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 :المقدمة
 على قلوبنا جميعا وهـي ذكـرى مـرور          تمر هذه البالد الكريمة في هذه األيام بذكرى عزيزة        

وتعتبر . عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين حفظه اهللا وأمده في عمره مقاليد الحكم            

هذه الفترة من أبرز العقود على هذه البالد الكريمة فبعد أن جمع شمل هذه البالد القائد الموحـد                  

 تحت راية التوحيد بدأ دور بناء هذه البالد         الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه اهللا       

والنهوض بها في جميع المجاالت وعلى هذا النهج سار أبناؤه الذين حملوا الرايـة مـن بعـده                  

فساروا على أثره وعملوا على توفير كل ما فيه رفاهيـة وعـزه للمـواطن وترسـيخ األمـن                   

يفين حفظه اهللا تلك المسيرة حيـث       واالستقرار في هذه البالد الكريمة وأكمل خادم الحرمين الشر        

بدءاً بتنفيذ الخطط التنموية والتي تحوي من البرامج والمشاريع الهادفة لبنـاء البنيـة التحتيـة                

والعمل على النهوض بهذه البالد نهضة شاملة في جميع االتجاهات واللحاق بمن سبقنا في جميع               

ودية إلى مستوى لـم يتوقعـه أكثـر         المجاالت وخالل هذه الفترة وصلت المملكة العربية السع       

المحللين تفاؤالً فاهللا الحمد والشكر على هذه النعمة، كيف وال وقد تميز خادم الحرمين الشريفين               

حفظه اهللا بحنكته ونظرته الثاقبة وقراءته للمستقبل في صفات يندر أن تجتمع في رجـل واحـد              

 إلى ما وصلت إليه هذه البالد من تطـور          فكان لتوجيهاته حفظه اهللا وتتبعه الدائم الفضل بعد اهللا        

وازدهار، ويكفينا من ذلك ما حظيا به الحرمان الشريفان المكي والمدني من اهتمام جم من قبله                

رعاه اهللا حتى أنه استبدل لقب جاللة الملك بلقب خادم الحرمين الشريفين فجزاه اهللا على ذلـك                 

 .خير الجزاء

فاع المدني بهذا الجميل لهذا القائد الفذ والذي أحـاط برعايتـه            واعترافاً من المديرية العامة للد    

واهتمامه جميع قطاعات الدولة العسكرية منها والمدنية وخصوصاً وزارة الداخلية التـي كـان              

وزيراً لها في فترة تعتبر من أزهى الفترات، حيث ساهم في وضع أسس وقواعد األمـن التـي                  

ر هو بها حتى كان يضرب بها المثل فكانـت توجيهاتـه             وسا – طيب اهللا ثراه     –أرساها والده   

حفظه اهللا بالعمل على النهوض بها وتجهيزها بأحدث ما توصلت إليه التقنيـة ورفـع مسـتوى             

 .األداء والمهارة للعاملين وذلك لحفظ أمن وسالمة المواطن والمقيم

إننا سنسلط الضوء فـي  وحيث أن المديرية العامة للدفاع المدني إحدى قطاعات وزارة الداخلية ف  

هذا الكتاب على ما شهدته في هذه الفترة المباركة من تطور في جميع أعمالها مـن تجهيـزات                  

ونشر الخدمات وتدريب منسوبيها لرفع المستوى والمهارة لديهم وذلك ألداء مهامهم بدقة منظمة             

لم والحرب وتحديد   وكذلك صدور نظام الدفاع المدني والمنظم ألعمال هذا الجهاز في حاالت الس           

اختصاصاته واختصاص الجهات ذات العالقة والذي يعتبر بحق نظام شامل وذلك لما احتواه من              

 .مواد ولوائح منظمة لجميع األنشطة



وفي الختام نسأل اهللا العلي القدير أن يحفظ لهذه البالد عزها وسؤددها وأن يحفظ قائدها خـادم                 

لي عهده األمين وسمو النائب الثاني حفظهما اهللا إنه ولي          الحرمين الشريفين أمد اهللا في عمره وو      

 .ذلك والقادر عليه

 

 



 كلمة سعادة مدير عام الدفاع المدني
 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلـه               

 .وصحبه أجمعين

 الحرمين الشريفين أمد اهللا فـي عمـره         إن مناسبة مرور عشرون عاماً على تولي موالي خادم        

مقاليد الحكم في هذه البالد لهي مناسبة عظيمة تستحق أن تبرز بالشكل الالئق فلـو أردنـا أن                  

نتحدث عن النهضة الحضارية والتطور في عهد موالي خادم الحرمين الشريفين الحتجنا لعـدة              

ي وسيظل بمشيئة اهللا يعطـي      مؤلفات للحديث عن هذا الرجل العظيم الذي أعطى وما زال يعط          

وال عجب في ذلك فهو أحد األبناء البررة لمؤسس هذه البالد وجامع شملها وموحد كيانها علـى                 

الكتاب والسنة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه اهللا رحمة واسعة وهو الذي اختار مسمى خادم               

لمقدسات اهتمامـاً خاصـاً     الحرمين الشريفين بدالً من مسمى جاللة الملك وقد أولى حفظه اهللا ا           

حيث شهدت أكبر توسعة في عهده على مر التاريخ نسأل اهللا العلـي العظـيم أن يجعـل تلـك       

 .األعمال في ميزان حسناته

أما األمن في هذه البالد حفظها اهللا من كل مكروه فقد تطور تطوراً ملموساً في عهده الميمـون                  

وزيراً للداخلية وواضع اللبنة األساسية لهـذا       فال عجب في ذلك فهو رجل األمن األول فقد كان           

الصرح الشامخ فقد تطورت قطاعات األمن بمختلف مجاالتها وأصبح األمن يضرب به المثـل              

على مستوى دول العالم ولكون الدفاع المدني أحد قطاعات األمن فقد كان له حظاً وافـراً مثـل         

هـ بـدأ   ١٤٠٦الدفاع المدني في عام     نظيراته من القطاعات األمنية األخرى فمنذ صدور نظام         

الدفاع المدني يأخذ وضعه الطبيعي بين أجهزة الدفاع المدني في العـالم، حيـث تـم تزويـده                  

باألجهزة الحديثة والمتطورة في مجاالت اإلطفاء واإلنذار واإلسعاف واإلنقاذ ونشر خدماته في            

حيث التاهيل والتدريب فـتم انشـاء       كافة أرجاء البالد كما تم االهتمام بمنسوبي هذا القطاع من           

معاهد ومراكز تدريبية في مختلف مناطق المملكة وابتعاث عدد من منسـوبيه للخـارج لتلقـي                

العلوم الحديثة ومواكبة التطور إلى جانب المشاركة في الملتقيات العلمية والندوات والمؤتمرات            

 الدفاع المدني خالل حرب الخليج      كما ال ننسى الدعم الكبير الذي حظي به       . الداخلية والخارجية 

 .مما مكنه من تنفيذ خططه وبرامجه لمواجهة الموقف بكل كفاءة واقتدار

 اهتمامه الكبير بسالمة    – حفظه اهللا    –ومن أكبر االنجازات التي تسطر لخادم الحرمين الشريفين         

مطـورة ضـد    حجاج بيت اهللا الحرام وتوفير سبل الراحة لهم حيث أمر حفظه اهللا ببناء خيـام                

 .الحريق والتي ساعدت في القضاء على الحرائق التي كانت تهدد أمن وسالمة ضيوف الرحمن



إن انجازات خادم الحرمين الشريفين كما أسلفت كثيرة وال يمكن حصرها في مثل هذا الكتـاب                

ولكن حسبنا أننا اجتهدنا في إبراز بعض االنجازات التي تمت في عهده حفظـه اهللا فـي هـذه                   

 .اسبة السعيدةالمن

حفظ اهللا بلدنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني               

وسمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون األمنية من كل سوء ومكروه وجعلهـا               

 .بلداً آمناً مطمئناً بإذن اهللا

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 عام الدفاع المدنيمدير 

 سعد بن عبداهللا التويجري/ لواء

 

 



 الفصل األول
 

 :نشأة وتطور الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية/ أوالً
 

نظراً ألهمية سالمة المواطن والمقيم وحفظ الممتلكات العامة والخاصة من األخطار الطبيعيـة             

ك األخطار وألهمية ذلك فقد حـرص       والصناعية ظهرت الحاجة إلى جهاز متخصص يواجه تل       

والة األمر في هذه البالد على توفير مثل هذا الجهاز وقد بدأ ذلك االهتمام منذ عهـد المؤسـس           

الملك عبدالعزيز رحمه اهللا وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه في هذا العهد الميمون عهـد                 

 :تاريخية لنشأة هذا الجهازخادم الحرمين الشريفين أمد اهللا في عمره وفيما يلي المراحل ال

م أنشئت أول فرقة إطفاء في المملكة العربية السعودية وذلك          ١٩٢٧/هـ١٣٤٦في عام    •

هـ محدداً نظام دائرة البلدية فـي       ١/١/١٣٤٦عندما صدر األمر السامي الكريم بتاريخ       

مكة المكرمة ونصه على إحداث فرقة إطفاء ضمن جهاز البلدية وذلك لخدمة ضـيوف              

 .الرحمن

هـ انضمت فرقة اإلطفاء بمكة المكرمة إلى جهاز األمن العام كما ورد            ١٣٦٧في عام    •

هـ الصادر في جريدة أم القرى      ١٣٦٧في التقرير السنوي ألعمال مجلس الشورى لعام        

 ).رئاسة عموم المطافئ(م وسميت ١٩٤٨ نوفمبر ٥هـ ١٣٦٨ محرم ٤يوم الجمعة 

طفاء المدينة المنورة وتعتبر ثاني فرقة      هـ انضمت إلى الرئاسة فرقة إ     ١٥/٧/١٣٦٧في   •

إطفاء بالمملكة وكانت حديثة النشأة وقتئذ فلم تلبث أن انتقلت من البلدية إلـى شـرطة                

هـ وكان مقرها بالمناخة ولديها سيارة إطفاء واحدة مـن نـوع      ١/٨/١٣٦٨المدينة في   

أفـراد  ) ٦(هـ بسيارة الندروفر وكان عـدد الفرقـة         ١٣٦٩دعمت عام   ) إستديوبيكر(

 .وخالل هذه الفترة تم إنشاء فرقتين أخريين لإلطفاء في كل من الرياض وجدة

 .هـ تم افتتاح الفرقة الثانية في مكة المكرمة وذلك في حارة الباب١٣٧٠في عام  •

 .هـ تم افتتاح فرقة الحجون في مكة المكرمة١٣٧٣في عام  •

 .هـ تم افتتاح فرقة جرول في مكة المكرمة١٣٧٤في عام  •

 .هـ تم افتتاح فرقة أجياد في مكة المكرمة١٣٧٦ام في ع •

هـ تم تحوير مسمى رئاسة عموم المطافئ إلى المديرية العامة لإلطفاء           ١٣٨٠في عام    •

حيث انفصلت عن مديرية األمن العام وأصبح لها ميزانياتها المستقلة وارتباطها المباشر            

 – الطـائف    - كل من القصيم   بوزارة الداخلية وتم في هذا العام إحداث فرق لإلطفاء في         

 . االحساء– عسير – نجران – عرعر – الدمام – الجوف –حائل 



هـ بتغيير مسـمى المديريـة      ٢٤/٣/١٣٨٥ في   ٦٨٥٨صدر األمر السامي الكريم رقم       •

بناء على اقتراح المنظمـة الدوليـة       ) إلى المديرية العامة للدفاع المدني    (العامة للمطافئ   

 :رات عدة أهمهاللدفاع المدني وذلك العتبا

 .إنشاء جهاز يمثل نواة للدفاع المدني بالمملكة نظرا لما لديه من معدات إطفاء-

 .توفير النفقات الباهظة التي تساعد على إنشاء إدارة جديدة للدفاع المدني إلى جانب المطافئ-

 .الدور الهام لجهاز الدفاع المدني بصفة عامة في السلم والحروب-

وم كان من الطبيعي أن تتعدد المهام الملقاة على هذه المديرية لتشمل مختلف             وبتوسيع هذا المفه  

أنواع الحوادث فتم اتخاذ التدابير والخطوات التنفيذية والالزمة للتهيؤ لذلك بإعـادة التشـكيالت              

اإلدارية وتدعيم وحدات الدفاع المدني بالمزيد من اإلمكانات المادية والبشرية وتغطية المزيد من             

ن والقرى بخدمات الدفاع المدني وتوالت منذ ذلك التاريخ صور الدعم والبذل السخي مـن               المد

قبل حكومتنا الرشيدة لهذا الجهاز الحيوي ليغطي بخدماته أنحاء المملكة المتراميـة األطـراف              

 .بواسطة شبكة قوية من المراكز ووسائل االتصال والطيران

 وحددت المهام   ١٠/األمر الملكي رقم م   هـ صدر نظام الدفاع المدني ب     ١٠/٥/١٠٤٦في   •

 .والمسؤوليات فأعيد بناء هياكله التنظيمية لتلبية متطلبات مهام وأدوار الجهاز

 

 :نظام الدفاع المدني ولوائحه/ ثانياً
إن صدور نظام الدفاع المدني ولوائحه يعتبر من أهم انجازات المديرية العامة للدفاع المدني في               

ين الشريفين حفظه اهللا ألن تحديد مسؤوليات ومهام كل قطـاع أثنـاء             عهد موالي خادم الحرم   

الكوارث بما فيها المديرية العامة للدفاع المدني كان مبني على االجتهادات الشخصية مما جعـل    

والة األمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه اهللا يوجهون باألخذ بما هو جديد والعمل               

 .على تطوير هذا الجهاز

ومن هذا المنطلق قامت المديرية العامة للدفاع المدني بعدة دراسات وزيارات لعدد من الـدول               

الشقيقة والصديقة لالستفادة مما وصلوا إليه من تنظيمات في مجال الدفاع المدني وعالقته مـع               

 .الجهات األخرى

وصل إلى صيغة   وبعد دراسة وافية وبحث عميق من لجنة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء تم الت            

وتـاريخ  ) ١٠/م(نهائية لنظام الدفاع المدني الذي صـدر بالمرسـوم الملكـي الكـريم رقـم                

وتـاريخ  ) ٣٠٩٩(هـ والـذي نشـر بجريـدة أم القـرى فـي عـددها رقـم                 ١٠/٥/١٤٠٦

 .هـ٢٨/٥/١٤٠٦

 



 :محتويات النظام •
 :يحتوي نظام الدفاع المدني على ست وثالثون مادة شملت أمور عدة منها

 :الدفاع المدنيتعريف  •
الدفاع المدني هو مجموعة من اإلجراءات واألعمال الالزمة لحماية السكان الممتلكات العامـة             

والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين           

روة الوطنية  سالمة المواصالت واالتصاالت وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الث          

 .وذلك في زمن السلم وفي حاالت الحرب والطوارئ

 

 :مهام الدفاع المدني •
 .يضطلع الدفاع المدني بمهام ومسئوليات في زمن السلم وزمن الحروب والكوارث

 

 :مهامه األساسية وقت السلم •
 :وتتضمن ما يلي) السالمة العامة(مهمة وقائية من الحوادث : أوال

عامة للدولة بتوفير مقومات الحماية المتعددة كالصناعة والتجـارة         تعزيز خطط التنمية ال    -١

 .والزراعة

اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير لمنع وقوع الحوادث والعمل على إزالة مسـبباتها مـن               -٢

 .كافة المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية

 االتصـال كالكتيبـات     تنظيم حمالت التوعية في مجال السالمة باستخدام كافة وسـائل          -٣

