقات ذلك

ـ وضع خطة عامة وخطط تفصيلية حتدد املسؤوليات واملهام لكل جهة أو شخص ليتم من خالهلا                 أ -٦
تنفيذ األعمال املطلوبة طبقاً للخطط والقواعد واإلجراءات اليت ينص عليها نظـام الـدفاع املـدين                

 .ولوائحه
سـالمة  إجراء تطبيقات عملية على كيفية تنفيذ أعمال الدفاع املدين بصفة عامة للتأكـد مـن                  -ب 

التنظيمات واخلطط ومعرفة السلبيات ومعاجلتها حبيث ال تقل عن مرة كل عام بالتعاون             
 .مع  املديرية العامة للدفاع املدين



تقدمي تقرير فين دوري للمديرية العامة للدفاع املدين عن مدى سالمة وصالحية مجيع منشآت املرافق                -٧
ليها يف خمتلف مناطق اململكة لالستخدام وتوفري مجيع        التابعة للوزارة أو املرتبطة ا أو اليت تشرف ع        

على أن يعد هذا التقرير جلنة فنيـة مـن          . متطلبات  الدفاع املدين طبقاً ألحكام نظام الدفاع املدين        
أما بالنسبة للمباين املستأجرة فيكلف صـاحب       . اجلهات ذات االختصاص بالنسبة للمباين اململوكة     

ب على أن يعد من قبل مكتب هندسي مرخص طبقاً مل يصدره الـدفاع              امللك بتقدمي التقرير املطلو   
  .املدين

يتم مراجعة هذه املهام واملسؤوليات والتعليمات والتنظيمات سنوياً لألخذ باملستجدات واملـتغريات             -٨
 .اليت تطرأ لضمان فعاليتها وحتقق األهداف املطلوبة

 املدين عن ما مت إجنازه من تنفيذ متطلبات الـدفاع           تقدم اجلهة املعنية تقريراً سنوياً إىل جملس الدفاع        -٩
 .املدين وعن مدى فاعلية تلك اإلجنازات وعن املقترحات املستقبلية

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  جملس الدفاع املدين

  األمانة العامة   
  

  
  هـ١٨/١٠/١٤١٢وتاريخ ) دف/٢/و/ح/١٠(قرار رقم 

  
هـ املتضمن املوافقة على الالئحة التنفيذية      ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) دف/٤/و/ت/٩(إحلاقاً لقرارنا رقم    

  .من قرارنا املشار إليه) ثالثاً(ملهام ومسؤوليات بعض الوزارات واألجهزة احلكومية وتنفيذاً للفقرة 
  

  :يقرر ما يلي
  :مسؤوليات الوزارات التاليةأوالً ـ املوافقة على املهام التكميلية املرفقة ملهام و

  .وزارة الصناعة والكهرباء -١
 .وزارة الزراعة واملياه -٢
 .وزارة التجارة -٣
 .وزارة الربق والربيد واهلاتف -٤
 .وزارة الشؤون البلدية والقروية -٥
  .وزارة الصحة -٦

جـري  ثانياً ـ تتوىل اللجنة التحضريية لس الدفاع املدين مراجعة املهام التكميلية يف بداية كل عـام ه  
لألخذ باملستجدات واملتغريات اليت تطرأ، وذلك لضمان فاعليتها وحتقيق األهداف املطلوبة على            

  .الوجه األكمل
  .ثالثاً ـ تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ هذه املهام

  .ة له يف اجلريدة الرمسية واملهام واملسؤوليات التكميلية املرفق)١(رابعاً ـ ينشر هذا القرار

                                                 
 .هـ٣/٦/١٤١٣وتاريخ ) ٣٤٣١( نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



خامساً ـ على اجلهات املعنية تنفيذ هذه املهام والعمل ا كل فيما خيصه اعتباراً من تاريخ هذا القـرار،   
  .ولذا حرر

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين  



  )املهام واملسؤوليات التكميلية لوزارة الصناعة والكهرباء(
  

 الوزارة املنصوص عليها يف الفصل الثامن من الئحة مهام ومـسؤوليات            افة إىل مهام ومسؤوليات   باإلض
دف وتـاريخ   /٤/و/ت/٩الوزارات واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس الـدفاع املـدين رقـم             

  :هـ تلتزم الوزارة باختاذ كافة التدابري الالزمة لتنفيذ املهام التالية٢٦/١٠/١٤٠٧
ت الصناعية اليت قد تشكل مصدراً للخطر، والتنسيق مع اجلهات العلمية والعمليـة  حصر املنشآ  -١

  .املتخصصة للتخطيط والعمل على توفري أفضل سبل احلماية هلا والوقاية من أخطارها
توجيه شركات الكهرباء يف خمتلف مناطق اململكة بالتنسيق مع اجلهات األمنية املختصة بالعمل              -٢

ألمنية حول حمطات توليد وتوزيع الكهرباء ومتويهها وذلك حلمايتها ضد         على تكثيف احلراسات ا   
 .ل ختريبية أو عدوانيةاأي أعم

إلزام املصانع بعدم االحتفاظ مبخزون كبري من املواد الكيماوية اخلام أو املصنعة داخل خزاناـا           -٣
 لعملية اإلنتاج اليومية    أو الساحات اخلارجية التابعة هلا واالكتفاء باحلد األدىن من املخزون الكايف          

حبيث ميكن إغالق هذه املصانع عند اللزوم وحبيث ال ينتج عند تعرضها للقصف أيـة أخطـار                 
 .كيماوية سامة

إلزام املصانع بالعمل الفوري على حتصني خزانات الوقود وحمطات الكهرباء إن وجدت حىت ال               -٤
 .تكون سبباً يف اندالع حرائق كبرية عند تعرضها ألي قصف

لزام املصانع بضرورة إجياد نظام إنذار داخل املصنع لتنبيه العاملني بوقوع خطر أو باحتمـال               إ -٥
 .وقوعه

إلزام املصانع بالعمل الفوري على حتصني خزانات الوقود وحمطات الكهرباء إن وجدت حىت ال               -٦
 .تكون سبباً يف اندالع حرائق كبرية عند تعرضها ألي قصف

 الضرورية  واالستهالكيةتجة للمواد الغذائية    نزمة إللزام املصانع امل   تتخذ الوزارة اإلجراءات الال    -٧
 حتـت   اإلنتاجٍف من قطع الغيار الالزمة الستمرار عملية        اوشركات الكهرباء بتوفري احتياطي ك    

 .كل الظروف
اإليعاز للمصانع املنتجة للمواد الغذائية واالسـتهالكية الـضرورية باختـاذ كافـة التـدابري                -٨

 وختزينه مع مالحظة تاريخ الصالحية      اإلنتاجالالزمة للعمل على زيادة أو مضاعفة       واالحتياطات  
 .حبيث ميكن تغطية الطلب احمللي على هذه املواد يف حالة توقف املصنع ألي سبب من األسباب

تقوم الوزارة بتعيني مندوب ميثلها يف غرفة عمليات الدفاع املدين باملناطق واملدن اليت ا فروع                -٩
 .رة، ليقوم بتنسيق كافة املتطلبات اليت تأيت ضمن اختصاص الوزارة وفروعها باملناطقللوزا



 واملختصني بتنفيذ تدابري    املسئولنيحتديد أمساء وعناوين     وفروعها ويف أسرع وقت      تتوىل الوزارة  - ١٠
 .الدفاع املدين وإبالغها لغرف عمليات الدفاع املدين لالتصاالت م عند اللزوم

 . العمل على إجياد مصادر إضاءة متنقلة الستخدامها عند احلاجة إليهاتتوىل الوزارة - ١١
  



  )املهام واملسؤوليات التكميلية لوزارة الزراعة واملياه(
باإلضافة إىل مهام ومسؤوليات الوزارة املنصوص عليها يف الفصل الثاين من الئحة مهـام ومـسؤوليات                

دف وتـاريخ   /٤/و/ت/٩ الـدفاع املـدين رقـم        الوزارات واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس     
  :هـ تلتزم الوزارة باختاذ كافة التدابري واإلجراءات الالزمة لتنفيذ املهام التالية٢٦/١٠/١٤٠٧

فق مياه الشرب مبا يفي حباجة السكان يف مجيع         داختاذ كافة التدابري واإلجراءات الالزمة لضمان ت       -١
ن قطع غيار مضخات املياه وإجياد البدائل هلا حتسباً         املناطق، والعمل على توفري احتياطي كاف م      

