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    ةةمقدمــــــــمقدمــــــــ  --11
اجملاالت ومنها على سبيل املثال النهضة اجملاالت ومنها على سبيل املثال النهضة   شتىشتى  اململكة نهضة حضارية شاملة يفاململكة نهضة حضارية شاملة يف  تعيش

  أصبحأصبحخمتلفة لطبيعة املخاطر اليت خمتلفة لطبيعة املخاطر اليت   وأشكااًلوأشكااًل  بعادًابعادًاأأالصناعية والعمرانية إال أن تلك النهضة أضافت الصناعية والعمرانية إال أن تلك النهضة أضافت 
اجليولوجية واليت اجليولوجية واليت اجلغرافية واجلغرافية ويتعرض هلا اجملتمع إضافة إىل املخاطر الناجتة عن طبيعة اململكة يتعرض هلا اجملتمع إضافة إىل املخاطر الناجتة عن طبيعة اململكة 

  باإلضافة إىلباإلضافة إىل,,اخلاخل......والرباكنيوالرباكني  الزالزلالزالزلحتمال تعرض اململكة إىل بعض املخاطر الطبيعة مثل حتمال تعرض اململكة إىل بعض املخاطر الطبيعة مثل إإتنبئ بتنبئ ب
واليت قد ينتج عنها تدمري للبنية التحتية وخسائر يف األرواح واليت قد ينتج عنها تدمري للبنية التحتية وخسائر يف األرواح املناخية واألخطار األخرى املناخية واألخطار األخرى   التقلباتالتقلبات

االستجابة حلاالت الكوارث والطوارئ االستجابة حلاالت الكوارث والطوارئ اجلهات ذات العالقة اجلهات ذات العالقة   مجيعمجيعكل ذلك حيتم على كل ذلك حيتم على ,,واملمتلكاتواملمتلكات
  بشرية والتنظيمية لتكون قادرة علىبشرية والتنظيمية لتكون قادرة علىرفع القدرات الفنية والرفع القدرات الفنية والد والتهيؤ ملواجهة نتائجها ود والتهيؤ ملواجهة نتائجها واالستعدااالستعداوو

وإعادة األوضاع إىل وإعادة األوضاع إىل   ر يف األرواح واملمتلكاتر يف األرواح واملمتلكاتمواجهة األحداث بالشكل الذي يقلل من حجم اخلسائمواجهة األحداث بالشكل الذي يقلل من حجم اخلسائ
  ..ما كانت عليهما كانت عليه

  
  تعريفات ومفاهيم عامةتعريفات ومفاهيم عامة  --22

هو جمموعة اإلجراءات واألعمال الالزمة حلماية السكان واملمتلكات العامة هو جمموعة اإلجراءات واألعمال الالزمة حلماية السكان واملمتلكات العامة   ::الدفاع املدنيالدفاع املدني    ..أأ  
واخلاصة من أخطار احلرائق والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة وإغاثة املنكوبني وتأمني واخلاصة من أخطار احلرائق والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة وإغاثة املنكوبني وتأمني 

ادر الثروة الوطنية ادر الثروة الوطنية سالمة املواصالت واالتصاالت وسري العمل يف املرافق العامـة ومحاية مصسالمة املواصالت واالتصاالت وسري العمل يف املرافق العامـة ومحاية مص
  . . السلم ويف حاالت احلرب والطوارئالسلم ويف حاالت احلرب والطوارئ  وذلك يف زمنوذلك يف زمن

( (   1111//مم) ) ي رقـم ي رقـم ــوم امللكوم امللكــادر باملرسادر باملرســي الصي الصــاع املدنـاع املدنـــام الدفـام الدفـــويقصد بـه نظـويقصد بـه نظـ: :   النظامالنظام  ..بب  
  (.(.هـ هـ 14151415//66//1111) ) خ خ ــوتاريوتاري

مصدر مصدر   نذار املختلفة عن وجود أو زوال أينذار املختلفة عن وجود أو زوال أياإلنذار هو إعالم السكان بواسطة وسائل اإلاإلنذار هو إعالم السكان بواسطة وسائل اإل  ::  اإلنذاراإلنذار  ..جج  
والصناعية واحلربية املهددة حلياتهم أو ممتلكاتهم والصناعية واحلربية املهددة حلياتهم أو ممتلكاتهم ( ( الطبيعية الطبيعية ) ) القدرية القدرية   من مصادر األخطارمن مصادر األخطار

زمة حلماية األرواح واملمتلكات زمة حلماية األرواح واملمتلكات املدني الختاذ التدابري الالاملدني الختاذ التدابري الال  وإنفاذ توجيهات وتعليمات الدفاعوإنفاذ توجيهات وتعليمات الدفاع
  ..اخلاصة والعامة والثروات الوطنيةاخلاصة والعامة والثروات الوطنية
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لكـوارث طبيعيـة أو   لكـوارث طبيعيـة أو   عرضـة أو التــي تعرضـت    عرضـة أو التــي تعرضـت    وهو نقـل األشخاص مـن األمـاكن املوهو نقـل األشخاص مـن األمـاكن امل: :   اإلخالءاإلخالء  ..دد  
ه ه ويتم بطريقة اإلخالء الذاتي أو اإلخالء اإلجباري ويتطلب لتنفيذويتم بطريقة اإلخالء الذاتي أو اإلخالء اإلجباري ويتطلب لتنفيذ. . إىل أماكن آمنة إىل أماكن آمنة   حاالت طارئةحاالت طارئة

  . . وسائط نقل وخطة مرورية للطوارئوسائط نقل وخطة مرورية للطوارئ

مجيع املستلزمات الضرورية الستمرار مجيع املستلزمات الضرورية الستمرار   هو وضع املتضررين يف أماكن آمنة تتوافر بهاهو وضع املتضررين يف أماكن آمنة تتوافر بها: :   اإليواءاإليواء  ..هه  
  ..حالته الطبيعية حالته الطبيعية هم األصلية بعد إعادة الوضع إىل هم األصلية بعد إعادة الوضع إىل احلياة حلني عودتهم إن أمكن إىل أماكناحلياة حلني عودتهم إن أمكن إىل أماكن

الصاالت الرياضية الصاالت الرياضية     ––املدارس  املدارس      ––معسكرات إيواء معسكرات إيواء ) ) عبارة عن منشأة عامة عبارة عن منشأة عامة : :   موقع اإليواءموقع اإليواء  ..وو  
العمائر املأهولة  العمائر املأهولة    ––فروشة فروشة الشقق املالشقق امل  ––كالفنادق كالفنادق ) ) أو خاصة أو خاصة ( ( اخل اخل ... ... بيوت الشباب بيوت الشباب   ––

  . . ((قطع أراضي وساحات عامة وغريها قطع أراضي وساحات عامة وغريها   واملساحات اخلالية منواملساحات اخلالية من  ––بالسكان بالسكان 

كل ما حيدث من حريق أو هدم أو سيل أو كل ما حيدث من حريق أو هدم أو سيل أو :  :  يعرفها نظام الدفاع املدني على أنها يعرفها نظام الدفاع املدني على أنها : :   الكارثةالكارثة  ..زز  
  راد أوراد أوعاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد باخلطر حياة األفعاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد باخلطر حياة األف

    . . املمتلكات العامة واخلاصةاملمتلكات العامة واخلاصة
هي حالة مرتبطة بفرتة زمنية خمتلفة عما قبلها تستدعي االستعداد والتهيؤ هي حالة مرتبطة بفرتة زمنية خمتلفة عما قبلها تستدعي االستعداد والتهيؤ : :   احلالة الطارئةاحلالة الطارئة  ..حح  

، وختتلف هذه احلالة الناشئة ، وختتلف هذه احلالة الناشئة د يرتتب على هذه احلالة من نتائجد يرتتب على هذه احلالة من نتائجللتعامل مع تبعات ما قللتعامل مع تبعات ما ق
يتفق وطبيعة كل يتفق وطبيعة كل   باختالف مسبباتها وحتتاج إىل حشد اإلمكانيات والطاقات وفق أسلوبباختالف مسبباتها وحتتاج إىل حشد اإلمكانيات والطاقات وفق أسلوب

  . . حالة ونوعهاحالة ونوعها

هي تلك األعمال واإلجراءات اليت تتخذ للوقاية من الكارثة واحلد من هي تلك األعمال واإلجراءات اليت تتخذ للوقاية من الكارثة واحلد من : :   تدابري الدفاع املدنيتدابري الدفاع املدني  ..طط  
  ..اآلثار املرتتبة من جراء حدوثهااآلثار املرتتبة من جراء حدوثها  ومعاجلةومعاجلة, , وعند وقوعهاوعند وقوعها, , آثارها والتعامل معها قبل حدوثهاآثارها والتعامل معها قبل حدوثها

هي تلك اجلهات الواردة يف نظام الدفاع هي تلك اجلهات الواردة يف نظام الدفاع : :   الدفاع املدنيالدفاع املدني  أعمالأعمالاجلهات املعنية بتنفيذ اجلهات املعنية بتنفيذ   ..يي  
الالزمة ملواجهة الكوارث الالزمة ملواجهة الكوارث   األعمالاألعمالالنظام باختاذ كافة اإلجراءات والنظام باختاذ كافة اإلجراءات واملدني واملكلفة مبوجب املدني واملكلفة مبوجب 

افة إىل القطاع اخلاص افة إىل القطاع اخلاص وتشمل مجيع قطاعات الدولة املختلفة عسكرية ومدنية باإلضوتشمل مجيع قطاعات الدولة املختلفة عسكرية ومدنية باإلض
  .  .  واملتطوعنيواملتطوعني
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من نظام الدفاع املدني أن إقرار من نظام الدفاع املدني أن إقرار   ةةانية عشرانية عشرنصت املادة الثنصت املادة الث  ::  صالحية إقرار وإعالن الكارثةصالحية إقرار وإعالن الكارثة  ..كك  
الكارثة وإعالنها من صالحية صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع الكارثة وإعالنها من صالحية صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع 

  الدفاع املدنيالدفاع املدنيالتقارير امليدانية اليت ترفع لسموه من قبل التقارير امليدانية اليت ترفع لسموه من قبل على على املدني فقط ويكون ذلك بناء املدني فقط ويكون ذلك بناء 
  ..واليت تعطي مؤشرات واضحة عن احلادث ودرجة خطورته واليت تعطي مؤشرات واضحة عن احلادث ودرجة خطورته 

إن مقتضيات تطبيق هذه اخلطة تكون بناء على ما إن مقتضيات تطبيق هذه اخلطة تكون بناء على ما   ::  مقتضيات تطبيق إجراءات هذه اخلطةمقتضيات تطبيق إجراءات هذه اخلطة  ..لل  
يقع يف اململكة من أخطار طبيعية تهدد املمتلكات العامة واخلاصة وتشمل مساحة واسعة من يقع يف اململكة من أخطار طبيعية تهدد املمتلكات العامة واخلاصة وتشمل مساحة واسعة من 

  ..كافة جهود الدولة وإمكانياتهاكافة جهود الدولة وإمكانياتهاتضافر تضافر البالد ويتطلب التدخل ملواجهتها البالد ويتطلب التدخل ملواجهتها 
  ::ثها يف كل منطقةثها يف كل منطقةتصنيف املخاطر املتوقع حدوتصنيف املخاطر املتوقع حدو  --  33

  األحــوالاألحــواللعوامــل عــدة منهــا لعوامــل عــدة منهــا   اًًاتتنــوع املخــاطر الطبيعيــة يف كــل منطقــة مــن منــاطق اململكــة وفقــ  تتنــوع املخــاطر الطبيعيــة يف كــل منطقــة مــن منــاطق اململكــة وفقــ  
ــة ــةاجلوي ــة  ,,اجلوي ــة اجليولوجي ــةوالطبيع ــة اجليولوجي ــة  ,,والطبيع ــاريس اجلغرافي ــةوالتض ــاريس اجلغرافي ــاري   ,,والتض ــناعي واحلض ــاط الص ــاري والنش ــناعي واحلض ــاط الص ــا   ,,والنش ــا وعليه وعليه

  رتابيـة رتابيـة الالعوالـق  عوالـق  العواصـف واسـتثارة ال  العواصـف واسـتثارة ال  ، ريـاح وأعاصـري،   ، ريـاح وأعاصـري،   ع املخـاطر فتكـون إمـا أمطـار وسـيول     ع املخـاطر فتكـون إمـا أمطـار وسـيول     تتنوتتنو
ــة ــةاملؤدي ــدام    املؤدي ــي انع ــدام  إل ــي انع ــخرية ،       إل ــارات ص ــية ، انهي ــققات أرض ــي وتش ــوط أرض ــة ، هب ــة األفقي ــخرية ،     الرؤي ــارات ص ــية ، انهي ــققات أرض ــي وتش ــوط أرض ــة ، هب ــة األفقي الرؤي

األوبئــة وقــد حتصــل أو جتتمــع عــدة األوبئــة وقــد حتصــل أو جتتمــع عــدة انتشــار انتشــار ، ،   أو خزانــات امليــاهأو خزانــات امليــاهانهيــار املبــاني ، انهيــار الســدود انهيــار املبــاني ، انهيــار الســدود 
ــاح    ــبعض كالري ــها ال ــع بعض ــاطر م ــاح   خم ــبعض كالري ــها ال ــع بعض ــاطر م ــريخم ــريواألعاص ــة ، وكالن    واألعاص ــيول جارف ــار وس ــة بأمط ــة ، وكالن  املتبوع ــيول جارف ــار وس ــة بأمط ــاط املتبوع ــاط ش ش

  . . اني املصحوب بهزات أرضية زلزاليةاني املصحوب بهزات أرضية زلزاليةالربكالربك
  ::مراحل إدارة الكارثةمراحل إدارة الكارثة  --44

  مــامــاوطنيــة لتفعيــل وطنيــة لتفعيــل   ســرتاتيجيةســرتاتيجيةإإ  علــى صــياغةعلــى صــياغةالعمــل العمــل يتطلــب األمــر يتطلــب األمــر ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة 
التجهيــزات التجهيــزات وتــوفري كافــة االســتعدادات ووتــوفري كافــة االســتعدادات و  ,,مــن أنظمــة ولــوائح وأوامــر ســاميةمــن أنظمــة ولــوائح وأوامــر ســاميةيف هــذا الشــأن يف هــذا الشــأن صــدر صــدر 

هــا كافــة املهــام والواجبــات املناطــة  هــا كافــة املهــام والواجبــات املناطــة  وفــق خطــة  كمــة حيــدد في وفــق خطــة  كمــة حيــدد في ملواجهــة هــذه األخطــار للعمــل  ملواجهــة هــذه األخطــار للعمــل  
  ..الطبيعيةالطبيعية  الكوارثالكوارثمعنية مبواجهة معنية مبواجهة بكل جهة بكل جهة 
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  ::مراحل رئيسية كما يلي مراحل رئيسية كما يلي   ةةيم إدارة الكارثة إىل ثالثيم إدارة الكارثة إىل ثالثميكن تقسميكن تقسوو  
  ( :  ( :  االستعداد ملواجهة الكارثة االستعداد ملواجهة الكارثة ) ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة مرحلة ما قبل وقوع الكارثة : : أواًل أواًل 

وتهدف هذه املرحلة إىل اختاذ االحتياطات واالستعدادات الالزمة ملواجهة الكارثة عند حدوثها وتهدف هذه املرحلة إىل اختاذ االحتياطات واالستعدادات الالزمة ملواجهة الكارثة عند حدوثها 
  : : ومن أهم عناصر هذه املرحلة ما يلي ومن أهم عناصر هذه املرحلة ما يلي .. .. 
  املرتتبة املرتتبة   إجراء الدراسات اليت تبني نوع الكوارث احملتمل وقوعها وأماكن وقوعها واآلثارإجراء الدراسات اليت تبني نوع الكوارث احملتمل وقوعها وأماكن وقوعها واآلثار  ..11

  . . عليهاعليها

نها احلد ما أمكن من مسببات الكوارث أو نها احلد ما أمكن من مسببات الكوارث أو أأششاختاذ اإلجراءات املالئمة اليت يكون من اختاذ اإلجراءات املالئمة اليت يكون من   ..22
ي واملصانع ي واملصانع التقليل من خماطرها مثل وضع القوانني واللوائح واشرتاطات السالمة يف املبانالتقليل من خماطرها مثل وضع القوانني واللوائح واشرتاطات السالمة يف املبان

  ..لقواننيلقواننيواختاذ اإلجراءات الكفيلة اليت تضمن تنفيذ تلك اواختاذ اإلجراءات الكفيلة اليت تضمن تنفيذ تلك ا  وتطبيق كود البناء السعوديوتطبيق كود البناء السعودي

من خالل من خالل   الكارثة وذلكالكارثة وذلك  ل من أثرل من أثرللتقليللتقليالتوعية العامة مبا جيب عمله من إجراءات وقائية التوعية العامة مبا جيب عمله من إجراءات وقائية   ..33
  ..وسائل اإلعالم املختلفةوسائل اإلعالم املختلفة

على أن تتضمن هذه اخلطط اإلمكانيات اآللية على أن تتضمن هذه اخلطط اإلمكانيات اآللية   ملالئمة ملواجهة الكوارثملالئمة ملواجهة الكوارثإعداد اخلطط اإعداد اخلطط ا  ..44
  ..يع اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطةيع اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطةومهام مجومهام مجوالبشرية والبشرية 

بأدوارهم بأدوارهم االهتمام باجلانب التدرييب لألفراد واجملموعات على مجيع املستويات للقيام االهتمام باجلانب التدرييب لألفراد واجملموعات على مجيع املستويات للقيام   ..66
  ..وفقًا للخطط املعدة بهذا اخلصوصوفقًا للخطط املعدة بهذا اخلصوص  عند حدوث الكوارث وذلكعند حدوث الكوارث وذلك

املعدة الختبار مدى فعاليتها املعدة الختبار مدى فعاليتها   ميدانية افرتاضية للخطةميدانية افرتاضية للخطةجتارب تطبيقية جتارب تطبيقية   صياغة وتنفيذصياغة وتنفيذ  ..55
  ..وجودة التنسيق فيما بينها يف تنفيذ اخلطةوجودة التنسيق فيما بينها يف تنفيذ اخلطة  ,,وجاهزية اجلهات املنفذة هلاوجاهزية اجلهات املنفذة هلا  وكفاءتهاوكفاءتها

  ( : ( : ملواجهة ملواجهة مرحلة امرحلة ا) ) مرحلة وقوع الكارثة مرحلة وقوع الكارثة : : ثانيًا ثانيًا 
وتتمثـل هـذه املرحلة فـي تطبيق اخلطط واإلجـراءات اليت مت إعدادها يف مرحلة ما قبل وقوع وتتمثـل هـذه املرحلة فـي تطبيق اخلطط واإلجـراءات اليت مت إعدادها يف مرحلة ما قبل وقوع 

وميكن النظر إىل هذه املرحلة على اعتبار أنها فرتة زمنية حرجة تظهر فيها وميكن النظر إىل هذه املرحلة على اعتبار أنها فرتة زمنية حرجة تظهر فيها .. .. الكارثة الكارثة 
  ات جديدة بأقصى قدر ات جديدة بأقصى قدر ومطالب جديدة بسبب موقف طارئ مما يتطلب توفري خدمومطالب جديدة بسبب موقف طارئ مما يتطلب توفري خدم  احتياجاتاحتياجات
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  : : ومن أهم عناصر هذه املرحلة ومن أهم عناصر هذه املرحلة .. .. والفعالية والفعالية   من الكفاءةمن الكفاءة
ات ات ــى عمليى عمليــة وتطبيق خطط الطوارئ املعدة مسبقًا واليت تشتمل علة وتطبيق خطط الطوارئ املعدة مسبقًا واليت تشتمل علــاالستجابة الفورياالستجابة الفوري  ..11

رصد اهلزات رصد اهلزات   ––  اإلطفاءاإلطفاء  ––  رفع األنقاضرفع األنقاض  ––اإليواء اإليواء   ––اإلخالء اإلخالء   ––اإلسعاف اإلسعاف   ––اإلنقاذ اإلنقاذ ))
إزالة العوائق من مسارات إزالة العوائق من مسارات   ––  شفط املياهشفط املياه  ––  تغيري مسارات األوديةتغيري مسارات األودية  ––واملتغريات املناخية واملتغريات املناخية 

( ( اخل اخل .... .... ––  فك االختناقات وتغيري احلركة املروريةفك االختناقات وتغيري احلركة املرورية  ––  األودية وجماري تصريف السيولاألودية وجماري تصريف السيول
  . . تنفذ من قبل كافة اجلهات املعنيةتنفذ من قبل كافة اجلهات املعنيةواليت واليت 

جل حتديد حجم الكارثة واآلثار اليت جل حتديد حجم الكارثة واآلثار اليت أأتقييم املوقف بعد حدوث الكارثة مباشرة وذلك من تقييم املوقف بعد حدوث الكارثة مباشرة وذلك من   ..22
  . . لية والبشرية املطلوبة للمواجهةلية والبشرية املطلوبة للمواجهةجم اإلمكانيات اآلجم اإلمكانيات اآلترتبت عليها وكذلك حترتبت عليها وكذلك ح

  . . آللي والبشري إذا تطلب األمر ذلكآللي والبشري إذا تطلب األمر ذلكطلب الدعم واإلسناد اطلب الدعم واإلسناد ا  ..33

والكساء والكساء   ––الغذاء الغذاء ) ) املنطقة املنكوبة باالحتياجات الضرورية العاجلة املتمثلة يف املنطقة املنكوبة باالحتياجات الضرورية العاجلة املتمثلة يف   تزويدتزويد  ..44
  ..((اخل اخل ... ... توفري احلماية األمنية توفري احلماية األمنية وو  ––وفتح الطرق وفتح الطرق   ––واألدوية واألدوية   ––  واملأوىواملأوى

والعمل على رفع كفاءة والعمل على رفع كفاءة   ,,وإعداد التقارير والبالغات الفورية وإعداد التقارير والبالغات الفورية , , متابعة تقييم التطوراتمتابعة تقييم التطورات  ..66
  ..ابة للكارثة إىل أفضل مستوى ممكنابة للكارثة إىل أفضل مستوى ممكناالستجاالستج

  ( : ( : التأهيل وإعادة األوضاع التأهيل وإعادة األوضاع ) ) مرحلة ما بعد الكارثة مرحلة ما بعد الكارثة : : ثالثًا ثالثًا 
وتتأثر سـلبًا أو إجيـابا بكفـاءة املراحـل السابقـة وتتأثر سـلبًا أو إجيـابا بكفـاءة املراحـل السابقـة   ,,حلة باملرحلتني السابقتنيحلة باملرحلتني السابقتنيوترتبط هـذه املروترتبط هـذه املر                

  : : ومن عناصر هذه املرحلة ومن عناصر هذه املرحلة   ,,هلا هلا 
يف املنطقة املنكوبة حبيث يف املنطقة املنكوبة حبيث ( ( اإلسكان والتأهيل اإلسكان والتأهيل   ))تنفيذ اخلطة املتعلقة بإعادة األوضاع تنفيذ اخلطة املتعلقة بإعادة األوضاع   ..11

  ..توضح يف هذه اخلطة األهداف املطلوب حتقيقها يف هذه املرحلة وأولويات التنفيذتوضح يف هذه اخلطة األهداف املطلوب حتقيقها يف هذه املرحلة وأولويات التنفيذ

وتقييم اإلجنازات بصورة وتقييم اإلجنازات بصورة   ,,ة لإلشراف على عمليات إعادة األوضاعة لإلشراف على عمليات إعادة األوضاعحتديد قيادة موحدحتديد قيادة موحد  ..22
  . . مرحليةمرحلية

  ..متعددة لتنفيذ خطة إعادة األوضاعمتعددة لتنفيذ خطة إعادة األوضاعتكوين فرق عمل تكوين فرق عمل   ..33

  ..الدروس والعرب املستفادة من الكارثةالدروس والعرب املستفادة من الكارثة  ..44
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحـةالصفحـة  املوضـــــــــــــــوعاملوضـــــــــــــــوع  التسلسلالتسلسل

--اهلدف اهلدف   --األوامر املستند عليهااألوامر املستند عليها))املوقف املوقف   11
  ..  ((االفرتاضاتاالفرتاضات

1111--  1212  

  1313  ..  املهمةاملهمة  22
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  املوقــفاملوقــف

احملتمــل وقوعهــا باململكــة ونتيجــة لدراســة تلــك األخطــار مــن قبــل  احملتمــل وقوعهــا باململكــة ونتيجــة لدراســة تلــك األخطــار مــن قبــل    األخطــاراألخطــاربنــاء علــى بنــاء علــى                 
ــوارث     ــة الك ــة ملواجه ــذه اخلط ــداد ه ــد مت إع ــة فق ــات العلمي ــات واهليئ ــوارث    اجله ــة الك ــة ملواجه ــذه اخلط ــداد ه ــد مت إع ــة فق ــات العلمي ــات واهليئ ــة  اجله ــةالطبيعي ــل   الطبيعي ــل احملتم احملتم