والنشرات والملصقات واألفالم والندوات والمؤتمرات والمعارض والصحافة واإلذاعـة         

 .والعروض الحية
 
مهمة عملياتية، وهي التدخل الفوري أثناء وقوع حوادث الحريق واإلنقاذ واإلسعافن : ثانياً

 :وتشمل األمور التالية

 .االنتقال السريع لموقع الحادث -١

 .انقاذ االشخاصالعمل على  -٢

 .تقديم االسعافات للمصابين -٣

 .السيطرة على الحادث بكافة الوسائل الفنية -٤

إعداد تقارير فنية عن الحوادث المختلفة لمعرفة مسبباتها واتخـاذ الخطـوات الكفيلـة               -٥

 .للوقاية من مثيالتها مستقبالً



 

 :مهمة تخطيطية وذلك باتخاذ األمور التالية: ثالثاً

 .ذ األعمال بالتنسيق مع القطاعات ذات العالقةإعداد الخطط وتنفي -١

 .إعداد وتهيئة غرفة عمليات الطوارئ -٢

 .إنشاء المخابي -٣

 .إعداد وتهيئة وتدريب المتطوعين -٤

 .عمل التجارب والتطبيقات الختبار كفاءة األداء -٥

 

 :مهامه األساسية وقت الحروب والكوارث ما يلي
 .ويةتنظيم وسائل اإلنذار من األخطار والغارات الج -١

 .تقييد اإلضاءة وتنفيذ خطط اإلخالء واإليواء -٢

 .مباشرة مكافحة الحرائق واإلنقاذ واإلسعاف في المناطق المنكوبة -٣

 .تحديد مناطق التلوث باإلشعاعات وإبعاد الناس عنها -٤

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتأمين سالمة المواصالت وسير العمل فـي المرافـق               -٥

 . الدمار الناجم عن الحربالعامة وكذلك إزالة آثار

 .إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المنكوبة -٦

هذا وينجز الدفاع المدني مهامه المذكورة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة والقطاعات             

ذات العالقة في سائر أرجاء المملكة وفق خطط توضع مسـبقاً لمواجهـة حـاالت الحـروب                 

 :ندة للدفاع المدنيوالكوارث ومن تلك الجهات المسا

 .وزارة العمل والشؤون االجتماعية -١

 .وزارة الزراعة والمياه -٢

 .وزارة التجارة -٣

 .وزارة التعليم العالي -٤

 .وزارة المعارف -٥

 .وزارة المواصالت -٦

 .وزارة الشؤون البلدية والقروية -٧

 .وزارة الصناعة والكهرباء -٨

 .وزارة البترول والثروة المعدنية -٩

 .وزارة الصحة -١٠



 .,مة لتعليم البناتالرئاسة العا -١١

 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب -١٢

 .الشركة السعودية لالتصاالت -١٣

 .المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني -١٤
 
 :أجهزة الدفاع المدني •

 :يتكون الدفاع المدني من عدة أجهزة ذات مهام واختصاصات محددة وهي

 .مجلس الدفاع المدني •

 .المديرية العامة للدفاع المدني •

 .المتطوعون •

 

 :مجلس الدفاع المدني: أوالً
ويتكن من وزير الداخلية رئيساًن ونائب وزير الداخلية نائباً وعددا من األعضاء يمثلون الجهات              

ذات العالقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على ترشـيح وزيـر                

 .الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني

 

 :مسئوليات مجلس الدفاع المدنيمهام و
 :لمجلس الدفاع المدني مهام واختصاصات منها على سبيل المثال

وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع الالزمة لتنفيذها وتحديد مهـام             -١

 .ومسئوليات األجهزة الحكومية والجهات األخرى

 .ومشاريعهمتابعة تنفيذ اللوائح العامة للدفاع المدني وخططه  -٢

إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السالمة الواجب توافرها في مختلف النشاطات             -٣

الصناعية والتجارية والزراعية والمهن واألعمال والمباني السكنية والمنشآت بما يكفـل           

 .حماية األرواح والممتلكات العامة والخاصة باالتفاق مع الجهات المعنية

دد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصـة وذلـك          إصدار اللوائح التي تح    -٤

 .بالتعاون مع الجهات المعنية

وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني و تنفيذ خططه وإقرار البرامج              -٥

 .الالزمة لذلك

إصدار اللوائح الالزمة لتنظيم أعمـال المتطـوعين، وتحديـد شـروطهم وحقـوقهم               -٦

 .وواجباتهم



 لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها، وإجراءات عملهـا، وأماكنهـا، والجهـات             تشكيل -٧

 .الممثلة فيها، ورئيس كل منها

تحديد وتصنيف األماكن، والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كلياً أو جزئياً              -٨

 وكذلك األماكن والمنشآت التي توضع فيها األجهزة الالزمة لتنفيـذ عمليـات الـدفاع             

 .المدني، ووضع القواعد الالزمة لتقدير األضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك

تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشـكيل هيئاتهـا،              -٩

وتأمين الوسائل التي يتم بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف             

 .لومات والتعليماتالعمليات العسكرية لتبادل المع

الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المـدني تمهيـداً             -١٠

 .إلحالته إلى وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اقتراح االعتمادات الالزمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه، ومشـاريعه           -١١

 ذوي الشخصـية المعنويـة      في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية، واألشخاص     

 .العامة، بالتنسيق مع الجهة المعنية

 

 :المديرية العامة للدفاع المدني: ثانياً
 تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الـدفاع المـدني      -

 .وفق أحكام الميزانية

يرية العامة للدفاع المدني وحسـن       مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المد         -

سير العمل فيها والبث في شئونها المختلفة واإلشراف على فروعهـا وذلـك وفـق األنظمـة                 

 .والتعليمات

 

 :مهام ومسئوليات المديرية العامة للدفاع المدني
 :للمديرية العامة للدفاع المدني مهام واختصاصات منها على سبيل المثال

 .جراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذهااقتراح خطط ومشروعات وإ -١

تنفيذ ما يدخل في اختصاصها من خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيمـا              -٢

 .يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات

اخليـة  إتخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر بها قرار من وزير الد            -٣

 .ورئيس مجلس الدفاع المدني على أنها كارثة



توفير الطعام، والكساء، والمأوى، والعالج، واإلسعافات األولية وغير ذلك للمتضررين           -٤

 .في أوقات الكوارث وفق الئحة يضعها مجلس الدفاع المدني

يمـا  االتصال بالوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون ف           -٥

 .بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني

 .تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي -٦

تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصـة            -٧

 .بالدفاع المدني

ـ         -٨ ات الالزمـة للموضـوعات     اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني وإعداد الدراس

 .المعروضة على المجلس

تقديم التوصيات الالزمة للجهات المختصة للتعويض عـن األضـرار التـي تسـببها               -٩

 .الكوارث أو أعمال العدو

تنفيذ برامج التدريب الالزمة ألعمال الدفاع المدني حسب ما يقـرره مجلـس              -١٠

 .الدفاع المدني

 .مرينات الدفاع المدنياقتراح األوقات المناسبة إلجراء تجارب وت -١١

 .اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني -١٢

 

 :المتطوعون: ثالثاً
وهم المواطنون والمقيمون الذين يجدون في أنفسهم الرغبة لالنخراط في مهام وأعمال الـدفاع              

 .المدني وفق خطط مدروسة والئحة يضعها مجلس الدفاع المدني

 

 :اللوائح
بر اللوائح ذات أهمية بالغة فهي تفسر كيفية تنفيذ مواد النظام والقرارات الصادرة من مجلس               تعت

الدفاع المدني حيال الوصول إلى هدف الدفاع المدني في حماية السـكان والممتلكـات العامـة                

والخاصة وإغاثة المنكوبين في حال السلم والحرب أو الكوارث الطبيعية الصناعية ومـن تلـك               

 :ح على سبيل المثال ال الحصراللوائ

 

 :لوائح صادرة: أوالً
 .الئحة شروط السالمة ومكافحة الحريق واإلنذار بمحطات بيع وتوزيع المحروقات -١

 .الئحة شروط السالمة الواجب توفرها في مستودعات األخشاب -٢



 .الئحة شروط السالمة الواجب توافرها في المناجر -٣

 .في مواقع اإلنشاءاتالئحة قواعد السالمة الواجب اتباعها  -٤

 .الئحة شروط السالمة ووسائل اإلطفاء والمراقبة واإلنذار في المنشآت -٥

 .الئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توفرها في مستودعات التخزين -٦

 .الئحة مسئوليات المختص بأعمال السالمة واألمن الصناعي في الوزارات والمصالح -٧

 .حماية الواجب توفرها في المباني السكنيةالئحة اشتراطات السالمة وسبل ال -٨

 .الئحة اشتراطات السالمة وسبل الحماية الواجب توفرها في محالت األنشطة التجارية -٩

الئحة شروط السالمة الواجب توفرها في محالت بيـع وتخـزين اسـطوانات              -١٠

 .الغاز

 .الئحة اشتراطات السالمة الواجب توفرها في مالعب األطفال بالحدائق العامة -١١

 .الئحة شروط السالمة الواجب توفرها في ورش إصالح السيارات واآلليات -١٢

 .الئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توفرها في المخابز -١٣

 .الئحة شروط السالمة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات الوقود -١٤

 

 :لوائح تحت اإلجراء: ثانياً
 .لعاليةالئحة شروط السالمة الواجب توافرها في المباني ا -١

 .الئحة متطلبات السالمة في المستشفيات -٢

 .الئحة المغاسل البخارية -٣

 .الئحة السالمة في المكتبات العامة -٤

 .الئحة المخالفات والغرامات المالية لألنشطة التي صدرت لها لوائح -٥

 .الئحة من تقتضي المصلحة استدعائهم في حاالت الطوارئ -٦

 .الئحة المصاعد الكهربائية -٧

 . والضبط والتحقيقالئحة التفتيش -٨

 ).الصواوين(الالئحة التنظيمية لخيام الحفالت  -٩

 

 :لوائح قيد الدراسة والمناقشة: ثالثاً
 .الئحة األنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة -١

 .الئحة السالمة ومكافحة الحريق بالصيدليات -٢

 .لمواد الكيميائيةتعليمات مواد البناء والتشطيبات لمستودعات تخزين ا -٣



 .تعليمات السالمة ألعمال ورش الذهب -٤

 .تعليمات السالمة الستخدام اسطوانات الغاز بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة -٥

 .تعليمات السالمة بالمولدات االحتياطية في المباني العالية -٦

ة في  اشتراطات السالمة الواجب توافرها للرافعات الخاصة بتنظيف الواجهات الزجاجي         -٧

 .العمائر المتعددة األدوار

 .شروط ومتطلبات السالمة في مستودعات تخزين الذخيرة والمتفجرات -٨

 .متطلبات السالمة في مستودعات األدوية البيطرية -٩

 .متطلبات السالمة الخاصة بلوحات النيون الدعائية -١٠

 تعليمات السالمة في المسابح -١١

 .سائل النقل البريشروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في و -١٢

 .اشتراطات وتعليمات الخاصة ببرادات المياه في األماكن العامة -١٣

 

 



 الفصل الثاني

 التخطيط والتدريب
 

 :التخطيط والتطوير: أوالً

 :الهدف-١
إعداد الخطط لجهاز الدفاع المدني وإعداد كافة التنظيمات الهيكلية والصالحيات اإلدارية لكافـة             

كذلك إعداد وتحليل البيانات اإلحصائية واعداد خطط الصرف ومشروع         أقسام وفروع المديرية و   

الميزانية لتحقيق أهداف ومهام ومسؤوليات الجهاز طبقاً لما ورد في نظام الدفاع المدني ولوائحه              

ومتابعة تنفيذ الخطط والتنظيمات العامة بعد اعتمادها من المدير العام ومعاونة أقسام المديريـة              

 .التفصيليةفي إعداد خططها 

 

 :اإلنجازات-٢
 :في مجال التطوير اإلداري-أ

 :هـ١٣٤٦في عام 

تم تشكيل أول فرقة إطفاء في المملكة العربية السعودية انفاذا لألمر السامي الكريم الصادر في 

هـ بشأن نظام دائرة البلدية في مكة المكرمة واشتمل على إحداث فرقة إطفاء ١/١/١٣٤٦

 .ضمن جهاز البلدية

 :هـ١٣٨٧ام في ع

 وتـاريخ   ٩تم تشكيل أول مجلس للدفاع المدني وذلك بناءا على قرار مجلس الـوزراء رقـم                

 .هـ١٦/١/١٣٨٧

 :هـ١٤٠٦في عام 

هـ صدر مرسوم ملكي كـريم      ٢٣/١/١٤٠٦ وتاريخ   ٢٥بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم       

 :هـ يقضي بما يلي١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/برقم م

 .لدفاع المدني الجديد الموافقة على نظام ا-

 . اعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني-

وقد روعي عند وضع نظام الدفاع المدني مدى ما توصل إليه القطاع من تطور فـي النـواحي                  

التنظيمية واإلدارية فجاء النظام الجديد مواكبا للمستجدات التي حدثت سواء داخل جهاز الـدفاع              

 . جسامة المسئولية الملقاة على عاتق هذا الجهازكما روعي فيه أيضاً. المدني أو خارجه



 :هـ١٤١٠في عام 

أعيد تشكيل الدفاع المدني وذلك استجابة لبعض المستجدات اإلدارية والتنظيمية التـي طـرأت              

 .على هذا الجهاز

 :هـ١٤١٤في عام 

هـ ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  ) أ(وتمشياً مع األمر الملكي الكريم الصادر بموجبه نظام المناطق رقم           

فقد تم إعادة التنظيم اإلداري للمديرية العامة للدفاع المدني والذي قسمت فيه مـديريات الـدفاع                

مديرية مرتبطة بالمديرية العامة للدفاع المدني بالريـاض ثـم          ) ١٣(المدني بالمناطق إلى عدد     

داد هذا  يرتبط بالمديريات في المناطق إدارات للمحافظات من مختلف الفئات بلغ عددها حتى إع            

 .إدارة في كافة محافظات المملكة) ٧٥(الكتاب 

ويرتبط بتلك اإلدارات في المحافظات وحدات في أمهات المدن الرئيسية في المناطق وتـرتبط              

باقسام داخل المدينة مراكز دفاع مدني خارج المدن في المراكز اإلدارية والتـي بلـغ عـددها                 

 .مركزاً وفرقة حتى إعداد هذا الكتاب) ٤٣٨(

اصدرت إدارة التنظيم بالمديرية العامة للدفاع المدني جميع مهام الجهات اإلدارية المختلفة وفق             

تسلسل المسئولية وأصبح جميع مديري اإلدارات يعملون وفـق مهـام وصـالحيات مكتوبـة               

وواضحة ألداء العمل الموكل إليهم كما أن إدارة التنظيم حالياً تعمل على وضع اللمسات األخيرة               

وصف الوظيفي لكل وظيفة من الوظائف التي تقوم بالعمل في تخصصـات الـدفاع المـدني                لل

لألفراد والذي نتوقع أن يحدد لكل شخص مهمته بدقة ويوضح شروط شغل الوظيفة والمهارات              

 .المطلوبة ألداء العمل



 
 :خدمات الدفاع المدني-ب

كل مواطن فهي بمثابـة صـمام       تعتبر خدمات الدفاع المدني من الخدمات الهامة والضرورية ل        

األمان والدرع الواقي الذي يحمي أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين من أخطـار حـوادث              

الحريق واإلنقاذ ومن أخطار الكوارث والحروب ولهذا فإنها مطلب تسعى حكومة هـذه الـبالد               

ولقـد سـعت    . لهجـرة الرشيدة إلى توفره للمواطن أينما كانت إقامته في المدينة أو القرية أو ا            