 .لتعرضها للتلف أو التوقف ألي سبب من األسباب
توعية املزارعني يف خمتلف املناطق بطبيعة األخطار احملتملة، وكيفية التعامل مع التلوث أو التسمم               -٢

 .ارهاالناتج عن الغازات الصناعية أو الكيماوية واالحتياطيات الالزمة لتجنب آث
ون تلوثها بالغـازات    دولة  لالعمل فوراً على إحكام غلق مصادر وخزانات املياه املكشوفة للحي          -٣

واملواد الكيماوية السامة، وتكثيف احلراسات األمنية على مصادر وخزانات امليـاه ومتويههـا             
 .لتجنب أيه أعمال ختريبية أو عدوانية ضدها

املياه خاصة يف حاالت الطوارئ ووضـع اخلطـط         توعية السكان بأمهية االقتصاد يف استهالك        -٤
 .والتعليمات اخلاصة باحلد من استهالك املياه يف أوقات الطوارئ وعند بدء العمليات احلربية

 والعمل فـوراً    يحظر تداول واستخدام املنتجات الزراعية باملناطق اليت تعرضت للتلوث الكيمائ          -٥
 .على مجعها وإعدادها

 .للتأهب ملكافحة احلشرات واآلفات الزراعية يف حالة انتشارهااختاذ اإلجراءات الالزمة  -٦
توعية السكان وتعريفهم بالوسائل اليت يتم عن طريقها نقل األوبئة واملواد السامة مـن املنـاطق           -٧

 .املنكوبة إىل املناطق األخرى وطرق مكافحتها والوقاية منها
 بتنفيذ تدابري السالمة واألمن الصناعي      حتدد الوزارة وفروعها أمساء وعناوين املسئولني واملختصني       -٨

 .وتزويد الدفاع املدين ا
تزويد وزارة التجارة دوريا ببيانات اإلنتاج الزراعي واحليواين التقـرييب لالسـتناد عليهـا يف                -٩

 .التخطيط لتوفري االحتياطي االستراتيجي
  



  )املهام واملسؤوليات التكميلية لوزارة التجارة(
ومسؤوليات الوزارة املنصوص عليها يف الفصل الثالث من الئحة مهام ومـسؤوليات            باإلضافة إىل مهام    

دف وتـاريخ   /٤/و/ت/٩الوزارات واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس الـدفاع املـدين رقـم             
  :هـ تلتزم الوزارة باختاذ كافة التدابري واالحتياطات الالزمة لتنفيذ املهام التالية٢٦/١٠/١٤٠٧

التدابري واالحتياطات الالزمة ملنع تلوث البضائع واملواد االستهالكية والغذائيـة          اختاذ كافة    -١
بالغازات أو املواد الكيماوية السامة أو املشعة سواء تلك املوجـودة باملخـازن أو املـوانئ                

  .والعمل على سرعة اكتشافها ومنع تداوهلا وحرصها وإتالفها
غذائية والتموينية الرئيسية احملليـة واملـستوردة       حتديد حجم املخزون االحتياطي من املواد ال       -٢

الواجب االحتفاظ ا ملواجهة أحوال الطوارئ مع األخذ يف االعتبار معدالت االسـتهالك             
للسنوات املاضية وما طرأ عليها من تغريات، حبيث يفي حجـم هـذا املخـزون حباجـة                 

طـة التموينيـة العامـة      وإدراج ذلك ضمن اخل   االستهالك احمللي ملدة ستة أشهر على األقل        
 .املنصوص عليها باملادة األوىل من مهام الوزارة يف الالئحة األساسية

التنسيق مع وزارة الزراعة واملياه لتوفري خمزون احتياطي من املواد الغذائية األساسية اليت جيري               -٣
 .)اخل... القمح، الدقيق، الشعري والذرة، التمور، احلليب ومشتقاته (إنتاجها حمليا 

التنسيق مع وزارة اإلعالم إلعداد برامج إعالمية تربز جهود الدولة واهتمامها بتوفري مجيـع               -٤
السلع واملواد الغذائية واالستهالكية باألسواق بشكل دائم ووفق خطة عامة سبق اإلعداد هلا             

فة الظروف واالحتماالت، وذلك دف بث الطمأنينة بني السكان وحثهم          ابدقة ملواجهة ك  
م التدافع لشراء كميات كبرية تفوق حاجتهم مع تلك املواد بقصد ختزينها ومواكبة             على عد 

 .ذلك بطرح كميات كافية من السلع واملواد الغذائية واالستهالكية يف األسواق احمللية
  



  )املهام واملسؤوليات التكميلية لوزارة الربق والربيد واهلاتف(
  

نصوص عليها يف الفصل احلادي عـشر مـن الئحـة مهـام             باإلضافة إىل مهام ومسؤوليات الوزارة امل     
دف /٤/و/ت/٩ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس الدفاع املـدين رقـم             

  .هـ تلتزم الوزارة باختاذ كافة التدابري الالزمة لتنفيذ املهام التالية٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ 
  .تف يف اإلنذار بوقوع خطر حمتمل وزوالهالعمل على إجياد تنظيم لالستفادة من اهلا -١
 .اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة حلماية منشآا ومتويهها وتكثيف إجراءات احلراسة األمنية عليها -٢
 املتضررين كاملـدارس    إليواءتوفري مكاتب الستالم وتسليم الربيد يف مواقع اإليواء اليت تستخدم            -٣

 .وبيوت الشباب واألندية
اصة بإصالح مجيع األعطال اليت تتعرض هلا وسائل االتصال حسب مـا ورد             تكثيف الفرق اخل   -٤

 .باملادة الثانية من مهام الوزارة
 الرتدائهاتوفري الكمامات واملالبس الواقية من الغازات جلميع منسوبيها وخاصة فرق اإلصالح             -٥

 .وقت احلاجة
املدن اليت ا فـروع للـوزارة       تعيني مندوبني لتمثيلها يف غرف عمليات الدفاع املدين باملناطق و          -٦

 .ليقوموا بتنسيق كافة املتطلبات اليت تقع ضمن اختصاصات الوزارة وفروعها باملناطق
بتنفيـذ تـدابري    ني   واملندوبني القائم  املسئولنيحتدد الوزارة وفروعها أمساء وعناوين األشخاص        -٧

 .الدفاع املدين وتزويد الدفاع املدين بذلك
 .رف عمليات الدفاع املدين باملناطق واملدن خبطوط هاتفية ساخنةربط الوزارة وفروعها بغ -٨
توفري وسائل اإلنذار الالزمة لتحذير العاملني يف املرافق التابعة هلا يف حالة تعرضها ألي أعمـال                 -٩

 .عدائية
  



  )املهام واملسؤوليات التكميلية لوزارة الشؤون البلدية والقروية(
  

 مهام ومـسؤوليات    الئحةزارة املنصوص عليها يف الفصل السابع من        باإلضافة إىل مهام ومسؤوليات الو    
دف وتـاريخ   /٤/و/ت/٩ بقرار جملس الـدفاع املـدين رقـم          ةت واألجهزة احلكومية الصادر   االوزار
  :هـ تلتزم الوزارة باختاذ كافة التدابري الالزمة لتنفيذ املهام التالية٢٦/١٠/١٤٠٧

 لفنيني العاملني لدى القطاعات احلكوميـة واألهليـة       عمل حصر لكافة املهندسني واملساحني وا      -١
ديد وسائل االتصال اليت متكن من االتصال م يف أي وقـت            واملكاتب االستشارية والفنية وحت   

  .لالستعانة خبدمام يف حاالت الطوارئ
 واملندوبني القائمني بتنفيـذ تـدابري        أمساء وعناوين األشخاص املسؤولني    حتدد الوزارة وفروعها   -٢

 .لدفاع املدين وتزويد الدفاع املدين بذلكا
وضع تنظيم للمعدات والقوى البشرية العاملة يف الشركات املتعاقدة للنظافة لالستفادة منهم يف              -٣

 .إزالة أنقاض املباين املتضررة وإعادة األوضاع إىل حالتها الطبيعية
ع الكارثة إىل مكان عـرض      يئة وسائط النقل اخلاصة بنقل املتوفني، لتتوىل نقل اجلثث من موق           -٤

 .اجلثث
جتهيز وسائل اإلنارة املتنقلة واملتوفرة لدى الوزارة وفروعها مبناطق ومدن اململكة لالستفادة ـا               -٥

 .وقت احلاجة
توفري الكمامات واملالبس الواقية من الغازات جلميع منسوبيها وخاصة العمالة املشاركة يف إزالة              -٦