ختـــاذ كافـــة اإلجـــراءات والتـــدابري الالزمـــة حلمايـــة األرواح واملمتلكـــات مـــن كافـــة ختـــاذ كافـــة اإلجـــراءات والتـــدابري الالزمـــة حلمايـــة األرواح واملمتلكـــات مـــن كافـــة وقوعهـــا واوقوعهـــا وا
  ..ال قدر اهللال قدر اهلل  ينتج عنها كارثةينتج عنها كارثةاحملتمل أن احملتمل أن طبيعية طبيعية الالاملخاطر املخاطر 

  ::األوامر املستند عليها األوامر املستند عليها : : أواًلأواًل
القاضـي بتشـكيل جلـان مـن     القاضـي بتشـكيل جلـان مـن       ,,هــ هــ 14161416//44//1414وتاريخ وتاريخ ((45494549))األمر السامي الكريم رقماألمر السامي الكريم رقم  ((11))

  .  .  بالدولةبالدولة  الوزارات لعمل خطط للطوارئ العامةالوزارات لعمل خطط للطوارئ العامة
ــا  ((22)) ــامـ ــم     مـ ــي رقـ ــوم امللكـ ــادر باملرسـ ــدني الصـ ــدفاع املـ ــام الـ ــم   ورد بنظـ ــي رقـ ــوم امللكـ ــادر باملرسـ ــدني الصـ ــدفاع املـ ــام الـ ــاريخ   ((1111//مم))ورد بنظـ ــاريخ وتـ وتـ

ولوائحــه التنفيذيــة ملهــام ومســئوليات الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة  ولوائحــه التنفيذيــة ملهــام ومســئوليات الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة    ,,هـــهـــ14151415//66//1111
  ..هـهـ14141414//1111//2525خ خ وتاريوتاري((  44//وو//تت//99))الصادرة بالقرار الوزاري رقم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

اد آليـات فاعلـة   اد آليـات فاعلـة   املتضمن إجياملتضمن إجي  ,,هـهـ14211421//55//11وتاريخ وتاريخ ( ( 44//311311))األمر السامي الكريم رقماألمر السامي الكريم رقم  ((33))
  ..ملواجهة الكوارثملواجهة الكوارث

املتضمن املوافقـة  املتضمن املوافقـة    ,,هـهـ14211421//1111//2121وتاريخ وتاريخ   ((1642416424//بب//44))األمر السامي الكريم رقم األمر السامي الكريم رقم   ((44))
وعضـوية ممـثلني   وعضـوية ممـثلني     الـدفاع املـدني  الـدفاع املـدني  على توصيات  ضر اللجنة املشكلة برئاسة مدير عـام  على توصيات  ضر اللجنة املشكلة برئاسة مدير عـام  

ورد يف الفقـرة ثانيـًا مـن    ورد يف الفقـرة ثانيـًا مـن      مـا مـا   حتديـداً حتديـداً من اجلهـات احلكوميـة املعنيـة و   من اجلهـات احلكوميـة املعنيـة و     على مستوى عاٍلعلى مستوى عاٍل
توصيات  ضر اللجنة واليت تنص على إعداد إسرتاتيجية شاملة ملواجهة الكوارث وما ورد توصيات  ضر اللجنة واليت تنص على إعداد إسرتاتيجية شاملة ملواجهة الكوارث وما ورد 

  ..تنص على إعداد فرق فاعلة لإلنقاذتنص على إعداد فرق فاعلة لإلنقاذيف الفقرة ثالثًا من نفس احملضر واليت يف الفقرة ثالثًا من نفس احملضر واليت 
هــ الصـادر بشـأن توصـيات اللجنـة      هــ الصـادر بشـأن توصـيات اللجنـة      14241424//66//44وتـاريخ  وتـاريخ  ( ( 161161))لس الوزراء رقـم  لس الوزراء رقـم  قرار جمقرار جم(  (  66))  

  ..األمطار واحلد من خماطر السيولاألمطار واحلد من خماطر السيول  املشكلة لدراسة األضرار املرتتبة على هطولاملشكلة لدراسة األضرار املرتتبة على هطول



 
       

   

 

                        

 

 56 من 12صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

خبصـوص توصـيات   خبصـوص توصـيات     ,,هــ هــ 14321432//33//33وتـاريخ  وتـاريخ    ((م بم ب//14661466))السـامي الكـريم رقـم    السـامي الكـريم رقـم      األمراألمر    ((55))  
يف بعــض احملافظــات يف بعــض احملافظــات   األمطــاراألمطــاراملرتتبــة علــى هطــول املرتتبــة علــى هطــول   األضــراراألضــراراملشــكلة لدراســة املشــكلة لدراســة اللجنــة  اللجنــة  

  ..بعض اإلدارات احلكوميةبعض اإلدارات احلكومية  واحتياجاتواحتياجات
  ::اهلدف اهلدف : : ثانياًًثانياًً

وتــوفري الســالمة هلــم مــن وتــوفري الســالمة هلــم مــن   األرواحاألرواحتهــدف اخلطــة إىل اختــاذ كافــة التــدابري املناســبة حلمايــة  تهــدف اخلطــة إىل اختــاذ كافــة التــدابري املناســبة حلمايــة              
ــوارث ومح   ــوادث والك ــار احل ــة أخط ــوارث ومح  كاف ــوادث والك ــار احل ــة أخط ــة  كاف ــة واخلاص ــات العام ــة املمتلك ــة  اي ــة واخلاص ــات العام ــة املمتلك ــل  . . اي ــاع أفض ــك بإتب ــل  وذل ــاع أفض ــك بإتب وذل

ــبل  ــبل الس ــاالس ــاوإجناحه ــيق وو  وإجناحه ــيق التنس ــل التنس ــل الفاع ــذ   الفاع ــة بتنفي ــات املعني ــني اجله ــذ   ب ــة بتنفي ــات املعني ــني اجله ــال ب ــال األعم ــد   األعم ــا ق ــة م ــد   ملواجه ــا ق ــة م ملواجه
  ..حيدث من االفرتاضات الواردة بهذه اخلطة بكل كفاءة واقتدارحيدث من االفرتاضات الواردة بهذه اخلطة بكل كفاءة واقتدار

  ::  االفرتاضاتاالفرتاضات: : ثالثًاثالثًا
  ..نها خسائر يف األرواح واملمتلكاتنها خسائر يف األرواح واملمتلكاتنتج عنتج عييحدوث سيول جارفة حدوث سيول جارفة أدت إىل أدت إىل   ةةهطول أمطار غزيرهطول أمطار غزير    ..11

  ..فأكثرفأكثر  ساعةساعة//كمكم((4141))رياح سطحية تصل سرعتها إىل رياح سطحية تصل سرعتها إىل   حدوثحدوث    ..22

  ..زالزل مدمرةزالزل مدمرة    ..33

  .  .  مم((211211  --111111))األفقية إىل أقل من األفقية إىل أقل من   ترابية تنعدم فيها الرؤيةترابية تنعدم فيها الرؤية  عوالقعوالق  حدوثحدوث    ..44

    ..كانيكانيبربرثوران ثوران     ..66

  ..شديدةشديدة  أعاصريأعاصري    ..55

    انهيارات أرضيةانهيارات أرضية    ..44

  ..انهيارات مبانيانهيارات مباني    ..44

  ..انهيارات سدود أو خزانات املياهانهيارات سدود أو خزانات املياه    ..99

  ..اعفات تؤثر سلبًا على سري احلياةاعفات تؤثر سلبًا على سري احلياةعادية قد ينتج عنها مضعادية قد ينتج عنها مضوجود ظواهر جوية غري وجود ظواهر جوية غري   ..1111

  ..انتشار بعض األوبئة واألمراض الفتاكة بني املواطننيانتشار بعض األوبئة واألمراض الفتاكة بني املواطنني  ..1111

  . . الدفاع املدنيالدفاع املدني  أعمالأعمالأي حاالت أخرى تتطلب تنفيذ أي حاالت أخرى تتطلب تنفيذ   ..1212
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  املهمةاملهمة  --22
قــد قــد   االســتعداد ملواجهــة املخــاطر احملتملــة وحتليلــها ووضــع اخلطــط الالزمــة ملواجهــة مــااالســتعداد ملواجهــة املخــاطر احملتملــة وحتليلــها ووضــع اخلطــط الالزمــة ملواجهــة مــا        

ــا ــايــنجم عنه ــة      يــنجم عنه ــات احلكومي ــدمات اجله ــيق خ ــات وتنس ــة اإلمكاني ــة كاف ــى تهيئ ــل عل ــة    ، والعم ــات احلكومي ــدمات اجله ــيق خ ــات وتنس ــة اإلمكاني ــة كاف ــى تهيئ ــل عل ، والعم
مات املطلوبــة لتنفيــذ هــذه مات املطلوبــة لتنفيــذ هــذه وغــري احلكوميــة املشــاركة يف هــذه األعمــال وتــوفري كافــة املســتلزوغــري احلكوميــة املشــاركة يف هــذه األعمــال وتــوفري كافــة املســتلز

ــة و ــة واملهم ــة        املهم ــة متكامل ــق منظوم ــاطر وف ــة املخ ــة كاف ــة ملواجه ــال الالزم ــع األعم ــام يمي ــة        القي ــة متكامل ــق منظوم ــاطر وف ــة املخ ــة كاف ــة ملواجه ــال الالزم ــع األعم ــام يمي القي
  ..محاية األرواح واملمتلكاتمحاية األرواح واملمتلكات  هاهاهدفهدف
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحـةالصفحـة  املوضـــــــــــــــوعاملوضـــــــــــــــوع  التسلسلالتسلسل

  1515--1616    ..عمليات املواجهةعمليات املواجهة  11

  1414--1515  ..املنفذةاملنفذة  اجلهاتاجلهات          22
  2424--1414    ..الواجبات واملسئولياتالواجبات واملسئوليات  33
  3344      . . مهام منسقي الوزارات واملصاحل احلكوميةمهام منسقي الوزارات واملصاحل احلكومية  44
  3399    ..تعليمات التنسيقتعليمات التنسيق  66
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  املواجهةاملواجهةعمليات عمليات   --  أأ
مواجهة املخاطر الطبيعية حيتم وجود تصور دقيق عن طبيعة هذه املخاطر واالستعداد األمثل مواجهة املخاطر الطبيعية حيتم وجود تصور دقيق عن طبيعة هذه املخاطر واالستعداد األمثل 

 :ما يلي خالل التخطيط الدقيق لتحقيق متطلبات عمليات املواجهة حيث حيقق التخطيطخالل التخطيط الدقيق لتحقيق متطلبات عمليات املواجهة حيث حيقق التخطيطمن من 
ع ع حتقيق االستخدام األمثل لإلمكانيات واملوارد البشرية واآللية على مستوى الدولة ملنع تضييحتقيق االستخدام األمثل لإلمكانيات واملوارد البشرية واآللية على مستوى الدولة ملنع تضيي((11))

  ..الوقت وتبديد الطاقات واجلهودالوقت وتبديد الطاقات واجلهود
منع االزدواجية يف تنفيذ املهام وذلك عن طريق حتديد األدوار واملسئوليات املطلوب تنفيذها منع االزدواجية يف تنفيذ املهام وذلك عن طريق حتديد األدوار واملسئوليات املطلوب تنفيذها ((22))

  ..من قبل اجلهات املعنيةمن قبل اجلهات املعنية
  ..ضمان السيطرة والتحكم يف مجيع مراحل الكوارث الطبيعيةضمان السيطرة والتحكم يف مجيع مراحل الكوارث الطبيعية((33))
  ..أو الكارثةأو الكارثة  الطوارئالطوارئوضعها الطبيعي بعد السيطرة على اخلطر أو حالة وضعها الطبيعي بعد السيطرة على اخلطر أو حالة   إىلإىلسري احلياة سري احلياة   إعادةإعادة((44))

  
يف هــذا اإلطــار فإنــه مــن الضــروري رفــع وبنــاء قــدرات مجيــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة  يف هــذا اإلطــار فإنــه مــن الضــروري رفــع وبنــاء قــدرات مجيــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة                

  ..مبواجهة الكوارث الطبيعية ومبا يضمن أداء املهمة املناطة بهم بالشكل املطلوب مبواجهة الكوارث الطبيعية ومبا يضمن أداء املهمة املناطة بهم بالشكل املطلوب 
  

الــيت مــن  الــيت مــن    الطبيعيــةالطبيعيــة  هــذه اخلطــة علــى أســاس مواجهــة حــاالت الكــوارث      هــذه اخلطــة علــى أســاس مواجهــة حــاالت الكــوارث        ددااأعــدأعــدومت ومت               
وحشــد مجيــع الطاقــات وتــوفري املتطلبــات الالزمــة لــدعم       وحشــد مجيــع الطاقــات وتــوفري املتطلبــات الالزمــة لــدعم       منطقــة منطقــة   أيأي  احملتمــل وقوعهــا يف احملتمــل وقوعهــا يف 

  ::ييعمليات املواجهة اليت تشمل التالعمليات املواجهة اليت تشمل التال
  ..املهددة باخلطر إىل مواقع جتمع آمنةاملهددة باخلطر إىل مواقع جتمع آمنة  نذار وتوجيه املتضررين بإخالء املناطق اخلطرة أونذار وتوجيه املتضررين بإخالء املناطق اخلطرة أواإلاإل( ( 11))
  ..القيام بعمليات اإلنقاذ يف خمتلف احلوادث واحلاالت ونقل املصابني إىل مواقع العالجالقيام بعمليات اإلنقاذ يف خمتلف احلوادث واحلاالت ونقل املصابني إىل مواقع العالج  ((22))
  ..واملمتلكاتواملمتلكات  ا بأسرع وقت ممكن حلماية األرواحا بأسرع وقت ممكن حلماية األرواحمباشرة حوادث احلريق املختلفة ومكافحتهمباشرة حوادث احلريق املختلفة ومكافحته  ((33))  
  مـع األخـذ يف  مـع األخـذ يف    ,,ةةنـ نـ خمرج أو طريق مؤدي ألقرب منطقة آمخمرج أو طريق مؤدي ألقرب منطقة آم  توجيه وإرشاد املتضررين ألقربتوجيه وإرشاد املتضررين ألقرب      ((44))  

  ..اخلاخل.. .. لكبار السن واملرضى والنساء واألطفال لكبار السن واملرضى والنساء واألطفال   االعتبار تقديم املساعدة اخلاصةاالعتبار تقديم املساعدة اخلاصة
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

فرز اإلصابات والوفيات وعالج ونقل املصابني إىل املستشفيات الثابتة واملتنقلة وتقديم فرز اإلصابات والوفيات وعالج ونقل املصابني إىل املستشفيات الثابتة واملتنقلة وتقديم     ((66))
  ..العالج املناسبالعالج املناسب

  ..إغاثة املتضررين وتقديم كافة اخلدمات الالزمة هلم من غذاء وكساء وعالج وحنوهإغاثة املتضررين وتقديم كافة اخلدمات الالزمة هلم من غذاء وكساء وعالج وحنوه    ((55))
والتأكد والتأكد   مواقع اإليواءمواقع اإليواءاستقبال املتضررين وتوفري وسائل العيش والسكن والعالج والراحة يف استقبال املتضررين وتوفري وسائل العيش والسكن والعالج والراحة يف     ((44))

  ..وإعادتهم ملواقعهم  األصليةوإعادتهم ملواقعهم  األصليةمن سري العمل على الوجه املطلوب حلني انتهاء احلالة من سري العمل على الوجه املطلوب حلني انتهاء احلالة 
  رثة وذلك بتقديم كافة اإلمكانياترثة وذلك بتقديم كافة اإلمكانياتبني اجلهات املختلفة املعنية مبواجهة الكابني اجلهات املختلفة املعنية مبواجهة الكااإلسناد اإلسناد   ((44))

  ..املتوفرة اآللية والبشرية والفنية ملواجهة املوقف بكل كفاءة واقتداراملتوفرة اآللية والبشرية والفنية ملواجهة املوقف بكل كفاءة واقتدار
  ..إعادة تأهيل منطقة الكارثة وإزالة املخلفات منها وذلك بعد االنتهاء من عمليات املواجهةإعادة تأهيل منطقة الكارثة وإزالة املخلفات منها وذلك بعد االنتهاء من عمليات املواجهة    ((99))
  
  ::اجلهات املنفذةاجلهات املنفذة  --  بب

وتـاريخ  وتـاريخ    1111//  مم  نظـام الـدفاع املـدني الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم       نظـام الـدفاع املـدني الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم       يف يف   وردورداستنادًا إىل ما استنادًا إىل ما 
يف حاالت الطوارئ ومن يف حاالت الطوارئ ومن   ههوما تضمنه من مهام ومسئوليات للجهات املعنية بتنفيذوما تضمنه من مهام ومسئوليات للجهات املعنية بتنفيذ  هـهـ14151415//66//1111

الـدفاع املـدني هـي    الـدفاع املـدني هـي      أعمـال أعمـال   فـإن فـإن   ,,خالل املفهوم الشامل لتعريف الدفاع املـدني الـذي ورد بالنظـام    خالل املفهوم الشامل لتعريف الدفاع املـدني الـذي ورد بالنظـام    
احلـاالت  احلـاالت  وإمنا هي أعمال مجاعيـة ملواجهـة   وإمنا هي أعمال مجاعيـة ملواجهـة   . . مسئولية مجاعية ال تقوم بها جهة مبفردها دون غريها مسئولية مجاعية ال تقوم بها جهة مبفردها دون غريها 

  ::هي هي   الطارئة اليت قد تقع يف البالد وانطالقًا من هذا املفهوم فإن اجلهات املشاركة يف تنفيذ اخلطةالطارئة اليت قد تقع يف البالد وانطالقًا من هذا املفهوم فإن اجلهات املشاركة يف تنفيذ اخلطة
  ..وزارة الداخليةوزارة الداخلية  ((11

  ..وزارة الدفاع وزارة الدفاع   ((22

  ..وزارة الشئون البلدية والقرويةوزارة الشئون البلدية والقروية  ((33

  ..احلرس الوطيناحلرس الوطين  وزارةوزارة  ((44

  ..اهليئة العامة للسياحة واآلثاراهليئة العامة للسياحة واآلثار  ((66

  ..اهلالل األمحر السعودياهلالل األمحر السعودي  هيئةهيئة  ((55

  ..الرتبية والتعليمالرتبية والتعليموزارة وزارة   ((44
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  ..وزارة املاليةوزارة املالية  ((44

  ..وزارة البرتول والثروة املعدنيةوزارة البرتول والثروة املعدنية  ((99

  ..وزارة الصحةوزارة الصحة  ((1111

  ..وزارة املياه والكهرباءوزارة املياه والكهرباء  ((1111

  ..وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة  ((1212

  ..وزارة النقلوزارة النقل  ((1313

  ..وزارة الشؤون االجتماعيةوزارة الشؤون االجتماعية  ((1414
  ..وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ((1616

  ..وزارة الثقافة واإلعالموزارة الثقافة واإلعالم  ((1515
  ..وتقنية املعلوماتوتقنية املعلوماتوزارة االتصاالت وزارة االتصاالت   ((1414

  ..التخطيطالتخطيطاالقتصاد واالقتصاد ووزارة وزارة   ((1414

  ..الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئةالرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة  ((1919
  ..أي جهة أخرى قد يتطلب املوقف مشاركتهاأي جهة أخرى قد يتطلب املوقف مشاركتها  ((2121

  
  

  الواجبات واملسئولياتالواجبات واملسئوليات  --جج
ــ ــح  ــات والالددت ددت ح  ــات وواجب ــئولياتاملاملواجب ــئولياتس ــام      س ــب مه ــات حس ــن افرتاض ــة م ــذه اخلط ــا ورد به ــق م ــام    وف ــب مه ــات حس ــن افرتاض ــة م ــذه اخلط ــا ورد به ــق م وف

ــواردة ب    ــذ ال ــة بالتنفي ــات املعني ــواردة ب   اجله ــذ ال ــة بالتنفي ــات املعني ــام ااجله ــام انظ ــة   نظ ــه التنفيذي ــدني ولوائح ــدفاع امل ــة   ل ــه التنفيذي ــدني ولوائح ــدفاع امل ــر  , , ل ــًا لألوام ــر  ووفق ــًا لألوام ووفق
  ..والتعليمات املنظمة لذلكوالتعليمات املنظمة لذلك
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  ::وزارة الداخليةوزارة الداخلية  ((11))
  ::مديرية األمن العاممديرية األمن العام  ((أ أ   ))

تسهيل انتقال معدات وآليات فرق الطوارئ إىل موقع احلدث وحفظ األمن مبوقع الكارثة مع تسهيل انتقال معدات وآليات فرق الطوارئ إىل موقع احلدث وحفظ األمن مبوقع الكارثة مع 
  ::اإلجراءات األمنية الالزمة احملددة بالنقاط التالية اإلجراءات األمنية الالزمة احملددة بالنقاط التالية   يميعيميعالقيام القيام 

  ..حفظ النظام يف مناطق الكوارث وحراسة األماكن املتضررةحفظ النظام يف مناطق الكوارث وحراسة األماكن املتضررةاملساهمة يف املساهمة يف   ((11))
  . . نظام يف مواقع اإليواء املختلفةنظام يف مواقع اإليواء املختلفةحفظ الحفظ ال  ((22))

حتديد هويات املتوفني وتسليم املعروفني منهم لذويهم وإرسال اجملهولني إىل حتديد هويات املتوفني وتسليم املعروفني منهم لذويهم وإرسال اجملهولني إىل   ((33))
  ..الشئون الصحية واجلهات املعنية األخرىالشئون الصحية واجلهات املعنية األخرىأماكن حفظ اجلثث بالتعاون مع أماكن حفظ اجلثث بالتعاون مع 

حفظ النظام يف مراكز توزيع املواد التموينية والوقود والغاز واملياه وأماكن اإليواء حفظ النظام يف مراكز توزيع املواد التموينية والوقود والغاز واملياه وأماكن اإليواء   ((44))
  ..بالتنسيق مع اجلهات املعنيةبالتنسيق مع اجلهات املعنية

تنظيم أعمال السري واملرور أثناء تنفيذ خطط اإلخالء واإليواء وإجياد املسارات تنظيم أعمال السري واملرور أثناء تنفيذ خطط اإلخالء واإليواء وإجياد املسارات   ((66))
  ..ارئ يف املناطق املتضررةارئ يف املناطق املتضررةالبديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الطوالبديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الطو

تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات اخلاصة وسيارات النقل وغريها يف تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات اخلاصة وسيارات النقل وغريها يف   ((55))
  ..  الطوارئ وتوجيهها ملناطق اإلسناد احملددة من قبل الدفاع املدنيالطوارئ وتوجيهها ملناطق اإلسناد احملددة من قبل الدفاع املدنيعمليات عمليات 

  ..منع دخول املواطنني وكذلك وسائل النقل إىل املواقع اخلطرة منع دخول املواطنني وكذلك وسائل النقل إىل املواقع اخلطرة   ((44))

حملددة هلم من حملددة هلم من ملتضررين ملواقع التجمع املتضررين ملواقع التجمع اخالء وتوجيه اخالء وتوجيه ااملساهمة يف أعمال اإلاملساهمة يف أعمال اإل  ((44))
  ..قبل الدفاع املدنيقبل الدفاع املدني

  ..اطنني يف حاالت الطوارئ وحتذيرهماطنني يف حاالت الطوارئ وحتذيرهممساهمة دوريات األمن يف تنبيه املومساهمة دوريات األمن يف تنبيه املو  ((99))
  ..ء الطيب تنسيقًا مع وزارة الصحةء الطيب تنسيقًا مع وزارة الصحةتنفيذ املهام املوكلة هلا يف خطة اإلخالتنفيذ املهام املوكلة هلا يف خطة اإلخال  ((1111))

العامة للدفاع املدني العامة للدفاع املدني اورة املتفق عليها مع املديرية اورة املتفق عليها مع املديرية إخالء الطرق الرئيسية أو اجملإخالء الطرق الرئيسية أو اجمل  ((1111))
اليت ميكن استخدامها من قبل فرق الطوارئ للدخول أو اخلروج من منطقة احلدث اليت ميكن استخدامها من قبل فرق الطوارئ للدخول أو اخلروج من منطقة احلدث 

  ..واىل املستشفيات واملراكز الطبية ومواقع اإليواء واىل املستشفيات واملراكز الطبية ومواقع اإليواء 
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
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 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

االستعداد للمشاركة بالقوة البشرية الالزمة ملواجهة املوقف عندما يستدعي األمر االستعداد للمشاركة بالقوة البشرية الالزمة ملواجهة املوقف عندما يستدعي األمر   ((1212))
      ..ذلك ذلك 

  
  ::املدنياملدنياملديرية العامة للدفاع املديرية العامة للدفاع   ((بب))  

تنفيــذ ومتابعــة تــدابري الــدفاع املــدني مبــا يف ذلــك القيــام بعمليــات اإلنقــاذ واإلشــراف  تنفيــذ ومتابعــة تــدابري الــدفاع املــدني مبــا يف ذلــك القيــام بعمليــات اإلنقــاذ واإلشــراف  
علــى عمليــات اإلخــالء واإليــواء وإعــادة األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه ومتابعــة تنفيــذ   علــى عمليــات اإلخــالء واإليــواء وإعــادة األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه ومتابعــة تنفيــذ   