المديرية العامة للدفاع المدني وحسب توجيهات والة األمر حفظهم اهللا إلى وضع خطط خمسـية               

لتلبية احتياج المواطنين من خدمات الدفاع المدني والعمل على التوسع في نشر خدمات الـدفاع               

هد تولي خادم   هـ وفي هذا العهد الميمون ع     ١٤٠٢المدني لتغطية كافة مناطق المملكة ومنذ عام        

الحرمين الشريفين مقاليد الحكم فقد توسعت المديرية العامة للدفاع المدني في تطوير خدماتها فقد              

 :تم إنشاء الخدمات التالية خالل العشرون سنة الماضية

 

 :مديريات الدفاع المدني بالمناطق
تى تم فصله من مديرية     لقد كان بداية الدفاع المدني كإدارة في مديرية األمن العامة وقد تطور ح            

هـ وجعله مديرية عامة للدفاع المدني يكون ارتباطها بمقـام وزارة           ١٣٨٥األمن العام في عام     

الداخلية وذلك ألهمية ما يقوم به هذا القطاع من خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين فـي هـذه                 

اطق الريـاض ومكـة     البالد الطاهرة وكانت تتبع هذه المديرية أربعة قيادات فقط في كل من من            

هـ تم تغيير مسمى هذه القيادات إلى مديريات للدفاع      ١٤١٤المكرمة والشرقية وعسير وفي عام      

مديريات للدفاع المدني في بقية منـاطق المملكـة         ) ٩(المدني بالمناطق وكذلك تم إحداث عدد       

 .مديرية للدفاع المدني) ١٣(لتصبح عددها 

 

 :إدارات الدفاع المدني
إدارة فقط وتنفيذا لتوجيهات    ) ١١(هـ  ١٤٠٢ارات الدفاع المدني بالمناطق قبل عام       كانت عدد إد  

والة األمر في هذه البالد المباركة بالعمل على ما فيه تطوير أعمال هذا الجهاز فقد تم إحـداث                  

إدارة للدفاع المدني في جميع المدن الرئيسية والمحافظات بالمناطق ليصبح عدد هذه            ) ٦٤(عدد  

إدارة تقوم بمهام األعمال اإلدارية والعمل على تطوير األداء الميداني للمراكـز            ) ٧٥(ت  اإلدارا

والوحدات التابعة لها والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق األعمال الميدانية ووضع الخطط             

 .الالزمة لتلك المراكز والوحدات لتطوير أدائها وزيادة فعالياتها واستكمال نقص تشكيالتها

 

 :سام الدفاع المدنياق
إن فكرة إنشاء األقسام لكي تكون مساندة ألعمال اإلدارات في المدن الرئيسـية الكبيـرة التـي                 

تتواجد بها أعداد كبيرة من الوحدات مع العلم أن هذه األقسام تحتوي كذلك على وحدات اإلطفاء                

 أقسام وتم إحداث عدد     )١٠(هـ  ١٤٠٢واإلنفاذ ألعمال المساندة وكان عدد هذه األقسام قبل عام          

قسماً في المـدن الرئيسـة      ) ٣٣(قسماً أي ما يزيد عن الضعف ليصبح عدد هذه األقسام           ) ٢٣(

 ). األحساء– الدمام – المدينة المنورة – الطائف – جدة – العاصمة المقدسة –الرياض (



 

 :مراكز الدفاع المدني
لها احتكاك مباشـر بـالجمهور والتـي        تعتبر مراكز الدفاع المدني هي الجهات التنفيذية والتي         

هــ  ١٤٠٢تعكس ما وصل إليه الدفاع المدني من تطور وقد كان عدد هذه المراكز قبل عـام                 

مركزا للدفاع المدني فـي المراكـز       ) ١٥٥(مركزاً فقط ومنذ ذلك الحين تم إحداث عدد         ) ٢٨(

مركـزاً  ) ١٨٣(ا الحالي   اإلدارية التابعة للمحافظات بالمناطق ليصبح عدد هذه المراكز في وقتن         

وال زالت المديرية العامة للدفاع المدني تعمل جاهدة إلى نشر هذه المراكز في جميع المراكـز                

اإلدارية وفقا لما يتم تأمينه من إمكانات بشرية وآلية في الميزانيات السنوية للمديريـة العامـة                

 .للدفاع المدني

 

 :وحدات الدفاع المدني
) ١٥٢(وحدة حتى وصلت اآلن إلى      ) ١٠٢(هـ  ١٤٠٢المدني قبل عام    كان عدد وحدات الدفاع     

وحدة في جميع مدن ومحافظات المملكة وذلك تلبية لالحتياجات المتزايدة لخدمات الدفاع المدني             

داخل المدن والمحافظات والقرى والهجر وتتكون هذه الوحدات من وحدات لإلطفـاء واإلنقـاذ              

اشر الحوادث في الموقع المحدد لكل وحدة حيث تقسم المدينة          واإلسعاف والساللم والكمامات وتب   

إلى عدة مواقع تتولى هذه الوحدات مسئولياتها داخل الموقع المحدد لها وهو نتاج طبيعـي لمـا                 

 .تشهده مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة من نمو متسارع في جميع المجاالت

 

 :قوات الطوارئ الخاصة
لخاصة مباشرة الحوادث في حالة الكوارث والحـوادث الكبيـرة          إن من مهام قوات الطوارئ ا     

المتطورة وقد تم تجهيز هذه القوات بأحدث األجهزة وتم تدريب أفرادها على أعمال الحـوادث               

الكبيرة والمتطورة والتي تتطلب مواجهة خاصة ومن مهامها في حاالت الحرب إخالء المواقـع              

قـوات  ) ٥(ء المواطنين بها ويبلغ عـدد هـذه القـوات           المستهدفة وتأمين المواقع اآلمنة إليوا    

 .للطوارئ بالمناطق تتبع قيادة قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني

 .هـ١٤٢٢هـ وحتى عام ١٤٠٢والجدول التالي يوضح عدد هذه الخدمات المحدثة من عام 

 



 )١(جدول رقم 

 هـ١٤٢٢هـ إلى ١٤٠٢تطور خدمات الدفاع المدني منذ عام 
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 ٣ ٢ ٣ ١٠٢ ٢٨ ١٠ ١١ ١ هـ١٤٠٢قبل 

 ٠ ٢ ١ ١٢ ٥ ٠ ٠ ٠ هـ١٤٠٢

 ٠ ١ ٠ ١٣ ٢ ١ ٠ ٠ هـ١٤٠٣

 ٢ ٠ ٠ ١٤ ٨ ٠ ٠ ٠ هـ١٤٠٤

 ٠ ٠ ٠ ١٣ ١٠ ٢ ٠ ٠ هـ١٤٠٥

 ٠ ١ ٠ ٨ ٧ ١ ٠ ٠ هـ١٤٠٦

 ٠ ٠ ٠ ٦ ٩ ٠ ٥ ٤ هـ١٤٠٧

 ٠ ٠ ٠ ٧ ٦ ٤ ٠ ٠ هـ١٤٠٨

 ٠ ٠ ٠ ٨ ١٥ ٥ ١ ٠ هـ١٤٠٩

 ٠ ٠ ٠ ٩ ١٩ ٠ ١٤ ٠ هـ١٤١٠



 ٠ ٠ ٠ ٧ ١٠ ٠ ١ ٠ هـ١٤١١

 ٠ ٠ ٠ ١٠ ١٦ ١ ٤ ٠ هـ١٤١٢

 ٠ ٠ ٠ ٥ ١٢ ٠ ٦ ٠ هـ١٤١٣

 ٠ ٠ ٠ ٨ ٢ ٠ ١ ٩ هـ١٤١٤

 ٠ ٠ ٤ ٢ ٧ ٠ ٠ ٠ هـ١٤١٥

 ٠ ٠ ٠ ٥ ١ ٠ ٣ ٠ هـ١٤١٦

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ هـ١٤١٧

 ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٨ ٢٤ ٠ هـ١٤١٨

 ٠ ٤ ٠ ٦ ٣ ٠ ٣ ٠ هـ١٤١٩

 ٠ ٠ ٠ ٤ ١ ٠ ٠ ٠ هـ١٤٢٠

 ٠ ٠ ٠ ١ ٤ ١ ٢ ٠ هـ١٤٢١

 ٠ ٠ ٠ ١١ ١٥ ٠ ٠ ٠ هـ١٤٢٢



 ٥ ١٠ ٤ ٢٥٤ ١٨٣ ٣٣ ٧٥ ١٣ المجموع

 

 

 
 

 



 :التدريب: ثانياً

 :الهدف-١
ق مـن خـالل تأهيـل       تلبية االحتياجات التدريبية ألقسام المديرية العامة وكافة فروعها بالمناط        

وإعداد منسوبيها من الضباط واإلفراد والموظفين المدنيين في مجاالت العمل الميداني والفنـي             

واإلداري والمالي والتنظيمي وتحقيق السياسات العامة للتدريب في كافة أعمال الـدفاع المـدني       

 .طبقاً لما ورد في نظام الدفاع المدني ولوائحه

 

 :االنجازات-٢
ب أهمية بالغة في عملية رفع مستوى األداء واألخذ بما هو جديد في عـالم اإلطفـاء                 إن للتدري 

واإلنقاذ ورفع مستوى المهارة لضباط وأفراد الدفاع المدني وقد راعت المديرية العامة للـدفاع              

المدني هذا الجانب فأولت جل اهتمامها له فتم إحداث معهد للـدفاع المـدني لعقـد الـدورات                  

متقدمة لمسنوبي الجهاز والجهات الحكومية األخرى ذات العالقة ومن ثم تم تأسيس            التأسيسية وال 

مركزين للتدريب في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة وبعـد ذلـك ومـن عـام                  

مراكز للتدريب لتقوم بالعملية التدريبية وإكساب منسوبي هذا الجهـاز          ) ٨(هـ تم إنشاء    ١٤٠٢

 .بأعمالهم بالصورة المطلوبةوالمهارات الالزمة للقيام 

 :وفيما يلي أهم إنجازات اإلدارة العامة للتدريب خالل هذه الفترة

خالل هذه الفترة تطور التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني من شعبه إلـى إدارة                •

 .عامة مما أعطى أعمال التدريب البعد واإلمكانيات المطلوبة

 – حائل   –الرياض  (كز في كل من المناطق التالية       هـ تم افتتاح ستة مرا    ١٤٠٢في عام    •

 ). المدينة المنورة– عسير – مكة المكرمة –الشرقية 

 –نجـران   ( مراكز للتدريب في كل من المناطق التالية         ٤هـ تم إحداث    ١٤١٩في عام    •

 مراكـز   ١٠ليصبح عدد مراكز تـدريب الـدفاع المـدني          )  تبوك – القصيم   –الجوف  

 .للتدريب

ين التدريب ممثل للمديرية العامة للدفاع المـدني وبـين كـل مـن وزارة               تم التنسيق ب   •

المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات والتدريب الفني والتعليم المهنـي علـى إدخـال            

 .وقد تحقق ذلك) بنين وبنات(مبادئ عن السالمة والدفاع المدني في مناهج التعليم العام 

ة لمعهد الدفاع المدني ولدورات مراكز التدريب فـي         تم تطوير المناهج الدراسية المقرر     •

خطة تستهدف االرتقاء بمستوى العملية التدريبية على ايدي نخبة مـن ابنـاء الجهـاز               

 .المؤهلين في مختلف التخصصات العلمية



خالل هذه الفترة تم ابتعاث مئات من الضباط وضباط الصف للدراسـة فـي مختلـف                 •

ة وخارجها في العلوم والتخصصات ذات الصلة بمهـام         الجامعات والكليات داخل المملك   

وتدابير الدفاع المدني وقد حصلوا على شهادات الدكتوراة أو الماجستير والبكـالوريوس      

 .والدبلوم والدورات التخصصية األخرى

تم توظيف واستقطاب ثالثمائة وخمسـة وسـبعون ضـابط جـامعي مـن مختلـف                 •

 .التخصصات

ن معهد الدفاع المدني بالرياض بلغ مجمـوع طالبهـا          تم تخريج ستا وعشرين دورة م      •

 .طالب يمثلون حاليا رافدا أساسياً وهاما للقوى العاملة في القطاع) حوالي أربعة آالف(

عقد الدورات المختلفة من تأهيلية وتخصصية في مختلف تخصصات الـدفاع المـدني              •

جهات والمراكز  للعاملين في القطاع من ضباط وضباط صف وموظفين والتنسيق مع ال          

كمـا تـم تـدريب      . والمعاهد التدريبية البتعاث آالف من منسوبي القطاع للتدريب فيها        

وتأهيل اآلالف من منسوبي القطاعات الحكومية واألهلية في مجاالت السالمة والحماية           

 .المدنية

 والجدول التالي يوضح أعداد المتدربين خالل هذه الفترة

 )٢(جدول رقم 

 هـ١٤٢٢هـ وحتى ١٤٠٢المتدربين منذ عام جدول يوضح عدد 
 عدد المتدربين الجهة

 ٤٣٠ خارج المملكة

 ٥٧٧٦ داخل المملكة

معهد الدفاع المـدني ومراكـز      

 التدريب

٣٩٨٧٠٨ 

 ٤٥٩١٤ المجموع

 



 
 

 

 



 :الرياضة: ثالثاً
حقق الدفاع المدني المركز األول وكاس سمو سيدي وزير الداخلية العام فـي بطولـة                -١

 .هـ١٤١٠ نايف في جميع األلعاب عام األمير

حقق منتخب الدفاع المدني الختراق الضاحية المركز األول وكأس سمو سيدي وزيـر              -٢

 .هـ١٤١٠الداخلية على مستوى قطاعات قوى األمن الداخلي لعام 

حقق منتخب الدفاع المدني المركز الثاني في بطولـة األميـر نـايف علـى مسـتوى                  -٣

 .هـ١٤١٤ لعام القطاعات في جميع األلعاب

حقق منتخب الدفاع المدني بطولة السداسيات والمركز األول والتي نظمتها جامعة الملك             -٤

 .هـ١٤١٧سعود على مستوى األندية والهيئات الحكومية لعام 

حقق منتخب الدفاع المدني الختراق الضاحية المركز األول لبطولة المملكـة للهيئـات              -٥

 .هـ٤/٨/١٤١٩والتي أقيمت يوم االثنين الموافق 

حقق الدفاع المدني لكرة القدم المركز األول وذلك في بطولة السداسيات التـي نظمهـا                -٦

 .هـ١٥/٩/١٤١٩-٢اإلتحاد الرياضي السعودي لقوى األمن الداخلي خالل الفترة من 

حقق منتخب الدفاع المدني للرماية المركز األول في بطولة الهيئات لجميـع األسـلحة               -٧

ان الرماية بمدينة تدريب األمن العام على المسـتوى المبتـدئين           والتي أقيمت على ميد   

 .هـ١٤١٩/١٤٢٠

قامت إدارة الشؤون الرياضية وبجهود ذاتية بالعمل على إنشاء منشأة رياضية مكونـة              -٨

ومدرجات ومنصة رئيسية وصالة رياضية لجميع األلعاب       ) مزروع(من ملعب كرة قدم     

 .ولمبي مغطى بمواصفات عالية جداًوجاري العمل اآلن على إنشاء مسبح نصف أ

تقوم إدارة الشؤون الرياضية بالتنسيق مع اإلتحاد السعودي لقوى األمن الداخلي بعمـل              -٩

دورات مختلفة وذلك في اإلدارة والتنظيم في المجال الرياضي وكذلك التربيـة البدنيـة     

اعات معهد األساسية وألعاب الدفاع عن النفس وجميع هذه الدورات تقام على مالعب وق         

 .إعداد القادة بالرياض

حقق منتخب الدفاع المدني المركز األول على كـأس سـمو وزيـر الداخليـة                -١٠