 .ها وقت احلاجةاألنقاض وتدريبهم عليها الستخدام
وضع نظام معني لتقييد اإلضاءة اخلاصة بالطرق السريعة والرئيسية بـداخل املـدن وخارجهـا      -٧

 .بالتنسيق مع اجلهات املختصة ذا خلصوص
تعيني أماكن من اآلن حبيث تكون مناسبة وبعيدة عن املدن لتكون مبثابة مقابر مجاعية للجثـث                 -٨

 .الصحة واهلالل األمحر والشرطةامللوثة بالتنسيق مع اجلهات املعنية ك
  
  



  )املهام واملسؤوليات التكميلية لوزارة املواصالت(
احلكومية  مع مراعاة ما ورد مبهام الوزارة يف الفصل السادس بالئحة مهام ومسؤوليات الوزارة و األجهزة              

ن لكافة الطـرق     من اآل  دايل مثل إجياد بدائل حتد    بة للوضع احل  وما تضمنته من فقرات ومواد مهمة بالنس      
  :الرئيسية والكباري احملتمل تعرضها للدمار على الوزارة اختاذ اإلجراءات والتدابري اآلتية

حتدد الوزارة وفروعها أمساء وعناوين األشخاص من املسئولني واملندوبني القائمني بتنفيذ تـدابري              -١
  .الدفاع املدين وتزويد الدفاع املدين بذلك

 .عمليات الدفاع املدين باملناطق واملدن خبطوط هاتفية ساخنةربط الوزارة وفروعها بغرف  -٢
  



  )املهام واملسؤوليات التكميلية لوزارة الصحة(
  

باإلضافة إىل مهام ومسؤوليات الوزارة املنصوص عليها يف الفصل الثالث عـشر مـن الئحـة مهـام                  
دف /٤/و/ت/٩ رقـم    ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار جملس الدفاع املـدين         

  :هـ تلتزم الوزارة باختاذ كافة التدابري الالزمة لتنفيذ املهام التالية٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ 
إجياد التنظيمات الكفيلة بوضع مجيع األطباء والصيادلة واملمرضني واملمرضات ومجيع أصـحاب           -١

ستشفيات اخلاصـة   ادات واملستوصفان وامل  يالتخصصات الطبية الفنية واملساعدة العاملني يف الع      
  .حتت تصرف اجلهات احلكومية املدنية أو العسكرية يف األحوال اليت تستدعي ذلك

إجياد الوسائل الالزمة لنقل األدوية جلميع مناطق اململكة مع اختاذ كافة ما يلزم من احتياطـات                 -٢
 .للحفاظ عليها من التلف وفقاً ملا تستوجبه الظروف املناخية لكل منطقة

التدابري واإلجراءات الوقائية الالزمة للحيلولة دون ظهور أو انتشار األمراض الوبائيـة   اختاذ كافة    -٣
 .داخل مواقع اإليواء

تقوم الوزارة وفروعها بإعداد بيان بأمساء وعناوين األشخاص املندوبني واملسئولني املكلفني لديها             -٤
 .بتنفيذ أعمال وتدابري الدفاع املدين وتزويد الدفاع املدين بذلك

ربط الوزارة وفروعها بغرف عمليات الدفاع املدين مبختلف املناطق واملـدن خبطـوط هاتفيـة          -٥
 .ساخنة

العمل على توفري املالبس والكمامات الوقائية ملنسوبيها حلمايتهم ضد تأثري األسلحة الكيماويـة              -٦
 . وذلك الستخدامها وقت احلاجةوالغازات ةوالبيولوجي

ئل وأساليب لتشجيع املواطنني وحثهم على اإلقبال على التربع         العمل على إجياد ما يلزم من وسا       -٧
بالدم من اآلن وذلك لتوفري أكرب قدر ممكن من املخزون االستراتيجي من الدم والبالزما حلفظها               

 .يف البنوك املتخصصة لالستخدام وقت احلاجة



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة الداخلية  
  الدفاع املدينجملس 

  األمانة العامة  
  هـ١٨/١٠/١٤١٢وتاريخ ) دف/١/و/ح/١٠(قرار رقم 

  
  إن وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين

  .هـ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠/م(بعد االطالع على نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي رقم 
  هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(وبعد االطالع على قرار جملس الدفاع املدين رقم 

  :من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين واليت نصت على أن) ح(وبناء على ما ورد بالفقرة 
  ".يتوىل وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين إصدار أي قرارات متليها مصلحة الدفاع املدين"

  . العامةاملصلحة قتضياتملوبناء على ما متليه مصلحة الدفاع املدين وحتقيقا 
  

  يلي يقرر ما
  :أوالً ـ املوافقة على اللوائح التنفيذية املتعلقة مبهام ومسؤوليات األجهزة احلكومية التالية بالصيغة املرفقة

  .اإلعالموزارة  -١
 .اهليئة امللكية للجبيل وينبع -٢
 .للموانئاملؤسسة العامة  -٣
 .مصلحة املياه والصرف الصحي -٤
 .مع الغالل ومطاحن الدقيق العامة لصوااملؤسسة -٥

ثانياً ـ تتوىل اللجنة التحضريية لس الدفاع املدين بالتنسيق مع أمانة الس مراجعة املهام واملسؤوليات  
والتعليمات الواردة بالالئحة يف بداية كل عام هجري لألخذ باملستجدات واملـتغريات وذلـك              

  .لضمان فاعليتها وحتقيق األهداف املتوخاة منها
يرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ املهـام واملـسؤوليات الـواردة    دالثاً ـ تتوىل امل ث

  .بالالئحة



  .هذا القرار ومرفقاته يف اجلريدة الرمسية )١(رابعاً ـ ينشر
  . تنفيذ هذا القرار من تارخيهخيصهخامساً على اجلهات املعنية كل فيما 

    
  نايف بن عبدالعزيز  

  وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين  
  
  

                                                 
 .هـ٣/٦/١٤١٣وتاريخ ) ٣٤٣١(جبريدة أم القرى يف عددها رقم  نشر  )١(



  )مهام ومسؤوليات اهليئة امللكية للجبيل وينبع(
  

 حتديدها من قبل جملس الدفاع األعلى تقوم اهليئة باختاذ التـدابري            يمع مراعاة املهام واملسؤوليات اليت جير     
  . التالية موضع التنفيذتواملسؤولياالالزمة لوضع املهام 

شديد وتكثيف مجيع أعمال احلراسات األمنية على مجيع املنـشآت الـصناعية            العمل على ت   -١
  .التابعة هلا مبا يكفل عدم تعرضها ألي أعمال ختريبية ضدها

تقوم اهليئة بتعيني مندوب ميثلها يف غرفة الدفاع املدين ليقوم بتنسيق كافة العالقات بني جهته                -٢
 لالتصال ـم وقـت      املسئولنيوعناوين  وبني اجلهات األخرى مع إعداد بيان يوضح أمساء         

 .احلاجة



  )مهام ومسؤوليات املؤسسة العامة للموانئ(
  

 اململكة حبيث يتم خالل هذه اخلطة تغطية كافـة أنـواع            موانئوضع خطة شاملة تغطي مجيع       -١
املخاطر احملتملة اليت قد تتعرض هلا املوانئ، أو ناقالت الزيت أو ما قد حيدث مـن تـسريبات                  

 مع اجلهات املـشاركة     يقوغريها، واإلجراءات الالزمة ملواجهة مثل هذه األخطار بالتنس       بترولية  
  )١(. مثل ـ الدفاع املدين ـ خفر السواحل ـ سالح الطريان ـ القوات املسلحة

 ملراقبة أي تلوث ملياه املوانئ وحتديـد        ةالتنسيق والتعاون مع مصلحة األرصاد اجلوية ومحاية البيئ        -٢
حمطات حتليه املياه ـ املـصانع   (مدى تأثريه على املنشآت احليوية والصناعية مصدره وسمكه و

 .وكذلك تأثريه على البيئة البحرية والثروات السمكية للبالد) اخل... 
التنسيق مع اجلهات املختصة لتوفري القوى البشرية والتجهيزات الفنية الالزمة ملنـع التلـوث أو                -٣

 .لتقليل من آثاره السلبيةحماصرته مبا يكفل منع انتشاره وا
العمل على تكثيف احلراسات األمنية ويئة فرق السالمة واإلطفاء التابعة هلا وجتهيزها مبا يضمن               -٤