ــات    ــع اجله ــيقا م ــا تنس ــالمة وتوافره ــرتاطات الس ــات   اش ــع اجله ــيقا م ــا تنس ــالمة وتوافره ــرتاطات الس ــة اش ــة املعني ــات  , , املعني ــود اجله ــيق جه ــات  وتنس ــود اجله ــيق جه وتنس
ــك     ــذ ذل ــا يف تنفي ــوارئ وعليه ــاالت الط ــة ح ــة ملواجه ــواردة باخلط ــة ال ــك    املعني ــذ ذل ــا يف تنفي ــوارئ وعليه ــاالت الط ــة ح ــة ملواجه ــواردة باخلط ــة ال ــاعاملعني ــاعإتب ــا   إتب ــا م م

  ::يلي يلي 
ة ممثلي اجلهات احلكومية ة ممثلي اجلهات احلكومية عقد اللجنة الفورية فور وقوع احلالة الطارئة واستدعاء كافعقد اللجنة الفورية فور وقوع احلالة الطارئة واستدعاء كاف((11

  ..املعنيةاملعنية

مديريات الدفاع مديريات الدفاع ووباملديرية العامة باملديرية العامة   القيادة والسيطرةالقيادة والسيطرةاإلشراف واملتابعة على أداء مركز اإلشراف واملتابعة على أداء مركز ((22
  ومتابعة األدوار اليت يقوم بها ممثلي اجلهات احلكومية املشاركة يفومتابعة األدوار اليت يقوم بها ممثلي اجلهات احلكومية املشاركة يفاملدني يف املناطق املدني يف املناطق 

  ..كزكزاااملراملر  تلكتلك

لتنسيق لتنسيق بابا  الطبيعيةالطبيعيةخاطر خاطر املاملعلى املديرية العامة للدفاع املدني إعطاء األولوية يف التوعية بعلى املديرية العامة للدفاع املدني إعطاء األولوية يف التوعية ب((33
  ..مع اجلهات املعنيةمع اجلهات املعنية

على أن يراعى يف خطة اإلخالء على أن يراعى يف خطة اإلخالء .. .. واإليواءواإليواء  إلخالءإلخالءااوو  واإلنقاذواإلنقاذ  اإلنذاراإلنذار  القيام بعملياتالقيام بعمليات((44
  (.(.حتديد الطرق واملسالك لقوافل اإلخالء وطرق ووسائل اإلنذارحتديد الطرق واملسالك لقوافل اإلخالء وطرق ووسائل اإلنذار) )   واإليواءواإليواء

ومجع املعلومات عن اإلمكانيات املتاحة لدى اجلهات ذات ومجع املعلومات عن اإلمكانيات املتاحة لدى اجلهات ذات , , متابعة أعمال التنسيق متابعة أعمال التنسيق ((66
  ..باملديرية العامة بالدفاع املدنيباملديرية العامة بالدفاع املدني  العالقة وحتديثها لدى مركز املعلوماتالعالقة وحتديثها لدى مركز املعلومات

تقدير االحتياج الفعلي من املعدات والتجهيزات وأعمال اإلغاثة املتوقع استخدامها تقدير االحتياج الفعلي من املعدات والتجهيزات وأعمال اإلغاثة املتوقع استخدامها ((55
  ..ملواجهة احلالة الطارئةملواجهة احلالة الطارئة
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 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  ..استخدامها عند احلاجةاستخدامها عند احلاجة  املطلوباملطلوباملدارس والنوادي وقصور األفراح املدارس والنوادي وقصور األفراح   حتديدحتديد((44

  ..اإلشراف على عمليات اإلخالء واإليواء ومراكز اإليواءاإلشراف على عمليات اإلخالء واإليواء ومراكز اإليواء((44

  ..املعنيةاملعنية  واقع اإليواء تنسيقاً مع اجلهاتواقع اإليواء تنسيقاً مع اجلهاتململلنقل املتضررين لنقل املتضررين   وسائط النقلوسائط النقلمن من   حتديد األعداد الالزمةحتديد األعداد الالزمة((99

  ..حصر أعداد املتضررين يف مناطق التجمعحصر أعداد املتضررين يف مناطق التجمعاملشاركة يف جلنة املشاركة يف جلنة ((1111

  ..املعنيةاملعنية  اإلغاثة تنسيقًا مع اجلهاتاإلغاثة تنسيقًا مع اجلهات  واإلشراف على عمليات تقديمواإلشراف على عمليات تقديمتشغيل معسكرات اإليواء تشغيل معسكرات اإليواء ((1111

البشرية الالزمة البشرية الالزمة   والقوىوالقوىفة املعدات واآلليات فة املعدات واآلليات ااكك  تمركزتمركزللإلسناد اآللي إلسناد اآللي ااطق طق اامنمن  حتديدحتديد((1212
  ..ملواجهة املوقف ملواجهة املوقف 

طق ووضع اخلطط الالزمة لتشغيلها طق ووضع اخلطط الالزمة لتشغيلها ااننكافة املكافة املاالستفادة من مآخذ املياه املنتشرة يف االستفادة من مآخذ املياه املنتشرة يف ((1313
  ..حسب اإلمكانيات املتاحةحسب اإلمكانيات املتاحة

  ..وقوع الكارثةوقوع الكارثة  عنعناملشاركة يف جلنة حصر األضرار اليت جنمت املشاركة يف جلنة حصر األضرار اليت جنمت ((1414

هات ذات هات ذات مع اجلمع اجلواإلشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق واإلشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق الفرضيات التجريبية الفرضيات التجريبية إعداد إعداد ((1616
  ..العالقةالعالقة

  ..األولويات البحثية لدرء املخاطر الطبيعية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةاألولويات البحثية لدرء املخاطر الطبيعية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة  اقرتاحاقرتاح((1515

  
  ::رس احلدودرس احلدودالعامة حلالعامة حلديرية ديرية املامل  ((ج ج ) ) 

بكامـــل جتهيـــزاتهم للمســـاهمة يف عمليـــات بكامـــل جتهيـــزاتهم للمســـاهمة يف عمليـــات   قـــوة كافيـــة مـــن الغواصـــنيقـــوة كافيـــة مـــن الغواصـــنيمشـــاركة مشـــاركة             
  ..مع اجلهات املعنية األخرىمع اجلهات املعنية األخرى  يف أي منطقةيف أي منطقةجّراء مداهمة السيول جّراء مداهمة السيول املائي املائي اإلنقاذ اإلنقاذ 

  
  ::للخدمات الطبية بوزارة الداخليةللخدمات الطبية بوزارة الداخليةاإلدارة العامة اإلدارة العامة   ((  دد  ))        

دعــم وتعزيــز خطــة اإلخــالء الطــيب املعتمــدة بــالفرق الطبيــة والفنيــة الالزمــة ملواجهــة   دعــم وتعزيــز خطــة اإلخــالء الطــيب املعتمــدة بــالفرق الطبيــة والفنيــة الالزمــة ملواجهــة   
  ..املوقف تنسيقًا مع وزارة الصحةاملوقف تنسيقًا مع وزارة الصحة
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  ::طريان األمنطريان األمن  ((هـهـ))          
  ..القيام بعمليات االستطالع اجلويالقيام بعمليات االستطالع اجلوي  ((11

  ..احلوادث جوًااحلوادث جوًامتابعة متابعة   ((22

  ..القيام بعمليات اإلطفاء اجلويالقيام بعمليات اإلطفاء اجلوي  ((33

  ..القيام بعمليات اإلنقاذ واإلسعاف اجلويالقيام بعمليات اإلنقاذ واإلسعاف اجلوي  ((44

  ..القيام بأعمال اإلخالء للمتضررين أو احملاصرين ونقلهم ملواقع آمنةالقيام بأعمال اإلخالء للمتضررين أو احملاصرين ونقلهم ملواقع آمنة  ((66

  
  ::اهليئة العليا لألمن الصناعياهليئة العليا لألمن الصناعي( ( وو))          

وضع اخلطط الالزمة ملراقبة املنشآت الصناعية اليت حتت إشرافها والتأكد من توفر وضع اخلطط الالزمة ملراقبة املنشآت الصناعية اليت حتت إشرافها والتأكد من توفر   ((11
  ..وسائل السالمة بهاوسائل السالمة بها

  ..التنسيق مع املنشآت الصناعية التابعة هلا إلعداد خطط اإلخالء للعاملني بهاالتنسيق مع املنشآت الصناعية التابعة هلا إلعداد خطط اإلخالء للعاملني بها  ((22

وضع اخلطط الالزمة مع املنشآت واملرافق اهلامة اليت تقع حتت إشرافها وذلك وضع اخلطط الالزمة مع املنشآت واملرافق اهلامة اليت تقع حتت إشرافها وذلك   ((33
  ..الكوارث الطبيعيةالكوارث الطبيعية  حلمايتها من أخطارحلمايتها من أخطار

املشاركة ضمن مكتب تنسيق الطوارئ البرتولية لتأمني متطلبات قطاعات وزارة املشاركة ضمن مكتب تنسيق الطوارئ البرتولية لتأمني متطلبات قطاعات وزارة   ((44
  ..الداخلية من املواد البرتولية يف حاالت الطوارئالداخلية من املواد البرتولية يف حاالت الطوارئ

  ..االستعداد للقيام بأي مهام أخرى قد يتطلبها املوقفاالستعداد للقيام بأي مهام أخرى قد يتطلبها املوقف  ((66

  

  ::مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخليةمركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية( ( زز))        
  ..ومتابعة املوقفومتابعة املوقفلية لية علومات أواًل بأول بني قطاعات وزارة الداخعلومات أواًل بأول بني قطاعات وزارة الداخمترير املمترير امل  ((11

ورفعها أواًل بأول لصاحب ورفعها أواًل بأول لصاحب   ,,مات املتعلقة باحلوادثمات املتعلقة باحلوادثتوثيق كافة البيانات واملعلوتوثيق كافة البيانات واملعلو  ((22
  ..الصالحيةالصالحية

  ..االستعداد للقيام بأي مهام أخرى قد يتطلبها املوقفاالستعداد للقيام بأي مهام أخرى قد يتطلبها املوقف  ((33
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 جملس الدفاع املدني

  ::  وزارة الدفاعوزارة الدفاع( ( 22))
الطبيعيـة  الطبيعيـة    مـع اجلهـات املشـاركة الحتـواء الكارثـة     مـع اجلهـات املشـاركة الحتـواء الكارثـة     القيام بكل مـا مـن شـأنه مواجهـة املوقـف      القيام بكل مـا مـن شـأنه مواجهـة املوقـف                  

ــة    ــرية وآلي ــات بش ــن إمكاني ــديها م ــا ل ــة   مب ــرية وآلي ــات بش ــن إمكاني ــديها م ــا ل ــرحليتمب ــرحليتيف م ــا يف    يف م ــاع وهل ــادة األوض ــة وإع ــا يف  املواجه ــاع وهل ــادة األوض ــة وإع املواجه
  ::سبيل حتقيق ذلك تنفيذ ما يلي سبيل حتقيق ذلك تنفيذ ما يلي 

      واآلليات واآلليات   مساندة قوات الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ باألعداد الالزمة من األفرادمساندة قوات الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ باألعداد الالزمة من األفراد((أأ))              
  ..مع املساهمة يف توفري اإلمكانيات الالزمة إلعادة األوضاعمع املساهمة يف توفري اإلمكانيات الالزمة إلعادة األوضاع.. .. فنيةفنيةوالتجهيزات الوالتجهيزات ال

دعم خطة اإلخالء الطيب بالفرق الطبية والفنية الالزمة تنسيقًا مع وزارة الصحة ملواجهة دعم خطة اإلخالء الطيب بالفرق الطبية والفنية الالزمة تنسيقًا مع وزارة الصحة ملواجهة ((بب))        
  ..املوقف عندما يتطلب األمر ذلكاملوقف عندما يتطلب األمر ذلك

من الغواصني بكامل جتهيزاتهم من القوات البحرية بوزارة الدفاع من الغواصني بكامل جتهيزاتهم من القوات البحرية بوزارة الدفاع قوة كافية قوة كافية مشاركة مشاركة ((جج))        
املعرضة لذلك املعرضة لذلك   طقطقااننيف امليف املجّراء مداهمة السيول جّراء مداهمة السيول املائي املائي للمساهمة يف عمليات اإلنقاذ للمساهمة يف عمليات اإلنقاذ 

  ..مع اجلهات احلكومية املعنية األخرىمع اجلهات احلكومية املعنية األخرىبالتنسيق بالتنسيق 
  
  ::وزارة الشئون البلدية والقرويةوزارة الشئون البلدية والقروية  ((33))  

ــات                   ــدات واآللي ــوفري املع ــات  ت ــدات واآللي ــوفري املع ــوارث ت ــة الك ــة ملواجه ــوارث الالزم ــة الك ــة ملواجه ــة  الالزم ــةالطبيعي ــيق  الطبيعي ــيقبالتنس ــة   بالتنس ــع املديري ــة م ــع املديري م
ــات املع  ــدني واجله ــدفاع امل ــة لل ــات املع العام ــدني واجله ــدفاع امل ــة لل ــالعام ــني ــاع وع , , ة ة ني ــادة األوض ــا يف إع ــام مبهامه ــاع وع والقي ــادة األوض ــا يف إع ــام مبهامه ــا والقي ــا ليه ليه

  ::يف سبيل حتقيق ذلك ما يلي يف سبيل حتقيق ذلك ما يلي 
األنقاض األنقاض إلزالة إلزالة باإلعداد الكافية والالزمة باإلعداد الكافية والالزمة توفري وجتهيز املعدات واآلليات والقوى العاملة توفري وجتهيز املعدات واآلليات والقوى العاملة   --أأ  

  من منطقة الكارثة وتنظيف املوقع متهيدًا إلعادة األوضاع إىل ما كانت عليه وفقمن منطقة الكارثة وتنظيف املوقع متهيدًا إلعادة األوضاع إىل ما كانت عليه وفقاملخلفات املخلفات وو
  ..توضح كيفية سري العمليات املطلوبةتوضح كيفية سري العمليات املطلوبة  خطة تفصيليةخطة تفصيلية

معسكرات اإليواء اليت يتم تشغيلها للمحافظة على معسكرات اإليواء اليت يتم تشغيلها للمحافظة على بالعدد الكايف يف بالعدد الكايف يف توفري العمالة الالزمة توفري العمالة الالزمة   --بب  
الالزمة لضمان عدم تكدس النفايات الالزمة لضمان عدم تكدس النفايات الكافية الكافية نظافة املوقع وتوفري املعدات واملستلزمات نظافة املوقع وتوفري املعدات واملستلزمات 

  ..مبنطقة اإليواءمبنطقة اإليواء
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 جملس الدفاع املدني

  لضمان صالحيتها  لضمان صالحيتها  اليت يتم توفريها مبعسكرات اإليواء اليت يتم توفريها مبعسكرات اإليواء   الغذائيةالغذائيةعلى املواد على املواد الدوري الدوري الكشف الكشف   --جج  
  ..  همهمئئااووإيإي  أو متأو مت  تمتمييقبل تقدميها ملن قبل تقدميها ملن 

وإزالة مجيع العوائق اليت حتول دون تدفق املياه وإزالة مجيع العوائق اليت حتول دون تدفق املياه داخل املدن داخل املدن السيول السيول تصريف تصريف تنظيف جماري تنظيف جماري   --دد  
    مضخاتمضخاتالالزم من الالزم من وو  الكايفالكايف  وتوفري العددوتوفري العدد، ، املطلوب ومراقبتها بصفة مستمرة املطلوب ومراقبتها بصفة مستمرة   بالشكلبالشكل

وصيانة وصيانة   سحب املياه الستخدامها عند احلاجة وذلك بالتنسيق مع وزارة املياه والكهرباءسحب املياه الستخدامها عند احلاجة وذلك بالتنسيق مع وزارة املياه والكهرباء
شبكات تصريف السيول يف األنفاق واألحياء ، وصيانة العبارات واجلسور داخل املدن قبل شبكات تصريف السيول يف األنفاق واألحياء ، وصيانة العبارات واجلسور داخل املدن قبل 

  ..مواسم األمطارمواسم األمطاروأثناء وبعد وأثناء وبعد 
كن كن ميميالالزمة اليت الالزمة اليت باألعداد الكافية وباألعداد الكافية وواإلمكانيات اهلندسية والفنية واإلمكانيات اهلندسية والفنية   القوى البشريةالقوى البشريةتوفري توفري   --هه  

  ..االستعانة بها يف مواجهة حاالت الكوارثاالستعانة بها يف مواجهة حاالت الكوارث
حصر املهندسني، واملساحني ، واملختصني ، ومجيع املعدات واآلليات املوجودة باجلهات حصر املهندسني، واملساحني ، واملختصني ، ومجيع املعدات واآلليات املوجودة باجلهات   --وو  

يف حالة الطوارئ ووضع اخلطط العامة يف حالة الطوارئ ووضع اخلطط العامة بها بها   لالستعانةلالستعانة( ( ، قرية، قريةمنطقة، مدينةمنطقة، مدينة))  التابعة للوزارةالتابعة للوزارة
والتفصيلية اليت تكفل وجود املسئولني واملختصني عند احلاجة ، وكذلك توفري أكرب عدد والتفصيلية اليت تكفل وجود املسئولني واملختصني عند احلاجة ، وكذلك توفري أكرب عدد 

  ..  ممكن من املعدات واآللياتممكن من املعدات واآلليات
دراسة مجيع املخططات اهلندسية اخلاصة يميع مرافق اخلدمات العامة ، واملباني السكنية ، دراسة مجيع املخططات اهلندسية اخلاصة يميع مرافق اخلدمات العامة ، واملباني السكنية ،   --زز  

السالمة والوقاية من السالمة والوقاية من   اشرتاطاتاشرتاطاتوواخلاصة بها اخلاصة بها   للضوابط الفنيةللضوابط الفنيةوالتجارية ، والتأكد من مطابقتها والتجارية ، والتأكد من مطابقتها 
ني ني متطلبات احلماية املدنية اليت تصدر عن املديرية العامة للدفاع املدمتطلبات احلماية املدنية اليت تصدر عن املديرية العامة للدفاع املد  إىلإىل  باإلضافةباإلضافةاحلريق احلريق 

إذا توفرت مجيع إذا توفرت مجيع   إالإالاملنشآت واملرافق ، املنشآت واملرافق ،   باستخدامباستخدامالسماح السماح   أوأو، وعدم إعطاء تصريح البناء ، وعدم إعطاء تصريح البناء 
للطاقة يف املرافق احليوية للطاقة يف املرافق احليوية   احتياطيةاحتياطيةواملتطلبات ، والتأكد من إجياد مصادر واملتطلبات ، والتأكد من إجياد مصادر   الضوابطالضوابطتلك تلك 

  ..التيارالتيار  انقطاعانقطاععند عند   أوتوماتيكيًاأوتوماتيكيًااملهمة تعمل املهمة تعمل 
، وحتليل الرتبة لتقرير مدى مالئمتها لطبيعة ، وحتليل الرتبة لتقرير مدى مالئمتها لطبيعة   األرضاألرضملعرفة طبيعة ملعرفة طبيعة   املدناملدنإجراء دراسة جلميع إجراء دراسة جلميع   --حح  

إقامة إقامة و جتارية وعدم السماح بتخطيط أو و جتارية وعدم السماح بتخطيط أو املنشآت املراد إقامتها سواء سكنية ، أو صناعية ، أاملنشآت املراد إقامتها سواء سكنية ، أو صناعية ، أ
السيول  ، الفيضانات  ، الزالزل السيول  ، الفيضانات  ، الزالزل ))مثل مثل   واألخطارواألخطارمنشآت يف املناطق املعرضة للكوارث ، منشآت يف املناطق املعرضة للكوارث ،   ةةأيأي
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 خماطر الكوارث الطبيعية
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 جملس الدفاع املدني

تكفل حتقيق ذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات تكفل حتقيق ذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات ووضع القواعد والتنظيمات اليت ووضع القواعد والتنظيمات اليت ( ( ، الرباكني ، الرباكني 
  ..العالقةالعالقة

يف منطقة الكارثة يف منطقة الكارثة   إزالة املباني املتداعية ، واآليلة للسقوط ، وكذلك أنقاض املباني املتضررةإزالة املباني املتداعية ، واآليلة للسقوط ، وكذلك أنقاض املباني املتضررة  --طط  
  ..بعد الكشف عليها وتقييمها من قبل اللجان املعنيةبعد الكشف عليها وتقييمها من قبل اللجان املعنية

آثار آثار   توزيع النشاطات ، والسكان عند ختطيط املدن ، وذلك لتجنب الرتكيز ، وللحد منتوزيع النشاطات ، والسكان عند ختطيط املدن ، وذلك لتجنب الرتكيز ، وللحد من  --يي  
  ..الكوارثالكوارث

السالمة ضد الكوارث ، وخاصة الزالزل يف املنشآت العامة ، السالمة ضد الكوارث ، وخاصة الزالزل يف املنشآت العامة ، ببوضع االشرتاطات الفنية اخلاصة وضع االشرتاطات الفنية اخلاصة   --كك  
، ووضع القواعد ، ووضع القواعد   األخطاراألخطارسيما يف املناطق احملتمل تعرضها ملثل هذه سيما يف املناطق احملتمل تعرضها ملثل هذه ال ال أو اخلاصة أو اخلاصة 

  ..والرتتيبات اليت تكفل حتقيق ذلكوالرتتيبات اليت تكفل حتقيق ذلك
ق واجلسور والعبارات ق واجلسور والعبارات مشاريع الطرمشاريع الطر  األخذ يف االعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضعاألخذ يف االعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضع  --لل  

  ..داخل املدن داخل املدن 

واملناطق واملناطق   هاهاعلى ضفافعلى ضفافوو  يف بطون األودية يف بطون األودية   والزحف العمرانيوالزحف العمراني  ووقف التمددووقف التمددوضع ضوابط ملنع وضع ضوابط ملنع   --مم  
  ..الزراعية القريبة من األودية اليت تتعرض ملداهمة السيولالزراعية القريبة من األودية اليت تتعرض ملداهمة السيول

  ةةاخلاصاخلاصوسائل النقل وسائل النقل وو, , عدد كاف ومناسب من أكياس حفظ جثث املوتىعدد كاف ومناسب من أكياس حفظ جثث املوتىالوزارة بتأمني الوزارة بتأمني تقوم تقوم   --نن  
  الوزارة حبصرالوزارة حبصركما تقوم كما تقوم   ,,إىل مكان حفظ اجلثثإىل مكان حفظ اجلثث  الكارثةالكارثةواملناسبة لنقل اجلثث من موقع واملناسبة لنقل اجلثث من موقع 

ومن ثم دفنهم بعد إصدار شهادات الوفاة والتصريح ومن ثم دفنهم بعد إصدار شهادات الوفاة والتصريح   ,,والتعرف عليهموالتعرف عليهم, , وجتهيزهموجتهيزهم, , املوتىاملوتى
  ..بالدفن بعد إنتهاء اإلجراءات الصحية واألمنية حسب ما ورد باخلطة العامة لإلخالء الطيببالدفن بعد إنتهاء اإلجراءات الصحية واألمنية حسب ما ورد باخلطة العامة لإلخالء الطيب

  ..الالزمة للمحافظة على الصحة العامة وصحة البيئةالالزمة للمحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة  واالحتياطاتواالحتياطاتلتدابري لتدابري اا  اختاذاختاذ  --سس  

  
  
  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 26صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  ::احلرس الوطيناحلرس الوطين  وزارةوزارة( ( 44))
ــة         ــواء الكارث ــاركة الحت ــات املش ــع اجله ــف م ــة املوق ــأنه مواجه ــن ش ــا م ــل م ــام بك ــة        القي ــواء الكارث ــاركة الحت ــات املش ــع اجله ــف م ــة املوق ــأنه مواجه ــن ش ــا م ــل م ــام بك   القي

املواجهــة وإعــادة األوضــاع املواجهــة وإعــادة األوضــاع   يف مــرحليتيف مــرحليتمبــا لــديها مــن إمكانيــات بشــرية وآليــة  مبــا لــديها مــن إمكانيــات بشــرية وآليــة    الطبيعيــةالطبيعيــة
  ::حتقيق ذلك تنفيذ ما يلي حتقيق ذلك تنفيذ ما يلي    سبيل سبيليفيفعليها عليها وو

راسة املواقع راسة املواقع جمهزة حلجمهزة حل, , تتناسب مع حجم املهمةتتناسب مع حجم املهمةبشرية بشرية كافية من القوى الكافية من القوى ال  أعدادأعدادمني وتوفري مني وتوفري تأتأ  ..أأ  
مديريات الدفاع مديريات الدفاع مع مع   بالتنسيقبالتنسيق  ,,املناطق املتضررةاملناطق املتضررةيف يف   إخالئهاإخالئهااليت مت اليت مت واملباني واملنشات واملباني واملنشات 

  ..املناطقاملناطقاملدني يف املدني يف 

واآلليات واآلليات   الالزمة من األفرادالالزمة من األفرادوو  الكافيةالكافية  باألعدادباألعدادمساندة قوات الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ مساندة قوات الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ   ..بب  
  ..الالزمة إلعادة األوضاعالالزمة إلعادة األوضاعالكافية والكافية واملساهمة يف توفري اإلمكانيات املساهمة يف توفري اإلمكانيات وو  ,,والتجهيزات الفنيةوالتجهيزات الفنية