هـ كما حقق منتخب الدفاع المدني لكرة القدم المركـز          ١٤٢١الختراق الضاحية لعام    

 .الثاني في تلك البطولة

حقق منتخب الدفاع المدني المركز األول في سـباق المـارثون الـذي نظمـه                -١١

 .هـ١٤٢١مستشفى قوى األمن الداخلي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين لعام 



تقوم إدارة الشؤون الرياضية بتدريب منسوبي المديرية العامة للـدفاع المـدني             -١٢

والملتحقين بالدورات في السباحة والغطس والتي يتم عقدها سـنوياً بمركـز التـدريب              

 .بدنية بإدارة الشؤون اإلدارية بالشفاءبالرياض وكذلك عقد دورات التربية ال

تقوم إدارة الشؤون الرياضية بإقامة نشاطات رياضية مختلفة في بعض األلعاب            -١٣

الفردية والجماعية وذلك لمسنوبي القطاعات وابنائهم في السباحة ورفع األثقال ورفـع            

 .معدل اللياقة البدنية والتايكوندو والجودو

التنسيق مع االتحادات الرياضية التابعة للرئاسـة       تقوم إدارة الشؤون اإلدارية ب     -١٤

العامة لرعاية الشباب ومعهد إعداد القادة بإلحـاق أي مـدرب أو إداري أو رياضـي                

 .ممارس الي من األلعاب الفردية أو الجماعية بدورات تدريبية وإدارية تعقد لديهم

الفتـرة مـن   المشاركة في بطولة العالم بسيدني لألطباق باستراليا للرماية فـي        -١٥

 .هـ١٤٢٠ ذو الحجة ٢٦-١٠

 



 
 

 

 

 



 

 :مركز الدراسات والبحوث: رابعاً
إن الهدف من إنشاء مركز الدراسات والبحوث هو عمل الدراسات والبحوث الالزمـة لتطـوير    

أعمال الجهاز وآلياته لتكون مالئمة للعمل حسب طبيعة المنطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات              

كز الدراسات والبحوث في الدفاع المدني بجهود كبيرة في مجـال تحـديث             وقد قام مر  . العالقة

 :وتطوير اآلليات وفيما يلي أهم إنجازات المركز

تم إعداد المواصفات الفنية لجميع اآلليات التي تم تأمينها للدفاع المدني وكـان آخرهـا                •

والتـي  )  سـنوركل  – ساللم   – إنقاذ   –إطفاء  (سيارة  ) ٤٦٠(المواصفات الخاصة لعدد    

 .أمنت مباشرة على طريق أربع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال

قام المركز بتطوير أداء وآليات الدفاع المدني وذلك بتركيب مضخة وقاذف الستخدامها             •

 .كسيارة إطفاء إلى جانب المهمة الرئيسية وهي نقل المياه

مل خالل مواسم الحج    قام المركز بتشكيل فريق بحث علمي خاص باألبحاث الميدانية يع          •

فقط بغرض رفع مستوى األداء الميداني لفرق الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة، حيـث             

قدم خالل العشر سنوات الماضية العديد من البحوث الميدانية والتي كان لها األثر فـي               

تطوير خدمات الدفاع المدني وبعض القطاعات األمنية األخرى وذلك من خالل عناصر            

 .مؤهلةمتخصصة و

 

 بيان ببعض من الدراسات والبحوث المعدة من قبل منسوبي الجهاز
 اسم المعد عنوان البحث أو الدراسة م

١ 
سبل الوقاية من الحريق في منطقة المشاعر 

 المقدسة
 مركز الدراسات والبحوث

٢ 
مدى استجابة الحجاج لوسائل التوعية 

 واإلعالم
 مركز الدراسات والبحوث

٣ 

عوبات التي تواجه فرق الدفاع العوائق والص

المدني عند االنتقال للحرائق في المشاعر 

 المقدسة

 مركز الدراسات والبحوث

٤ 
مشروع الخيام الجديدة ومتطلبات التغيير 

 في مهام وأعمال الدفاع المدني
 مركز الدراسات والبحوث

 محمد حمزة سيبية/ لواء النظام التطوعي للدفاع المدني ٥



 عبدالرحمن أبكر ياسين/ عميد ستخدام المتفجراتاإلرهاب با ٦

٧ 
بيئة العمل وعالقتها بإصابة رجل الدفاع 

 المدني
 سليمان عبداهللا العمرو/ عقيد

٨ 
دور عمليات الطوارئ في أعمال الدفاع 

 المدني
 علي عطا اهللا القثامي/ مقدم

٩ 
مدى تلبية البرامج التدريبية بالمعهد 

 ملينلالحتياجات التدريبية للعا
 محمد عبده الصهدي/ مقدم

١٠ 
تطبيق قواعد السالمة المنزلية وأثرها في 

 الحد من الحوادث المنازل
 حسن/ رائد

١١ 
اشتراطات السالمة المنزلية وأثرها في الحد 

 من حوادث المنازل
 عايش أحمد الطلحي/ رائد

١٢ 
دور التدريب في رفع كفاية ضباط الدفاع 

 المدني
 لغامديعائض جمعان ا/ رائد

١٣ 
فعالية أنظمة السالمة واألمن الصناعي في 

 حماية البيئة من التلوث
 أحمد جار اهللا القحطاني/ رائد

١٤ 
دور اإلدارة التربوية في تنمية العالقات 

 اإلنسانية لدى رجال األمن
 سيف معيض القحطاني/ رائد

 تقييم تجارب خطط طوارئ الدفاع المدني ١٥
حمود سليمان / نقيب

 طانيالقح

١٦ 
الزالزل في المملكة خالل الفترة من 

 هـ١٤٢٠-١٤٠٥
 بندر نايف المطيري/ نقيب

 فهد عبداهللا النفيعي/ نقيب دور االتصال واإلعالم في توعية الحجاج ١٧

 عبداهللا محمد القرني/ نقيب اإلخالء واإليواء في حاالت الكوارث ١٨

 يى علي الغامدييح/ نقيب بناء نظام معلومات األجهزة األمنية ١٩

٢٠ 
السالمة ودورها في الحد من الحوادث في 

 المنشآت الصناعية
 وليد عبداهللا الرزقان/ نقيب

 

 

 



 الفصل الثالث

 الشؤون اإلدارية والمالية
 

 :تطوير اآلليات والمعدات
القدرة على مواجهة األخطار الناجمة عن الكوارث مهما كان حجمها صغيرا أم كبيرا طبيعيـة               

م صناعية كل ذلك يعتمد في الدرجة األولى على ما يتوفر لدى رجال الدفاع المدني وبين                كانت أ 

ايديهم من قدرات وإمكانيات آلية مجهزة فنياً عالياً وفي حالة تشغيلية جيدة تمكنهم مـن تأديـة                 

 .مهامهم على الوجه المطلوب

الدفاع المـدني علـى     وعندما نستعرض هذه اإلمكانيات اآللية التي ساهمت في تطوير خدمات           

مدى األعوام الماضية، يتضح لنا الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين فـي               

توفيرها وتأمينها واالستفادة من كل ما هو جديد في هذا المجال والحرص على تلبية االحتياجات               

 .الالزمة ألعمال الدفاع المدني من آليات ومعدات في جميع أنحاء المملكة

 :وفيما يلي نورد مراحل توريد عربات اإلطفاء واإلنقاذ منذ ما يزيد عن عشرين عاماً

عربـة  ) ١٠٣٧(هـ قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتوريد عـدد          ١٤٠٢قبل عام    •

إطفاء أمريكية الصنع مجهزة بمضخات إطفاء وذات مواصفات تتالءم مع طبيعة المهام            

 .اإلطفائية

عربة إطفاء وهي عربات ذات ) ٢١٠( توريد عدد  – بفضل اهللا    –هـ تم   ١٤٠٣في عام    •

تقنيات جيدة، نمساوية الصنع مجهزة بتجهيزات فنية متطورة وال زالت في الخدمة حتى             

 .اآلن

هـ ظهرت الحاجة إلى وجود عربات إطفاء صغيرة قادرة على التدخل           ١٤٠٧في عام    •

عربة إطفاء وهي   ) ١٠(وريد عدد   السريع في األماكن الضيقة فقامت المديرية العامة بت       

 قدرتها على تحقيق األغراض التـي أمنـت مـن           – والحمد هللا    –إيطالية الصنع وثبت    

 .وال زالت في الخدمة حتى اآلن. أجلها

عربة مخصصة لعمليات اإلنقاذ نمسـاوية الصـنع        ) ٢٥(هـ تم توريد    ١٤٠٩في عام    •

 .مجهزة بتجهيزات فنية متطورة

عربة إطفاء عن طريق إحدى المؤسسات      ) ٦٠٠(ريد عدد   هـ اكتمل تو  ١٤١٠في عام    •

الوطنية وتتميز هذه العربات عن غيرها سعتها ألكبر كمية من المياه فهي مـن نـوع                

جالون مجهزة بمضخة إطفاء وثبت كفاءتهـا عمليـاً         ) ٤٠٠٠(وايت ال تقل سعته عن      

 .وأغلب فرق اإلطفاء تعتمد عليها بشكل أساسي في تنفيذ عمليات اإلطفاء



هـ صدرت الموافقة الكريمة على توريد أسطول من المعدات واآلليـات        ١٤١٩في عام    •

آلية من بيرس وأمير جنسي ون األمريكية وشركة بـاي          ) ٤٦٠(المدني بلغ مجموعها    

 :اإليطالية وكانت هذه اآلليات على النحو التالي

 :شركة بيرس •

 .إطفاء صناعية-

 .إطفاء كبيرة-

 .سيارة ساللم-

 :جينسي ونشركة امير  •

 .سيارة السنوركل-

 :شركة باي اإليطالية •

 .إطفاء صغيرة-

 .إنقاذ صغيرة-

واكتمل توريد هذه العربات وأدخلت الخدمة في جميع أنحاء المملكة لتواكب التطور العمرانـي              

 .والصناعي الذي وصلت إليه بالدنا الحبيبة وهللا الحمد

لفعاليتها عملياتياً من   ) وايت(نوع  عربة إطفاء من    ) ٦٠(وفي نفس العام تم توريد عدد        •

 .إحدى المؤسسات الوطنية

سيارة مجهزة من عدة جهات وعدد من       ) ٣٦٥(هـ تم توقيع عقد توريد      ١٤٢٢في عام    •

 .األجهزة والمعدات الفنية التخصصية

عربة ومعـدة   ) ٢٠٠(لقد خصص ألعمال الدفاع المدني في مواسم الحج ما يقارب من             •

ستودعات قريبة من مكة المكرمة وتهيئتها وتجهيزهـا سـنوياً          وجهاز يتم تخزينها في م    

لهذا الغرض، باإلضافة إلى اعتبارها مخزون إلسناد مديريات الدفاع المدني بالمنـاطق            

 .في الحاالت الطارئة

إضافة إلى ما سبق قامت المديرية العامة للدفاع المدني خالل األعوام السـابقة بتوريـد                •

ركات والمؤسسات الوطنية لتلبية االحتياجـات اإلداريـة    عربات متنوعة عن طريق الش    

مثل النقل والخدمات ودوريات السالمة والدراجات الناريـة وكـذلك المعـدات الفنيـة              

والتجهيزات المحمولة أو المقطورة ساعدت جميعها في تقديم اإلسناد اإلداري والفني في            

 .ميادين العمل

 

 

 



 



 





 الفصل الرابع

 الشؤون الفنية
 

 :التشغيل والصيانة: أوالً

 :الهدف-١
تحقيق أفضل مستويات التشغيل والصيانة في جميع مراحلها لآلليات والمعدات واألجهزة الفنيـة             

 .والتجهيزات اإلدارية في جهاز الدفاع المدني لكافة مناطق المملكة

 

 :االنجازات-٢

نشر خدمات الصيانة التشغيلية والوقائية واإلصالحية في جميع مناطق المملكـة لكافـة              •

اآلليات والمعدات واألجهزة العاملة بفروع الدفاع المدني من خـالل العمـل بسياسـة              

خطوط الصيانة التي تساعد على وجود خدمات الصيانة قريباً من مواقع خدمة العربات             

 .باستمرار

 %).١٠٠(الصيانة في جميع مناطق المملكة بنسبة استكمال إحداث شعب  •

من محافظات المملكـة ممـا      %) ٥٦(دعم وإسناد أقسام الصيانة لتغطي خدماتها نسبة         •

 .ساعدها على تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب

تحقيق أعلى درجة من االكتفاء الذاتي في أعمال الصيانة واإلصالح عن طريـق ورش               •

 .تنفيذ اإلصالحات في الورش التجاريةالدفاع المدني والحد من 

اختيار عدد من الضباط والموظفين وتعيينهم في مجااللـت العمـل التـي تتفـق مـع                  •

ضابط ) ٣٠(ضباط مهندسين وعدد    ) ٧(تخصصاتهم وغيرها ويعمل حالياً باإلدارة عدد       

) ٥٤٢(والتعيين على الوظائف الشاغرة ليصبح عدد العـاملين         . في المجاالت األخرى  

 .الوقت الحاضرفي 

هـ تم تعميم شبكة الحاسب اآللى على جميع ورش الصيانة لالسـتفادة            ١٤١٨في عام    •

 .منها في مجال أعمال الصيانة

الرقي بمستوى أعمال الصيانة لتواكب التقدم النوعي والكمي في اآلليـات والمعـدات              •

عـايرة  بالدفاع المدني وذلك من خالل إدخال تقنيات متقدمة في أجهـزة الفحـص والم             

 .وتشخيص األعطال



متدرب فـي   ) ٤٠٠(على مدى العشر سنوات الماضية تم تدريب وتأهيل ما ال يقل عن              •

متدرباً تلقوا تدريبهم خارج المملكة لـدى مصـانع         ) ١٢١(مجال أعمال الصيانة منهم     

 .عربات اإلطفاء المؤمنة حديثاً

الستهالك واالحتيـاج   تنفيذ سياسات توريد وتخزين وصرف قطع الغيار طبقاً لمعدالت ا          •

 .الفعلي

 

 :الشؤون الهندسية والمشاريع: ثانياً

 :الهدف-١
دراسة وتحديد المشاريع اإلنشائية التي تحتاجها المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها والتـي             

تتالءم مع طبيعة أعمال جهاز الدفاع المدني والعمل على توفيرها في كافة مناطق المملكة وتنفيذ               

الل المباني الحكومية محل المباني المستأجرة مع متابعة صالحيتها والمحافظة عليهـا            خطط إح 

 .بصفة مستمرة

 

 :اإلنجازات-٢
 ثم بفضل ما توليه حكومـة خـادم الحـرمين الشـريفين             – بفضل اهللا    –لقد حققت هذه اإلدارة     

سواء من حيث   انجازات كبيرة ساهمت في توفير مباني حكومية منتشرة في جميع أنحاء المملكة             

تصميم وتنفيذ المباني أو استئجارها للوفاء بمتطلبات المراكز والوحدات في هذا المجال وفيمـا              

 .يلي استعراض ألهم تلك المنجزات

مبنى لمركز الدفاع المدني في مختلف منـاطق        ) ٥٨(تم تنفيذ   ) هـ١٤٠٠(ما قبل عام     •

 .المملكة

ين مراكـز وإدارات ومسـاندة      مبنى ما ب  ) ٧٠(تم إنشاء   ) هـ١٤٠٥-هـ١٤٠١(عام   •