 )٢(.فاعليتها يف عمليات اإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء حلني وصول فرق الدفاع املدين
فق يف مجيع األحوال وحتت     ال املر االحتياطية الالزمة لضمان سري أعما     كافة التدابري الوقائية     اختاذ  -٥

 .كل الظروف
ل على مضاعفة اجلهود إلفراغ السفن مع العمل على احملافظة على سالمة البضائع واحليلولة              العم -٦

 .دون األسباب املؤدية إلتالفها
 .فق يف حالة تعرضه ألي أعمال عدائيةاتوفري وسائل اإلنذار الالزمة لتحذير العاملني يف املر -٧

  

                                                 
 .١١٩هـ ص ٢١/٤/١٤١٧وتاريخ ) دف/٢/و/١٢/٣( انظر قرار مسو وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين رقم )٢( )١(

 



  )سؤوليات مصلحة املياه والصرف الصحيمهام وم(
  

دون املساس مبهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية وفروعها املنصوص عليها يف الفصل السابع            
من الئحيت مهام ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية ومهام ومسؤوليات جلـان الـدفاع املـدين             

هـ تلتزم مصلحة   ٢٦/١٠/١٤٠٧دف وتاريخ   /٤/ت/٩دين رقم   باملناطق الصادرة بقرار جملس الدفاع امل     
املياه والصرف الصحي وكافة إداراا وفروعها باملناطق باختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتنفيذ املهـام              

  :التالية
عمل االحتياطات الالزمة لتوفري املياه الصاحلة للشرب يف كافة مناطق اململكة وحتـت كافـة                -١

  .م ويف املناطق املتضررة ومناطق اإليواء على وجه اخلصوصالظروف بوجه عا
العمل على إجياد مصادر مياه بديلة وكافية لسقيا السكان والتنسيق مع اجلهات املعنيـة للعمـل              -٢

 .على احليلولة دون نشوء حاالت نقص أو ندرة ملياه الشرب
 احلكوميـة واألهليـة يف   وضع قواعد وتعليمات كيفية استخدام مصادر املياه ووسائل نقل املياه          -٣

 .حاالت الطوارئ
توعية السكان بأمهية االقتصاد يف استهالك املياه والتنسيق مع اجلهات املختصة لوضع تعليمـات               -٤

 .لتقييد استعماالت مياه الشرب يف أوقات الطوارئ
 التخطيط والتنسيق لنقل وتوزيع مياه الشرب على األحياء السكنية لتلبية حاجة السكان منها يف              -٥

 .حالة تعرض شبكة املياه للتلف ألي سبب من األسباب
العمل على توفري احتياطي كاف من قطع الغيار الالزمة لصيانة املضخات والتركيبات امليكانيكية              -٦

 احتياطية كافية مبا يكفل استمرارية عمل املضخات وشـبكة          طاقةوالكهربائية وتوفري مولدات    
 . واالحتماالتالظروفالتوزيع حتت كل 

حكام إغالق ومتويه مصادر وخزانات املياه التابعة للمصلحة تفادياً لتأثرها بالغازات الكيماوية            إ -٧
أو قصفها والتنسيق مع جهات االختصاص لتكثيف أعمال احلراسات األمنية عليهـا لتجنـب              

 .األعمال التخريبية
 سيارات نقل املياه     باملصلحة وفروعها وخباصة سائقي    توفري الكمامات واملالبس الواقية للعاملني     -٨

املعرضني لدخول مناطق تكون ملوثة أو معرضة للتلوث مع تدريبهم على كيفية ارتدائها عنـد               
 .اللزوم

تقوم املصلحة بتعيني مندوب ميثلها يف غرفة عمليات الدفاع املدين باملناطق واملدن ليقوم بتنسيق               -٩
 .كافة متطلبات الدفاع املدين فيما خيص املصلحة



 . هاتفية ساخنةوطلدفاع املدين باملناطق واملدن خبط اليا تمصلحة بغرف عوع املرربط ف - ١٠
 والقائمني على تنفيذ تـدابري الـدفاع        املسولنيتقوم املصلحة وفروعها بتحديد أمساء وعناوين        - ١١

 .ويد الدفاع املدين بذلك لالتصال م عند الضرورةزاملدين وت
  



  )ل ومطاحن الدقيقمهام ومسؤوليات املؤسسة العامة لصوامع الغال(
  

 مبهام ومسؤوليات وزارة الزراعة واملياه الواردة بالفصل الثاين من قرار جملس الدفاع املدين سمع عدم املسا
هـ يتوجب على املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن        ٢٦/١٠/١٤٠٧دف وتاريخ   /٤/و/ت/٩رقم  

  : التاليةالدقيق اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ املهام واملسؤوليات
االلتزام بوجود خمزون استراتيجي من احلبوب والغالل مبا يكفي االستهالك احمللي ملدة ستة شهور               -١

  .على األقل مع احملافظة على معدالت هذا املخزون يف مجيع األحوال وحتت كل الظروف
وامـل  ة على املخزون االستراتيجي من كافـة ع       ظالالزمة للمحاف  العمل على اختاذ كافة التدابري     -٢

 .التلف الطبيعية والصناعية
 .وضع خطة شاملة لتوزيع املخزون على كافة أحناء اململكة وفقاً ملعدالت االستهالك بكل منطقة -٣
وضع خطة لضمان استمرارية توافر االحتياجات االستهالكية من احلبوب والغالل يف األسـواق              -٤

 .احمللية
ازن وصوامع الغالل مع العمل على التأكد       تكثيف وتشديد أعمال احلراسات األمنية على مجيع خم        -٥

من كفاية وفعالية فرق السالمة واألمن الصناعي التابعة للمؤسسة وتأهبها وجتهيزها بكافة وسائل             
السالمة ومكافحة احلريق مبا يضمن فعالية تدخلها يف حالة نشوب حريق أو التعرض ألي أعمال               

 .عدائية
 . منشآا مع إجياد وسائل اإلنذار املناسبةلتمويه الالزمة تتخذ املؤسسة كافة التدابري واإلجراءات -٦
 . باملؤسسة لالتصال م وقت احلاجةاملسئولنيتزويد الدفاع املدين بأمساء وعناوين  -٧

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الئحة تشكيل واختصاصات جلان الدفاع املدين
  
  

 املـدين رقـم     صدرت هذه الالئحة بناء على قرار مسو وزير الداخليـة رئـيس جملـس الـدفاع               
  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) دف/٤/و/ت/٩(

  .هـ٢١/١١/١٤٠٧وتاريخ ) ٣١٦٩(ونشرت جبريدة أم القرى يف عددها رقم 
  



  الئحة تشكيل  واختصاصات جلان الدفاع املدين
  

  :أوالً ـ التشكيل
  :يعاد تشكيل جلان الدفاع املدين باملدن على النحو التايل -١

 رئيساً  أمري املنطقة -١
 عضواً  الدفاع املدين باملنطقة) دير م(قائد أو  -٢
 عضواً  مدير الشرطة باملنطقة -٣
 عضواً  قائد املنطقة العسكرية -٤
 عضواً  قائد احلرس الوطين باملنطقة -٥
 عضواً  مدير فرع وزارة املالية باملنطقة -٦
 عضواً  )وزارة املواصالت (مدير إدارة الطرق يف املنطقة -٧
 عضواً  مدير فرع الشئون الصحية باملنطقة -٨
 عضواً  فرع وزارة الصناعة والكهرباء باملنطقةمدير  -٩
 عضواً  مدير فرع وزارة الزراعة واملياه باملنطقة - ١٠
 عضواً  مدير فرع وزارة الشئون البلدية والقروية باملنطقة - ١١
 عضواً  مدير فرع وزارة التجارة باملنطقة - ١٢
 عضواً  مدير فرع اهلالل األمحر السعودي باملنطقة - ١٣

عاا الدورية بصفة دورية كل ثالثة شهور، وكلما دعة احلاجـة           تعقد جلان الدفاع املدين اجتما     -٢
  )١(إىل ذلك 

 .تتوىل إدارة الدفاع املدين باملنطقة سكرتارية وأمانة سر اللجنة -٣
  
  

  ثانياً ـ االختصاصات
هذه االختصاصات والواجبات حمددة ألعضاء اللجنة وختص أعمال وتدابري الدفاع املـدين يف مواجهـة               

  .و حاالت االستعداد ملواجهتهاحاالت الطوارئ أ
  : جلنة الدفاع املديناختصاصات -١

                                                 
 .هـ٢٨/١٢/١٤١٥وتاريخ ) دف/أ/و/١٢/٤( انظر قرار مسو وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين رقم  )١(