ة املوقف ة املوقف الالزمة ملواجهالالزمة ملواجهباألعداد الكافية وباألعداد الكافية ودعم خطة اإلخالء الطيب بالفرق الطبية والفنية دعم خطة اإلخالء الطيب بالفرق الطبية والفنية   ..جج  
  ..تنسيقًا مع وزارة الصحةتنسيقًا مع وزارة الصحة

  ::اهلالل األمحر السعودياهلالل األمحر السعودي  هيئةهيئة(  (  66))
الــالزم مــن الســيارات اخلاصــة باإلســعاف بكامــل جتهيزاتهــا البشــرية  الــالزم مــن الســيارات اخلاصــة باإلســعاف بكامــل جتهيزاتهــا البشــرية  الكــايف والكــايف وتــوفري العــدد تــوفري العــدد 

ــة      ــز الطبي ــفيات واملراك ــة إىل املستش ــع الكارث ــن موق ــابني م ــل املص ــة لنق ــة     واآللي ــز الطبي ــفيات واملراك ــة إىل املستش ــع الكارث ــن موق ــابني م ــل املص ــة لنق ــا . . واآللي ــا وعليه وعليه
  --::يلي يلي   ماما  إتباعإتباعيف سبيل حتقيق ذلك يف سبيل حتقيق ذلك 

املصابني ، ومنطقة اإلخالء الطّبي ، أو من املصابني ، ومنطقة اإلخالء الطّبي ، أو من وذلك من منطقة جتمع وذلك من منطقة جتمع نقل اإلصابات اليت تقع نقل اإلصابات اليت تقع   --أأ  
  ..منطقة احلدث بعد إنقاذهم إىل مراكز العالج حسب متطلبات املوقفمنطقة احلدث بعد إنقاذهم إىل مراكز العالج حسب متطلبات املوقف

معسكرات اإليواء اليت يتم معسكرات اإليواء اليت يتم يف يف سيارات اإلسعاف بكامل جتهيزاتها سيارات اإلسعاف بكامل جتهيزاتها أعداد كافية من أعداد كافية من توفري توفري   --بب  
  ..تشغيلهاتشغيلها

  ..أو معسكر اإليواءأو معسكر اإليواء  إبالغ مركز عمليات الطوارئ عن أي إصابات يتم نقلها من منطقة الكارثةإبالغ مركز عمليات الطوارئ عن أي إصابات يتم نقلها من منطقة الكارثة  --جج  
  ..العامة واخلاصةالعامة واخلاصةالتنسيق مع وزارة الصحة ملعرفة القدرة االستيعابية للمستشفيات التنسيق مع وزارة الصحة ملعرفة القدرة االستيعابية للمستشفيات   --دد  
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
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  ::اهليئة العامة للسياحة واآلثاراهليئة العامة للسياحة واآلثار  ((55))

عن كيفية التصرف يف حالة الكارثة عن كيفية التصرف يف حالة الكارثة   واألجانبواألجانبتوعية السياح من املواطنني واملقيمني توعية السياح من املواطنني واملقيمني   --أأ  
  ..واألعالمواألعالمبالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني ووزارة الثقافة بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني ووزارة الثقافة 

تكليف ممثلني عن اهليئة يف غرف عمليات الدفاع املدني للقيام بعملية التنسيق يف حالة تكليف ممثلني عن اهليئة يف غرف عمليات الدفاع املدني للقيام بعملية التنسيق يف حالة   --بب  
  ..الكارثةالكارثة

  ..اإلشراف على عمليات إخالء السياح يف حالة الكارثةاإلشراف على عمليات إخالء السياح يف حالة الكارثة  --جج  

إجياد نظام ربط آلي بني مواقع اإليواء السياحي اليت تشرف عليها يف كافة املناطق مثل إجياد نظام ربط آلي بني مواقع اإليواء السياحي اليت تشرف عليها يف كافة املناطق مثل   --دد  
  ..وغرف عمليات الدفاع املدنيوغرف عمليات الدفاع املدني  ((الشقق املفروشةالشقق املفروشة, , املنتجعات السياحيةاملنتجعات السياحية, , الشاليهاتالشاليهات, , الفنادقالفنادق))

حصر الطاقة االستيعابية للفنادق واملنتجعات السياحية والشقق املفروشة اليت تشرف عليها حصر الطاقة االستيعابية للفنادق واملنتجعات السياحية والشقق املفروشة اليت تشرف عليها   --هه  
  ..وتزويد الدفاع املدني بذلك لالستفادة منها يف حاالت الكوارثوتزويد الدفاع املدني بذلك لالستفادة منها يف حاالت الكوارثاهليئة اهليئة 

العمل على تدريب املرشدين السياحيني على عمليات اإلنقاذ واإلسعافات األولية تنسيقًا مع العمل على تدريب املرشدين السياحيني على عمليات اإلنقاذ واإلسعافات األولية تنسيقًا مع   --وو  
  ..اجلهات ذات العالقةاجلهات ذات العالقة

  ::وزارة الرتبية والتعليموزارة الرتبية والتعليم( ( 44))
التابعة للوزارة التابعة للوزارة   املنشآتاملنشآتوضع الرتتيبات والتنظيمات الالزمة خبصوص حتويل عدد من وضع الرتتيبات والتنظيمات الالزمة خبصوص حتويل عدد من   --أأ  

واملشرفة عليها إىل مراكز إسعاف ومستشفيات مؤقتة وأماكن إيواء للمتضررين يف حاالت واملشرفة عليها إىل مراكز إسعاف ومستشفيات مؤقتة وأماكن إيواء للمتضررين يف حاالت 
  ..الطوارئ تنسيقًا مع وزارة الصحة واملديرية العامة للدفاع املدنيالطوارئ تنسيقًا مع وزارة الصحة واملديرية العامة للدفاع املدني

إشراك فرق من الطاقم اإلداري التعليمي يف إدارات الرتبية والتعليم باملناطق يف الوهلة األوىل إشراك فرق من الطاقم اإلداري التعليمي يف إدارات الرتبية والتعليم باملناطق يف الوهلة األوىل   --بب  
  ..احلدث واالستفادة من فرق الكشافة يف إعادة األوضاع وتوزيع اإلغاثةاحلدث واالستفادة من فرق الكشافة يف إعادة األوضاع وتوزيع اإلغاثة  من وقوعمن وقوع

ومعرفة مدى إمكانية االستفادة منها يف ومعرفة مدى إمكانية االستفادة منها يف   لدى متعهدي النقل املدرسيلدى متعهدي النقل املدرسيحصر كافة احلافالت حصر كافة احلافالت   --جج  
  ..خالء يف حاالت الطوارئ تنسيقًا مع الدفاع املدنيخالء يف حاالت الطوارئ تنسيقًا مع الدفاع املدنياإلاإلعمليات عمليات 

  ..ة للمواطنني والطالبة للمواطنني والطالبعداد برامج توعويعداد برامج توعويإلإلالتعاون مع وزارة الثقافة واألعالم التعاون مع وزارة الثقافة واألعالم   --دد  
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
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  ::وزارة املاليةوزارة املالية( ( 44))
العمــل علــى كــل مــا مــن شــأنه تــوفري مســتلزمات اإلغاثــة للمتضــررين وإقامــة معســكرات    العمــل علــى كــل مــا مــن شــأنه تــوفري مســتلزمات اإلغاثــة للمتضــررين وإقامــة معســكرات    

  ::يلي يلي   ماماتنفيذ تنفيذ اإليواء املطلوبة وعليها يف سبيل ذلك اإليواء املطلوبة وعليها يف سبيل ذلك 
كز كز اامبرمبر  ينينها املتواجدها املتواجدييتوفري املبالغ النقدية الالزمة للصرف والتأمني الفوري من قبل مندوبتوفري املبالغ النقدية الالزمة للصرف والتأمني الفوري من قبل مندوب  --أأ  

  ..الطوارئ الستخدامها أوقات الطوارئ اليت تستدعي ذلكالطوارئ الستخدامها أوقات الطوارئ اليت تستدعي ذلك  عملياتعمليات
  ..تأمني الوجبات الغذائية وباقي مواد اإلغاثة وصرفها ملن يتم إيوائهمتأمني الوجبات الغذائية وباقي مواد اإلغاثة وصرفها ملن يتم إيوائهم  --بب  
على على االستفادة من كافة املباني واملنشآت احلكومية واألهلية اليت تصلح كمراكز لإليواء االستفادة من كافة املباني واملنشآت احلكومية واألهلية اليت تصلح كمراكز لإليواء   --جج  

املفروشة املفروشة ــ الكليات ـــ الشقق ــ الكليات ـــ الشقق املدارس ـــ اجلامعات ـــ املعاهد ـاملدارس ـــ اجلامعات ـــ املعاهد ـ) ) سبيل املثال ال احلصر سبيل املثال ال احلصر 
  منطقةمنطقة  يف كليف كليواء شبه ثابتة يواء شبه ثابتة إإمعسكرات معسكرات   إنشاءإنشاء  والعمل علىوالعمل على( .. ( .. اخل اخل ... ... ـــ قصور األفراح ـــ قصور األفراح 

دفاع املدني حبيث يتسع دفاع املدني حبيث يتسع وجتهيزها باملستلزمات الضرورية بالتنسيق مع املديرية العامة للوجتهيزها باملستلزمات الضرورية بالتنسيق مع املديرية العامة لل
على أن يتم تسليم على أن يتم تسليم   من تعداد سكان كل منطقةمن تعداد سكان كل منطقة  ٪٪1111  ال تقل عنال تقل عن  نسبةنسبةللإيواء إيواء كل معسكر كل معسكر 

وحث وحث   عند تشغيلهاعند تشغيلها  الدفاع املدنيالدفاع املدنياملديرية العامة املديرية العامة مجيع معسكرات اإليواء ملندوب مجيع معسكرات اإليواء ملندوب 
  ..التقيد وااللتزام بذلكالتقيد وااللتزام بذلكبباملسئولني عن هذه املعسكرات املسئولني عن هذه املعسكرات 

بعد استنفار مجيع بعد استنفار مجيع   اآلليات واملعدات الثقيلة ووسائط النقل وفق ما يتطلبه املوقفاآلليات واملعدات الثقيلة ووسائط النقل وفق ما يتطلبه املوقف  استئجاراستئجار  --دد  
  ..اخلطة اخلطة يف تنفيذ يف تنفيذ نقل لدى اجلهات املشاركة نقل لدى اجلهات املشاركة الالاآلليات واملعدات ووسائل اآلليات واملعدات ووسائل 

 ::وزارة البرتول والثروة املعدنيةوزارة البرتول والثروة املعدنية( ( 99))
القاضي بإناطة القاضي بإناطة   ,,هـهـ14261426//44//1313بتاريخ بتاريخ ( ( 224224))مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر رقم مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر رقم             

  ملساحة اجليولوجية السعودية تقومملساحة اجليولوجية السعودية تقوممسئولية الرصد الزلزالي باململكة العربية السعودية إىل هيئة امسئولية الرصد الزلزالي باململكة العربية السعودية إىل هيئة ا
  ::مبا يليمبا يليهيئة املساحة اجليولوجية هيئة املساحة اجليولوجية 

متحركة لرصد وتسجيل وحتليل متحركة لرصد وتسجيل وحتليل   وأخرىوأخرىبشبكة رصد زلزالي ثابتة بشبكة رصد زلزالي ثابتة تغطية كافة مناطق اململكة تغطية كافة مناطق اململكة   --أأ  
والتبليغ الفوري عن الزالزل وعلى والتبليغ الفوري عن الزالزل وعلى , , اهلزات األرضيةاهلزات األرضيةيتعلق بعمق يتعلق بعمق   خاصة ماخاصة ما  ,,البيانات الزلزاليةالبيانات الزلزالية

  ..لدفاع املدنيلدفاع املدنيالعامة لالعامة ل  املديريةاملديريةاكز القيادة والسيطرة يف اكز القيادة والسيطرة يف ملرملرمدار الساعة مدار الساعة 



 
       

   

 

                        

 

 56 من 24صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

درجات فما درجات فما   44رت رت خيخيمبقياس رمبقياس ر  الرفع للمقام السامي الكريم عن اهلزات االرضية اليت تبلغالرفع للمقام السامي الكريم عن اهلزات االرضية اليت تبلغ  --بب  
  ..مع أهمية إبالغ الدفاع املدني مبعلومات عن هذه اهلزاتمع أهمية إبالغ الدفاع املدني مبعلومات عن هذه اهلزات. . فوقفوق

دراسة مكثفة ملراقبة النشاط الزلزالي عن كثب لكافة مناطق اململكة املعرضة دراسة مكثفة ملراقبة النشاط الزلزالي عن كثب لكافة مناطق اململكة املعرضة إعداد وتنفيذ إعداد وتنفيذ   --جج  
  ..وتزويد اجلهات احلكومية املعنية مبرئياتها وتوصياتها بهذا اخلصوصوتزويد اجلهات احلكومية املعنية مبرئياتها وتوصياتها بهذا اخلصوص... ... للزالزلللزالزل

عند حدوث هزات زلزالية متتالية يف املناطق املتوقع أن حيدث بها ثورات بركانية تقوم هيئة عند حدوث هزات زلزالية متتالية يف املناطق املتوقع أن حيدث بها ثورات بركانية تقوم هيئة   --دد  
( ( مركز القيادة والسيطرةمركز القيادة والسيطرة))ية بتزويد املديرية العامة للدفاع املدني ية بتزويد املديرية العامة للدفاع املدني املساحة اجليولوجية السعوداملساحة اجليولوجية السعود

مبعلومات عن هذه اهلزات لوضع األجهزة التنفيذية يف حالة االستعداد واختاذ كافة اإلجراءات مبعلومات عن هذه اهلزات لوضع األجهزة التنفيذية يف حالة االستعداد واختاذ كافة اإلجراءات 
االحرتازية حتسبًا حلدوث ثورات بركانية أو هزات أرضية قد تؤثر على املناطق املتوقع تأثرها االحرتازية حتسبًا حلدوث ثورات بركانية أو هزات أرضية قد تؤثر على املناطق املتوقع تأثرها 

  ..بهذه اهلزات بهذه اهلزات 

عند حدوث هزات متتالية يف عند حدوث هزات متتالية يف الناجتة الناجتة مراقبة ومتابعة كافة املتغريات واملستجدات مراقبة ومتابعة كافة املتغريات واملستجدات وو  رصدرصد  --هه  
إرسال فرق حبثيه متخصصة إلجراء القياسات إرسال فرق حبثيه متخصصة إلجراء القياسات وذلك بوذلك ب  ,,لوقوع ثورات بركانيةلوقوع ثورات بركانية  املعرضةاملعرضةاملواقع املواقع 

يف العناصر الكيميائية للمياه يف العناصر الكيميائية للمياه النوعية والكمية النوعية والكمية والتغريات والتغريات   ,,اخلاصة مبستوى غاز الرادوناخلاصة مبستوى غاز الرادون
  ..اجلوفيةاجلوفية

سافات اليت ميكن أن يبلغها الصهري الربكاني عند خروجه إضافة إىل عدد الساعات سافات اليت ميكن أن يبلغها الصهري الربكاني عند خروجه إضافة إىل عدد الساعات حتديد املحتديد امل  --وو  
يف حالة استمرار زيادة مستوى اهلزات يف حالة استمرار زيادة مستوى اهلزات   للخروجللخروج  املتوقع أن يستغرقها الصهري الربكانياملتوقع أن يستغرقها الصهري الربكاني

  ..مع أهمية حتديد متطلبات املوقف من ناحية إخالء املنازلمع أهمية حتديد متطلبات املوقف من ناحية إخالء املنازل.. .. األرضيةاألرضية

إعداد خريطة اخلطورة الزلزالية يف املواقع اليت يتوقع حدوث الثورات الربكانية بها تتضمن إعداد خريطة اخلطورة الزلزالية يف املواقع اليت يتوقع حدوث الثورات الربكانية بها تتضمن   --زز  
ق اخلطورة الزلزالية بالكيلو مرت على أن تشمل هذه اخلريطة النطاق الزلزالي الذي يتوقع ق اخلطورة الزلزالية بالكيلو مرت على أن تشمل هذه اخلريطة النطاق الزلزالي الذي يتوقع اانطنط

أن حتدث به الزالزل داخل دائرة  دد نصف قطرها بالكيلو مرت مع أهمية حتديد درجة أن حتدث به الزالزل داخل دائرة  دد نصف قطرها بالكيلو مرت مع أهمية حتديد درجة 
  ..وتزويد اجلهات ذات العالقة بهاوتزويد اجلهات ذات العالقة بها  بهذا النطاق والنطاقات اليت تليهابهذا النطاق والنطاقات اليت تليهااخلطورة اخلطورة 



 
       

   

 

                        

 

 56 من 29صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  ل وسائل اإلعالم الوطنية املقروءةل وسائل اإلعالم الوطنية املقروءةتغطية أحداث الزالزل والرباكني علميًا وإعالميًا من خالتغطية أحداث الزالزل والرباكني علميًا وإعالميًا من خال  --حح  
الشائعات اليت الشائعات اليت   النتشارالنتشارواملسموعة واملرئية من أجل بث روح الطمأنينة بني املواطنني ومنعًا واملسموعة واملرئية من أجل بث روح الطمأنينة بني املواطنني ومنعًا 

  ..والقلق بني فئات املواطنني املختلفة وحفاظًا على أمنهم وسالمتهموالقلق بني فئات املواطنني املختلفة وحفاظًا على أمنهم وسالمتهم  من شأنها إثارة الذعرمن شأنها إثارة الذعر

يف حاالت الزالزل يف حاالت الزالزل   حتديد األماكن املناسبة لإليواء بكل منطقة إدارية من خالل معايري فنيةحتديد األماكن املناسبة لإليواء بكل منطقة إدارية من خالل معايري فنية  --طط  
  ..والرباكنيوالرباكني

التمنطق الزلزالي الدقيق للمدن التمنطق الزلزالي الدقيق للمدن وو, , إنشاء خريطة اخلطورة الزلزالية للمملكةإنشاء خريطة اخلطورة الزلزالية للمملكةإعداد وإعداد و  --يي  
  ..حفاظًا على األرواح واملمتلكاتحفاظًا على األرواح واملمتلكات  ,,لتخفيف من آثار املخاطر الزلزاليةلتخفيف من آثار املخاطر الزلزاليةلل, , اإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجية

  ..دراسة خماطر السيول دراسة خماطر السيول   --كك  

حطات قياس حطات قياس رصد األمطار مبرصد األمطار مبربط  طات ربط  طات للمملكة تللمملكة تنظام إنذار مبكر نظام إنذار مبكر وتشغيل شبكة وتشغيل شبكة بناء بناء   --لل  
  ..السيولالسيول

  ..املستجدات املستجدات   وفقوفقلسيول لكل منطقة وحتديثها لسيول لكل منطقة وحتديثها توفري خرائط خطورة توفري خرائط خطورة   --مم  

ملكة وحتديد خصائصها اهلندسية وحتديد األنواع اليت قد تسبب ملكة وحتديد خصائصها اهلندسية وحتديد األنواع اليت قد تسبب دراسة الرتبة والصخور يف املدراسة الرتبة والصخور يف امل  --نن  
  ..مشاكل والكوارث يف حالة التطوير والبناءمشاكل والكوارث يف حالة التطوير والبناء

ملخاطر اجليولوجية الطبيعية مثل اهلبوطات ملخاطر اجليولوجية الطبيعية مثل اهلبوطات حتديد احتديد ادراسات دراسات الدفاع املدني بالدفاع املدني ب  تزويدتزويد  --سس  
  ..وتوصياتهاوتوصياتها, , ملناطق اململكة املختلفة ونتائج حتليل تلك الدراساتملناطق اململكة املختلفة ونتائج حتليل تلك الدراسات  واالخنسافاتواالخنسافات

ذات النشاط ذات النشاط اململكة اململكة مناطق مناطق لتحديد لتحديد   ,,مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  التنسيق معالتنسيق مع  --عع  
لزراعة لزراعة أو بالقرب منها أو استخدام مياهها للشرب أو لأو بالقرب منها أو استخدام مياهها للشرب أو لالسكن بها السكن بها ؤدي ؤدي قد يقد يواليت واليت   ,,اإلشعاعياإلشعاعي

  ..خماطر صحيةخماطر صحية  إىلإىل
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  ::وزارة الصحةوزارة الصحة  ((1111))  
, , واملستلزمات واألجهزة الطبية التشخيصية والعالجيـة واألدويـة  واملستلزمات واألجهزة الطبية التشخيصية والعالجيـة واألدويـة  الطبية الطبية التمريضية والتمريضية وتوفري الفرق توفري الفرق 

الكارثـة لتقـديم اخلـدمات الطبيـة الالزمـة للمتضـررين وتنفيـذ خطـة         الكارثـة لتقـديم اخلـدمات الطبيـة الالزمـة للمتضـررين وتنفيـذ خطـة           طقطقاابأعداد كافية يف منبأعداد كافية يف من
  --::يلي يلي   ماما  إتباعإتباعاإلخالء الطيب تنسيقًا مع اجلهات ذات العالقة وعليها يف تنفيذ ذلك اإلخالء الطيب تنسيقًا مع اجلهات ذات العالقة وعليها يف تنفيذ ذلك 

واملستلزمات واألجهزة الطبية التشخيصية والعالجية واألدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية التشخيصية والعالجية واألدوية الطبية الطبية التمريضية والتمريضية وتوفري الفرق توفري الفرق   --أأ  
  ..تشغيلهاتشغيلها  رات اإليواء اليت يتمرات اإليواء اليت يتمــمعسكمعسكيف يف كافية كافية الال  عدادعدادالالزمة وباإلالالزمة وباإل

  ..واحملافظة عليةواحملافظة علية  إيوائهمإيوائهمالوضع الصحي العام ملن يتم الوضع الصحي العام ملن يتم   رصد ومراقبة ومتابعةرصد ومراقبة ومتابعة  --بب  

اآللية اآللية   اتاتمكانمكانباإلباإل  التابعة هلاالتابعة هلانقلة نقلة كافة املستشفيات واملراكز الطبية الثابتة واملتكافة املستشفيات واملراكز الطبية الثابتة واملت  جتهيزجتهيزإسناد وإسناد و  --جج  
يف يف , , الطبيةالطبيةوو  التمريضيةالتمريضية  والقوىوالقوى  ,,واألدويةواألدويةوالعالجية والعالجية   التشخيصيةالتشخيصية  الطبيةالطبيةواألجهزة واألجهزة واملستلزمات واملستلزمات 

تزويد املديرية العامة للدفاع تزويد املديرية العامة للدفاع   وو  ,,مجيع مناطق اململكة الستخدامها ملواجهة حاالت الطوارئمجيع مناطق اململكة الستخدامها ملواجهة حاالت الطوارئ
  ..فرق اإلسناد والتجهيزات أعالهفرق اإلسناد والتجهيزات أعاله  معلوماتمعلوماتوو  ببياناتببياناتاملدني املدني 

التنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني ووزارة الرتبية والتعليم لتهيئة بعض املدارس وما التنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني ووزارة الرتبية والتعليم لتهيئة بعض املدارس وما   --دد  
  ..يف حكمها الستخدامها كمستشفيات مؤقتة أثناء الطوارئ ومتى دعت احلاجة لذلكيف حكمها الستخدامها كمستشفيات مؤقتة أثناء الطوارئ ومتى دعت احلاجة لذلك

كز عمليات كز عمليات ااإبالغ مرإبالغ مروو  ,,مناطق اإليواءمناطق اإليواء  مواجهة ومعاجلة احلاالت املرضية اليت قد تظهر يفمواجهة ومعاجلة احلاالت املرضية اليت قد تظهر يف  --هه  
  ..االتاالتاحلاحل  تلكتلكفاع املدني عن فاع املدني عن الدالديف يف الطوارئ الطوارئ 

األمن العام األمن العام ))حصر أعداد املصابني ودرجة إصابتهم وتزويد اجلهات املعنية ببيانات عن ذلك حصر أعداد املصابني ودرجة إصابتهم وتزويد اجلهات املعنية ببيانات عن ذلك   --وو  
  (.(.الدفاع املدنيالدفاع املدني  ––

الطوارئ الطوارئ     حاالت حاالت   الستقبالالستقبالملستشفيات واملراكز الطبية واملستوصفات العامة واخلاصة ملستشفيات واملراكز الطبية واملستوصفات العامة واخلاصة اا  تهيئةتهيئة  --زز  
ف العادية يف املرافق الصحية إىل غرف ف العادية يف املرافق الصحية إىل غرف مع وضع الرتتيبات الالزمة لتحويل بعض الغرمع وضع الرتتيبات الالزمة لتحويل بعض الغر.. .. 