 .مبنى لوحدات الدفاع المدني بالحج) ٣٣(بالدفاع المدني في جميع أنحاء المملكة منها 

مبنى لمراكز وفرق ومباني مسـاندة      ) ٤٧(تم إنشاء عدد    ) هـ١٤٠٨-١٤٠٦(من عام    •

مبنى لوحـدات الـدفاع المـدني       ) ٢٠(للدفاع المدني في جميع أنحاء المملكة منها عدد         

 .بالحج

مبنى لمراكز ووحدات ومباني مساندة للـدفاع       ) ١٣(نفذ  ) هـ١٤١٠-١٤٠٩(من عام    •

 .المدني



مبنى لمراكز وفـرق للـدفاع      ) ٢٣(تم تنفيذ   ) هـ١٤١٨-١٤١١(خالل الفترة من عام      •

مباني لوحدات الدفاع المدني    ) ٨(المدني بجميع مناطق المملكة، باإلضافة إلى تنفيذ عدد         

 .بالحج

 

 :ت السلكية والالسلكيةاالتصاال: ثالثاً

 :الهدف-١
تأمين االتصاالت السلكية والالسلكية ونظم اإلنذار في حالة الحرب والكوارث للمديرية العامـة             

للدفاع المدني وكافة األجهزة والفروع التابعة لها وايجاد وسائل االتصال المناسبة ألعمال الدفاع             

ق وربط المديريات باألجهزة الحكوميـة ذات       المدني التي تربط مسرح العمليات بالمراكز والفر      

العالقة من خالل اختيار أفضل األجهزة وأكثرها مالئمة الحتياجات وطبيعـة العمـل بالـدفاع               

 .المدني وكذلك العمل على استمرار صيانتها وضمان حسن استخدامها

 

 :االنجازات-٢
ل اهللا ثم بفضل ما توليه      على مدى عشرين عاماً حققت اإلدارة العامة لالتصاالت إنجازات بفض         

 :حكومة خادمة الحرمين الشريفين من اهتمام لهذا الجهاز وفيما يلي أهم اإلنجازات

هـ قامت هذه اإلدارة بتأسيس شـبكات اتصـال ال سـلكية بكامـل              ١٤٠٣بحلول عام    •

تجهيزاتها من غرف عمليات وأبراج وأجهزة يدوية وأخرى مركبـة علـى عربـات،              

هذه األنظمة في توفير خدمات االتصال ليس على نطـاق          ومحطات، وشواحن ساعدت    

كل منطقة فسحب بل ساعدت على إمكانية االتصال على المدى البعيد بين فروع الدفاع              

المدني بالمملكة من خالل أنظمة االتصال بعيد المدى، ويمكن القـول أن االحصـائية               

وحـدة  ) ٦٠٠٠(مـن   التقريبية لهذه التجهيزات بمختلف أنواعها تصل إلى ما يقـارب           

جميعها تقنيات مساعدة وبشكل رئيسي على االتصال بـين عناصـر التنظـيم ميـدانياً               

باإلضافة على اإلنجازات التي تحققت في مجال االتصال السلكي بالتنسيق مـع وزارة             

البرق والبريد والهاتف من خطوط هاتفية وساخنة وخدمات الفاكس والـتلكس والنـداء             

 .خط متنوع األغراض واالستخدامات) ٣٠٠٠(رب من اآللي تصل إلى ما يقا

ومن اإلنجازات التي تحققت في مجال االتصال للمديرية العامة للدفاع المدني باعتبارها             •

هـ تـم   ١٤٢١إحدى القطاعات األمنية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ففي عام            

ت ال سـلكية    تأسيس شبكة إتصال السلكي وشبكة بث تلفزيوني مباشر وشبكة اتصـاال          

 .خط هاتفي متنوع باإلضافة إلى تجهيز غرفة عمليات المشاعر) ٢٤٧(بسعة 



 

 

 الفصل الخامس

 شؤون العمليات
 

 :الحماية المدنية: أوالً

 :الهدف-١
الحماية المدنية تعني الوقاية من األخطار الطبيعية والصناعية والحربية والتخفيف من نتائجهـا             

خطار والعمل على استمرار عمل المرافـق الهامـة ووضـع           وتوحيد الجهود لمواجهة تلك األ    

 .اإلجراءات واألعمال المناسبة لحماية األرواح والممتلكات العامة والخاصة تحت كل الظروف

 

 :اإلنجازات-٢
 ٦٠٢٤صافرة إنذار موديل ) ١٠٠(هـ تم تأمين وتوريد مائة ١٧/٧/١٤١١في  •

 .ان للتجارة والصينانةصناعة فيدرال سيجنال أمريكية من قبل شركة األم

 .صافرة إنذار متنقلة) ٩٠(هـ تم تأمين وتوريد ١٤١١في عام  •

محطات تشـغيل لمائـة صـافرة       ) ٣(هـ تم تأمين وتركيب عدد ثالث       ١٤١٣في عام    •

 .بمدينة الرياض

 .هـ٢٨/١/١٤١٩تم اعتماد مواصفات نظام اإلنذار العام بالمملكة العربية السعودية في  •

واعد ووسائل اإلنذار في حالتي السلم والحرب بالقرار الـوزاري          صدور الئحة تنظيم ق    •

 .هـ٢٢/١٢/١٤١٨دف وتاريخ /٦/و/١٢/٢رقم 

 .إعداد المواصفات الفنية الخاصة بالمخابئ •

إعداد الدليل اإلرشادي لحجاج بيت اهللا الحرام للوقاية من أخطار الكـوارث الصـناعية               •

 .والطبيعية

 .ع المدني في حاالت الطوارئ لكافة األعوامإصدار الخطة العامة لتدابير الدفا •

إصدار التعليمات المستديمة النتقال وحدات الدفاع المدني بين دول مجلس التعاون لدول             •

 .الخليج العربية في حاالت الطوارئ

 .المشاركة في إعداد قواعد خطط الطوارئ بالمستشفيات •

 .إعداد الخطة العامة لإلخالء •



لة المفقودة أثناء حاالت الطوارئ بـالوزارات والمصـالح         إعداد خطة إحالل بدل العما     •

 .الحكومية والمرافق العامة

 .إعداد خطة توفير المواد البترولية أثناء حاالت الطوارئ •

إعداد خطة تدعيم المرافق الحيوية من المتطوعين المتخصصين من طالب الجامعـات             •

 .والكليات والمعاهد العلمية

 ووسائل اإلنذار في حـاالت السـلم والحـرب بـالقرار            تم إصدار الئحة تنظيم قواعد     •

وهي تقوم بعمليـة تنظـيم      (هـ  ٢٢/١٢/١٤١٨دف وتاريخ   /٦/و/١٢/٢الوزاري رقم   

 في حالتي السلم والحرب حيث تحدد       – صافرات اإلنذار    –استخدام نظام اإلنذار المبكر     

حكوميـة ذات  االشتراطات الفنية ألنظمة وسالمة اإلنذار ومهام ومسؤوليات الجهـات ال   

العالقة بعملية استخدام نظام اإلنذار باإلضافة إلى تحديد نغمات صافرات اإلنذار وإقامة            

 .التجارب السنوية لنظام اإلنذار في جميع مناطق المملكة

دف وتـاريخ   /٤/و/١/٢إصدار الئحـة اإلغاثـة الفوريـة بـالقرار الـوزاري رقـم               •

صر اإلغاثة من طعـام، كسـاء،       حيث تشرح متى تقدم اإلغاثة وعنا     (هـ  ٢٤/٣/١٤٢١

مأوى، عالج مع مراعاة الظروف المحيطة بالمتضررين والخـدمات األخـرى مثـل             

الكهرباء، المياه، النظافة، الصيانة والوقت الالزم لتقديم اإلغاثة ومتى تنتهـي وتحديـد             

ر مسؤولية وزارة المالية واالقتصاد الوطني في توفير المبالغ الالزمة لتنفيذ كافة األمـو            

 .الواردة بالالئحة

ــم   • ــوزاري رق ــالقرار ال ــاريخ /١/و/١٢/٢إصــدار الئحــة المتطــوعين ب دف وت

 شـروط قبـول     –وهي الئحة تعني بأمور المتطوعين من حيـث         . (هـ١٥/١/١٤٢٢

 – تحديد مجاالت متـى يـتم اسـتدعاء المتطـوعين        – تصنيف المتطوعين    -المتطوع

 باإلضافة إلى تحديـد أدوار  –المتطوع  زي  –االلتزامات والحقوق والمزايا للمتطوعين     

 ).الجهات الحكومية األخرى

إصدار الئحة تنسيق أعمـال الطـوارئ فـي المطـارات بـالقرار الـوزاري رقـم                  •

وهي الئحة تنسيقية تحتوي على مواد تحدد       (هـ  ١٥/١/١٤١٨دف وتاريخ   /١/و/١٢/٢

رات داخـل   مسؤوليات ومهام الجهات الحكومية لعمليات مواجهة حوادث سقوط الطـائ         

حرم المطار أو خارجه حيث تتولى رئاسة الطيران المدني مسؤولية قيادة الحوادث التي             

تقع داخل حرم المطار بينما يتولى الدفاع المدني مسئولية الحوادث التـي تقـع خـارج       

 ).المطار

إزالة معظم الصخور اآللية للسقوط بمنطقة المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة تطوير             •

 .منى



 .عالجة تلوث المياه في مناطق مختلفة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقرويةم •

معالجة التشققات األرضية والهبوط األرضي والحركات األرضية بمناطق مختلفة مـن            •

 .المملكة

 .تقييم مستوى الخطر الزلزالي بمنطقتي جازان وتبوك •

لمشاعر المقدسة نتيجـة للهـزات      تحديد المخاطر المحتملة على خزانات المياه بمنطقة ا        •

 .األرضية

 .تحديد مخاطر تساقط الصخور بجبل الرحمة ووضع الحلول الهندسية لها •

 .تحديد المناطق المحتمل تعرضها للسيول بمنطقة المشاعر المقدسة •

 – اإلشـعاعية    –الصـناعية   (إعداد أدلة إرشادية لكيفية التدخل في كال من الحـوادث            •

 ). الكيميائية–الطبيعية 

هـ وألول مرة في تاريخ     ١٤٠٧بدء تطبيق فكرة االستفادة من المتطوعين في حج عام           •

 .الدفاع المدني

 اإلشـعاعية   –الكيميائية  (تأمين التجهيزات الفنية الخاصة بالكشف والوقاية من المخاطر          •

 ). النووية– الجرثومية –

 

 :اإلطفاء واإلنقاذ: ثانياً

 :الهدف-١
فاءة والفاعلية للتدخل فـي مواجهـة حـوادث اإلطفـاء واإلنقـاذ             تحقيق أفضل مستوى من الك    

 .والكوارث المختلفة في أسباب الحوادث والعمل على تالفيها

 



 
 

 

 



 

 :اإلنجازات-٢
 .العمل على توفر األدوية والمستلزمات الطبية -١

 .تحديد أهم األصناف من المعدات والتجهيزات الفنية -٢

تمرة التي تستجد وتتعلـق بأعمـال اإلدارة        دراسة جميع الظواهر واألحداث بصفة مس      -٣

 .العامة لإلطفاء واإلنقاذ وإيجاد الحلول المناسبة لها

 .المشاركة في إعداد خطط الحج -٤

رفع احتياجات كافة فروع الدفاع المدني منح اآلليات والسيارات والمعدات والتجهيزات            -٥

 ورفعها سـنوياً لشـؤون      الفنية فيما يتعلق بأعمال اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف والتحقيق       

التخطيط والتدريب إلكمال الالزم حيالها إلدراجها في الميزانية السنوية للمديرية العامة           

 .للدفاع المدني

تلقي احتياجات الدفاع المدني بالمناطق من المعدات والتجهيزات الفنية بصفة مسـتمرة             -٦

 .ودراسة تلك االحتياجات وتزويدهم بما يتوفر منها

راسات بمشاركة مديريات المناطق لتحديـد نوعيـات مخـاطر طـوارئ            إجراءات الد  -٧

 .وكوارث الحريق المحتمل وقوعها في مناطق المملكة

دراسة الخطط الفرضية لمواجهة الحوادث التي تعد مـن قبـل المـديريات واإلدارات               -٨

 .الخارجية ودراسة نتائجها وتقييمها

مدني فيما يتعلـق بأعمـال اإلطفـاء        إعداد التعليمات واإلرشادات لكافة فروع الدفاع ال       -٩

 .واإلنقاذ واإلسعاف والتحقيق سواء الميدانية أو الفنية

التنسيق المستمر مع الجهات المختصة بالمديرية العامة مثل مركز الدراسـات            -١٠

 .والبحوث حول مواصفات األجهزة والمعدات

لمناطق دراسة تنظيم استهالك مادة الرغاوى أثناء الحوادث لعموم المديريات با          -١١

 .للتقليل من استهالكها

 

 

 

 

 

 



 :السالمة: ثالثاً

 :الهدف-١
تحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والفاعلية لتحقيق اشتراطات السـالمة فـي كافـة المنشـآت                

 .الخاضعة لنظام ولوائح الدفاع المدني وفق خطط وسياسات وبرامج محددة

 

 :اإلنجازات-٢
 :عامة للسالمة خالل العقدين الماضيين ما يليمن أبرز ما تم إنجازه من قبل اإلدارة ال

إعداد دليل متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت والذي تم اعتمـاده علـى                •

 .هـ١٤٠٢مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 

إعداد دليل متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت والذي تم اعتمـاده علـى                •

 .هـ١٤٠٢ى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام مستو

إعداد دليل متكامل لمتطلبات الوقاية من الحريق في المنشآت وتم تقديمه كورقة عمـل               •

من المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الفنية لألمانة العامـة لمجلـس وزراء              

 .هـ٢/١٢/١٤٢٠الداخلية العرب من أخطار الحليق في 

ما يخص نقل المواد الخطرة على الطرق فقد تم تنظيم ذلك بإصدار دليل لنقلها يشتمل               في •

على معظم المواد الكيميائية المعروفة موضحاً درجة خطورتها وإجـراءات الطـوارئ            

لمعالجة حوادثها وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصالت وأعد برنامج لذلك في الحاسـب             

 .اآللي

ددة األدوار والعالية فقد تم إعداد التعليمات لها باإلضـافة إلـى            فيما يتعلق بالمباني متع    •

 .إعداد نماذج إلجراء الكشف عليها

المشاركة في اللجنة المختصة لدراسة إدخال تعليمات السالمة في مناهج التعليم بوزارة             •

المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بهدف رفع درجة الوعي الوقـائي العـام فـي               

 .تعليم العاممراحل ال

التنسيق مع اللجان المعنية حيال إيجاد مدارس متخصصة للسالمة لتأهيل العاملين فـي              •

 .المنشآت المختلفة لتطبيق قواعد إجراءات السالمة العامة

التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية واألمانات لتحديد منـاطق             •

 المستودعات إليها وقد تم تنفيذ ذلك فـي معظـم     خاصة بالمستودعات خارج المدن لنقل    

 .المدن



وضع تنظيم الستيراد وبيع وصيانة وتركيب معـدات وأجهـزة اإلطفـاء والسـالمة               •

 .للمؤسسات التي ترغب مزاولة هذا النشاط

منشأة مختلفة تقريباً لألشراف الوقائي في جميع مناطق المملكـة          ) ٦٨٣٨(إخضاع عدد    •

 .لي لتسهيل عملية متابعتهاوتم تسجيلها في الحاسب اآل

تنظيم حملة لسحب المطفيات الرديئة غير المطابقة للمواصفات السعودية من األسـواق             •

 .لخطورتها وتم منع استيرادها

عمل دراسات وتجارب على الخيام المقاومة للحريق في المشاعر المقدسة والتنسيق مع             •