 أرواح يف املدن والقرى دف محايـة        ولوائحهتنفيذ أحكام وقواعد نظام الدفاع املدين         -أ 
وممتلكات السكان ومصادر الثروة الوطنية يف حاالت الـسلم وحـاالت الكـوارث             

 .والطوارئ واحلروب
ين من خطط وبرامج وسياسات وقرارات تتعلـق        يصدر من جملس الدفاع املد     تنفيذ ما   -ب 

 .بإجراءات الدفاع املدين
 تنفيذها من اجلهات املشاركة كاجليش واحلـرس        املطلوبتنسيق الواجبات واألعمال      -ج 

الوطين وقوى األمن الداخلي واهلالل األمحر وأجهزة اخلدمات األخرى كاملستـشفيات           
ملهمة مع إجراء اإلعداد واالستعداد      ذلك لتحديد دور كل جهة يف تنفيذ هذه ا         هوما شاب 

من التدريبات والتشكيالت املناسبة لتنفيذ املهمة وتسخري كافة اإلمكانات لتنفيذ أعمال           
 .احلماية واإلغاثة واإلنقاذ

تقوم اللجنة بإعداد الترتيبات الالزمة لالستفادة من املتطوعني يف جمـاالت وأعمـال               -د 
 .ط الصادرة من جملس الدفاع املدينالدفاع املدين املختلفة وذلك وفق اخلط

العمل على توفري وسائل احلماية للمنطقة ومتابعة تنفيذ أنشاء املخابئ العمومية واخلاصة      -ه 
وكذلك على تشغيل وصيانة املخابئ العامة واستخدامها يف األحوال العادية والطوارئ           

 .وحتديد ما يلزم من اخلدمات العامة يف أماكن اإليواء وقت الطوارئ
دراسة وحتديد متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع املدين باملنطقة على أن يتوىل كـل               -و 

عضو يف اللجنة تقدمي متطلبات اجلهة اليت ميثلها ويتم إقرار هذه املتطلبات من قبل اللجنة               
ولة باعتماد املبالغ الالزمة هلا يف امليزانيات السنوية لتلـك          ئوالتوصية لدى اجلهات املس   

 .اجلهات
ى أعضاء اللجنة مراعاة ما ورد يف مهام وواجبات ومسؤوليات الوزارات واملصاحل            عل   -ز 

 .احلكومية
  

  .اختصاصات رئيس جلنة الدفاع املدين باملنطقة - ٢
التوجيه واملتابعة واإلشراف على تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع املدين فيمـا               -أ 

 .عة ملنطقتهيتعلق بأعمال الدفاع املدين يف املدن والقرى التاب
متابعة تنفيذ ما يصدر من جلنة الدفاع املدين من توصيات وقرارات وتكليـف كافـة                 -ب 

 .اجلهات املمثلة يف اللجنة بتنفيذ ما خيصها من أعمال



متابعة توفري متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع املدين يف منطقته اليت يـتم دراسـتها               -ج 
 والعمل على اعتماد املبالغ املطلوبة هلا يف        والتوصية ا يف اجتماعات جلنة الدفاع املدين      

 .ميزانية الدولة السنوية
يف كل مدينة تابعة ملنطقته خصوصاً تلك اليت تتوفر فيها          " جلنة دفاع مدين فرعية   "يشكل    -د 

معظم اخلدمات احلكومية لتتوىل نفس مهام اللجنة الرئيسية يف املنطقة ويف حالة عـدم              
احلكومية املمثلة يف جلنة املنطقة عندئذ يكلف منـدوب         توفر بعض ممثلني لبعض املصاحل      

 .من فرع اجلهة باملنطقة لالشتراك يف اللجنة الفرعية
 :يرفع تقارير اجللسات إىل رئيس جملس الدفاع املدين على أن تتضمن ما يل  -ه 

 .حمضر اجتماع اللجنة -١
 .ما اختذته اللجنة من إجراءات تنفيذية على قراراا يف ضوء صالحياا -٢
ملوضوعات املهمة اليت ترى اللجنة رفعها لرئيس جملس الدفاع املدين واليت قد            ا -٣

خترج عن اختصاص أو صالحية اللجنة أو تلك اليت تواجه اللجنة صـعوبات             
 .مالية أو إدارية أو فنية جتاه تنفيذها

أما بالنسبة للجان املشكلة يف القرى واملدن التابعة للمنطقة فعلى رئيس اللجنة             -٤
 يرفع التقرير املطلوب ألمري املنطقة ليقوم بدوره بإدراج كافة التوصيات           فيها أن 

واملشاريع والعقبات ضمن التقرير الشامل الذي سريفع لرئيس جملس الـدفاع           
 .املدين

األشراف واملتابعة الدقيقة لكافة عمليات الطوارئ والكوارث اليت حتـدث يف            -٥
 واإلجراءات اليت تضمن تنفيـذ      منطقته والتأكد التام من فعالية كافة األعمال      

هذه اخلدمات بسهولة ويسر مع تاليف السلبيات وعـدم وجـود خـسائر يف              
 .األرواح أو املمتلكات

  .اختصاصات مدير الدفاع املدين باملنطقة - ٣
إعداد خطة متكاملة ألعمال احلماية املدنية كاإلخالء واإليـواء واإلغاثـة واإلنـذار               -أ 

 كافة القطاعات ذات العالقة كما يقوم بوضع خطـة          واإلظالم بالتنسيق واملشاركة من   
متكاملة لفرضية حوادث هلا أمهية بعينها متليها ظروف وأسباب أو تصدر ا توجيهات             

 .من رئيس اللجنة أو اجلهات العليا



التنسيق مع املؤسسات احلكومية واألهلية والشركات واملرافق العامة لتسخري إمكانياا            -ب 
ين عند احلاجة إليها والعمل على التأكد من توفري االحتياطي الالزم           ملتطلبات الدفاع املد  

 .من املواد الغذائية والكسائية والعالجية لدى جهاا املعنية
يئة فرق الدفاع املدين حبيث تكون قادرة على احلركة السريعة لتنفيذ مهام الـدفاع                -ج 

 :ياملدين املختلفة يف حاالت السلم والطوارئ مع مراعاة ما يل
 .يئة فرق اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف ألداء األعمال املطلوبة حتت كل الظروف -١
 متطلبات اآلليات واألدوات واملعدات واألجهزة الالزمة هلـا         استكمالالعمل على    -٢

 .وصيانتها بصفة مستمرة
العمل على ختزين كميات احتياطية من املعدات واآلليات واألدوات الالزمة وقطع            -٣

 . احلوادث الكبرية وحاالت الطوارئةجهملواالغيار 
اإلشراف على تنفذ الربامج التدريبية والتجارب امليدانية هلذه الفرق لرفع مـستوى             -٤

ستعمال األجهـزة   امن قدرم على تنفيذ اخلطط و      كفاية الضباط واألفراد والتأكد   
افية  كذلك على أداء مهامهم بك     وقدرم وختزينها وطرق تشغيلها وصيانتها     تواملعدا
 .عالية

اإلشراف على تأهيل وتدريب وتنظيم املتطوعني واستدعائهم للعمل كفـرق مـساندة              -د 
 .للدفاع املدين مبوجب برنامج متكامل بالتنسيق مع اجلهات املعنية

 .متابعة تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع املدين  -ه 
 .اختصاصات مدير الشرطة يف املنطقة - ٤

 الكارثة وحراسة األماكن املتضررة وحتريز األشياء الثمينة        حفظ النظام واألمن يف مكان      -أ 
 .اليت يعثر عليها

حتديد هويات املتوفني وتسليم املعروفني منهم إىل ذويهم وإرسال اهولني إىل معارض              -ب 
 .اجلثث بالتعاون مع الشؤون الصحية واجلهات املعنية

 . بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواءاإليحفظ النظام يف مراكز توزيع املواد التموينية وأماكن  -ج 
 املـسارات البديلـة إىل      وإجيادتنظيم أعمال املرور أثناء تنفيذ خطط اإلخالء واإليواء           -د 

 .أماكن احلوادث والتنسيق يف ذلك مع اجلهات املعنية
تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات اخلاصة وسيارات النقل وغريها يف عمليات             -ه 

 .دفاع املديناإلخالء وتوجيهها لل



تنظيم استخدام امللكيات العقارية اخلاصة غري املأهولة الستخدامها ألغراض اإليواء عند             -و 
 .احلاجة