  ..عمليات طوارئ وذلك تنسيقًا مع اجلهات املعنيةعمليات طوارئ وذلك تنسيقًا مع اجلهات املعنية
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  اإلعداد واالستعداد لتنفيذ خطة إسرتاتيجية وطنية بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهاتاإلعداد واالستعداد لتنفيذ خطة إسرتاتيجية وطنية بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات  --حح  
يف يف   ,,والسيطرة عليهاوالسيطرة عليهاواحتوائها واحتوائها   انتشار بعض األوبئة أو األمراض الفتاكةانتشار بعض األوبئة أو األمراض الفتاكة  واجهةواجهةاملعنية األخرى ملاملعنية األخرى مل

  ..قبل وأثناء وبعد حدوث الكارثةقبل وأثناء وبعد حدوث الكارثة,,مناطق اإليواء أو املناطق األخرىمناطق اإليواء أو املناطق األخرى
الفرق التمريضية والطبية واملستلزمات واألجهزة الطبية التشخيصية الالزمة وباألعداد الفرق التمريضية والطبية واملستلزمات واألجهزة الطبية التشخيصية الالزمة وباألعداد توفري توفري   --طط  

, , وإصدار شهادات الوفاةوإصدار شهادات الوفاة, , الكافية للكشف على جثث املوتى يف مراكز استقبال الوفياتالكافية للكشف على جثث املوتى يف مراكز استقبال الوفيات
  ..ب األمر ذلكب األمر ذلكوالتحنيط إذا تطلوالتحنيط إذا تطل, , وتصاريح الدفنوتصاريح الدفن

فرز اجلثث ومساندة اجلهات األمنية للتعرف فرز اجلثث ومساندة اجلهات األمنية للتعرف ة للقيام بة للقيام بللاملناسب من العمااملناسب من العماالكايف والكايف وتوفري العدد توفري العدد   --يي  
  ..هوياتهمهوياتهمعلى على 

تنسيقًا مع املديرية العامة للدفاع املدني واجلهات تنسيقًا مع املديرية العامة للدفاع املدني واجلهات   يف كل منطقةيف كل منطقةاإلخالء الطيب اإلخالء الطيب   ططإعداد خطإعداد خط  --كك  
  ..سخة منهاسخة منهااجلهات املعنية بناجلهات املعنية بنمع تزويد مع تزويد .. .. األخرى ذات العالقة واعتمادها األخرى ذات العالقة واعتمادها 

يتضمن حتديد القدرة يتضمن حتديد القدرة   ييخمطط صحخمطط صح  لرسم وإعدادلرسم وإعداداهلالل األمحر السعودي اهلالل األمحر السعودي   التنسيق مع هيئةالتنسيق مع هيئة  --لل  
اطق اطق كل منكل منالعامة واخلاصة يف العامة واخلاصة يف واملراكز الطبية واملستوصفات واملراكز الطبية واملستوصفات االستيعابية للمستشفيات االستيعابية للمستشفيات 

  ..لنقل اإلصابات إليها يف حاالت الطوارئلنقل اإلصابات إليها يف حاالت الطوارئ  اململكةاململكة
  ::وزارة املياه والكهرباءوزارة املياه والكهرباء  ((1111))

ســبيل ذلــك ســبيل ذلــك وعليهــا يف وعليهــا يف   يف كــل منطقــةيف كــل منطقــةاســتمرار الطاقــة الكهربائيــة وتــوفر امليــاه  اســتمرار الطاقــة الكهربائيــة وتــوفر امليــاه    ضــمانضــمان
  ::القيام بالتالي القيام بالتالي 

ومعسكرات اإليواء اليت يتم ومعسكرات اإليواء اليت يتم , , اململكةاململكةطق طق اامنمنمجيع مجيع   ر املياه بشكل عام يفر املياه بشكل عام يفــتوفيتوفيضمان ضمان   --أأ  
  ..حاالت الطوارئحاالت الطوارئتشغيلها أثناء تشغيلها أثناء 

اليت ال حتتوي على شبكات مياه صاحلة اليت ال حتتوي على شبكات مياه صاحلة متعهدي السقيا بتزويد معسكرات اإليواء متعهدي السقيا بتزويد معسكرات اإليواء   إلزامإلزام    --بب  
  ..وقت الطوارئوقت الطوارئللشرب للشرب 
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بأقرب شبكة عامة للصرف الصحي بأقرب شبكة عامة للصرف الصحي معسكرات اإليواء القائمة معسكرات اإليواء القائمة يف يف شبكات الصرف الصحي شبكات الصرف الصحي   ربطربط  --جج  
من من نقل مياه الصرف الصحي نقل مياه الصرف الصحي االستعانة بصهاريج الصرف الصحي باالستعانة بصهاريج الصرف الصحي ب  ميكنميكنوو  ,,يف املنطقةيف املنطقة

  ..معسكرات االيواءمعسكرات االيواء
للمياه يف مناطق اململكة للمياه يف مناطق اململكة   يط املصادر الرئيسيةيط املصادر الرئيسيةتركيب أشياب على اآلبار الواقعة يف  تركيب أشياب على اآلبار الواقعة يف    --دد  

وتامني خمتربات متنقلة لتحليل مياهها لضمان صالحيتها وتامني خمتربات متنقلة لتحليل مياهها لضمان صالحيتها ,,وآبار القرىوآبار القرى, , املختلفةاملختلفة
مصادر بديلة للمياه تفاديًا ألي نقص قد مصادر بديلة للمياه تفاديًا ألي نقص قد , , الستخدامها واألشياب األهلية إذا لزم األمرالستخدامها واألشياب األهلية إذا لزم األمر,,للشربللشرب

يف أي من املناطق يف أي من املناطق   العامةالعامةاملياه املياه شبكة شبكة لف بعض أو كل خزانات املياه أو لف بعض أو كل خزانات املياه أو اء تاء تحيدث من جّرحيدث من جّر
  ..املختلفةاملختلفة

الرئيسية الرئيسية   دورية خلزانات املياهدورية خلزانات املياهالالصيانة صيانة والوال  بالكشف والتحليلبالكشف والتحليلمقاولي التشغيل والصيانة مقاولي التشغيل والصيانة   إلزامإلزام  --هه  
خلزانات املياه خلزانات املياه برنامج زمين برنامج زمين   وفقوفق, , ومياهها التابعة للوزارة بالتنسيق مع الوزارة وحتت إشرافهاومياهها التابعة للوزارة بالتنسيق مع الوزارة وحتت إشرافها

  ..ستفادة منهاستفادة منهايؤدي إىل عدم االيؤدي إىل عدم االقد قد جتنبًا حلدوث أي خلل جتنبًا حلدوث أي خلل 

تزويد الدفاع املدني مبخطط تفصيلي عن نقاط توزيع املياه ومأخذ تغذية آليات الدفاع تزويد الدفاع املدني مبخطط تفصيلي عن نقاط توزيع املياه ومأخذ تغذية آليات الدفاع   --وو  
    ..املدني اخلاصة باإلطفاءاملدني اخلاصة باإلطفاء

  ..الوزارةالوزارةبأعمال بأعمال   ملواجهة أي حالة طارئة خاصة ملواجهة أي حالة طارئة خاصة يف كل منطقة يف كل منطقة توفري العدد الكايف من الفنيني توفري العدد الكايف من الفنيني   --زز  
  ..عقبات حتول دون ذلكعقبات حتول دون ذلكتزويد معسكرات اإليواء بالتيار الكهربائي وإزالة أي تزويد معسكرات اإليواء بالتيار الكهربائي وإزالة أي   --حح  
  ..سرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق املتضررة بعد إعادة األوضاع فيهاسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق املتضررة بعد إعادة األوضاع فيها  --طط  
  ..يني ملواجهة حاالت الطوارئيني ملواجهة حاالت الطوارئئئتوفري العدد الكايف من الفنيني الكهرباتوفري العدد الكايف من الفنيني الكهربا  --يي  

على طاقة بديلة على طاقة بديلة   ووأأتعمل على الوقود تعمل على الوقود ( ( شاحنات شاحنات ))جتهيز وحدات حتليه مياه متنقلة جتهيز وحدات حتليه مياه متنقلة تأمني وتأمني و  --كك  
  ..ملياهملياهاا  يض النقص احلاصل يف حالة وجود خلل يف  طات حتليهيض النقص احلاصل يف حالة وجود خلل يف  طات حتليهلتعولتعو  ((الطاقة الشمسيةالطاقة الشمسية))

  ..الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية   ووأأمتنقلة تعمل على الوقود متنقلة تعمل على الوقود طاقة كهربائية طاقة كهربائية جتهيز وحدات إنتاج جتهيز وحدات إنتاج تأمني وتأمني و  --لل  
فيهم مقاولي التشغيل والصيانة فيهم مقاولي التشغيل والصيانة   االلوزارة مبللوزارة مب  التابعةالتابعةللجهات للجهات حصر صهاريج املياه اخلاصة حصر صهاريج املياه اخلاصة   --مم  

  ..ناطق اإليواء ناطق اإليواء إلمكانية االستفادة منها لنقل املياه ملإلمكانية االستفادة منها لنقل املياه مل
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  ..تزويد املديرية العامة للدفاع املدني بتقارير تفصيلية عن خزانات املياهتزويد املديرية العامة للدفاع املدني بتقارير تفصيلية عن خزانات املياه  --نن  

  ::وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة  ((2211))
املـواد  املـواد  هـذه  هـذه  األسواق ووضع اخلطط اليت تضمن استمرارية توفري األسواق ووضع اخلطط اليت تضمن استمرارية توفري ببتوفري املواد التموينية توفري املواد التموينية   ضمانضمان

  --::يلي يلي   ماما  إتباعإتباععليها يف سبيل حتقيق ذلك عليها يف سبيل حتقيق ذلك ووحاالت الطوارئ حاالت الطوارئ ووي احلاالت العادية ي احلاالت العادية ــفف
  ..متابعة توفري املواد التموينية األساسية مبا يفي باالحتياجات الضرورية متابعة توفري املواد التموينية األساسية مبا يفي باالحتياجات الضرورية   --أأ  
  إعداد بيانات إحصائية للتجار واملؤسسات التجارية يف مناطق اململكة اليت للوزارة فروع بهاإعداد بيانات إحصائية للتجار واملؤسسات التجارية يف مناطق اململكة اليت للوزارة فروع بها  --بب  

  ..توضح فيها أمسائهم وعناوينهم واملواد التموينية وتزويد املديرية العامة للدفاع املدني بها توضح فيها أمسائهم وعناوينهم واملواد التموينية وتزويد املديرية العامة للدفاع املدني بها 

سحب املواد الغذائية اليت يشك يف عدم صالحيتها لالستخدام اآلدمي أو ينتج عنها ضرر سحب املواد الغذائية اليت يشك يف عدم صالحيتها لالستخدام اآلدمي أو ينتج عنها ضرر   --جج  
  ..وتوفري املواد التموينية البديلة عنها وتوفري املواد التموينية البديلة عنها 

وخاصة أسعار املواد الغذائية األساسية وخاصة أسعار املواد الغذائية األساسية   تستمر الوزارة من خالل مراقبيها يف مراقبة األسعارتستمر الوزارة من خالل مراقبيها يف مراقبة األسعار  --دد  
  ..ومنع ظهور السوق السوداء هلا ومعاجلة ذلكومنع ظهور السوق السوداء هلا ومعاجلة ذلك

  ::وزارة النقلوزارة النقل  ((3311))
واملسـاهمة مبـا لـديها مـن معـدات وآليـات ميكـن        واملسـاهمة مبـا لـديها مـن معـدات وآليـات ميكـن        , , علـى الطـرق  علـى الطـرق  ضمان سـري املواصـالت   ضمان سـري املواصـالت     

  --::يلي يلي   وعليها يف تنفيذ ذلك ماوعليها يف تنفيذ ذلك ما, , يف حاالت الطوارئ يف حاالت الطوارئ     ة بهاة بهاــاالستعاناالستعان
لدفاع لدفاع املديرية العامة لاملديرية العامة لوتزويد وتزويد   العامة واخلاصةالعامة واخلاصة  نقلنقلالالحصر كافة اإلمكانيات واملعدات ووسائل حصر كافة اإلمكانيات واملعدات ووسائل   --أأ  

وتسخري الطاقات الفنية املتخصصة وإعداد اخلطط التفصيلية لالستفادة منها وتسخري الطاقات الفنية املتخصصة وإعداد اخلطط التفصيلية لالستفادة منها .. .. املدني بها املدني بها 
  ..أوقات الطوارئأوقات الطوارئ

وذلك للتحول إليها وذلك للتحول إليها إعداد اخلطط الالزمة إلجياد منافذ ووسائل انتقال بديلة يف املواقع اهلامة إعداد اخلطط الالزمة إلجياد منافذ ووسائل انتقال بديلة يف املواقع اهلامة   --بب  
وذلك تنسيقًا مع وذلك تنسيقًا مع   يف كل منطقةيف كل منطقة  يف حال تعرض الطرق أو اجلسور أو األنفاق للدمار أو االنهياريف حال تعرض الطرق أو اجلسور أو األنفاق للدمار أو االنهيار

  ..املديرية العامة للدفاع املدني واألمن العام واجلهات ذات العالقةاملديرية العامة للدفاع املدني واألمن العام واجلهات ذات العالقة
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نقل كشركة النقل اجلماعي وشركات نقل كشركة النقل اجلماعي وشركات الالحتديد اجلهات اليت لديها آليات وسيارات ومعدات حتديد اجلهات اليت لديها آليات وسيارات ومعدات   --جج  
استدعائها استدعائها   اليت ميكناليت ميكنفيذ الطرق وما يف حكمها وأماكن تواجدها ووسائل االتصال فيذ الطرق وما يف حكمها وأماكن تواجدها ووسائل االتصال مقاوالت تنمقاوالت تن

من خالهلا عند االقتضاء ألداء ما هو مطلوب منها وخاصة املعدات الثقيلة اخلاصة برفع من خالهلا عند االقتضاء ألداء ما هو مطلوب منها وخاصة املعدات الثقيلة اخلاصة برفع 
على أن يتم صرف مستحقات تأجري على أن يتم صرف مستحقات تأجري .. .. األنقاض وتزويد املديرية العامة للدفاع املدني بذلك األنقاض وتزويد املديرية العامة للدفاع املدني بذلك 

  ..املنظمة لذلكاملنظمة لذلك  د انتهاء احلدث وفق التعليماتد انتهاء احلدث وفق التعليماتــارة املالية بعارة املالية بعهذه املعدات من قبل وزهذه املعدات من قبل وز
مع مع   بالتنسيقبالتنسيقالسالمة بداخلها السالمة بداخلها األمن األمن صيانة األنفاق التابعة هلا والتأكد من جاهزية وسائل صيانة األنفاق التابعة هلا والتأكد من جاهزية وسائل   --دد  

  ..املديرية العامة للدفاع املدنياملديرية العامة للدفاع املدني
  توفري العدد الكايف من الفنيني املتخصصني مبعاجلة مشاكل تصدع اجلسور والكباريتوفري العدد الكايف من الفنيني املتخصصني مبعاجلة مشاكل تصدع اجلسور والكباري  --هه  

  ..ملواجهة أي حالة طارئةملواجهة أي حالة طارئة  واألنفاقواألنفاق
الكثافة البشرية يف الكثافة البشرية يف   حسب نسبةحسب نسبةديدة ديدة اجلاجلطرق طرق الالاعتماد خمارج طوارئ يف تصميم وتنفيذ اعتماد خمارج طوارئ يف تصميم وتنفيذ   --وو  

يف يف   العابرينالعابرينوووإخالء السيارات وإخالء السيارات يف فك االختناقات يف فك االختناقات   الستخدامهاالستخدامها, , مناطق اململكة املختلفةمناطق اململكة املختلفة
  ..حاالت الطوارئحاالت الطوارئ

حسب كميات حسب كميات   ،،املدناملدنخارج خارج القائمة حاليا داخل والقائمة حاليا داخل والطرق واجلسور والعبارات الطرق واجلسور والعبارات   إعادة تأهيلإعادة تأهيل  --زز  
  ..األمطار والسيول ومساراتهااألمطار والسيول ومساراتها

، وصيانة ، وصيانة داخل املدنداخل املدن  شبكات تصريف السيول يف األنفاق واألحياءشبكات تصريف السيول يف األنفاق واألحياءلل  الدوريةالدورية  صيانةصيانةضمان الضمان ال    --حح  
  ..هطول األمطارهطول األمطارمواسم مواسم   وأثناء وبعدوأثناء وبعد  قبلقبلخارج املدن خارج املدن العبارات واجلسور العبارات واجلسور 

  
  ::وزارة الشئون االجتماعيةوزارة الشئون االجتماعية  ((1414))  

  وكبار السنوكبار السناالجتماعيني لرعاية األطفال االجتماعيني لرعاية األطفال واألخصائيات واألخصائيات من األخصائيني من األخصائيني كاف كاف توفري عدد توفري عدد   --أأ  
والنساء الذين فقدوا ذويهم ومل مشل األسر املشردة وتوفري اخلدمات الالزمة هلم يف والنساء الذين فقدوا ذويهم ومل مشل األسر املشردة وتوفري اخلدمات الالزمة هلم يف 

  ..معسكرات اإليواء عند تشغيلها وفق اإلمكانيات املتاحةمعسكرات اإليواء عند تشغيلها وفق اإلمكانيات املتاحة
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واإلعالم لتوفري وسائل واإلعالم لتوفري وسائل املساهمة مع اجلهات ذات العالقة كوزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة املساهمة مع اجلهات ذات العالقة كوزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة   --بب  
  ..الرتفيه للمنكوبني يف معسكرات اإليواء لتخفيف آالمهم ورفع روحهم املعنويةالرتفيه للمنكوبني يف معسكرات اإليواء لتخفيف آالمهم ورفع روحهم املعنوية

  ..املساهمة يف عمليات التربعات العينية والنقدية وتقدميها للمتضررين واملنكوبنياملساهمة يف عمليات التربعات العينية والنقدية وتقدميها للمتضررين واملنكوبني  --جج  
وضع القواعد والضوابط اليت حتدد دور اجلمعيات واملؤسسات اخلريية واللجان األهلية وضع القواعد والضوابط اليت حتدد دور اجلمعيات واملؤسسات اخلريية واللجان األهلية   --دد  

  ..قديم التربعات واملساعدات يف حاالت الطوارئ ويف األحوال العاديةقديم التربعات واملساعدات يف حاالت الطوارئ ويف األحوال العاديةلكيفية تلكيفية ت

  

  ::وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ((1616))
,  ,  عددها ومواقعهاعددها ومواقعها, , املديرية العامة للدفاع املدني لتحديد بعض املساجداملديرية العامة للدفاع املدني لتحديد بعض املساجدالتنسيق مع التنسيق مع   --  أأ

  ..الستخدامها مراكز إيواء يف حاالت الطوارئالستخدامها مراكز إيواء يف حاالت الطوارئ
واإلشراف على واإلشراف على لدفاع املدني الستالم لدفاع املدني الستالم املديرية العامة لاملديرية العامة ل  معمعبالتنسيق بالتنسيق عمل عمل فرق فرق   تشكيلتشكيل  --  بب

ولتشغيل أجهزة وصافرات اإلنذار عند ولتشغيل أجهزة وصافرات اإلنذار عند   ,,يف حاالت الطوارئيف حاالت الطوارئلإليواء لإليواء مراكز مراكز احملددة احملددة   ,,املساجداملساجد
  ..احلاجة احلاجة 

  

  ::وزارة الثقافة واإلعالموزارة الثقافة واإلعالم  ((1515))

وتنفيـــذ وتنفيـــذ داد داد ــعــعــاملديريــة العامــة للــدفاع املدنـــي واجلهـــات املعنيـــة األخـــرى إلاملديريــة العامــة للــدفاع املدنـــي واجلهـــات املعنيـــة األخـــرى إلالتنســيق مــع التنســيق مــع 
ــ ــخط ــةإإ  ططــخط ــةعالمي ــة  عالمي ــةتوعوي ــن  توعوي ــنع ــاطر  ع ــاطراملخ ــة  املخ ــةالطبيعي ــة  الطبيعي ــةاملختلف ــالم  , , املختلف ــداث لإلع ــة األح ــة كاف ــالم  وتغطي ــداث لإلع ــة األح ــة كاف وتغطي

  ..  شأنهاشأنهاعنها وفق ما يصدر من توجيهات يف عنها وفق ما يصدر من توجيهات يف 
  

  ::وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات  ((4411))
لوضع اخلطط والرتتيبات امللزمة لوضع اخلطط والرتتيبات امللزمة التنسيق واملتابعة مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات التنسيق واملتابعة مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات   --  أأ

استمرار تقديم استمرار تقديم ضمان ضمان بب  الكفيلةالكفيلة  باختاذ اإلجراءات والتدابريباختاذ اإلجراءات والتدابري  تيةتيةقدمي اخلدمة ذوي البنية التحقدمي اخلدمة ذوي البنية التحململ
  ..ملواجهة حاالت الكوارث والطوارئملواجهة حاالت الكوارث والطوارئ  اخلدمات املناطة بهماخلدمات املناطة بهم
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  . . اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة حلماية منشأتها وتكثيف إجراءات احلراسة األمنية عليها اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة حلماية منشأتها وتكثيف إجراءات احلراسة األمنية عليها   --  بب

  
  ::التخطيطالتخطيطاالقتصاد واالقتصاد ووزارة وزارة     ((4411))  

نتائج نتائج وحتليل ونشر وحتليل ونشر اإلحصائية االجتماعية واالقتصادية والسكانية اإلحصائية االجتماعية واالقتصادية والسكانية   ات واملعلوماتات واملعلوماتالبيانالبيانمجع مجع   --أأ  
  ..عن مناطق اململكة وسكانهاعن مناطق اململكة وسكانهااإلحصائية اإلحصائية   الدراساتالدراسات

  ..إجراء الدراسات اإلحصائية والتخطيطيةإجراء الدراسات اإلحصائية والتخطيطيةاجلهات احلكومية األخرى يف اجلهات احلكومية األخرى يف   املساهمة معاملساهمة مع  --بب  

يف يف عدد السكان واملساكن عدد السكان واملساكن تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان واملساكن يف اململكة حلصر تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان واملساكن يف اململكة حلصر   --جج  
    ..وتضمينها الدراسات اإلحصائية الالزمة ملواجهة حاالت الطوارئوتضمينها الدراسات اإلحصائية الالزمة ملواجهة حاالت الطوارئ,,مناطق اململكة املختلفةمناطق اململكة املختلفة

ستفادة ستفادة الالى واى وامن األجهزة احلكومية األخرمن األجهزة احلكومية األخر  واردةواردةالبيانات اإلحصائية الالبيانات اإلحصائية ال  حصر وتبويب وحتليلحصر وتبويب وحتليل  --دد  
  ..لتخطيط ملواجهة الكوارث الطبيعيةلتخطيط ملواجهة الكوارث الطبيعيةيف ايف امنها منها 

  

  ::ة العامة لألرصاد ومحاية البيئةة العامة لألرصاد ومحاية البيئةالرئاسالرئاس( ( 1919))

  ..ى مدار الساعةى مدار الساعةتغريات املناخية علتغريات املناخية علاملاملوحتليل وحتليل تقييم تقييم متابعة ومتابعة ورصد ورصد و  --أأ  
عادية عادية الالغري غري متابعة املوقف بتبادل املعلومات املناخية والرسائل التحذيرية عن أحوال الطقس متابعة املوقف بتبادل املعلومات املناخية والرسائل التحذيرية عن أحوال الطقس   --بب  

مكاتب الرئاسة العامة مكاتب الرئاسة العامة وو, , باملديرية العامة للدفاع املدنيباملديرية العامة للدفاع املدنيمركز عمليات الدفاع املدني مركز عمليات الدفاع املدني مع مع 
املناطق اليت حيتمل تعرضها املناطق اليت حيتمل تعرضها اململكة املختلفة وخاصة اململكة املختلفة وخاصة مناطق مناطق يف يف لألرصاد ومحاية البيئة لألرصاد ومحاية البيئة 

  ..ةةغري عاديغري عادي  ((طقسطقس))ظروف مناخية ظروف مناخية ألمطار غزيرة أو ألمطار غزيرة أو 
برامج برامج وتنفيذ وتنفيذ عداد عداد إلإلاملديرية العامة للدفاع املدني املديرية العامة للدفاع املدني وو  ,,مع وزارة الثقافة واإلعالممع وزارة الثقافة واإلعالم  التنسيقالتنسيق  --جج  

, , املقرؤة واملرئية واملسموعةاملقرؤة واملرئية واملسموعةوبثها عن طريق وسائل اإلعالم وبثها عن طريق وسائل اإلعالم   واملقيمنيواملقيمنيتوعوية للمواطنني توعوية للمواطنني 
سيول سيول   --  أمطار غزيرةأمطار غزيرة))طبيعية طبيعية الالغري غري ية التعامل مع الظروف املناخية ية التعامل مع الظروف املناخية كيفكيفوو  ,,حول حالة الطقسحول حالة الطقس

  (.(.فيضاناتفيضانات  ––
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خاصة األشهر اليت خاصة األشهر اليت , , وكمياتها ومعدل تساقطها على مناطق اململكة املختلفةوكمياتها ومعدل تساقطها على مناطق اململكة املختلفةتقييم األمطار تقييم األمطار   --دد  
اإلدارة اإلدارة ))وتزويد املديرية العامة للدفاع املدني وتزويد املديرية العامة للدفاع املدني   ,,اهلطل املطري عن املعدل املألوفاهلطل املطري عن املعدل املألوفيزيد فيها يزيد فيها 