 .لحمايةالجهات ذات العالقة في ذلك لتعزيز مستوى الوقاية وا

 .توفير اآلليات والمعدات الخاصة بدوريات السالمة في الحج •

التنسيق مع وزارتي الصناعة والكهرباء والشؤون البلدية والقروية لتحديد مواقع للمـدن             •

الصناعية والورش ووضع االشتراطات والتعليمات الخاصة بحمايتهـا ووقايتهـا مـن            

 .الحوادث باإلضافة لاللتزام بالمعايير البيئة

) نظـام البنـاء السـعودي     (التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بإصدار          •

 .والعديد من المواضيع األخرى

تنظيم المكاتب االستشارية المختصة بأعمال السالمة وكيفية عملها والشروط المنظمـة            •

 .لها

 

 :مركز القيادة والسيطرة: رابعاً

 :الهدف-١
والمعلومات واإلمكانيات المناسبة إلدارة ومتابعة مجريات وسـير        توفير وتهيئة وسائل االتصال     

العمليات الميدانية في أوقات السلم وحاالت الحرب بما يحقق السيطرة علـى الموقـف ونقـل                

 .الصورة فوراً للقيادة للتوجيه حسب متطلبات الحالة

 

 :اإلنجازات-٢
ال الخطوط الساخنة بين مراكز     التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون الفنية بمتابعة واستكم        •

 .وغرف العمليات بالمناطق بعضها ببعض

استكمال الخطوط الساخنة بين مراكز وغرف عمليات المناطق ومركز القيادة والسيطرة            •

 .بالمديرية العامة



استكمال الخطوط الساخنة بين مركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة والقوات الجوية            •

 .ة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكيةبالتنسيق مع اإلدار

 .إعداد خطة طوارئ لمركز القيادة والسيطرة لتطبيقها أثناء الحاالت الطارئة والكوارث •

المتابعة واإلشراف عن طريق النهاية الطرفية للتأكد من إدخال كافة حوادث مـديريات              •

 ).نظام الحوادث(المناطق 

تصاالت السلكية والالسلكية للتأكد من جميع وسائل       متابعة التنسيق مع اإلدارة العامة لال      •

 جهاز بعيد   – نهاية طرفية    – جهاز فاكس    –خطوط ساخنة   (االتصال الموجودة بالمركز    

 ).المدى

تحديث وتطوير أجهزة مركز القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية بأنظمة وأجهزة جديـدة             •

 .بالتنسيق مع وزارة الداخلية

لفورية عن الحوادث المهمة إلى مركز القيادة والسيطرة والتحكم         تمرير جميع البالغات ا    •

 .بوزارة الداخلية سواء عن طريق الهاتف الساخن أو الفاكس

تزويد مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية بوقوعـات الحـوادث اليوميـة              •

 .الواردة من جميع مناطق المملكة بشكل يومي

بروجكتر وشاشة عرض وجهاز حاسب آلـي ونظـام    تأمين أنظمة عرض تشمل جهاز       •

 .للخرائط الرقمية للمملكة

 

 



 الفصل السادس

 العالقات العامة واإلعالم
 

 :اإلعالم والتوعية: أوالً

 :الهدف-١
تخطيط وتنظيم وتنسيق العالقات والزيارات والمشاركات الداخلية والخارجية للمديريـة العامـة            

لكافة األنشطة بما يكفل تنفيذ خطط وسياسات وبرامج المديرية         للدفاع المدني وإعداد خطة شاملة      

 .العامة للدفاع المدني إعالمياً وثقافياً وتوعوياً

 

 :اإلنجازات-٢
حظيت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بحظ وافر من الدعم في ظل حكومـة مـوالي خـادم                 

ز التي تحققت في ظل هذا العهد       وسوف نتطرق هنا إلبراز اإلنجا    " حفظه اهللا "الحرمين الشريفين   

 :الزاهر وهي

 :المكتبة-أ
نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به الكتاب كرافد مهم من روافد المعرفة فقد تم إنشاء مكتبة الدفاع                 

هـ بدأت بمجموعة بسيطة من الكتب حتى أصبحت اآلن وهللا الحمد تحـوي             ١٤٠٧المدني عام   

 عنوان تشتمل على كتب متخصصة في علوم الدفاع         اثني عشر ألف وثمانمائة   ) ١٢,٨٠٠(على  

 .المدني والثقافة العامة

 :االستديو التلفزيوني-ب
يعتبر االستديو التلفزيوني الموجود لدى اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم والذي تم إنشائه فـي              

ج هـ نقلة نوعية في العمل اإلعالمي للدفاع المدني حيث يمكن مـن خاللـه إنتـا               ١٤٠٨عام  

 .البرامج اإلعالمية في ظل وجود الكاميرات التلفزيونية

 

 :غرفة الدفاع المدني للطوارئ اإلعالمية-ج
تم تجهيز هذه الغرفة بأحدث األجهزة التقنية وهي عبارة عن استديو بث متكامل تم افتتاحها عام                

ل هـ بمقر وزارة اإلعالم بالرياض وهي تقوم بدور حيوي وهام فـي عمليـة االتصـا               ١٤٢٠

 .والتنسيق والبث في أوقات الطوارئ لتوعية المواطن والمقيم

 



 

 
 

 

 



 :توعية الحجاج في أوطانهم-د
تعتبر هذه الخطوة من الدفاع المدني خطوة مميزة حيث سبقت كافة األجهزة المعنية األخرى وتم               

مة بـالحج   تنفيذها بنجاح بالتعاون مع سفارات خادم الحرمين الشريفين حيث تم إنتاج فيلم السال            

 .بعشر لغات ومئات األلوف من المطويات والمطبوعات باربع لغات لتوعية الحجاج في بلدانهم

حيث تم من خاللـه رصـد نشـأة         ) عاما٧٤ًالدفاع المدني ومسيرة    (إعداد وطباعة كتاب    -هـ

 .هـ١٤٢٠هـ حتى عام ١٣٤٦وتطور الدفاع المدني منذ عام 

فة المواد التوعوية حول األخطار المختلفة عن طريـق         تم إعداد قاعدة بيانات تشتمل على كا      -و

 .النهاية الطرفية وذلك من أجل توحيد الخطاب التوعوي لكافة فروع المديرية

 .تم إصدار سلسلة كتب التوعية العلمية وهي اآلن في إصدارها التاسع-ز

 .إنتاج مائتين وعشرون حلقة توعوية تلفزيونية وإذاعية-ح

 .توعوية كرتونية لألطفالإنتاج ثالثون حلقة -ط

وكان لدفاع المدني هو الجهاز األمني الوحيد الـذي         ) السالمة أوالً (إنتاج برنامج المسابقات    -ي

 .أنتج مثل هذا البرنامج

 .إعداد وتصميم ستة عشر معرضاً داخلياً-ك

 – المـؤتمر    – المشـاعر    –رسالة الدفاع المدني    (إصدار العديد من المطبوعات اإلعالمية      -ل

 ).لمشكاةا

 

 :المؤتمرات: ثانياً
هـ حتـى العـام     ١٤٠٢بلغ عدد المؤتمرات التي عقدتها إدارة المؤتمرات والندوات من تاريخ           

 :مؤتمراً وهي كالتالي) ١٨(هـ ١٤٢١

هــ إلـى    ٦/٥/١٤٠٣خـالل الفتـرة مـن       ) البدايـة (تحت شـعار    : المؤتمر األول  -١

 .دفاع المدنيهـ بمدينة الرياض برعاية سعادة مدير عام ال٩/٥/١٤٠٣

خـالل  ) األسس والثوابت بالمديرية العامة للدفاع المـدني      (تحت شعار   : المؤتمر الثاني  -٢

هـ بمدينة حائل برعاية صاحب السـمو       ١٩/٦/١٤٠٤هـ إلى   ١٥/٦/١٤٠٤الفترة من   

 .الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل

هــ إلـى    ٣٠/٧/١٤٠٥ مـن    خالل الفتـرة  ) االنطالقة(تحت شعار   : المؤتمر الثالث  -٣

هـ بمدينة الرياض برعاية صاحب السمو الملكـي األميـر نـايف بـن              ٤/٨/١٤٠٥

 .عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني



خـالل الفتـرة مـن      ) في ظل نظـام الـدفاع المـدني       (تحت شعار   : المؤتمر الرابع  -٤

ة صاحب السمو   هـ بمدينة مكة المكرمة برعاي    ٢٣/١١/١٤٠٦هـ إلى   ١٩/١١/١٤٠٦

 .الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني

هــ إلـى    ٢/٦/١٤٠٧خالل الفتـرة مـن      ) المراجعة(تحت شعار   : المؤتمر الخامس  -٥

 .هـ بمنطقة جازان برعاية وكيل أمارة منطقة جازان٦/٦/١٤٠٧

خـالل الفتـرة مـن      ) يميـة المشاركة العلميـة واألكاد   (تحت شعار   : المؤتمر السادس  -٦

هـ بمدينة الدمام برعاية صاحب السمو الملكي األمير        ٨/٧/١٤٠٨هـ إلى   ٣/٧/١٤٠٨

 .محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

خالل الفتـرة   ) الخطط والفرضيات في األعمال الميدانية    (تحت شعار   : المؤتمر السابع  -٧

ة برعاية صاحب السمو الملكـي      هـ بمدينة جد  ١٥/٨/١٤٠٩هـ إلى   ١١/٨/١٤٠٩من  

 .األمير سعود بن عبدالمحسن نائب أمير منطقة مكة المكرمة

هـ إلى  ١٧/١٠/١٤١٠خالل الفترة من    ) نحو آفاق أوسع  (تحت شعار   : المؤتمر الثامن  -٨

هـ بالمدينة المنورة برعاية صاحب السمو الملكي األمير عبدالمجيد بن          ٢٣/١٠/١٤١٠

 .ة المنورةعبدالعزيز أمير منطقة المدين

خالل الفترة من   ) تجربة الدفاع المدني أثناء حرب الخليج     (تحت شعار   : المؤتمر التاسع  -٩

هـ بمدينة الطائف برعايـة صـاحب السـمو         ١٧/١١/١٤١١هـ إلى   ١١/١١/١٤١١

 .الملكي األمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة

) دادات الدفاع المدني فـي مواكبـة التنميـة      استع(تحت شعار   : المؤتمر العاشر  -١٠

هـ بمدينة بريدة برعاية صـاحب      ٢٦/٤/١٤١٣هـ إلى   ٢١/٤/١٤١٣خالل الفترة من    

 .السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم

خـالل الفتـرة مـن      ) وقفـة للمراجعـة   (تحت شعار   : المؤتمر الحادي عشر   -١١

هـ بمدينة أبها برعاية صـاحب السـمو الملكـي          ٢٦/٥/١٤١٤هـ إلى   ٢٢/٥/١٤١٤

 .األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير

خـالل الفتـرة مـن      ) نظرة إلى آفاق شاملة   (تحت شعار   : المؤتمر الثاني عشر   -١٢

هـ بمدينة تبوك برعاية صاحب السمو الملكـي        ٢٣/١٠/١٤١٥هـ على   ١٨/١٠/١٤٥

 .مير منطقة تبوكاألمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أ

خالل الفتـرة   ) الواقع بين التخطيط والتنفيذ   (تحت شعار   : المؤتمر الثالث عشر   -١٣

هـ بمدينة سكاكا برعاية األمير سلطان بن       ١٦/١٠/١٤١٦هـ إلى   ١٤/١٠/١٤١٦من  

 .عبدالرحمن السديري أمير منطقة الجوف



سالمة اإلجـراءات اإلداريـة فـي نجـاح         (تحت شعار   : المؤتمر الرابع عشر   -١٤

هــ بمدينـة    ٢٨/٨/١٤١٧هـ إلى   ٢٧/٨/١٤١٧خالل الفترة من    ) ألعمال الميدانية ا

الرياض برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بـن عبـدالعزيز أميـر منطقـة               

 .الرياض

خالل ) الدفاع المدني والمخاطر المعاصرة   (تحت شعار   : المؤتمر الخامس عشر   -١٥

ة الباحة برعايـة صـاحب      هـ بمنطق ٢٧/٧/١٤١٨هـ على   ٢٣/٧/١٤١٨الفترة من   

 .السمو الملكي األمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة

) الدفاع المدني ومواجهة تحديات العصـر     (تحت شعار   : المؤتمر السادس عشر   -١٦

هـ بمنطقة نجران برعاية صاحب     ٢٣/٦/١٤١٩هـ إلى   ٢١/٦/١٤١٩خالل الفترة من    

 . عبدالعزيز أمير منطقة نجرانمشعل بن سعود بن/ السمو الملكي األمير

) الدفاع المدني من التأسيس إلـى الترسـيخ       (تحت شعار   : المؤتمر السابع عشر   -١٧

هـ بمدينة عرعر برعاية صاحب     ١٦/٧/١٤٢٠هـ إلى   ١٤/٧/١٤٢٠خالل الفترة من    

 .السمو الملكي األمير عبداهللا بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية

خـالل  ) التقنيات المتطورة استعداد ومواكبة   (تحت شعار   :  عشر المؤتمر الثامن  -١٨

هـ بمدينة الرياض برعاية صـاحب      ٢٠/١٠/١٤٢١هـ إلى   ١٨/١٠/١٤٢١الفترة من   

السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزيـر الداخليـة للشـؤون               

 .األمنية

 

 هـ١٤٢١لى عام هـ إ١٤٠٥يوضح الندوات التي عقدت من عام ) ٣(جدول رقم 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم الندوة

الندوة العلمية األولى 

للدفاع المدني 

 السعودي الفلندي

 الرياض هـ٢٥/٨/١٤٠٥-٢٢

الندوة السعودية 

السويسرية في مجال 

السالمة واألمن 

 الصناعي

 الرياض هـ١٩/٢/١٤٠٧-١٦

ندوة دور اإلعالم في 

الوقاية من أضرار 
 الرياض هـ١٤١١-٢٥-٢٤



 لبشريةالكوارث ا

ندوة السالمة 

 الزراعية األولى
 حائل هـ١٦/٧/١٤١٢

الندوة العلمية الثانية 

للدفاع المدني 

 السعودي الفلندي

 الرياض هـ٨٢/٨/١٤١٢-٢٧

ندوة نظام الدفاع 

المدني ولوائحه 

التنفيذية بين النظرية 

 والتطبيق

 الرياض هـ١٨/٨/١٤١٣-١٧

ندوة التواصل 

 الواإلتص
 الرياض هـ١٠/١٤١٨-٢١-١٦

ندوة عن السالمة 

ومكافحة الحرائق 

 والكوارث

 جدة هـ٩/٥/١٤٢١-٧

 

 

 :التعاون الدولي: ثالثاً

 :على الصعيد الخليجي-١
أصبح للدفاع المدني دوراً بارزاً على جميع المستويات استناداً إلى توجيه قادة دول مجلس 

 السمو والمعالي وزراء الداخلية بمجلس التعاون التعاون لدول الخليج العربي وكذلك أصحاب

 .المتضمن زيادة التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة دول وشعوب المجلس

فقد سعت المديرية العامة للدفاع المدني وبذلت جهوداً لتحقيق مبدأ األمن والسالمة وذلـك مـن                

لتعاون لدول الخليج العربية    خالل مشاركتها في االجتماعات المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس ا         

هــ وتوالـت    ١٤٠٧وقد عقد االجتماع األول لمديري الدفاع المدني بـدول المجلـس عـام              

هـ حيث تشارك إدارة التعاون     ١٤٢٢االجتماعات بصفة سنوية حتى االجتماع الثالث عشر عام         