 املنطقة اليت وقعت ا الكارثة التحقيق يف أسباب الكارثة باالشـتراك مـع       شرطةتتوىل    -ز 
 .قضت املصلحة العامة ذلك  األمنية األخرى إذا مااجلهاتبعض 

  .نطقة العسكريةاختصاصات قائد امل - ٥
 .إعداد خطة إبالغ الدفاع املدين بالغارات اجلوية واألخطار احلربية  -أ 
 .تشكيل فرق الكتشاف وإزالة القنابل وإبطال مفعوهلا  -ب 
مساندة أعمال الدفاع املدين بوحدات من اجليش واخلدمات الطبيـة عنـد حـدوث               -ج 

 .الكوارث واحلوادث الكبرية
  :اختصاصات قائد احلرس الوطين - ٦

 .كة يف أعمال حراسة املنشآت املهمة املطلوب حراستهااملشار  -أ 
مساندة الدفاع املدين بفرق من احلرس يف الكوارث واحلوادث اليت تتطلـب ذلـك                -ب 

 .وخاصة يف حالة تنفيذ خطط اإلخالء وعمليات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف
تـشفيات  تدعيم الدفاع املدين بالتجهيزات واملعدات الالزمة كالوحدات الطبيـة واملس          -ج 

 .امليدانية املتنقلة يف مناطق الكوارث واحلوادث مىت تطلب األمر ذلك
 .تقدمي أي مساندة أو دعم ممكن مل يذكر بعالية كالسكن واإلعاشة واملواد التموينية  -د 

  :اختصاصات مدير فرع وزارة املالية - ٧
 .ة لذلك املالية املطلوباالعتماداتاملشاركة يف حصر اخلسائر وتقدير األضرار واقتراح   -أ 
تنفيذ التعليمات اليت تصدر من اجلهات املعنية بشأن صرف التعويـضات واإلعانـات      -ب 

 .ملستحقيها
 . النقديةلإلسعافاتتوفري املبالغ الالزمة  -ج 

  ):وزارة املواصالت( اختصاصات مدير فرع إدارة الطرق  - ٨
من إجناز كافة اإلجراءات الضرورية حول فتح الطرق وإصالحها يف األماكن املتضررة              -أ 

الكوارث والعمل على إعادة األوضاع إىل طبيعتها بالتنسيق مع الدفاع املدين مع ضمان             
سور واألنفاق لالستخدام يف خمتلف األوقات      رارية صالحية الطرق والكباري واجل    استم

 .وخاصة يف حاالت الطوارئ



رسم اخلطط الالزمة إلعداد منافذ ووسائل انتقال بديله يف املنـاطق املهمـة               -ب 
للتحول إليها يف حالة تعرض الطرق أو اجلسور أو األنفـاق للـدمار             وذلك  

 .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 مع الدفاع املدين واجلهات ذات العالقة لتسخري كافـة          يق بالتنس وضع خطة  -ج 
 واملعدات والطاقات الفنية املتخصصة ووسائل النقل كـشركات         اإلمكانات

اً وذلك كي تـستخدم     ع حكمها مجي  يف النقل اجلماعي وسيارات األجرة وما    
 .ألغراض نقل املصابني من أماكن احلوادث وكذا يف عمليات اإلخالء

 
  .شؤون الصحية باملنطقةلاختصاصات مدير ا - ٩

 املستشفيات واملراكز الطبية الثابتة واملتنقلة حكوميـة        ةحلصر كاف وضع خطط متكاملة      -أ 
ة وأدوات وذلـك يف كافـة       كانت أو خاصة وإمكانياا من أطباء وممرضني وصـيادل        

 . والطارئةالعادية الظروف
التنسيق مع اجلهات املعنية لتهيئة كافة املباين املناسبة كاملـدارس ومـا يف حكمهـا                 -ب 

ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة مبستلزماا الستخدامها يف األماكن املنكوبـة           
 .ومناطق اإليواء

اء للمستـشفيات واملراكـز الطبيـة       وضع خطط تفصيلية لعمليات اإلخالء واإليـو       -ج 
 العامة واخلاصة من الرتالء واملراجعني يف حاالت الطوارئ مـع وضـع             واملستوصفات

 الالزمة لتحويل بعض الغرف العادية يف املرافق الصحية العامة واخلاصـة إىل             الترتيبات
 .غرف عمليات طوارئ وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية

جلثث والتعرف عليها ومعرفة هويات املتوفني بالتنسيق مـع          وعرض ا  حلفظإجياد أماكن     -د 
 .اجلهات ذات العالقة

  :اختصاصات مدير فرع وزارة التجارة باملنطقة -١٠
وضع خطة تفصيلية متوينية تضمن استمرارية توفري مجيع االحتياجات الـضرورية مـن               -أ 

يف ) ية واحلليـب  القمح، التمور، األرز، السكر، الزيوت النبات     (املواد الغذائية األساسية    
األسواق احمللية وخاصة يف حاالت الطوارئ وإلزام التجار واملؤسسات التجارية بالعمل           
على إجياد احتياطي هلذه املواد يكفي ملدة ال تقل عن ستة أشهر مع حتديد صـالحيتها                

 .ومدة ختزينها وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية



 نـشاطهم وأمسـاء الـشركات    وعيـة ون بأمساء مجيع التجار وبياناتعمل سجالت    -ب 
واملؤسسات الكبرية على أن تقدم كل مؤسسة أو شركة بيانـاً باآلليـات واملعـدات               
والقوى البشرية املوجودة لديها وعناوينها وأرقام هواتفها ليسهل االتصال ـا وقـت             

 .احلاجة وحتديدها وتزويد الدفاع املدين بصور من هذه البيانات
 

  .ارة الصناعة والكهرباء باملنطقةاختصاصات مدير فرع وز -١١
وضع اخلطط الالزمة حلماية كافة املنشآت الصناعية والكهربائية واختاذ كافة التـدابري              -أ 

 مـع   يقالالزمة لتنفيذ التعليمات اليت تصدر ذا اخلصوص متضمنة عمليـات التنـس           
 هـذه   ات الكفيلة بسالمتها وبقـاء    تيباملسئولني فيها وإجراء التجارب ووضع كافة التر      

 بالتنسيق مع الدفاع املدين واجلهات      فالضرواملنشآت عاملة منتجة دون توقف يف كل        
 .ذات العالقة

 يف إالالعمل على تنفيذ اخلطة العامة لإلظالم يف املنطقة حبيث يضمن عـدم اإلضـاءة              -ب 
 .العالقة احلدود املسموح ا بالتنسيق مع الدفاع املدين واجلهات األخرى ذا ت

الدفاع املدين أثناء احلوادث باإلمكانية املتوفرة لدى فرع وزارته والتأكـد           مساندة فرق    -ج 
من وجود حمطات توليد الطاقة االحتياطية وفرقها املدربة يف حالة تأهب دائـم وإجيـاد        

 .بدائل لكافة اخلطط اليت تضمن تنفيذ هذه الترتيبات بكفاءة
  .اختصاصات مدير فرع وزارة الزراعة واملياه باملنطقة -١٢

وخصوصاً تلـك   واحلوادث الكبرية    وتنفيذها يف حالت الطوارئ      ةضع اخلطط الالزم  و  -أ 
وانية مـن   يوالثروات الزراعية واحل  اليت هلا عالقة حبماية منشآت مصادر املياه والغابات         

لتفصيلية اوتزويد الدفاع املدين باخلرائط     األخطار والكوارث بالتنسيق مع اجلهات املعنية       
 .يع وحمطات ضخ املياهملواقع وشبكات التوز

تنفيذ خطط استعماالت وسائل اإلنذار من كوارث الـسدود واحلـوادث األخـرى              -ب 
 .بالتنسيق مع الدفاع املدين

العمل على ضمان توفري املياه الصاحلة للشرب بوجه عام وخاصة يف خميمات اإليـواء                -ج 
 .يف حاالت الكوارث بوجه خاص

 .ن املياه الستخدامها يف مكافحة احلرائقالعمل على توفري احتياطات الدفاع املدين م  -د 
العمل على تأمني مولدات كهربائية احتياطية الستخدامها يف ضخ املياه عند انقطـاع               -ه 

 .التيار الكهربائي العمومي



  
 
  .اختصاصات مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية باملنطقة -١٣

 تاملعـدا  ومجيع    واملساحني واملتخصصني  املهندسنيوضع خطط تفصيلية تضمن وجود        -أ 
الت الطوارئ وتزويد الدفاع املدين بـصورة  ا التابعة للبلدية لالستعانة ا يف ح   واآلليات
 .منها