دورية من تقييم اهلطل املطري على اململكة ونتائج التحليل دورية من تقييم اهلطل املطري على اململكة ونتائج التحليل بنسخة بنسخة ( ( العامة ملواجهة الكوارثالعامة ملواجهة الكوارث
  ..العلمي والفين للدراسات الوطنية والدولية املستجدة يف هذا اجملالالعلمي والفين للدراسات الوطنية والدولية املستجدة يف هذا اجملال

لصياغة رسائل حتذيرية لصياغة رسائل حتذيرية املديرية العامة للدفاع املدني املديرية العامة للدفاع املدني وو  ,,مع وزارة الثقافة واإلعالممع وزارة الثقافة واإلعالم  تنسيقتنسيقالال  --هه  
  حالة وصول حالة وصول , , ية واإلذاعةية واإلذاعةالربامج التلفزيونالربامج التلفزيونتبث على هيئة شريط كتابي إعالمي حتت ضمن تبث على هيئة شريط كتابي إعالمي حتت ضمن 

      ..% % 6161التغريات املناخية غري العادية إىل التغريات املناخية غري العادية إىل حدوث حدوث نسبة نسبة احتمال احتمال 

بتقرير دوري مفصل على مدار بتقرير دوري مفصل على مدار , , املديرية العامة للدفاع املدنياملديرية العامة للدفاع املدنييف يف   مركز القيادة والسيطرةمركز القيادة والسيطرةإبالغ إبالغ   --وو  
  (.(.أمطار غزيرةأمطار غزيرة))دى استمرار حالة الطقس دى استمرار حالة الطقس ململ  الساعة عن نتائج استقراء الرئاسةالساعة عن نتائج استقراء الرئاسة

  واستقراءواستقراء  ,,((احلالة الطارئةاحلالة الطارئة))  مواقع احلدثمواقع احلدثحالة الطقس يف املناطق اجملاورة ملوقع أو حالة الطقس يف املناطق اجملاورة ملوقع أو تقييم تقييم   --زز  
يق مع وزارة الثقافة واإلعالم واملديرية العامة يق مع وزارة الثقافة واإلعالم واملديرية العامة والتنسوالتنس, , مدى إمكانية تعرضها حلالة طقس مشابهةمدى إمكانية تعرضها حلالة طقس مشابهة

اجلهات احلكومية املعنية اجلهات احلكومية املعنية واختاذ واختاذ   للدفاع املدني لبث رسائل حتذيرية لسكان تلك املنطقةللدفاع املدني لبث رسائل حتذيرية لسكان تلك املنطقة
  ..وفق خطة الطوارئ املعدة مسبقا ملواجهة احلاالت الطارئةوفق خطة الطوارئ املعدة مسبقا ملواجهة احلاالت الطارئةاالحتياطات الالزمة كل فيما خيصه االحتياطات الالزمة كل فيما خيصه 

وتقييم وتقييم   بدراسات استقراءبدراسات استقراء,,املعنية األخرىاملعنية األخرى  واجلهاتواجلهات  املديرية العامة للدفاع املدنياملديرية العامة للدفاع املدنيتزويد تزويد   --حح  
, , سرعة الريحسرعة الريح  --اجتاههااجتاهها  --معدل التساقطمعدل التساقط  --كمياتهاكمياتها))ساقطة على منطقة احلدث ساقطة على منطقة احلدث تتاألمطار املاألمطار امل

  ..ونتائج حتليل تلك الدراسات االستقرائيةونتائج حتليل تلك الدراسات االستقرائية( ( وغريها من الظروف املناخيةوغريها من الظروف املناخية

مع هيئة مع هيئة تنسيقًا تنسيقًا يف حالة توقع حدوث ثورات بركانية تتوىل الرئاسة مراقبة حركة السحب يف حالة توقع حدوث ثورات بركانية تتوىل الرئاسة مراقبة حركة السحب   --طط  
وإبالغ مركز القيادة والسيطرة باملديرية العامة للدفاع املدني وإبالغ مركز القيادة والسيطرة باملديرية العامة للدفاع املدني املساحة اجليولوجية السعودية املساحة اجليولوجية السعودية 

  ..واجلهات احلكومية املعنيةواجلهات احلكومية املعنية
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  مهام منسقي الوزارات واملصاحل احلكوميةمهام منسقي الوزارات واملصاحل احلكومية  --دد
  تكليف مندوبني للتناوب فيما بينهما من ذوي القدرة تكليف مندوبني للتناوب فيما بينهما من ذوي القدرة ورد ذكرها يف هذه اخلطة ورد ذكرها يف هذه اخلطة تتوىل كل جهة تتوىل كل جهة   ((11

وعلى وعلى .. .. والصالحية لتمثيلها يف مراكز عمليات الطوارئ يف مديريات الدفاع املدني باملناطقوالصالحية لتمثيلها يف مراكز عمليات الطوارئ يف مديريات الدفاع املدني باملناطق
  ..رؤساء املراكز مراعاة تواجد املندوبني وفقًا ألهمية وأولوية جهاتهم يف مواجهة احلاالت الطارئةرؤساء املراكز مراعاة تواجد املندوبني وفقًا ألهمية وأولوية جهاتهم يف مواجهة احلاالت الطارئة

ة ة شركة االتصاالت السعوديشركة االتصاالت السعودي) ) ينوب عن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مندوبني لكل من ينوب عن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مندوبني لكل من     ((22
  (.(.  ""زينزين""شركة االتصاالت املتنقلة السعودية شركة االتصاالت املتنقلة السعودية   --""موبايليموبايلي""وشركة إحتاد اتصاالت وشركة إحتاد اتصاالت 

فور وقوع احلالة فور وقوع احلالة   يف املناطقيف املناطق  دنيدنيبالدفاع املبالدفاع املكز عمليات الطوارئ كز عمليات الطوارئ اامبرمبراملندوبني املندوبني   تواجدتواجد  جيبجيب  ((33
  ..وحتى انتهاء املهمةوحتى انتهاء املهمةالطارئة الطارئة 

يت ميكن االستعانة بها يت ميكن االستعانة بها تقديم املعلومات الكاملة عن إمكانية جهاتهم والبدائل التقديم املعلومات الكاملة عن إمكانية جهاتهم والبدائل اليتوىل املندوبون يتوىل املندوبون   ((44
احملددة لكل جهة معنية احملددة لكل جهة معنية جبات جبات لوالواااهام وهام واملامل  وفقوفقأوقات الطوارئ وخطة العمل التفصيلية جلهاتهم أوقات الطوارئ وخطة العمل التفصيلية جلهاتهم 

  ..بهذه اخلطةبهذه اخلطة

لدفاع املدني وجهته اليت ميثلها أثناء لدفاع املدني وجهته اليت ميثلها أثناء ملديرية العامة لملديرية العامة لاجلهة حلقة الوصل بني ااجلهة حلقة الوصل بني اندوب ندوب مم  دديعيع  ((66
  ::وعليه القيام مبا يليوعليه القيام مبا يلي, , الطوارئالطوارئ

أثناء تنفيذ العمليات اخلاصة بتدابري أثناء تنفيذ العمليات اخلاصة بتدابري باملهام املناطة يهته باملهام املناطة يهته تتعلق تتعلق   مباشرةمباشرةاختاذ إجراءات اختاذ إجراءات   --أأ  
  ..الدفاع املدني وفقًا للمعلومات اليت تتوفر لديهم عن جهاتهم وظروف احلادثالدفاع املدني وفقًا للمعلومات اليت تتوفر لديهم عن جهاتهم وظروف احلادث

حالة تأخر الدعم حالة تأخر الدعم   انيات حتى وصوهلا ملوقع احلدث ويفانيات حتى وصوهلا ملوقع احلدث ويفمتابعة ما يتم طلبه من إمكمتابعة ما يتم طلبه من إمك  --بب  
  ..عمليات الطوارئعمليات الطوارئ  عليه تقديم تقرير لرئيس مركزعليه تقديم تقرير لرئيس مركز.. .. املطلوب ألي سبب املطلوب ألي سبب 

جهاتهم جهاتهم   استعداداتاستعداداتتقديم تقرير يومي لرئيس مركز عمليات الطوارئ يوضح فيه احلالة عن تقديم تقرير يومي لرئيس مركز عمليات الطوارئ يوضح فيه احلالة عن   --جج  
  ..مع إيضاح ما يطرأ من زيادة أو نقص واألسباب اليت أدت إىل ذلكمع إيضاح ما يطرأ من زيادة أو نقص واألسباب اليت أدت إىل ذلك
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  تعليمات التنسيقتعليمات التنسيق  --هـ هـ 
املهام املهام وال تلغي وال تلغي   إن الواجبات اليت حددت للجهات املشاركة يف هذه اخلطة ال تتعارضإن الواجبات اليت حددت للجهات املشاركة يف هذه اخلطة ال تتعارض  ((11))

  ..والواجبات الواردة بنظام الدفاع املدني ولوائحه التنفيذيةوالواجبات الواردة بنظام الدفاع املدني ولوائحه التنفيذية
وخططها وخططها أو اهليئة أو اهليئة للوزارة للوزارة تتوىل كل جهة ورد ذكرها يف هذه اخلطة إعداد خطتها التفصيلية تتوىل كل جهة ورد ذكرها يف هذه اخلطة إعداد خطتها التفصيلية   ((22))

مدى مدى مع إيضاح مع إيضاح .. .. اخلطة فقط اخلطة فقط   ها احملددة بهذهها احملددة بهذهوواجباتوواجبات  هاهامهاممهامالتفصيلية ألفرعها وفق التفصيلية ألفرعها وفق 
على أن ال على أن ال .. .. وتزود املديرية العامة للدفاع املدني بتلك اخلطط وتزود املديرية العامة للدفاع املدني بتلك اخلطط والتزامها بالتنفيذ ، والتزامها بالتنفيذ ، استعدادها استعدادها 

  ..صدور هذه اخلطةصدور هذه اخلطة  من تاريخمن تاريخأشهر أشهر   ثالثةثالثةيتجاوز ذلك يتجاوز ذلك 
إمكانياتها إمكانياتها   بكافةبكافةللدفاع املدني للدفاع املدني هذه اخلطة تزويد املديرية العامة هذه اخلطة تزويد املديرية العامة هة ورد ذكرها يف هة ورد ذكرها يف على كل جعلى كل ج  ((33))

  قرص مضغوط مع حتديث هذه البيانات قرص مضغوط مع حتديث هذه البيانات اآللية والبشرية لتنفيذ هذه اخلطة على اآللية والبشرية لتنفيذ هذه اخلطة على 
  . . كل ستة أشهر كل ستة أشهر             

تتوىل كل جهة ورد ذكرها يف هذه اخلطة مجيع االلتزامات املالية املتعلقة باملشاركني من تتوىل كل جهة ورد ذكرها يف هذه اخلطة مجيع االلتزامات املالية املتعلقة باملشاركني من   ((44))
  ..قبلها يف تنفيذ هذه اخلطةقبلها يف تنفيذ هذه اخلطة

ن قصور أو خلل قد ن قصور أو خلل قد ممما ينتج ما ينتج وواجلهة املتسببة اجلهة املتسببة تتحمله تتحمله إن اإلخالل مبسئوليات هذه اخلطة إن اإلخالل مبسئوليات هذه اخلطة   ((66))
  ..عن ذلكعن ذلكينجم ينجم 

فإنه يلزم مجيع اجلهات املعنية االستعداد والتهيؤ ملواجهة فإنه يلزم مجيع اجلهات املعنية االستعداد والتهيؤ ملواجهة .. .. مراعاة ملا ورد يف اخلطة مراعاة ملا ورد يف اخلطة   ((55))
  ..تداعيات املوقف وفقًا حلجم احلدث أو الكارثةتداعيات املوقف وفقًا حلجم احلدث أو الكارثة

    كل سنيتني ومتى ماكل سنيتني ومتى ماتتوىل كل جهة ورد ذكرها يف هذه اخلطة حتديث خططها التفصيلية تتوىل كل جهة ورد ذكرها يف هذه اخلطة حتديث خططها التفصيلية   ((44))
  ..عامة للدفاع املدني عامة للدفاع املدني دعت احلاجة لذلك وإرساهلا للمديرية الدعت احلاجة لذلك وإرساهلا للمديرية ال
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  اإلسناد اإلدارياإلسناد اإلداري  --أواًلأواًل
جثث املوتى من جثث املوتى من لنقل لنقل   ((رباداترباداتالال))العدد الكايف من العدد الكايف من تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفري تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفري   ((11))  

ماكن حفظها ودفنها بعد أن يتم التعرف عليها جنائيًا وتصرح اجلهات ماكن حفظها ودفنها بعد أن يتم التعرف عليها جنائيًا وتصرح اجلهات أأموقع الكارثة إىل موقع الكارثة إىل 
يف املنطقة يف املنطقة   على أن تتواجد هذه الربادات مبعسكر إسناد الدفاع املدنيعلى أن تتواجد هذه الربادات مبعسكر إسناد الدفاع املدني.. .. املختصة بدفنهم املختصة بدفنهم 

  ..حتت تصرفه حتى انتهاء املهمةحتت تصرفه حتى انتهاء املهمةأن تكون أن تكون وو  املنكوبةاملنكوبة
اجلثث اجلثث   من األكياس املخصصة لنقلمن األكياس املخصصة لنقل  العدد الكايفالعدد الكايفتقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفري تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفري   ((22))

  ..من موقع الكارثة من موقع الكارثة 
ل مستلزماتها األخرى ل مستلزماتها األخرى بكامبكام  املقاومة للحريقاملقاومة للحريق  تقوم وزارة املالية بتوفري العدد الكايف من اخليامتقوم وزارة املالية بتوفري العدد الكايف من اخليام  ((33))

بقية مواد اإلغاثة واالستعداد بقية مواد اإلغاثة واالستعداد   وتأمنيوتأمني  ..مستودعاتها الستخدامها أوقات الطوارئمستودعاتها الستخدامها أوقات الطوارئوختزينها يف وختزينها يف 
  ..لزيادة هذه الكمية أذا دعت احلاجة لذلكلزيادة هذه الكمية أذا دعت احلاجة لذلك

. . بهابها  ةةــام اخلاصام اخلاصــبتحميل وتنزيل وإقامة اخليبتحميل وتنزيل وإقامة اخلي  العمالة الكافية للقيامالعمالة الكافية للقيامتقوم وزارة املالية بالتعاقد مع تقوم وزارة املالية بالتعاقد مع   ((44))
حتى حتى املنطقة املنكوبة وقت اإلعالن عن بداية تطبيق هذه اخلطة واملنطقة املنكوبة وقت اإلعالن عن بداية تطبيق هذه اخلطة و  يفيفعلى أن يتم تواجدهم على أن يتم تواجدهم 

  ..تطلب املوقف ذلكتطلب املوقف ذلكإذا إذا واالستعداد لزيادة العدد واالستعداد لزيادة العدد .. .. انتهاء املهمة انتهاء املهمة 
  العدد الكايف من اآللياتالعدد الكايف من اآللياتاملتخصصة الستئجار املتخصصة الستئجار واملؤسسات واملؤسسات تقوم وزارة املالية بالتعاقد مع الشركات تقوم وزارة املالية بالتعاقد مع الشركات   ((66))

تتواجد مبقر إسناد الدفاع املدني يف املنطقة تتواجد مبقر إسناد الدفاع املدني يف املنطقة حبيث حبيث مع سائقيها مع سائقيها األنقاض األنقاض   املعدات الثقيلة ومعدات رفعاملعدات الثقيلة ومعدات رفعوو
وذلك يف حالة عدم توفرها لدى وذلك يف حالة عدم توفرها لدى   املنكوبة وقت اإلعالن عن بداية تطبيق هذه اخلطة وحتى نهاية املهمةاملنكوبة وقت اإلعالن عن بداية تطبيق هذه اخلطة وحتى نهاية املهمة

  ..مع االستعداد لزيادة العدد متى تطلب املوقف ذلكمع االستعداد لزيادة العدد متى تطلب املوقف ذلك  اجلهات املشاركة  باخلطةاجلهات املشاركة  باخلطة
النقل بسائقيها لعمليات اإلخالء النقل بسائقيها لعمليات اإلخالء   اتاتمن شركمن شرك  ((حافالتحافالت))  نقلنقل  وسائلوسائلتقوم وزارة النقل بتوفري تقوم وزارة النقل بتوفري     ((55))

من من   اعتبارًااعتبارًايف املنطقة املنكوبة يف املنطقة املنكوبة على أن يتم متركزها مبعسكر إسناد الدفاع املدني على أن يتم متركزها مبعسكر إسناد الدفاع املدني .. .. واإليواء واإليواء 
  ..وحتى انتهاء املهمةوحتى انتهاء املهمةاإلعالن عن بداية تطبيق هذه اخلطة اإلعالن عن بداية تطبيق هذه اخلطة 
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ة ويتم ة ويتم تقوم كل جهة بتأمني احتياطي من املعدات واآلليات اخلاصة بها واملستلزمات املختلفتقوم كل جهة بتأمني احتياطي من املعدات واآلليات اخلاصة بها واملستلزمات املختلف  ((44))
دعم دعم   وذلك لالستفادة منها يفوذلك لالستفادة منها يف  منطقة الكارثةمنطقة الكارثة  متركزها يف مناطق إسناد تابعة هلا قريبة منمتركزها يف مناطق إسناد تابعة هلا قريبة من

  ..ومواجهة الكارثةومواجهة الكارثة  عمليات السيطرةعمليات السيطرة
  ..منطقة اإلسناد اإلداريمنطقة اإلسناد اإلداري  مركزتها يفمركزتها يف  كافية ويتمكافية ويتمتقوم املديرية العامة للدفاع املدني بتوفري صواري إنارة تقوم املديرية العامة للدفاع املدني بتوفري صواري إنارة (   (   44))
  بالتعاقد مع الشركات املتخصصةبالتعاقد مع الشركات املتخصصةوخاصة يف حالة السيول وخاصة يف حالة السيول   البلدية والقرويةالبلدية والقرويةالشئون الشئون تقوم وزارة تقوم وزارة (   (   99))

  ..سحب املياهسحب املياهومضخات ومضخات صهاريج صهاريج   منمنواملناسب واملناسب توفري العدد الكايف توفري العدد الكايف لل
البشرية الالزمة لتنفيذ البشرية الالزمة لتنفيذ   توفري العدد الكايف من القوىتوفري العدد الكايف من القوىجهة ورد هلا مهام يف هذه اخلطة جهة ورد هلا مهام يف هذه اخلطة   كلكل  تتوىلتتوىل  ((1111))

  ..أعماهلا أعماهلا 
  

    اإلسناد الفيناإلسناد الفين  --ثانيًاثانيًا
تقوم كل جهة بتأمني احتياطي من املعدات والتجهيزات الفنية وقطع الغيار اخلاصة بها ويتم تقوم كل جهة بتأمني احتياطي من املعدات والتجهيزات الفنية وقطع الغيار اخلاصة بها ويتم   ((11))

وذلك لالستفادة منها يف دعم وذلك لالستفادة منها يف دعم   نكوبةنكوبةاملاملاملنطقة املنطقة متركزها يف مستودعات تابعة هلا قريبة من متركزها يف مستودعات تابعة هلا قريبة من 
  ..عمليات السيطرة ومواجهة الكارثةعمليات السيطرة ومواجهة الكارثة

ملنسوبيها حبيث يسهل توجيه ملنسوبيها حبيث يسهل توجيه تقوم كل جهة بتأمني وسائل االتصال السلكي والالسلكي تقوم كل جهة بتأمني وسائل االتصال السلكي والالسلكي   ((22))
  ..العاملني يف امليدان للقيام بتنفيذ الواجبات واملهام بالسرعة املطلوبةالعاملني يف امليدان للقيام بتنفيذ الواجبات واملهام بالسرعة املطلوبة

احلكومية العاملني مبركز احلكومية العاملني مبركز   اتاتاجلهاجله  مثليمثليتأمني وسائل االتصال ملتأمني وسائل االتصال ملببيقوم الدفاع املدني يقوم الدفاع املدني   ((33))
  ..عمليات الطوارئعمليات الطوارئ

  
    إلعاشةإلعاشةاا  --ثالثًاثالثًا

تأمني وجبات الطعام تأمني وجبات الطعام معنية بتنفيذ هذه اخلطة معنية بتنفيذ هذه اخلطة   ((أو غريهاأو غريها  وزارةوزارة))جهة حكومية جهة حكومية تتوىل كل تتوىل كل   ((11))
لالئحة تأمني وجبات الطعام للقائمني على تنفيذ أعمال لالئحة تأمني وجبات الطعام للقائمني على تنفيذ أعمال   للقائمني على تنفيذ خططها وفقًاللقائمني على تنفيذ خططها وفقًا
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الدفاع املدني أثناء الطوارئ والكوارث واحلروب الصادرة بقرار وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدني أثناء الطوارئ والكوارث واحلروب الصادرة بقرار وزير الداخلية رئيس جملس 
  ..هـهـ14261426//44//55دف وتاريخ دف وتاريخ   1414//وو//11//1212الدفاع املدني رقم الدفاع املدني رقم 

تقوم املديرية العامة للدفاع املدني بتأمني اإلعاشة ملندوبي اجلهات احلكومية العاملني مبركز تقوم املديرية العامة للدفاع املدني بتأمني اإلعاشة ملندوبي اجلهات احلكومية العاملني مبركز   ((22))
  ..عمليات الطوارئعمليات الطوارئ

  
  الوقودالوقود  --رابعًارابعًا

  ..وقات آلياتها املشاركة يف اخلطة وقات آلياتها املشاركة يف اخلطة تقوم كل جهة بتأمني  رتقوم كل جهة بتأمني  ر  
  

  التجهيزاتالتجهيزات--خامسًاخامسًا
وما وما .. .. احلماية الفردية ملنسوبيها احلماية الفردية ملنسوبيها تقوم كل جهة مشاركة بتنفيذ أعمال هذه اخلطة بتأمني وسائل تقوم كل جهة مشاركة بتنفيذ أعمال هذه اخلطة بتأمني وسائل 

  ..يتطلبه املوقف من جتهيزات أخرى ضرورية يتطلبه املوقف من جتهيزات أخرى ضرورية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 44صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  
  
  

  الفصل اخلامسالفصل اخلامس
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 56 من 46صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  القيادةالقيادة  --أواًلأواًل
  املواجهةاملواجهةالدفاع املدني بإدارة موقع الكارثة واإلشراف املباشر على عمليات الدفاع املدني بإدارة موقع الكارثة واإلشراف املباشر على عمليات مديرية مديرية قوم قوم تت  ((11))

  ..مع بقية األجهزة املشاركة من خالل مركز عمليات الطوارئ بالدفاع املدنيمع بقية األجهزة املشاركة من خالل مركز عمليات الطوارئ بالدفاع املدني  تنسيقتنسيقبالبال
فور وقوع احلالة الطارئة وإعالن التبليغ عنها فإنه يتم تشكيل قيادة ميدانية بقيادة قائد قوات فور وقوع احلالة الطارئة وإعالن التبليغ عنها فإنه يتم تشكيل قيادة ميدانية بقيادة قائد قوات   ((22))

من اجلهات املعنية من اجلهات املعنية ( ( على مستوى عاٍل على مستوى عاٍل ) ) وينضم إليه قائد ميداني وينضم إليه قائد ميداني باملنطقة باملنطقة الدفاع املدني الدفاع املدني 
ية ية نه من استخدام كافة املوارد البشرية واآللية والفننه من استخدام كافة املوارد البشرية واآللية والفنباملواجهة وميلك من الصالحية ما ميّكباملواجهة وميلك من الصالحية ما ميّك

مع قائد املهمة امليدانية وبدعم من اجلهات األخرى املشاركة يف مع قائد املهمة امليدانية وبدعم من اجلهات األخرى املشاركة يف   بالتنسيقبالتنسيقالتابعة جلهته التابعة جلهته 
  ..تنفيذ هذه اخلطةتنفيذ هذه اخلطة

يتحدد مكان القيادة امليدانية حسب ظروف املوقف وكما يراه القائد امليداني مناسبًا ويبلغ يتحدد مكان القيادة امليدانية حسب ظروف املوقف وكما يراه القائد امليداني مناسبًا ويبلغ   ((33))
  ..يف حينهيف حينه

الدفاع املدني لتحديد األمساء وكيفية الدفاع املدني لتحديد األمساء وكيفية التنسيق مسبقًا مع التنسيق مسبقًا مع ووقوم كل اجلهات املعنية بالتنفيذ قوم كل اجلهات املعنية بالتنفيذ تت  ((44))
  ..االتصال والتبليغاالتصال والتبليغ

  ..يتم استدعاء أعضاء القيادة امليدانية فور اإلعالن عن احلالة الطارئةيتم استدعاء أعضاء القيادة امليدانية فور اإلعالن عن احلالة الطارئة  ((66))
  --::تتمثل املهام الرئيسية للقيادة امليدانية يف التالي تتمثل املهام الرئيسية للقيادة امليدانية يف التالي   ((55))