إقرارها كـذلك   الدولي في متابعة وتنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن هذه االجتماعات بعد            

 :متابعة ما توصلت إليه اللجان الفرعية لهذه االجتماعات مثل

 .لجنة االتصال والسيطرة •



 .لجنة شروط اإلشراف الوقائي •

 .لجنة التوعية اإلعالمية •

 .لجنة أسلحة الدمار الشامل •

 

 :على الصعيد العربي-٢
 : ما يليأما على الصعيد العربي فإن من أهم ما تقوم به إدارة التعاون الدولي

 :مجلس وزراء الداخلية العرب-أ

يجتمع المجلس كل سنتين حيث تقوم اإلدارة بالمخاطبات المتعلقة بهذه االجتماعات مـع أمانـة               

المجلس كمرحلة قبلية ثم يأتي بعد ذلك متابعة تنفيذ توصيات وقرارات وزراء الداخلية العـرب               

 .فيما يتعلق بمجاالت الدفاع المدني

 

 :ي للحماية المدنيةالمكتب العرب-ب
وتمثله أجهزة الدفاع المدني أو الحماية المدنية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويجتمع كل              

سنتين، وتقوم اإلدارة بدراسة وجمع االقتراحات والتنسيق لهذه االجتماعات، ومتابعة ما يصـدر             

 المعنية في جهاز الـدفاع      عنها من اتفاقيات أو توصيات وقرارات ومن ثم تعميمها على الجهات          

 .المدني

 

 :على الصعيد الدولي-٣
انطالقاً من توثيق العالقة بين جهاز الدفاع المدني بالمملكة وبين األجهزة المماثلة فـي الـدول                

الصديقة، فقد شكلت عدة لجان لدراسة واقتراح مجاالت التعاون مع مجلس هذه الدول منها على               

 :سبيل المثال

 .الدنمركيةاللجنة السعودية  •

 .اللجنة السعودية الكورية •

 .اللجنة السعودية األلمانية •

 .اللجنة السعودية النمساوية •

 .اللجنة السعودية الهولندية •

 .اللجنة السعودية األمريكية •

 .اللجنة السعودية البريطانية •

 



لدفاع حيث تقوم اإلدارة بالمشاركة والتنسيق لعقد هذه االجتماعات وإعداد جدول أعمالها لجهاز ا            

المدني، ومن ثم المتابعة والتنسيق لما ينتج عن هذه االجتماعات من االقتراحـات والتوصـيات               

 .للعمل والتقيد بها

 

 :الزيارات-٤
تم تنفيذ العديد من الزيارات لمنسوبي الجهاز لعدد من الدول المتقدمة والممكن االستفادة منها في               

الختصاص بالتنسيق والمكتبات الخاصـة لهـذه       مجاالت الدفاع المدني، حيث تقوم الجهة ذات ا       

 :الزيارات التي منها على سبيل المثال

 ). جنوب افريقيا– فرنسا – بريطانيا – السويد – فنلندا – ايطاليا –أمريكا (زيارة 

 

 :المنظمات الدولية-٥

حرصاً على مواكبة التطور العالمي في مجال الدفاع المدني، فقد صـدرت الموافقـة الملكيـة                

هـ على انضمام المملكة إلى المنظمة الدولية للحمايـة المدنيـة ومقرهـا             ١٣٨١لكريمة عام   ا

حيث تعتبر المملكة من الدول الداعمة لهذه المنظمة في جميع أنشطتها وتتم المواظبـة              ) جنيف(

 .فرنك سويسري) ٥٦٠٠٠(على تسديد االشتراك السنوي الخاص بالمملكة والبالغ 

أهم تنظيم دولي عالمي عمل في مجال الدفاع المدني والحمايـة المدنيـة             وتعد المنظمة الدولية    

 :وتعمل من خالل عدة أجهزة منها

 :الجمعية العامة*
 .وهي أعلى سلطة وتجتمع كل سنتين بمشاركة وفود تمثل الدول األعضاء

 :المجلس التنفيذي*
على األقل وقد ترأست    وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة ويتكون من ممثلي الدول ويجتمع كل سنة            

هـ ولمدة عامين كما حضرت معظم      ١/١/١٩٨٧المملكة الجميعة العمومية للمنظمة اعتباراً من       

 .دورات الجمعية العامة للمنظمة

إضافة إلى ذلك فقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم مكرمة للمنظمة الدولية للحماية              

 .فرنك سويسري بموجب اتفاقية خاصة بذلك) ٥٠٠,٠٠٠(المدنية عبارة عن قرض يبلغ 

ومن خالل ما ذكر تقوم اإلدارة باالتصال والتواصل مع هذه المنظمة للتنسيق واإلعداد لمثل هذه               

ثم متابعة التوصيات المتعلقة بكل اجتماع وتعمـيم        . االجتماعات واالطالع على جدول األعمال    

 .ذلك على الجهات ذات العالقة

 



 :مدني السعودي في اليوم العالمي للحماية المدنيةمشاركة الدفاع ال-٦
في كل عام يجري االحتفال في األول من مارس باليوم العالمي للحماية المدنية ويعد هذا اليـوم                 

م، ١٩٩٠وقد بدأ االحتفال بهذا اليوم عـام        . احتفاء بذكرى نشأة المنظمة الدولية للحماية المدنية      

ز الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العالقـة فـي الجهـاز            ومن ذلك الحين تقوم اإلدارة بتعزي     

 .واإلبالغ عن الشعار الذي تم اختياره من قبل المنظمة الدولية للحماية المدنية

 

 :المشاركة في الجهود الدولية لإلغاثة-٧
إطالقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المشاركة في إغاثة الـدول اإلسـالمية               

 الموقف ذلك فقد ساهمت المديرية العامة للدفاع المدني في العديد مـن الجهـود               متى ما تطلب  

 :الدولية لإلغاثة تتمثل في

 .االشتراك في تقديم اإلغاثة في السودان •

 .االشتراك في تقديم اإلغاثة في الصومال •

إيفاد مجموعة من الضباط لتقديم العون والوقوف على آثار الزلزال الذي دمر القـرى               •

 .ةالتركي

المشاركة في أعداد الخطط الالزمة إلعادة الالجئين الكوسوفيين إلـى ديـارهم وذلـك               •

 .بالتنسيق مع هيئة األمم المتحدة بألبانيا

 .المشاركة في تقديم المساعدات وتوزيعها على الالجئين في أقليم دورسي •

 

 



 الفصل السابع

 طيران الدفاع المدني

 

 الطيران العمودي للدفاع المدني
 :هدفال-١

يمتلك الدفاع المدني أكبر اسطول جوي من الطائرات العمودية في الشـرق األوسـط سـخرته                

حكومة موالي خادم الحرمين الشريفين للمشاركة مع قوات الدفاع المدني األرضية في إطفـاء              

الحرائق وإنقاذ  المصابين والبحث عن التائهين ونقل القيادات إلى مواقع الحوادث والمسـاهمة              

جهات ذات العالقة في عمليات مراقبة الطرق خالل موسم الحج والقيام بعمليات اإلخـالء              مع ال 

 .الطبي

 

 :اإلنجازات-٢
وهي مرحلة التأسيس لطيـران الـدفاع       ) مرحلة العقد األول  (هـ  ١٤٠٢-هـ١٣٩٧من عام   *

 :المدني وقد شملت

 .٩ وجدة والمنطقة الشرقية–الرياض (إنشاء ثالث قواعد طيران في كل من -

 متخصصة في أعمال اإلنقاذ واإلطفـاء       ١٠٧شراء عدد ست طائرات عمودية طراز كي في         -

 .والبحث

ضابط سعودي في الواليات المتحدة األمريكية للحصـول علـى رخصـة            ) ٢٣(تدريب عدد   -

 .الطيران الفيدرالي وقيادة الطائرات العمودية

حصول على الرخصـة الفدراليـة   فني سعودي في الواليات المتحدة األمريكية لل  ) ٣٥(تدريب  -

 .لصيانة الطائرات

 

 :المرحلة الثانية-ب
هـ وهي مرحلة استكمالية لمرحلة العقد األول فيمـا يخـص           ١٤٠٧هـ إلى   ١٤٠٢من عام   *

 :إنشاء البنية التحتية للطيران وقد اشتملت هذه المرحلة على

 .إنشاء قاعدة جديدة في عسير ومقرها أبها •

 .ء أعمال طيران الحج بمكة المكرمةإنشاء قاعدة موسمية ألدا •



خمس طائرات إطفـاء    (متخصصة  ) ١٠٧(توريد عشر طائرات مروحية نوع كي في         •

 طائرتان قيادة مخصصـة لنقـل كبـار         – ثالث طائرات إسعاف جوي      –وإنقاذ جوي   

 ).الشخصيات

 .إنشاء مركز تدريب مجهز لكل قاعدة من القواعد األربع المنشأة •

 

 :المرحلة الثالثة-ج
هـ وتشتمل هذه المرحلة عدد من عقود الطيران التي اشتملت          ١٤٢٢هـ إلى   ١٤٠٨من عام   *

 .على عقود الصيانة والتشغيل والتدريب

طلعة جوية بمجموع ساعات طيـران بلـغ  قرابـة           ) ٤٠٦٩٤(نفذ طيران الدفاع المدني عدد      *

 :بيل المثالساعة في مختلف مناطق المملكة لمهام عديدة ومختلفة منها على س) ٤٨,٨٨١(

 .إطفاء حرائق •

 .إنقاذ مصابين •

 .إخالء طبي •

 .بحث عن تائهين •

 .نقل معدات وآليات •

 .نقل مواد غذائية •

 .نقل قيادات •

 .نقل ضيوف وشخصيات •

 .مراقبة خطوط السير •

 



 
 

 

 



 مركز المعلومات ومركز الوثائق
 

 :مركز المعلومات: أوالً

 :الهدف-١
 المدني أهمية وجود مركز معلومات متكامـل يخـدم          أدرك المسؤولون بالمديرية العامة للدفاع    

أهداف القطاع من حيث حفظ المعلومات ومعالجتها بصورة سريعة والعمل على توفير الصيانة             

الالزمة ألجهزة المراكز واإلدارات المستفيدة وإعداد األنظمة والبرامج التـي تسـهل أعمـال              

 األنظمة والبرامج العاملة في عـدد مـن         منسوبي الدفاع المدني واإلشراف والمتابعة على كافة      

 .الجهات المستفيدة ومعالجة كافة المشاكل الفنية

 

 :االنجازات-٢
أجهزة حاسب آلي شخصية نـو أرب       ) ١٠(هـ تم تجهيز المركز بعدد      ١٤٠٣في عام    •

 ).ARABWITE(رايت 

 ).٦٣١٠(هـ تم تزويد المركز بأجهزة أكبر من نوع فاكس ١٤٠٧في عام  •

 ).٦٥١٠( تم إضافة جهاز فاكس هـ١٤١٢في عام  •

 ).ES ٤٠الفا (هـ تم تأمين عدد ثالثة أجهزة ضخمة من نوع ١٤٢٠في عام  •

 ).ORACLE(هـ تم تأمين قاعدة بيانات ١٤٢٠في عام  •

 :لدي مركز المعلومات شبكة ضخمة في جميع أنحاء المملكة تربط بين •

 .مدينة في المملكة) ٧١(-

 .ملكةإدارة خارجية على مستوى الم) ٨٠(-

 .إدارة داخلية في المديرية) ٣٨(-

 .نهاية طرفية تعمل على مدار الساعة) ١٩٤(وتوجد بالشبكة 

 

 :مركز الوثائق: ثانياً

 :الهدف-١
نظراً ألننا نعيش وسط زخم هائل من تدفق المعلومات المتزايدة بشكل كبير نلحظه بين الحين 

خاص من حجم المعلومات الضخمة الذي واآلخر ويعاني العاملين في كل من القطاع العام وال

يتم التعامل به داخل التنظيم وعن طريق تطويع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عصر 



تبادل ونقل المعلومات عبر وسائل االتصال المتطورة تم البحث عن أفضل وأكثر الطرق عملية 

 .للوصول إلى المعلومات المطلوبة بأسرع وقت ممكن

 من إنشاء مركز الوثائق والمحفوظات تصنيف وفهرسة وحفظ الوثائق ومتابعة لذا كان الهدف

تقويمها من تعليمات وقرارات وأنظمة ولوائح وغيرها من الوثائق الهامة في الجهاز وإزالة 

االزدواجية في الحفظ والتخلص من الوثائق التي فقدت قيمتها ونشر الوعي الوثائقي بين 

 السياسات العامة للوثائق استناداً للتعليمات الصادرة من المركز العاملين في الجهاز وتنفيذ

 .الوطني للوثائق والمحفوظات

 

 :اإلنجازات-٢
 ):النظام القديم(مرحلة التوثيق على نظام الميكروفيش -أ

 .هـ٢٠/١٢/١٤١٤هـ وانتهى العمل بهذا النظام في ٧/٥/١٤١٣وقد بدأ العمل بهذا النظام في 

 :االسطوانة الضوئية) البايت كويست(ى نظام مرحلة التوثيق عل-ب

وثيقة من النظام القديم الميكروفيش إلى ) ١٢٩١٣(هـ وتم نقل ٢٧/٣/١٤١٥بدأ العمل في 

وكذلك توثيق الوثائق التي ترد المركز من هياكل تنظيمية ) بايت كويست(النظام الجديد 

ية وأعمال الحج وتم توثيق ما وقرارات إدارية وأوامر مستديمة وأوامر سامية وتقارير إحصائ

هـ وذلك استناداً للقرار اإلداري رقم ٢٨/١٠/١٤١٨وثيقة وتوقف العمل في ) ٢٢٧٨(يقارب 

م وتاريخ /٧/١٣٩٧هـ المبني على األمر السامي الكريم رقم ٢٧/٨/١٤١٨ في ٥/٣/٥١٣

 .هـ المتضمن تشكيل اللجنة الدائمة للوثائق واللجان الفرعية في القطاع٢١/٧/١٤١٦

 :االسطوانات الصلبة) البايت كوست(مرحلة التوثيق على نظام -ج

 .صفحة) ٨٢٠٥(وثيقة و ) ٨٨٣(هـ تم توثيق ١/٦/١٤٢٢حتى 

 

 

 



 الفصل التاسع

 الدفاع المدني وأزمة الخليج
 

 :الدفاع المدني ودوره في أزمة الخليج
وما يجب عليه عمله لحماية برز دور الدفاع المدني أثناء أزمة الخليج التي مرت بها هذه البالد 

الممتلكات العامة والخاصة وذلك من خالل توعية المواطنين عند وقوع غارات جوية أو 

صاروخية وإعداد خطط إغاثة وخطط إخالء وإيواء للمناطق المتضررة وكذلك تدريب 

المواطنين على أعمال الدفاع المدني من خالل تدريب المتطوعين منهم وفيما يلي أهم 

 .ازات التي قامت بها المديرية العامة للدفاع المدني خالل أزمة الخليجاإلنج

 :إعداد الخطط-أ

 .إصدار الخطة العامة للدفاع لمدني-

إصدار أوامر العمليات المنظمة لعمل جهاز المديرية العامة للدفاع المدني أثناء مواجهة حالة -

 .الحرب

 :اآلتيإصدار الخطة اإلعالمية التي على ضوئها تم عمل -

 .إصدار العديد من الكتيبات والنشرات اإلعالمية -١

 .تنفيذ العديد من اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية والمقابالت الصحفية -٢

 .القاء المحاضرات المتخصصة بالكليات والجامعات والمدارس وغيرها -٣

بالتنسيق مع الجهات )  بترولية– طبية –تموينية (إصدار الخطط االستراتيجية  -٤

 .ة في هذا الشأنالمني

 