ع األنقاض وإزالة آثار اهلدميات خصوصاً يف حـاالت         فإزالة املباين اآليلة للسقوط ور      -ب 
 .الكوارث

واإلمكانيات ) ايتاتالو(املسامهة يف إجياد موارد مياه احتياطية ومساندة الدفاع املدين            -ج 
 .البشرية لالستعانة ا يف إطفاء احلرائق الكبرية

االشتراطات الفنية اخلاصة مبستلزمات الـسالمة ضـد الكـوارث          ووضع التعليمات     -د 
وخاصة الزالزل يف املنشآت العامة واخلاصة سيما يف املناطق احملتمل تعرضها ملثل هـذه              

 اليت تكفل إقامة كافـة أنـواع املبـاين          األخطار ووضع القواعد والضوابط والترتيبات    
 .واملنشآت األخرى مستوفية الشروط الفنية والوقائية الصادرة هلذا الغرض

  
  :اختصاصات مدير فرع اهلالل األمحر السعودي باملنطقة -١٤

 إلسعاف ونقل ضحايا الكوارث بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع          إقليميةوضع خطة     -أ 
 .املدين والشرطة واملرور

ة ألهايل املنطقة يف املدارس والقطاعات احلكومية ذات        ت تدريبي امل على عقد دور   الع  -ب 
 .العالقة وذلك يف جمال اإلسعافات األولية

 . يف أي وقتاالستعداديئة فرق اإلسعاف بكل متطلباا وأن تكون على أهبة  -ج 
مهيـة  التنسيق مع اجلهات ذات العالقة للمشاركة يف إجراء التجارب على الكوارث الو             -د 

 .لغرض التدريب  والتخطيط للتدخل السريع والفعال
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة إلنشاء مراكز إسعافية مؤقتة ومالجئ للمتـضررين يف               -ه 

  ...).املدارس ـ مواقف السيارات ـ (املباين واملواقع العامة 
 
  :اختصاصات أمني سر اللجنة -١٥

 .دةإعداد جدول جلسات الس طبقاً للمواضيع احملد  -أ 



 التوصيات والقرارات   متضمناإعداد التقرير النهائي الذي يرفع إىل جملس الدفاع املدين            -ب 
 .املتخذة واملتطلبات املراد حتقيقها

إخطار أعضاء اللجنة مبواعيد انعقاد اجللسات مع تزويدهم بنسخة من املواضيع املـراد              -ج 
العادية أما يف حـاالت     مناقشتها قبل االجتماع مبدة ال تقل عن عشرة أيام يف األحوال            

 .دون ا يف حينهوالطوارئ فيز
تابعة تنفيذ هذه القرارات بكفايـة      م و ،إبالغ قرارات اللجنة إىل اجلهات اليت هلا عالقة         -د 

وإعداد كافة الترتيبات اإلدارية لتذليل العقبات اليت تواجه اجلهـات يف تنفيـذ             وفعالية  
 .ا يف حدود الصالحيات املخولة للجنةعلى إجياد احللول املناسبة هلاملشاريع والعمل 

  
  :أحكام عامة وختامية: ثالثاً

  
  :املادة األوىل

على اجلهات املخاطبة بأحكام هذه الالئحة واجلهات األخرى احلكومية واخلاصة تقدمي تقرير فين               
التابعة ين يف املنطقة عن مدى سالمة وصالحية استخدام مجيع املنشآت واملرافق            ددوري إلدارة الدفاع امل   

هلا واملرتبطة ا واملشرفة عليها وعن مدى توفر مجيع متطلبات الدفاع املدين من وسائل سـالمة وأدوات                 
مكافحة احلريق ومتطلبات احلماية املدنية كاملالجئ وفرق متخصصة يف جمال السالمة والوقاية من احلريق              

فنية املختصة وذلـك بالنـسبة للمبـاين        على أن يعد هذا التقرير من قبل جلنة فنية مشكلة من اجلهات ال            
اململوكة للدولة أما بالنسبة للمباين املستأجرة فيكلف صاحب امللك بتقدمي تقرير للجهة مبا ذكر على أن                

  .يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص ووضع الضوابط الالزمة اليت تكفل حتقيق ذلك
  
  
  
  

  :املادة الثانية
ضع خطة عامة وخططاً تفصيلية حتدد املسؤوليات واملهام امللقاة         املذكورة أن ت  جيب على اجلهات      

 األفراد واألقسام التابعة هلا فيما يتعلق بأعمال الدفاع املدين ليتم من خالل تلك اخلطط تنفيـذ                 عاتقعلى  
  .األعمال املطلوبة

  



  :املادة الثالثة
 على كيفية تنفيذ أعمال الدفاع    تطبيقات نظرية وعملية  ) األوىل(جتري اجلهات املشار إليها باملادة        

املدين بصفة عامة للتأكد من سالمة التنظيمات واخلطط ومعرفة السلبيات ومعاجلتها وذلك بالتنسيق مـع               
  .إدارة الدفاع املدين حبيث ال تقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر

  
  :املادة الرابعة

ليها تقدمي تقرير فـين     إهات املشار   يتعني على اجل  ) األوىل(مع عدم اإلخالل مبا نصت عليه املادة          
شامل كل ستة أشهر إىل جلنة الدفاع املدين عما مت إجنازه من تنفيذ متطلبات الدفاع املدين وعن مـدى                   
فعالية تلك االجنازات وعن املقترحات املستقبلية اليت تراها لتقوم اللجنة بالبت فيها وحل ما يعترض هذه                

  .اجلهات من مشكالت
  

  :ةاملادة اخلامس
تتم مراجعة هذه املهام واملسؤوليات والتعليمات والتنظيمات املشار إليها يف هذه الالئحة من قبل                

اجلهة املعنية كل سنة لألخذ باملستجدات واملتغريات اليت تطرأ لضمان فعاليتها وحتقق األهداف املطلوبـة               
  .منها على الوجه األمثل

  
  
  
  

  :املادة السادسة
ملدين يف املنطقة أعمال التنسيق واملتابعة للتأكد من تنفيذ املهام واملسؤوليات           تتوىل إدارة الدفاع ا     

املشار إليها ذه الالئحة ومراجعة كافة التقارير املقدمة هلا من اجلهات للعمل على تـذليل الـصعوبات                 
  .ركة لتدابري وأعمال الدفاع املدينتوتسهيل أداء كافة العليمات املش

  
  :املادة السابعة

ى كافة اجلهات املخاطبة يف هذه الالئحة أن تضع خططاً بديلة للخطط األساسية لضمان تنفيذ            عل  
  .مهامها وأعماهلا على الوجه املطلوب حتت كل الظروف



  
  
  
  
  
  
  
  

  ما صدر حول الئحة تشكيل و اختصاصات جلان الدفاع املدين



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  ليةوزارة الداخ  
  األمانة العامة لس الدفاع املدين

  
  هـ٢٤/٣/١٤٢١وتاريخ ) دف/٣/و/١٢/٤(قرار رقم 

  
  إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين 

وتـاريخ  ) ١٠/م(بعد االطالع على نظام الدفاع املدين الـصادرة مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم                 
  .دينالصادر باملوافقة على نظام الدفاع امل. هـ١٠/٥/١٤٠٦

هـ القاضي باملوافقة على الئحـة      ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) ٤/و/ت/٩(وبعد االطالع على قرارنا رقم      
هـ ١٠/٥/١٤١٦وتاريخ ) دف/١/و/١٢/٤(تشكيل اختصاصات جلان الدفاع املدين وإحلاقاً للقرار رقم  

  .هـ٨/٢/١٤٢٠وتاريخ ) دف/٥/و/١٢/٢(م قوالقرار ر
  

  :يقرر ما يلي
  .رس احلدود باملنطقة إىل عضوية جلان الدفاع املدين باملنطقةإضافة مدير ح: أوالً
  .تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين متابعة ذلك وإبالغه من يلزم: ثانياً
  . ويعمل به من تاريخ صدوره)١(ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية: ثالثاً

  
    

  نايف بن عبدالعزيز  
  ملدينوزير الداخلية رئيس جملس الدفاع ا  

                                                 
 .هـ١١/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٣٨٠٦(نشر جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

    جملس الدفاع املدين
  األمانة العامة   
  

  هـ٢٢/٩/١٤١٨وتاريخ ) ٣/٢/٩٠٠(م ققرار ر
  

  إن رئيس جملس الدفاع املدين
وتـاريخ  ) ١٠/م(بعد اإلطالع على نظام الدفاع املدين الـصادر مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم                 