  ..فيما خيصهفيما خيصه  اجلهود ملواجهة املوقف كاًلاجلهود ملواجهة املوقف كاًل  دارة الكارثة والتنسيق يف توحيددارة الكارثة والتنسيق يف توحيدإإ  ((أ أ ) ) 
  ..توفري اإلمكانيات لكل جهة والعمل املشرتك فيما بينهاتوفري اإلمكانيات لكل جهة والعمل املشرتك فيما بينها  ((بب))
  ..تنظيم أولويات التدخل ملواجهة نتائج الكارثةتنظيم أولويات التدخل ملواجهة نتائج الكارثة  ((جج))
  ..طلب الدعم واملساندة من اجلهات األخرىطلب الدعم واملساندة من اجلهات األخرى  ((دد))
  ..  نقل املعلومات والتقارير عن املوقفنقل املعلومات والتقارير عن املوقف  ((هـهـ))
  ..التنسيق يف توحيد االتصاالت بني تلك اجلهاتالتنسيق يف توحيد االتصاالت بني تلك اجلهات  ((وو))
  ..امليداني مهام التنسيق لتفعيل أعمال هذه القيادةامليداني مهام التنسيق لتفعيل أعمال هذه القيادةيتوىل القائد يتوىل القائد   ((زز))

  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 45صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  االتصالاالتصال  --ثانيًاثانيًا
  ..أجهزة الفاكسأجهزة الفاكس  ((11))
  ..أجهزة االتصال السلكي والالسلكيأجهزة االتصال السلكي والالسلكي  ((22))
  ..أجهزة االتصال احملمولأجهزة االتصال احملمول  ((33))
  ..((االنرتنتاالنرتنت))الشبكة العامليةالشبكة العاملية((44))
  

  ::متطلبات عامةمتطلبات عامة--ثالثًاثالثًا
ــات األخــرى احلكوميــة واخلاصــة    ــذه اخلطــة واجله ــة به ــات املخاطب ــا خيصــه  علــى اجله كــل فيم

  :  العمل على اختاذ اإلجراءات التالية
اختاذ كافة اإلجراءات والرتتيبات الالزمة حلماية مرافقها ولضمان استمرارية أداء أعماهلا  -1

 :ي وتقديم خدماتها حتت كل الظروف ومن ذلك على سبيل املثال ما يل

 .تشديد أعمال احلراسة على منشآتها ومرافقها التابعة هلا ووضع اخلطط الالزمة لذلك (أ )
يق والعمل على إجياد مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وأجهزة اإلنذار ضد احلر (ب )

 .بالطرق املناسبةمحاية هذه املصادر 

وآلياتها امليكانيكية توفري االحتياطي الكايف من قطع الغيار الالزمة لصيانة معداتها  (ج )
 .والكهربائية واإللكرتونية مبا يكفل استمرارية العمل يف كل الظروف واالحتماالت 

 .أي إجراءات أو أعمال أخرى يتطلبها املوقف (د )

إعداد اخلطط الالزمة لعمليات إخالء املنشآت التابعة هلا من املوظفني واملراجعني أو  -2
 .ةالنزالء بالتنسيق مع اجلهات ذات العالق



 
       

   

 

                        

 

 56 من 44صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

وضع الرتتيبات واإلجراءات الالزمة لتحويل عدد من املنشآت واملرافق التابعة هلا إىل مراكز  -3
إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن إليواء املتضررين مبا يتناسب مع وضع املنشأة أو 

 .املرفق بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
التنظيمات واخلطط ومعرفة السلبيات  إجراء التطبيقات النظرية والعملية للتأكد من سالمة -4

ومعاجلتها وذلك بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني على أن جترى هذه التطبيقات 
 .مرة واحدة على األقل يف كل عام

وضع خطة تفصيلية حتدد املسئوليات واملهام امللقاة على عاتق األفراد واألقسام التابعة هلا  -6
 .يذ األعمال املطلوبةليتم التأكد من دقة تنف

التنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني خاصة تتوىل كل وزارة أو مصلحة حكومية أو  -5
 .وبثها بالطرق املناسبةعن األخطار احملتملة ملنسوبيها مناسبة إلعداد برامج توعوية 

ووضع اخلطط التفصيلية .. حصر مجيع املهندسني واملختصني يميع مناطق اململكة  -4
 .وحتديد األدوار املطلوبة منهم ملواجهة أي حالة طارئة.. يت تكفل تواجدهم عند احلاجة ال

 
 
  
  
  
  
  
  
  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 44صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 49صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  
  
  
  
  
  

  ققــــــــــــــــــــملحملح
  اطراطرــــــل املخل املخــــــحتليحتلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 61صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  حتليل املخاطرحتليل املخاطر
  ::السيول السيول --أأ

بها اهلل البالد والعباد ولكن بها اهلل البالد والعباد ولكن واليت يغيث واليت يغيث   ىىتعد وال حتصتعد وال حتص  مياه األمطار والسيول من نعم اهلل اليت المياه األمطار والسيول من نعم اهلل اليت ال    
اململكة اململكة   يف جانبها السليب تعد منعطفًا خطريًا بقدرة اهلل على حياة الناس وممتلكاتهم حيث تقعيف جانبها السليب تعد منعطفًا خطريًا بقدرة اهلل على حياة الناس وممتلكاتهم حيث تقع

واليت تتصف بالتذبذب وعدم واليت تتصف بالتذبذب وعدم   ,,قليل األمطارقليل األمطار, , شديد احلرارةشديد احلرارةالعربية السعودية ضمن نطاق صحراوي العربية السعودية ضمن نطاق صحراوي 
ت على هيئة سيول جارفة سريعة ت على هيئة سيول جارفة سريعة يف سنة من السنوايف سنة من السنوامنها منها قد تسقط كميات كبرية قد تسقط كميات كبرية فف, , االنتظاماالنتظام
ينتج عن عدم انتظامها وتباين كمياتها من سنة ألخرى ينتج عن عدم انتظامها وتباين كمياتها من سنة ألخرى وقد وقد   ,,وقد تنعدم لعدة سنواتوقد تنعدم لعدة سنوات  ,,اجلرياناجلريان

أضرار على األرواح واملمتلكات خاصة إن هناك العديد من العوامل اليت تؤدي إىل حدوث خماطر أضرار على األرواح واملمتلكات خاصة إن هناك العديد من العوامل اليت تؤدي إىل حدوث خماطر 
  ::األمطار والسيول ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي  األمطار والسيول ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي  

  م وجود فرق متخصصة لدى اجلهات املعنية ملواجهة خماطر السيولم وجود فرق متخصصة لدى اجلهات املعنية ملواجهة خماطر السيولعدعد..  
  عدم وجود تأهيل ملنسوبي اجلهات املعنية لكيفية مواجهة خماطر وكوارث السيولعدم وجود تأهيل ملنسوبي اجلهات املعنية لكيفية مواجهة خماطر وكوارث السيول..  

  عدم وجود اآلليات املناسبة والكافية ملواجهة خماطر السيول يف معظم املناطقعدم وجود اآلليات املناسبة والكافية ملواجهة خماطر السيول يف معظم املناطق..  

   للتصريف يف مناطق أخرىللتصريف يف مناطق أخرىقدم شبكات التصريف يف بعض املناطق وعدم وجود شبكات قدم شبكات التصريف يف بعض املناطق وعدم وجود شبكات..  

   اليت اليت (  (  اخل  اخل  .. .. إنشاء املبانيإنشاء املباني  ––الزراعة الزراعة   ––عمل العقوم عمل العقوم ))وجود تعديات على األودية بـ وجود تعديات على األودية بـ
  ..تعمل على تغيري مسارات األودية وحتويل اجتاهها إىل املدن والقرىتعمل على تغيري مسارات األودية وحتويل اجتاهها إىل املدن والقرى

  وجود خمططات يف املناطق املنخفضة والقريبة من األودية اليت تتعرض ملخاطر السيولوجود خمططات يف املناطق املنخفضة والقريبة من األودية اليت تتعرض ملخاطر السيول..  

   صافرات إنذار على معظم األودية والسدود يف كافة املناطقصافرات إنذار على معظم األودية والسدود يف كافة املناطقعدم وجود عدم وجود..  

   عدم حتديد كمية ومعدل هطول األمطار لكل منطقة من مناطق اململكة عدم حتديد كمية ومعدل هطول األمطار لكل منطقة من مناطق اململكة..  

  عدم تهذيب مسارات األودية  والعمل على تنظيفها يف العديد من املناطقعدم تهذيب مسارات األودية  والعمل على تنظيفها يف العديد من املناطق..  

  ن والقرىن والقرىعدم حتديد املسارات الطبيعية املناسبة لألودية واليت تضمن عدم وصوهلا للمدعدم حتديد املسارات الطبيعية املناسبة لألودية واليت تضمن عدم وصوهلا للمد..  

  
  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 61صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 ::أهم األودية بكافة مناطق اململكةأهم األودية بكافة مناطق اململكة

  :منطقة اجلوف  -أواًل 
تقع منطقة اجلوف يف اجلزء الشمالي الغربي من اململكة العربية السعودية، حيث حيدها من الشمال تقع منطقة اجلوف يف اجلزء الشمالي الغربي من اململكة العربية السعودية، حيث حيدها من الشمال 
والشرق منطقة احلدود الشمالية ومن اجلنوب منطقة حائل وتبوك ومن الشمال والغرب اململكة والشرق منطقة احلدود الشمالية ومن اجلنوب منطقة حائل وتبوك ومن الشمال والغرب اململكة 

اهلامشية حبدود دولية بطول مخسمائة كيلو مرت وتقع منطقة اجلوف بني خطي طول اهلامشية حبدود دولية بطول مخسمائة كيلو مرت وتقع منطقة اجلوف بني خطي طول األردنية األردنية 
قدمًا بينما تنخفض قدمًا بينما تنخفض   641641مشااًل وترتفع عن سطح البحر مشااًل وترتفع عن سطح البحر     °°3232//°°2929شرقًا ودائري عرض شرقًا ودائري عرض   4242°°//3434°°

، وتوجد منطقة ، وتوجد منطقة 22كمكم114,494114,494قدم عما حوهلا ، وتقدر مساحة منطقة اجلوف بنحو قدم عما حوهلا ، وتقدر مساحة منطقة اجلوف بنحو   611611حوالي حوالي 
من حوض النفود الرسوبي الكبري، وتغطي صحراء النفود اجلزء اجلنوبي من من حوض النفود الرسوبي الكبري، وتغطي صحراء النفود اجلزء اجلنوبي من   اجلوف يف اجلزء الشمالياجلوف يف اجلزء الشمالي

املنطقة، ويقع يف اجلزء الشمالي الغربي منها سهل وادي السرحان الذي ميتد من األردن حنو املنطقة، ويقع يف اجلزء الشمالي الغربي منها سهل وادي السرحان الذي ميتد من األردن حنو 
ومن خصائص املنطقة وجود هضبة عالية بني عرعر وسكاكا تنخفض يف الوادي ما بني ومن خصائص املنطقة وجود هضبة عالية بني عرعر وسكاكا تنخفض يف الوادي ما بني . . اجلنوباجلنوب

اهلضبة ثانية بعد دومة اجلندل باجتاه تبوك، وهي مغطاة برواسب رملية اهلضبة ثانية بعد دومة اجلندل باجتاه تبوك، وهي مغطاة برواسب رملية   سكاكا ودومة اجلندل لتظهرسكاكا ودومة اجلندل لتظهر
وللمنطقة حدودًا وللمنطقة حدودًا . . مثبتة نوعًا ما بالغطاء النباتي، وهذه اهلضبة العالية حتتل حوالي ثلثي منطقة اجلوفمثبتة نوعًا ما بالغطاء النباتي، وهذه اهلضبة العالية حتتل حوالي ثلثي منطقة اجلوف

طبيعية حيث حيدها من اجلنوب صحراء النفود، ومن الشمال أرض احلماد ومن الغرب احلرة إضافة طبيعية حيث حيدها من اجلنوب صحراء النفود، ومن الشمال أرض احلماد ومن الغرب احلرة إضافة 
ة جبال حتيط بها من الغرب، واملنطقة تضم عدد من األودية كوادي السرحان وهو أكرب ة جبال حتيط بها من الغرب، واملنطقة تضم عدد من األودية كوادي السرحان وهو أكرب إىل سلسلإىل سلسل

م م 12111211  ––  311311ويرتاوح ارتفاع السطح ما بني ويرتاوح ارتفاع السطح ما بني . . األودية باملنطقة ووادي الشوحيطية ووادي املريراألودية باملنطقة ووادي الشوحيطية ووادي املرير
م يف اجلزء الشمالي الذي يغطي جزء من وادي السرحان م يف اجلزء الشمالي الذي يغطي جزء من وادي السرحان 311311فوق سطح البحر وتنخفض ألقل من فوق سطح البحر وتنخفض ألقل من 

  ..ووادي حصيدةووادي حصيدةووادي ياسر ووادي ياسر 
 املوقع اسم الوادي تسلسل 

 القريات حصيدة الغربية، حصيدة الشرقية، باير، مجاجم  .1
 سكاكا (زلوم)شعيب الشقيق، شعيب املرير، شعيب شوحيط   .2
 طربجل حدرج، طربجل، الغويل، أم ارطي، ابو حويا،  .3

 



 
       

   

 

                        

 

 56 من 62صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 :منطقة حائل  -ثانيًا 
والصخرية وميكن والصخرية وميكن   واجلبال والتكوينات الرمليةواجلبال والتكوينات الرملية  تنوع كالسهولتنوع كالسهولتتنطقة حائل ونطقة حائل ومبمبتباين التضاريس تباين التضاريس تت

األودية العميقة شديدة األودية العميقة شديدة وو  بهضابه اجلرييةبهضابه اجلريية    احلماد الذي يتميزاحلماد الذي يتميز: : تصنيف تضاريسها الرئيسية إىل تصنيف تضاريسها الرئيسية إىل 
واسعة من املساحة ، واسعة من املساحة ،   االحندار وصحراء النفود الكبري ،  والتكوينات الرملية اليت تغطي أماكناالحندار وصحراء النفود الكبري ،  والتكوينات الرملية اليت تغطي أماكن

  ..تشغل حنو ثلث مساحة املنطقة ، وتنتشر يف القسم الغربي منهاتشغل حنو ثلث مساحة املنطقة ، وتنتشر يف القسم الغربي منها  حائلحائل  التكوينات الصخرية يفالتكوينات الصخرية يفوو
  

 املوقع اسم الوادي تسلسل

1.  

، اباكروش، (ابو منر ) االديرع، الرمة، وادي جفيفا، العش، الغار
عقدة، الصلف، البار، الصر، توارن، ساقية فيد، النعي، اهلويدي، 

، السيار، املستجدة، نقبني، ومسي، (رميض)السليمي، عقدة 
 الوسيطاء، الروضة، الرضفني، غمرة،

 حائل

 
 :املنطقة الشرقية  -ثالثًا 

  شاطئشاطئ  وهي عبارة عن سهل صحراوي ميتد منوهي عبارة عن سهل صحراوي ميتد من  املنطقة الشرقية هي اكرب مناطق اململكة جغرافيًااملنطقة الشرقية هي اكرب مناطق اململكة جغرافيًا
تقريبًا من احلدود تقريبًا من احلدود   كيلوا مرتكيلوا مرت  12111211أما طوهلا فإنها متتد مسافة أما طوهلا فإنها متتد مسافة   اخلليج العربي حتى صحراء الدهناءاخلليج العربي حتى صحراء الدهناء

  ..صحراء رملية متواصلة يف العامل صحراء رملية متواصلة يف العامل   الكويتية يف الشمال إىل صحراء الربع اخلالي واليت تعد أكربالكويتية يف الشمال إىل صحراء الربع اخلالي واليت تعد أكرب
  

 املوقع اسم الوادي تسلسل
 حفر الباطن الباطن، شعيب فليج  .1

 
 

http://www.haail.com/
http://www.haail.com/


 
       

   

 

                        

 

 56 من 63صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 :منطقة املدينة املنورة  -رابعًا 
تتميز املدينة املنورة حبرات ذات حجارة سوداء خنرة هي من بقايا الرواسب والطفوحات الربكانية تتميز املدينة املنورة حبرات ذات حجارة سوداء خنرة هي من بقايا الرواسب والطفوحات الربكانية 
وقد مسيت تارخييًا بالبيت املدينة املنورة، وتوجد بها أشكال تضاريسية طبيعية متثل يف وقد مسيت تارخييًا بالبيت املدينة املنورة، وتوجد بها أشكال تضاريسية طبيعية متثل يف 

 ..جمموعها اجلبال واهلضاب واألوديةجمموعها اجلبال واهلضاب واألودية
 

 املوقع اسم الوادي تسلسل
املدينة  الرانونا، بطحان، الشرائع، عروة، الغاب،العقيق، احلمض، العاقول،   .1

 املنورة
 ينبع النخل الفرع   .2
 ينبع العيص   .3
احلناكية، النحتيه، النخيل، اجثليه، الضمريية، احلسو، الشقرة، العمرية، ساحوق،   .4

 ابوحنك
 احلناكية

 افظة  اجلزل، الراشدي، صدر، خيرب، خنلة، اخلالص  .6
 العال

، البنت، أبا النعيم، الغرس، احلر، عشرة، الصريع، الطبطب، احلصيد  .5
الزهريه، السلمه، وجده، العيينه، جوعاء، ابو عشاعيش، روضة العمر، 

 املضاويح

 افظة 
 خيرب

 
 

 :منطقة جنران  -خامسًا 
منطقة منطقة الرياض مشاال والرياض مشاال و  ةةمنطقمنطق  دهادهاالسعودية وحتالسعودية وحت  تقع منطقة جنران يف جنوب غرب اململكة العربيةتقع منطقة جنران يف جنوب غرب اململكة العربية

ويبلغ أقصى ارتفاع هلا عن سطح ويبلغ أقصى ارتفاع هلا عن سطح , , وحيدها من اجلنوب اليمنوحيدها من اجلنوب اليمن  واملنطقة الشرقية شرقاواملنطقة الشرقية شرقا  غرباغربا  عسريعسري



 
       

   

 

                        

 

 56 من 64صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

عند عند   مم  11111111غربا ويقل هذا االرتفاع كلما اجتهنا شرقا ليصل إىل غربا ويقل هذا االرتفاع كلما اجتهنا شرقا ليصل إىل   كلما اجتهناكلما اجتهنا  مم  24112411البحر البحر 
ا ا وتكثر اجلبال اليت تتخللها األودية يف اجلهتني الغربية والشمالية ، بينموتكثر اجلبال اليت تتخللها األودية يف اجلهتني الغربية والشمالية ، بينم، ،   صحراء الربع اخلاليصحراء الربع اخلالي

املمتدة املمتدة   ، كما توجد يف شرقها بعض الكثبان الرملية، كما توجد يف شرقها بعض الكثبان الرملية  ني األوسط والشرقيني األوسط والشرقيئئسهول واسعة يف اجلزسهول واسعة يف اجلز  توجدتوجد
  ..حتى الربع اخلاليحتى الربع اخلالي

  
 املوقع اسم الوادي تسلسل

  افظة حبونا حبونا، هدادة  .1
  افظة بدر اجلنوب احملجر، سد بدر اجلنوب  .2
 جنران جنران، الرغام، االثايبة، احلج، حالل، ابالرشاش،  .3

  افظة ثار احللقوم، ثار، قطن  .4

  افظة اخلانق كهالن  .6
  افظة يدمه اللجام، اجلحر  .5

 
 :منطقة الباحة  -سادسًا 

الغرب الغرب   فصل بينهما منحدر صخري ضخم ، حيث يقع يففصل بينهما منحدر صخري ضخم ، حيث يقع يفتتميز منطقة الباحة بقطاعني رئيسيني يتتميز منطقة الباحة بقطاعني رئيسيني ي
السروات املعروفة باسم السراة السروات املعروفة باسم السراة الشرق جزء من سلسلة جبال الشرق جزء من سلسلة جبال   لسهل الساحلي املعروف بتهامة وإليلسهل الساحلي املعروف بتهامة وإلياا

وتعترب املنطقة ضمن الظواهر التضاريسية اجلبلية والسهول الساحلية حيث تتباين قشرة األرض وتعترب املنطقة ضمن الظواهر التضاريسية اجلبلية والسهول الساحلية حيث تتباين قشرة األرض   ،،
تكون من تالل صخرية بركانية وأودية تتشكل تكون من تالل صخرية بركانية وأودية تتشكل تت  عن مستوى البحر فقطاع السراةعن مستوى البحر فقطاع السراة  بتباين االرتفاعاتبتباين االرتفاعات

ية ، أما قطاع تهامة فهو سطح رسوبي ية ، أما قطاع تهامة فهو سطح رسوبي منها أحواض مائية ومصاطب زراعية واحندارات فجائية وتدرجيمنها أحواض مائية ومصاطب زراعية واحندارات فجائية وتدرجي
ويشكل القطاع جزءًا من الرصف التهامي الصخري ويشكل القطاع جزءًا من الرصف التهامي الصخري   منخفض ميتد يف معظمه على ساحل مرجاني منخفض ميتد يف معظمه على ساحل مرجاني 

 ..وميتد الرصيف فوق صخور بلورية صلبةوميتد الرصيف فوق صخور بلورية صلبة



 
       

   

 

                        

 

 56 من 66صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 املوقع اسم الوادي تسلسل
 الباحة امللد، قوب  .1

2.  
، رنية، اجلوف، املنزل، اخليطان، طرية، جحوشة، قرشا، املرزق

رياح، موطف، كحله، اثله، اجلناحني، العطفني، بين كبري، 
 االزاهرة، ولف

 افظة 
 باجلرشي

 املندق (وادي الشاعر ) غييلة  الصدر، حضوة، تربه، برحرح،  .3

  افظة القرى بيده  .4
  افظة العقيق العقيق، عرده، ثراد، اباد، العقيق، اللحيان، جرب، كرا، وراخ،  .6

، مسعة، عليب، احلجرة، الرميضة، الشعراء، سبه، دوقة، اجلرادء  .5
 رما، ريم،  ال

  افظة قلوة

االحسبة، راش، ضيان، هوران، بطاط، ممنا، نريا، سقامة، منجل،   .4
  افظة املخواة ناوان، رحاضة، لومه

 :منطقة احلدود الشمالية  -سابعًا 
من اجلهة الشمالية ويوجد بها كثري من من اجلهة الشمالية ويوجد بها كثري من   العراقالعراقتقع يف مشال اململكة العربية السعودية وحيدها تقع يف مشال اململكة العربية السعودية وحيدها 

الوديان والسهول مثل وادي عرعر والعويصي ووادي بدنة والتالل واجلبال مثل جبل كثيفة كما تنتشر الوديان والسهول مثل وادي عرعر والعويصي ووادي بدنة والتالل واجلبال مثل جبل كثيفة كما تنتشر 
  ..لطبيعيةلطبيعيةالروضات باملنطقة أيضًا اليت تنمو فيها األعشاب االروضات باملنطقة أيضًا اليت تنمو فيها األعشاب ا

 

 املوقع اسم الوادي تسلسل
 عرعر عرعر، بدنة، بدينه، اخلر، معيله،  يطة  .1
 رفحاء خنريير، اعيوج لينه، زباال  .2

 شرق طريف الرديعانية، طريف  .3
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 
       

   

 

                        

 

 56 من 65صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 
 

 :منطقة الرياض  -ثامنًا 
منطقة الرياض تضاريس متنوعة ختتلف يف الغرب عن الشـرق ، ففي الغرب تسود الصخور منطقة الرياض تضاريس متنوعة ختتلف يف الغرب عن الشـرق ، ففي الغرب تسود الصخور   ييحتوحتو

النارية اليت تتميز بصخورها الصلبة ، و يف الشرق تسود الصخور الرسوبية األقل صالبة ـ و قد أدت النارية اليت تتميز بصخورها الصلبة ، و يف الشرق تسود الصخور الرسوبية األقل صالبة ـ و قد أدت 
خمتلفة ، كما قسمت اجملارى املائية اهلضبة الرئيسية خمتلفة ، كما قسمت اجملارى املائية اهلضبة الرئيسية   تضاريستضاريسعوامل التعرية املختلفة إىل وجود عوامل التعرية املختلفة إىل وجود 

إىل جمموعة من اهلضاب ، و تنتشر يف عالية جند األودية العمالقة ذات اجملارى الطويلة اليت إىل جمموعة من اهلضاب ، و تنتشر يف عالية جند األودية العمالقة ذات اجملارى الطويلة اليت 
  ..تنحدر روافدها العليا من قمم جبال احلجاز تنحدر روافدها العليا من قمم جبال احلجاز 

  
 املوقع اسم الوادي تسلسل

، لنب، أم قصر، غذوانه، اوبطيح، العماريه، صفار، مهدية، اوبري  .1
 الرياض منار، حلاء، البعيجة، العفجة، حنيفة، العلب، احلائر،السلي

تركي، العني، غياضة، ماوان، وثيالن، احلنيه، نساح، بلجان،   .2
 اخلرج حنيفة

 وادي الدواسر بيشه، تثليث  .3
 االفالج االمحر، حراضة، احلنو، حرم، اهلدار، سحاب، الغيل  .4

 بين متيمحوطة  للصف، احللوه، الفارعة، احلوطة، مطعم الفرعه، ابا  .6

5.  
القويعية، الرين، الرويضة، عنان، اخلنقة،  ريقة، 
السدرية، احلجاجي، السحيمية، مزعل، القويع، االمار، 