 :المتطوعون-ب
تم تدريبهم ) ١٨,٦٦١(تسجيل ما يقارب من ثمانية عشر ألفاً وستمائة وواحد وستون متطوعاً -

على جميع أعمال ومهام الدفاع المدني وفق خطط تدريبية معدة مسبقاً وتم تنفيذها من قبل 

 .مديريات الدفاع المدني بالمناطق ومعهد الدفاع المدني

ع المتطوعين وفق خطط معدة لهذا الغرض في مناطقهم على مواقع العمل في األماكن تم توزي-

وإشراك البعض اآلخر في أعمال الدفاع المدني . التي تأثرت بانسحاب العمالة اثناء األزمة

 ). اإلطفاء-اإلنقاذ(األساسية 

 



 :التدريب-ج
دات باستخدام األسلحة تم تدريب بعض منسوبي الدفاع المدني على كيفية مواجهة التهدي-

 .الكيميائية والحربية واالستعانة بالمختصين من القوات الشقيقة والصديقة

 .عقد دورات تدريية لمنسوبي الجهات الحكومية لتأهيلهم على تنفيذ أعمال الدفاع المدني-

 

 :األجهزة-د
التجهيزات تحديد االحتياج العام للمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية من -

 .والمعدات الفنية والوقائية لمواجهة حالة الحرب

 .اعداد المواصفات واالشتراطات الفنية لهذه المتطلبات-

استقبال العروض المقدمة لتأمين تلك التجهيزات من الشركات والمؤسسات المتخصصة -

 .وتحليلها واختيار المناسب منها

 :العمل على تأمين المتطلبات التالية-

 ).للجهات الحكومية(بدلة واقية من الكيماويات ) ٦٥,٠٠٠(عدد  •

 ).للجهات الحكومية(كمامة مع فلتر ) ١١٥,٠٠٠(عدد  •

 .معدات وآليات ومواد تطهير محلية الصنع وخارجية •

 .أجهزة رصد للمخاطر الكيميائية واإلشعاعية •

 .وسائل ومعدات اإلسعاف األولى •

 .أجهزة فحص واختبار صالحية الكمامات والفالتر •

مليون كمامة مع فالترها للمواطنين عن طريق ) ٢(إعداد خطة توزيع أكثر من  •

 .مراكز توزيع حددت لتنفيذ هذه المهمة

 

 :اإلخالء واإليواء-هـ
 .إصدار خطط اإلخالء واإليواء على مستوى مناطق المملكة-

حديد مواقع قيام مديريات الدفاع المدني بالمناطق تنسيقاً مع الجهات الحكومية والخاصة بت-

 .اإليواء

استقبال أعداد كبيرة جداً من المواطنين الكويتيين وإيوائهم وتقديم كافة المستلزمات الضرورية -

 .لهم من سكن وإعاشة وخدمات اجتماعية وطبية وغيرها

تم إخالء مدينة الخفجي والمناطق المحيطة بها قبل بداية الحرب وفق خطط معدة لهذا -

 .الغرض



 

 :اإلنذار-و
 .تم تأمين وتركيب وصيانة أعداد كبيرة من صافرات اإلنذار الثابتة والمحمولة-

 .إصدار خطط تنفيذية لالستفادة من مكبرات الصوت في المساجد في أعمال اإلنذار-

إصدار وتنفيذ خطة تمرير المعلومات فيما بين كل من القوات المسلحة والدفاع المدني -

 .طنين عند وقوع الخطر واإلبالغ عن زوالهوالتلفزيون السعودي لتحذير الموا

 

 :األعمال التنسيقية-ز
تم التنسيق مع جميع المصالح الحكومية والجهات الخاصة المعنية بتنفيذ أعمال ومتطلبات الدفاع 

المدني للقيام بتلك األعمال والمتطلبات بما في ذلك إنشاء غرف عمليات وإيجاد منسقين لتلك 

 .نيالجهات لدى الدفاع المد

 

 

 



 الفصل العاشر

 الدفاع المدني والحج
 

 :دور الدفاع المدني في أعمال الحج
 التي يقدمها جهاز الدفاع المدني، هناك خدمة إنسانية - سالفة الذكر–بجانب الخدمات اإلنسانية 

جليلة يقدمها لمسلمي العالم أجمع خالل موسم الحج، حيث يتجتمع الماليين في وقت معلوم وفي 

محددة، ويتحركون في وقت واحد إلى األماكن المقدسة يؤدون شعائرهم ومناسكهم في مساحات 

 .يسر وأمان واطمئنان وخضوع هللا عز وجل

 :وهنا يبدأ دور الدفاع المدني الذي يمكن أن نلخصه في النقاط التالية

 .إطفاء الحرائق بمختلف أنواعها -١

 .القيام بعمليات اإلنقاذ المختلفة -٢

مة لدرء الخطر قبل وقوعه والتعامل معه بعد وقوعه والحد نشر دوريات السال -٣

 .من تكراره

 .القيام بأعمال اإلسعاف التي تتطلب السرعة -٤

 .مواجهة ما يقع من كوارث طبيعية أو نتيجة عوامل مؤثرة -٥

 .المساندة لكافة القطاعات األمنية والعسكرية -٦

 .حصر كافة األخطار ووضع الخطط الوقائية منها -٧

 

 : التنسيقيالدور: أوالً
بحكم ما نص عليه نظام الدفاع المدني وما تضمنته الئحته التنفيذية من واجبات سواء كانت 

بحكم االختصاص الذي يستوجب التنفيذ المباشر أو بحكم التنسيق الذي يتطلب ترتيبات معينة مع 

 هناك بعض الوزارات والمصالح الحكومية واألهلية قبل بداية موسم الحج فعلى سبيل المثال

دور مميز لوزارة الحج يتمثل في متابعة أعمال مؤسسات الطوافة وتوزيع األراضي على 

المؤسسات المختصة بحجاج الخارج ومكاتب حجاج الداخل وحجاج دول مجلس التعاون 

والمصالح الحكومية والمواطنين وكذلك لوزارة الحج دور في مجال احتياطي الخيام والعمالة، 

األمر الذي يستوجب مشاركة الدفاع المدني مع هذه الوزارة بدور فاعل، وفي مجال التوعية 

وأسفر هذا التنسيق المبكر عن تحسين كبير وملموس انعكس مردوده على خدمة الحاج منذ 

دخوله األراضي المقدسة وحتى خروجه منها والتنسيق ما زال مستمراً بين هذه الوزارة 



تتواصل االجتماعات السنوية لتصحيح المسار والقضاء والمديرية العامة للدفاع المدني حيث 

على المعوقات التي تواجه كافة األعمال فلذا كان هذا جزءا من دور وزارة الحج فالشك أن 

هناك أدواراً أخرى للدفاع المدني بالتنسيق مع سكرتارية لجنة الحج المركزية ووزارة الصحة 

روع تطوير مؤسسات الطوافة ووزارة الدفاع ووزارة اإلعالم ووزارة اإلسكان ممثلة في مش

والطيران ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الزراعة ووزارة التجارة وغيرها من الوزارات 

التي لها عالقة مباشرة بأعمال الحج، وكذلك مع بعض المديريات مثل مديرية األمن العام 

رئاسة الحرس الوطني واليش وقوات والمباحث العامة وحرس الحدود وكلية الملك فهد األمنية و

 .األمن الخاصة

 

 :الدور الوقائي: ثانياً
يقوم الدفاع المدني بجمع كافة المعلومات عن األخطار التي تهدد أمن وسالمة الحاج بمنطقة 

المشاعر، ويضع الخطط الوقائية الحتواء تلك األخطار ومحاصرتها ومعرفة الطرق الصحيحة 

 . وقوعها وتأمين سالمة الحاج مما يعكر صفو راحته وطمأنينتهللحد من انتشارها وتالفي

ويعتبر الدور الواقي من األدوار الهامة التي يخطط لها الدفاع المدني قبل بداية موسم الحج 

 .بفترة كافية

 

 :الدور العملياتي: ثالثاً
بة من تضع المديرية العامة للدفاع المدني خطة خاصة بأعمال الحج توضح األدوار المطلو

الجهات التي لها عالقة مباشرة بأعمال الدفاع المدني كما حددها نظام الدفاع المدني، إضافة إلى 

األعمال الرئيسية التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة شؤون الحج والتي 

ركين في المهمة من تتعلق بمهمة الحج مثل تشكيل القيادات الخاصة بالحج، وتحديد إعداد المشا

القوى البشرية وكذلك القوى الفنية واآلليات التي توضع من خالل الخطة العامة لعمل قوات 

الدفاع المدني التي تصدر سنوياً وبالنسبة للمشاعر المقدسة فهناك العديد من المراكز والفرق 

ية في غير مناطق لتغطية كافة المناطق التي يتواجد فيها الحجاج إضافة إلى المراكز الخارج

المشاعر المقدسة في منافذ ومداخل المملكة، وعبر الطرق التي يمر من خاللها الحاج حتى 

يصل إلى المشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك لتقديم أفضل الخدمات إلى زوار بيت اهللا 

ادرتهم إلى الحرام ودرء األخطار عنهم أينما وجدوا وحيثما حلوا منذ دخولهم المملكة وحتى مغ

 .بالدهم

 



 :الدور التقييمي: رابعاً
يهتم الدفاع المدني بالجانب التقييمي لكافة أعماله التي قدمها خالل موسم الحج والقيام برصد 

كافة السلبيات واإليجابيات ودراستها دراسة مستفيضة واستخالص النتائج والقيام بتعديل الخطط 

 والقضاء على السلبيات واالستفادة من كل األخطاء والبرامج بما يالئم استمرار االيجابيات

 .لتحقيق اقصى درجات األمن والسالمة لحجاج بيت اهللا الحرام

 

 :انجازات إدارة شؤون الحج
 .وضع تشكيالت وهياكل قيادة الدفاع المدني بالحج -١

 .المساهمة في إنشاء مقرات ثابتة لمراكز وفرق الدفاع المدني بمنطقة المشاعر -٢

لدائم مع الجهات المشاركة في أعمال الحج والمسئولة عن تنفيذ التنسيق ا -٣

 .إجراءات الدفاع المدني

التنسيق مع الجهات المشاركة في أعمال الحج لتسخير كافة اإلمكانات، والعمل  -٤

 .على إيجاد آلية وخطط لمواجهة كافة المواقف



 
 

 

 



 :مشروع الخيام المقاومة للحريق بمشعر منى
ة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تولى حكومة المملك

آل سعود وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني حفظهم اهللا خدمة الحج والحجاج عناية 

ورعاية خاصة واهتمام مستمر لم يقف عند حد معين حتى حولت مناطق الحج وخاصة 

عمالقة من خالل المشروعات الضخمة التي نفذت بها والتي المشاعر المقدسة منها إلى مناطق 

أنفق عليها باليين الرياالت من طرق وجسور وأنفاق وتوفر مياه الشرب المحالة من مياه البحر 

األحمر وجلبها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أجل تمكين الحجاج من أداء نسكهم في 

 الحجاج القادمون لألراضي المقدسة العديد من راحة ويسر وطمأنينة وفي كل عام يلمس

 .المشروعات الجديدة التي توفرها قيادة هذه البالد وفقها اهللا

 

وحرصاً منها للحفاظ على أرواح وممتلكات حجاج بيت اهللا الحرام وتأمين راحتهم وسالمتهم 

المقاومة ليؤدوا نسكهم في سهولة واطمئنان فقد قامت بتنفيذ أكبر وأضخم مشروع للخيام 

هـ وذلك بعد صدور التوجيه السامي الكريم بإيجاد حلول ١٤١٨للحريق بمشعر منى خالل عام 

فعالة وجذرية لتنظيم إسكان الحجاج في منى بما يكفل وضع حد لتكرار وقوع الحرائق في 

مخيمات الحجاج حفاظاً على أرواح الحجاج وممتلكاتهم حيث تعد منى بحق مدينة الخيام فهي 

 من اثنين من مواقع الحج التي يمكث بها الحجاج لعدة أيام في الخيام ونظراً لمحدودية واحدة

متر ) ٥٥٠,٠٠٠(متر مربع يمكن استخدام ) ٢,٨٠٠,٠٠٠(مساحة منى والتي تقدر بحوالي 

مربع منها للخيام والزيادة المضطردة إلعداد الحجاج خالل السنوات الماضية والتي تضاعفت 

مليون حاج مما جعل وادي منى من أكثر مناطق التجمعات ) ٢,٥( من حتى بلغت ما يقرب

السكانية كثافة في العالم فهذه الكثافة العالية مضافاً إليها طبيعة تكوين السكان واستخدام الخيام 

القطنية إلسكان الحجيج يخلق ظروفاً خطرة من عدة نواح فقد كانت الحرائق الكبيرة هي الخطر 

ه تلك المنطقة على مدار السنوات الماضية التي تسببت في خسائر جسيمة في األكبر التي تواجه

هـ وقد صدر األمر ١٤١٧األرواح والتي كان آخرها ما حدث في الثامن من ذي الحجة عام 

هـ بتكليف وزارة االشغال العامة واإلسكان بمهمة التوصل إلى ايجاد ١٤١٨السامي الكريم عام 

اج بمشعر منى في خيام مقاومة للحريق وال ينتج عن اشتعالها السبل الستيعاب أعداد الحج

غازات سامة وإليجاد البدائل المطلوبة التي تتماشى مع التوجيه السامي الكريم في مقاومتها 

بعد أن ) نسيج الزجاج المغطى بمادة التفيلون(للحريق فقد كانت هناك عدة خيارات كان أفضلها 

يها في كال من وزارة االشغال العامة واإلسكان والهيئة تم فحصها وإجراء االختبارات عل



العربية السعودية للمواصفات والمقاييس فوجد أنها هي المادة الوحيدة المفضلة التي تنطبق عليها 

 .الشروط المطلوبة

 

وبتوفير هذه الخيام التي غطت كامل مسطح منطقة منى شعر حجاج بيت اهللا الحرام باألمن 

 الخوف من شبح الحرائق وتركزت جهود الدولة في توفير الخدمات األخرى واالطمئنان وزوال

 .لراحة ضيوف بيت اهللا الحرام



 



 المراجع
إنجازات المديرية العامة للدفاع المدني خالل الخمسة وعشرون عاماً من عام  -١

هـ، إدارة التخطيط، اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير ١٤٢٠هـ إلى عام ١٣٩٥

 .عامة للدفاع المدنيبالمديرية ال

هـ، اإلدارة العامة للشؤون ١٤٢٠، ١/عاماً، ط) ٧٤(الدفاع المدني ومسيرة  -٢

 .الثقافية واإلعالمية، الرياض

 .هـ، إدارة المطابع األمنية، الرياض١٤١٠نظام الدفاع المدني،  -٣

 .هـ، الرياض١٤١٣عائض جمعان الغامدي، عام / نشأة إدارة التدريب للمقدم -٤

أحمد /  إعداد العميد–مدني في خدمة الحجيج في العهد السعودي دور الدفاع ال -٥

 .هـ١٤١٩مساعد منشط اللحياني، / سعد الثبيتي والعميد

 



 

 :تم جمع مادة هذا الكتاب بإشراف كل من

 مساعد بن منشط اللحياني/ العميد

 مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

 عائض بن جمعان الغامدي/ المقدم

 نة العلميةرئيس اللج

 

 :وعضوية كل من

 سعود عبدالعزيز العبدالكريم/ الرائد

 حسين بن أحمد الشريف/ الرائد

 إبراهيم بن عمير آل عون/ الرائد

 يحيى بن عبدالمحسن الفضلي/ النقيب

 يحيى بن سالم القحطاني/ النقيب

 محمد بن زاهر األلمعي/ النقيب

 سلمان بن مساعد العصيمي/ النقيب