  .هـ١٠/٥/١٤٠٦
هـ الصادر باملوافقة علـى الالئحـة       ٢٦/١٠/١٤٠٧يف  ) ٤/و/ت/٩(د اإلطالع على قرارنا رمق      وبع

التنفيذية ملهام ومسؤوليات الوزارات واألجهزة احلكومية والئحة تشكيل واختصاصات جلـان الـدفاع             
  .املدين

) دف/٣/٢/٢٨٥١(وبعد االطالع على ما عرضه علينا سعادة مدير عام الدفاع املـدين خبطابـه رقـم                 
هـ بشان اقتراح تشكيل جلنة فورية لتنفيذ تدابري الـدفاع املـدين يف حـاالت               ١٧/٧/١٤١٨وتاريخ  

الطوارئ تنبثق من جلنة الدفاع املدين الرئيسية باملنطقة وتتكون من مندوبني ميثلون أعضاء اللجنة الرئيسية               
  .وملوافقتنا وقناعتنا بأمهية تشكيل هذه اللجنة

  
  :يقرر ما يلي

جلنة فورية منبثقة عن اللجنة الرئيسية يف كل منطقة وتكون برئاسة مـدير الـدفاع               تشكيل   -١
  . يف جلنة الدفاع املدين الرئيسيةاألعضاء األساسينياملدين باملنطقة وتضم مندوبني ميثلون 

 .أن يكون املندوب املرشح يف مستوى وظيفي يؤهله باختاذ القرار املناسب -٢
أمري املنطقة عن مدى تنفيذ اللجنة ألعماهلـا يف مواجهـة            أمام   مسئواليكون رئيس اللجنة     -٣

 الطوارئ مع الرفع له بتقرير دوري يبني فيه ذلك
 الفورية مسؤولية مباشرة الكوارث فور وقوعها وفق ما حدده نظـام الـدفاع              يناط باللجنة  -٤

 .املدين ولوائحه التنفيذية
املمثلني باللجنة الرئيسية فيما    خيول ملندويب اللجنة الفورية صالحيات واختصاصات األعضاء         -٥

 .يتعلق بأعمال وتدابري الدفاع املدين



 .تعقد اللجنة اجتماعات دورية ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسية -٦
الت الطوارئ تعترب اللجنة يف انعقاد دائم حىت يتم انتهاء احلالة مع الرفع بتقرير يومي               ايف ح  -٧

 .نطقةألمري املنطقة عن الوضع السائد يف امل
الت الطوارئ اليت تتطلب    ايقوم الدفاع املدين بتأمني اإلعاشة والسكن ألعضاء اللجنة يف ح          -٨

 .االنعقاد الدائم واملرابطة
على اجلهات املمثلة يف اللجنة التجاوب مع الدفاع املدين مبا يكفل تنفيذ إجراءات وتـدابري                -٩

 .الدفاع املدين وتنفيذ توصيات اللجنة
 .دوا للحضور لعمليات الدفاع املدين مىت طلب منه ذلكعلى كل جهة تكليف من - ١٠
على أعضاء اللجنة الرئيسية إبالغ سكرتارية جلنة الدفاع املدين باملنطقة عند نقل أو إجازة أو         - ١١

بديل حىت يتم إصـدار قـرار       ة مع إيضاح اسم وهاتف املندوب ال      تقاعد أحد أعضاء اللجن   
 . الدفاع املدين الرئيسيةإحلاقي له من قبل أمري املنطقة رئيس جلنة

 .تكون سكرتارية اللجنة من مديرية الدفاع املدين باملنطقة - ١٢
 .على اجلهات املختصة اعتماد هذا القرار وإنفاذه - ١٣

  
    

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

    اململكة العربية السعودية
   جملس الدفاع املدين  

  األمانة العامة  
  

  هـ١٠/٥/١٤١٦وتاريخ ) دف/١/و/١٢/٤(قرار رقم 
إن وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين مبا له من الصالحيات وبعد االطالع على املرسوم امللكـي                 

  .هـ الصادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠/م(الكرمي رقم 
هــ الـصادر    ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) ٤/و/ت/٩(جملس الدفاع املدين رقم     وبعد االطالع على قرار     

  .باملوافقة على الئحة تشكيل جلان الدفاع املدين يف املناطق واملدن
  .من تشكيل واختصاصات جلان الدفاع املدين) أوالً(من ) ١(واستناداً إىل ما ورد يف الفقرة 

  
  :يقرر مايلي

  :إضافة مندوبني من كل من: أوالً
  .ارة تعليم البننيإد  
  إدارة تعليم البنات  
  .مصلحة املياه ولصرف الصحي  

ـ               األمانةعلى  : ثانياً  ه العامة لس الدفاع املدين إبالغ هذا لقرار ملن يلزم للتمشي مبوجبه اعتباراً من تارخي
  .ولذا حرر

  
  نايف بن عبدالعزيز    
  وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين    



  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
  

    اململكة العربية السعودية
   جملس الدفاع املدين  

  األمانة العامة  
  

  
  هـ٢٨/١٢/١٤١٥وتاريخ ) دف/١/و/١٢/٤(قرار رقم 

  
إن وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين مبا له من صالحيات وبعد االطالع على املرسـوم امللكـي           

  .باملوافقة على نظام الدفاع املدينهـ الصادر ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ ) ١٠/م(الكرمي رقم 
ر هــ الـصاد   ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) ٤/و/ت/٩(جملس الدفاع املدين رقم      وبعد االطالع على قرار   

لـس الـدفاع املـدين رقـم        باملوافقة على الئحة تشكيل جلان الدفاع املدين يف املناطق واملدن وقرار جم           
  .هـ٩/٣/١٤٠٩وتاريخ ) دف/١/و/م/١٠(

  .من املادة األوىل تشكيل واختصاصات جلان الدفاع املدين) ٢(ا ورد يف الفقرة واستناداً إىل م
  

  :يقرر ما يلي
من الئحة تشكيل واختصاصات جلان الـدفاع املـدين لتـصبح           ) أوالً(من البند   ) ٢(تعدل الفقرة   : أوالً

  ).ة إىل ذلكتعقد جلان الدفاع املدين اجتماعاا مرة واحدة يف العام وكلما دعت احلاج: (كالتايل
  .على األمانة العامة لس الدفاع املدين إبالغ هذا القرار ملن يلزم للتمشي مبوجبه اعتباراً من تارخيه: ثانياً

  
      

  نايف بن عبدالعزيز  
  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين    

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  دف/٢/و/ك/١٠: الرقم  اململكة العربية السعودية
    هـ١٥/٤/١٤١٠: التاريخ  س الدفاع املدينجمل  

  األمانة العامة  
  
  
  

  صاحب السمو امللكي أمري منطقة
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

هـ وإشارة  ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ  ) ١٠/م(كي رقم   لبناء على صدور قرار نظام الدفاع املدين باملرسوم امل        
لقاضي بتشكيل جلان الدفاع املدين يف املـدن        هـ ا ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ  ) ٤/و/ت/٩(إىل قرارنا رقم    

  .واملناطق
  .يبه يف حالة غيابهنوحيث تضمن التشكيل أن يرأس هذه اللجان أمري املنطقة دون ذكر من ي

وألمهية هذه اللجان وما ينبثق عنها من قرارات وأعمال خاصة يف حالة الطوارئ واليت تستلزم إجـراءات       
مـع  . ليف نائبكم يف حالة غيابكم برئاسة اجتماع اللجنة ريثما تعودون         فورية فأنه ال مانع لدينا من تك      

  .حتياتنا
  

  نايف بن عبدالعزيز    
  وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين    

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

  دف/١/و/ك/١٠: الرقم  اململكة العربية السعودية
    هـ٤/٣/١٤١٠: التاريخ  وزارة الداخلية  

   املدينجملس الدفاع  
  
  

  صاحب السمو امللكي أمري منطقة
  صاحب السمو أمري 
  معايل أمري املنطقة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  .تلقينا اقتراح بعض اجلهات إضافة عضوية بعض الوزارات الغري ممثلة يف جلان الدفاع املدين باملناطق

طقة دعوة من يرى االسـتعانة ـم حلـضور          وحول هذا نود اإلفادة بأن لرئيس جلنة الدفاع املدين باملن         
  .جلسات اللجنة دون أن يكون هلم حق التصويت

  ولكم حتياتنا.. يلزم العمل بذلك متمنني للجميع التوفيق 
  

      
  نايف بن عبدالعزيز  

 وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين    