 دمسان، اخلالدية، املدارة
 القويعية

 شقراء اخلليف، الرميه، العنربي، االوعر، العب، القصب،  .4
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 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 املوقع اسم الوادي تسلسل

4.  
، الكليب، ابا املياه، وراط، سدير، اجلزر، املشقر

 اجملمعة السامرية، الشوكي، االرطاوية، احلثاقي، السحيمي،

 الزلفي مسنان، عريعرة،مرخ  .9

الدوادمي، القرنه، الرشاء، جهام، القاعيه، الرماديه،   .11
 محرور، محيان،

 الدوادمي

 عفيف عفيف، اجلرير، املياة، احلنابج،  .11

 الدرعية غبرية، العنانية، احلريقة، العيينة، العلبالعمارية، صفار،   .12
 السليل السليل، متره،  .13

 املزامحية مجل، نساح، الفريشه  .14
 رماح رماح، الر ية، الفزعه، الغيالنه، نفيخ، الطوقي، الثمامة  .16

 الغاط الباطن، مليح، عضيدان،  .15

احليسية، غددة، املرير، احلميض، البطني، القرى، بوض، ابو   .14
 ضرماء صفي،

 ثادق ثادق، بعيثران، الصفرات،  .14

 حرميالء ابو قتادة، الشريج، الشعبة، حرميالء، ملهم  .19

 احلريق احلريق، الباطن، اللحمة، عوالن، االمين، لصاد  .21

 مرات الرعن، النخيل، اجلمل، اجلفرة، أثيثية، مانح، كافت  .21

 
 :منطقة القصيم  -تاسعًا 

يعترب وادي الرمة أهم ظاهرة طبيعية يف منطقة القصيم، إذ يعرب املنطقة كلها من الغرب إىل الشرق يعترب وادي الرمة أهم ظاهرة طبيعية يف منطقة القصيم، إذ يعرب املنطقة كلها من الغرب إىل الشرق 
كلم من منبعه قرب املدينة املنورة كلم من منبعه قرب املدينة املنورة   511511كما أنه أطول واد بشبه اجلزيرة العربية إذ يبلغ طوله احلالي كما أنه أطول واد بشبه اجلزيرة العربية إذ يبلغ طوله احلالي 



 
       

   

 

                        

 

 56 من 64صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

من الشمال من الشمال   ويتصل بوادي الرمة عشرات االوديةويتصل بوادي الرمة عشرات االودية. . إىل مصبه يف رمال الثويرات شرقي القصيمإىل مصبه يف رمال الثويرات شرقي القصيم
ومن االودية اليت تتصل به من الناحية الشمالية وادي احملالني، وادي مرغالة، شعيب ومن االودية اليت تتصل به من الناحية الشمالية وادي احملالني، وادي مرغالة، شعيب . . واجلنوبواجلنوب

صبيح، شعيب الدليمية ،اما من الناحية اجلنوبية فيتصل به وادي اجلفن، وادي الرجلة، وادي اجلرير، صبيح، شعيب الدليمية ،اما من الناحية اجلنوبية فيتصل به وادي اجلفن، وادي الرجلة، وادي اجلرير، 
وادي الرشاء كان وادي الرشاء كان   شعيب جرار، شعيب الداث، شعيب اخلشييب، وادي دخنة، وادي النساء كما أنشعيب جرار، شعيب الداث، شعيب اخلشييب، وادي دخنة، وادي النساء كما أن

يتصل بوادي الرمة قريبا من  افظة عنيزة، ولكن نفوذ الشقيقة وقف حائال بني الواديني يف الوقت يتصل بوادي الرمة قريبا من  افظة عنيزة، ولكن نفوذ الشقيقة وقف حائال بني الواديني يف الوقت 
م عن سطح البحر، وينحدر سطحها م عن سطح البحر، وينحدر سطحها   461461ــ511511ويرتاوح ارتفاع أرض القصيم ما بني ويرتاوح ارتفاع أرض القصيم ما بني . . احلاضراحلاضر

ويبلغ أقصى ويبلغ أقصى . . صيفاصيفامناخ القصيم بارد ممطر شتاء، حار مناخ القصيم بارد ممطر شتاء، حار . . تدرجييا ،وبشكل عام من الغرب إىل الشرقتدرجييا ،وبشكل عام من الغرب إىل الشرق
م، ولكنه يف بعض اهلضاب يصل إىل م، ولكنه يف بعض اهلضاب يصل إىل   461461ــ511511ارتفاع بقاعه عن سطح البحر كما اسلفنا بني ارتفاع بقاعه عن سطح البحر كما اسلفنا بني 

، ويكون اجلو دافئا ما بني أبريل ويونيو، والسماء ملبدة ، ويكون اجلو دافئا ما بني أبريل ويونيو، والسماء ملبدة . . مرت، االمر الذي يؤثر على املناخمرت، االمر الذي يؤثر على املناخ  911911
  . . ضمن املناطق احلارةضمن املناطق احلارة. . انااناأحيأحي. . وهذه االرقام تضع املنطقةوهذه االرقام تضع املنطقة. . بالغيوم، واألمطار خفيفة يف بعض االيامبالغيوم، واألمطار خفيفة يف بعض االيام

  
 املوقع اسم الوادي تسلسل

 الرمة  .1
مركز  بريدة، عنيزة، االسياح، البدائع،

 ، رياض اخلرباء، الرسعقلة الصقور
 األسياح مارد  .2

الفويليق، كحلة، الفيضة، مشاش جرود، االرطاوي،   .3
 اهليشة،

 البكريية

4.  

 
سعيدان، نسر، ربيق، سامودة، الرشا، احملبس، 

 الصعيد،
 

 املذنب

 الرس النساء، هرمل، بدائع الضبان، مبهل، اجلرير، طفيلة  .6



 
       

   

 

                        

 

 56 من 69صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 املوقع اسم الوادي تسلسل
 املدرج املدرج  .5
 رياض اخلرباء القرين، صبيح، الذيبية  .4

 :منطقة جازان  -عاشرًا 
تتميز منطقة جازان باحتوائها على عدة أشكال تضاريسية تتنوع فيما بني السهل الساحلي املنبسط تتميز منطقة جازان باحتوائها على عدة أشكال تضاريسية تتنوع فيما بني السهل الساحلي املنبسط 
واملمتد مبحاذاة ساحل البحر األمحر واملنطقة اهلضبية املتضرسة املعروفة بسلسلة املرتفعات واملمتد مبحاذاة ساحل البحر األمحر واملنطقة اهلضبية املتضرسة املعروفة بسلسلة املرتفعات 

  ..الشرقية ممثلة يف احلواف الرئيسةالشرقية ممثلة يف احلواف الرئيسة  الساحلية وأخريًا متتد سلسلة املرتفعاتالساحلية وأخريًا متتد سلسلة املرتفعات
 املوقع الوادياسم  تسلسل

 جازان جازانوادي بيش، وادي   .1
  افظة بيش وادي بيش  .2
  افظة صبياء وادي صبيا  .3
 بيش خنالن  .4
 قرية الداير ، قرية عبيان جوراء  .6
 مدينة الدرب، قرية قرار ، القوامة ، الغريف عتود  .5

 تعشر  .4
قرية ماغص ، اجملروب ، الغاوية ، الصيانة ، وعالن، 

، احلضرور، احلجفارة ،  رقة ، السعدية اخلوجرة، اخللفة
 الشمهانية 

 :منطقة مكة املكرمة -احلادي عشر 
تشكيالت الدرع العربي تشكيالت الدرع العربي ضمن ضمن تتناثر التالل واجلبال تتناثر التالل واجلبال   تتميز مكة املكرمة باختالف تضاريسها حيثتتميز مكة املكرمة باختالف تضاريسها حيث

أما األودية فتغطيها ترسبات أما األودية فتغطيها ترسبات . . واليت متثلها معظم جبال مكة املكرمة واليت متثلها معظم جبال مكة املكرمة   املكون من الصخور القدميةاملكون من الصخور القدمية



 
       

   

 

                        

 

 56 من 51صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

ومعظم هذه األودية اليت تتشكل منها مكة املكرمة تتبع يف تكوينها حركات ومعظم هذه األودية اليت تتشكل منها مكة املكرمة تتبع يف تكوينها حركات   احلصى والرمل ،احلصى والرمل ،
 .واالنكسارات اليت مرت بالدرع العربي خالل األزمنة اجليولوجية القدميةواالنكسارات اليت مرت بالدرع العربي خالل األزمنة اجليولوجية القدمية  الصدوعالصدوع

 املوقع اسم الوادي تسلسل

1.  
دغبج، برميان، قوس، بين مالك، مشوب، احلفنه، غليل، ابو غيا، 

فاطمة اجلزء املار مبركز  كراثة بثول، الغوالء، املنتهي، جريانه بذهبان،
 ،حبرة وجنوب جدة

  افظة جدة

2.  
الرجل، اخلوقاء، ظلم، غزايل، مثالة، الصغري، ,وج، االقيلح، بسل

، ليه، رحاب، العرج، ساموده، شرب، مسرة، السيل، والشريف، الشرقة
 اخلرائق، العقيق، بوا، ضرى، القرشيات، السر،  رم، قرن

 افظة 
 الطائف

3.  
الليث، العرج، اضم، اجلنوبية، الشاقة، اجلائزة، الغالة، الشمالية، 

 الليث اخلضراء، عيار، رمحان، طفيل، يلملم، بطحان

، رحيان، كرى، اخلمرة، ظها، تربه، شجنات، عينني، مر،  ضه  .4
 حوال، السليم، ضرء، يهار، بيده

 تربة

 رنية رنية، غران، البحرة، القاعدة  .6

 اخلرمة احلجيف، الغريف، الدغمية، جبار، ابو مجيدة، ظليم  .5
 مركز خليص خليص، غران، املرواني، ستارة، قديد، حليفاء، حفرة،  .4
 مركز الكامل شوان، وبح، القرية، العياب، القعور، ساية  .4

 
 :منطقة تبوك  -الثاني عشر 

جتمع منطقة تبوك من التضاريس أشكااًل خمتلفة من سهول وجبال وتالل وصحراء، وقد تتداخل هذه جتمع منطقة تبوك من التضاريس أشكااًل خمتلفة من سهول وجبال وتالل وصحراء، وقد تتداخل هذه 
السهول الساحلية السهول الساحلية وهي وهي   األشكال إىل حد كبري من التواصل واالمتداد، ويف منطقة تبوك مخس مناطقاألشكال إىل حد كبري من التواصل واالمتداد، ويف منطقة تبوك مخس مناطق



 
       

   

 

                        

 

 56 من 51صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

التالل املرتفعة إىل الشمال الغربي التالل املرتفعة إىل الشمال الغربي ، ، األمحراألمحر  حاذاة البحرحاذاة البحرمبمبسلسلة جبال احلجاز املمتدة سلسلة جبال احلجاز املمتدة   ،،  املنخفضةاملنخفضة
التالل الداخلية املتشكلة من جبال التالل الداخلية املتشكلة من جبال ، ،   ومعظمها من التكوينات الرملية والصخريةومعظمها من التكوينات الرملية والصخرية( ( حسمىحسمى))من منطقة من منطقة 

صحراء النفود اليت تبدأ من األجزاء الشرقية ملنطقة تبوك، صحراء النفود اليت تبدأ من األجزاء الشرقية ملنطقة تبوك، ، ، وتغطي نصف مساحة تبوك تقريباوتغطي نصف مساحة تبوك تقريبا  صغريةصغرية
 ..ق اجملاورةق اجملاورةومتتد شرقًا إىل املناطومتتد شرقًا إىل املناط

 املوقع اسم الوادي تسلسل
 تبوك ابو نشيفه، ضبعان، البقار، االثيلي  .1
 تيماء اخلويلد، الربيدع، احلسينية، الرضام، مديسيس  .2

3.  
اعفال، احلوى، موسى، سبيل، احلمض، املتاهة، هرب، رجيم، سك، 

 البدع قيال، ام، االصيحر

 املج الساند، مرخ، عمق  .4

 الوجه سبيل، اخلرار، النجد  .6

 مركز القليبة اخلضر  .5
 

 :منطقة عسري  -الثالث عشر 
  19,6119,61و و   14,2614,26تقع منطقة عسري يف وسط اجلزء اجلنوبي الغربي للمملكة بني خطى عرض تقع منطقة عسري يف وسط اجلزء اجلنوبي الغربي للمملكة بني خطى عرض 

كيلو مرتًا كيلو مرتًا ( ( 41,11141,111))شرقًا وتقدر مساحة املنطقة بنحو شرقًا وتقدر مساحة املنطقة بنحو   41,6141,61و و   61,1161,11وخطى طول وخطى طول . . مشااًلمشااًل
يف اجلنوب الغربي إىل يف اجلنوب الغربي إىل ( ( منطقة جازانمنطقة جازان))ومتتد منطقة عسري من حدود الدرب والشقيق وبيش ومتتد منطقة عسري من حدود الدرب والشقيق وبيش . . مربعًامربعًا

يف الشمال إىل يف الشمال إىل ( ( منطقة الرياضمنطقة الرياض))ومن حدود وادي الدواسر ومن حدود وادي الدواسر . . يف اجلنوب الشرقييف اجلنوب الشرقي  اليمناليمنحدود حدود 
املكرمة يف السهل املكرمة يف السهل   إىل منطقة مكةإىل منطقة مكة( ( منطقة الباحةمنطقة الباحة))ران ران إىل غامد وزهإىل غامد وزه( ( منطقة مكة املكرمةمنطقة مكة املكرمة))رنيهرنيه

وجزء وجزء   ةةالقنفذالقنفذومن الغرب  افظة ومن الغرب  افظة . . جنرانجنرانكما حتدها من الشرق إمارة منطقة كما حتدها من الشرق إمارة منطقة ..بع للقنفذهبع للقنفذهالساحلي التاالساحلي التا
  ..البحر األمحرالبحر األمحرمن ساحل من ساحل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1


 
       

   

 

                        

 

 56 من 52صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

 املوقع اسم الوادي تسلسل

1.  
االخضر، ابها، عقبة ضلع، احملتطبة، عشران، املنسك، جرش، خارف، املاوين، بهوان، 

صبح، جارف، سدوان، آل عبيد، عياء، العوصاء، اجلوف، ترج، رمالن، مربه، عتود، 
 عسبل

 أبها

مخيس  بيشة، عيا، تبشع، عتود، املضه، تندحه  .2
 مشيط

املربع، بيشة، جوف ال شواط، طريب، لزمه، الرئيسي، احلية، كرويل، سهالن،   .3
 احد رفيدة وجيهة، احلويب، الرحبة، عتود، صيادة، العرين،

 بيشة بيشة، ترج، تباله، هرجاب  .4

 النماص بين مشهور، بين رافع، االصفاء، العدوة  .6

 سراة عبيدة الفرشة، سراة عبيدة، احلياة، جوف ال معمر، خضار، العرقني، العمل، عنم  .5

4.  
عراعر، الطلحة، القبضة، ال فروان، الفيض، شراقب، بعوض، ظيسر، سروم، ال 

احلمرة، القحيف، راحة سنحان، شراقب، الغايل، /، االفياضشريه، العرين، كثام
 املسنى،

ظهران 
 اجلنوب

 اجملاردة سد بين قيص، يبه، خاط، بقرة، عبس، شري، ربيعه،             .4

9.  
غضار، عفراء، طالل، تباله، املنامة، بنا بالبشائر، الرهيطة، بالبشائر، شواص، 

 بالقرن بالبشائر، العضة، بعفراء،

11.  
حلي، دلوه، مغاسة، فرشاط، تيه، قضا، حبر ابو سكينه، احلازم، الباطن، لتني، 
قنا، بورم، حويه، واجلنوبي، غميص الشمالي، ذيب، اجلن، ام وشعه، بين، 

 عمق، الشرى، احليله، خيم، وتران، عسالن

 ايل 
 عسري

 تثليث تثليث كربي، تثليث، جاش، الصبيحة، تثليث احلمصه،الشغف  .11

  
  
  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 53صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

  ::الزالزل الزالزل --بب

تعترب معظم رقعة اململكة وهلل احلمد مستقرة من الناحية الزلزالية إال أن هناك احتمالية حدوث تعترب معظم رقعة اململكة وهلل احلمد مستقرة من الناحية الزلزالية إال أن هناك احتمالية حدوث 
زالزل كبرية إىل متوسطة عند حواف أطراف البالد وخنص باالهتمام منها املناطق الشمالية الغربية زالزل كبرية إىل متوسطة عند حواف أطراف البالد وخنص باالهتمام منها املناطق الشمالية الغربية 

عقبة وبعض املناطق املمتدة عقبة وبعض املناطق املمتدة واملنطقة اجلنوبية الغربية نظرًا لوجود نشاط زلزالي يف منطقة خليج الواملنطقة اجلنوبية الغربية نظرًا لوجود نشاط زلزالي يف منطقة خليج ال
على ساحل البحر األمحر وهذا النشاط يرجع إىل النشاط التكتوني للبحر األمحر نتيجة لتباعد على ساحل البحر األمحر وهذا النشاط يرجع إىل النشاط التكتوني للبحر األمحر نتيجة لتباعد 

  ..الصفيحة اإلفريقية عن الصفيحة العربيةالصفيحة اإلفريقية عن الصفيحة العربية
  
رمز 
 النطاق

كمية النشاط 
 الزلزالي

املعامل 
 الزلزالي

 املناطق املعرضة لتأثريات الزلزال 

 سكاكا -اجلوف  -ضبا -طريف  -القريات  -تبوك  -ع البد -حقل  1 شديدة أ

 حرض - رابغ –ينبع  -أملج  -الوجه  -املدينة املنورة  2 متوسطه ب

 جازان -أبها  -الباحة  -الطائف  -مكة املكرمة  -جده  1 شديدة ج

 اهلفوف -الدمام  -اخلرب  -اجلبيل  -اخلفجي  1 شديدة د

 3 منخفضة هـ
وادي  -بيشة  -جنران  -الربع اخلالي  -العال  - القصيم -الرياض 

 الدواسر

  ..  جدول النطاقات الزلزالية يف اململكة العربية السعودية واملناطق ذات اخلطر الزلزاليجدول النطاقات الزلزالية يف اململكة العربية السعودية واملناطق ذات اخلطر الزلزالي
  
  
  
  
  



 
       

   

 

                        

 

 56 من 54صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

صنفت كمية النشاط الزلزالي إىل شديدة ومتوسطة ومنخفضة وهذا يعين أن احتمالية صنفت كمية النشاط الزلزالي إىل شديدة ومتوسطة ومنخفضة وهذا يعين أن احتمالية   ::مالحظةمالحظة
  ..حدوث الزالزل يف هذه احلاالت هي كبرية إىل نادرةحدوث الزالزل يف هذه احلاالت هي كبرية إىل نادرة

    الزلزالية وتأثرياتهاحدود القدرة 
  

  : : الرباكنيالرباكني--جج
تعترب اململكة العربية شبة مستقرة بركانيًا حيث ال يوجد بها إال الرباكني القدمية اخلامدة تعترب اململكة العربية شبة مستقرة بركانيًا حيث ال يوجد بها إال الرباكني القدمية اخلامدة   

موزعة على معظم مناطق موزعة على معظم مناطق   حرةحرة1212املتمثلة  يف احلرات املوجودة يف اململكة واليت يبلغ عددها املتمثلة  يف احلرات املوجودة يف اململكة واليت يبلغ عددها 
  . . اململكة واليت حتتوي على العشرات من الفوهات الربكانية اخلامدةاململكة واليت حتتوي على العشرات من الفوهات الربكانية اخلامدة

  ::االنهيارات األرضية االنهيارات األرضية   --دد
تكثر االنهيارات األرضية يف مناطق اململكة اليت تتميز بعض طبقاتها الصخرية بالصخور سهلة تكثر االنهيارات األرضية يف مناطق اململكة اليت تتميز بعض طبقاتها الصخرية بالصخور سهلة   

 الطبقات أثناء حتللها  الطبقات أثناء حتللها التحلل والذوبان كالصخور الرسوبية واليت تتسبب يف ظهور فجوات يفالتحلل والذوبان كالصخور الرسوبية واليت تتسبب يف ظهور فجوات يف
وعمليات سحب املياه واستنزافها من اآلبار يؤدي يف بعض األحيان إىل مثل هذه الظاهرة ، وقد وعمليات سحب املياه واستنزافها من اآلبار يؤدي يف بعض األحيان إىل مثل هذه الظاهرة ، وقد 

 احلد األعلى للشدة الزلزالية
Intensity 

 القدرة الزلزالية
Magnitude 

 التــــــــأثـــيـــر

 احلركة تسجل واألشياء املعلقة تهتز 3 2-3

 اإلضرار  لية –يشعر بها من بالداخل  4 4-6

 بعض األضرار يف املباني -يشعر بها اجلميع 6 5-4

4-4 5 
أضرار يف املناطق األهلة بالسكان وتتحطم املباني 

 العادية

9-11 4 
احنناء السكك  –تشققات كبرية  –حتطم املباني 

 احلديدية

 حتطم اجلسور -دمار كامل 4 11-12



 
       

   

 

                        

 

 56 من 56صفحة 

 اخلطة الوطنية ملواجهة
 خماطر الكوارث الطبيعية

 اململكة العربية السعودية
 الداخليةوزارة 

 جملس الدفاع املدني

تعرضت بعض مناطق اململكة النهيارات أرضية كما يف منطقة اجلوف والرياض وحائل واحلدود تعرضت بعض مناطق اململكة النهيارات أرضية كما يف منطقة اجلوف والرياض وحائل واحلدود 
  ..الشمالية واإلحساءالشمالية واإلحساء

  

  ::الرياح و األعاصريالرياح و األعاصري  --هـهـ
  ::بة إىل سطح األرض واهم ظواهرها بة إىل سطح األرض واهم ظواهرها اهلواء نساهلواء نستوصف الرياح بأنها حركة توصف الرياح بأنها حركة 

كم على مستوى سطح األرض وحيدث كم على مستوى سطح األرض وحيدث 311311قد تصل سرعة الدوامة إىل أكثر من قد تصل سرعة الدوامة إىل أكثر من : : تتالدواماالدواما  ..11
يف املناطق املفتوحة يف املناطق املفتوحة   كمكم151151الدمار يف املنطقة من مركز الدوامة حتى مسافات قد تصل إىل الدمار يف املنطقة من مركز الدوامة حتى مسافات قد تصل إىل 

  ..ولكن يف املناطق اجلبلية قد يكون التأثري يف مناطق بسيطة وليست مثل املناطق املفتوحةولكن يف املناطق اجلبلية قد يكون التأثري يف مناطق بسيطة وليست مثل املناطق املفتوحة
  ..ساعة أو أكثرساعة أو أكثر//كم كم   4141هو رياح سطحية قوية قد تصل سرعتها اىل هو رياح سطحية قوية قد تصل سرعتها اىل : : اإلعصاراإلعصار  ..22

هي عبارة عن موجة غبار حتتوي على عوالق ترابية تتسبب يف قلة وضوح أو هي عبارة عن موجة غبار حتتوي على عوالق ترابية تتسبب يف قلة وضوح أو : : العوالق الرتابية العوالق الرتابية   ..33
  ..الرؤيةالرؤية  انعدامانعدام

  
ــك        ــرة وذل ــا مباش ــرض هل ــار والتع ــة أو اإلعص ــام الدوام ــور أم ــر يف الظه ــة اخلط ــن طبيع ــك       وتكم ــرة وذل ــا مباش ــرض هل ــار والتع ــة أو اإلعص ــام الدوام ــور أم ــر يف الظه ــة اخلط ــن طبيع وتكم
ــبب يف        ــات وتتس ــض األوق ــدمرة يف بع ــون م ــة تك ــرعة هائل ــادم بس ــون ق ــار يك ــون اإلعص ــبب يف       لك ــات وتتس ــض األوق ــدمرة يف بع ــون م ــة تك ــرعة هائل ــادم بس ــون ق ــار يك ــون اإلعص لك

ــديدًا         ــار ش ــون اإلعص ــة ك ــة يف حال ــة أو الثقيل ــة واخلفيف ــري الثابت ــة وغ ــياء الثابت ــتالع األش ــديدًا        اق ــار ش ــون اإلعص ــة ك ــة يف حال ــة أو الثقيل ــة واخلفيف ــري الثابت ــة وغ ــياء الثابت ــتالع األش اق
الفوضـى والـدمار وحصـول اخلسـائر البشـرية و املاديـة أمـا العوالـق الرتابيـة فينـتج           الفوضـى والـدمار وحصـول اخلسـائر البشـرية و املاديـة أمـا العوالـق الرتابيـة فينـتج           مما يسـبب  مما يسـبب  

يف الرؤيــة ممــا يتســبب يف وقــوع احلــوادث املروريــة واملشــاكل الصــحية  يف الرؤيــة ممــا يتســبب يف وقــوع احلــوادث املروريــة واملشــاكل الصــحية    انعــدامانعــدامعنهــا قلــة أو عنهــا قلــة أو 
  ..الناجتة عن التعرض هلذه املوجة الغباريةالناجتة عن التعرض هلذه املوجة الغبارية

  
  

                      


