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أوالً -تعريفات ومفاهيم عامة

 .1الدفاع املدني  :هو جمموعة اإلجراءات واألعمال الالزمة حلماية السكان واملمتلكات
العامة واخلاصة من أخطار احلرائق والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة وإغاثة
املنكوبني وتأمني سالمة املواصالت واالتصاالت وسري العمل يف املرافق العامـة ومحاية
مصادر الثروة الوطنية وذلك يف زمن السلم ويف حاالت احلرب والطوارئ .
 .2النظام  :ويقصد به نظـام الدفـاع املدنـي الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم (م )11/وتاريخ
( 1416/5/11هـ ).
 .3اإلخالء  :وهو نقـل األشخاص مـن األمـاةن املعرضة أو التـي تعرضت ألخطـار احلروب
والكوارث والطوارئ املختلفة ( طبيعية – صناعية – حربية  ...اخل ) إىل أماةن آمنة .
ويتم بطريقة اإلخالء الذاتي أو اإلخالء اإلجباري ويتطلب لتنفيذه وسائط نقل وخطة
مرورية للطوارئ .
 .4اإليواء  :هو وضع املتضررين يف أماةن آمنة تتوافر بها مجيع املستلزمات الضرورية
الستمرار احلياة حلني عودتهم إن أمكن إىل أماةنهم األصلية بعد إعادة الوضع إىل
حالته الطبيعية .
 .5موقع اإليواء  :عبارة عن مناشأة عامة ( معسكرات إيواء – املدارس – الصاالت
الرياضية – بيوت الاشباب  ...اخل ) أو خاصة ( ةالفنادق – الاشقق املفروشة – العمائر
املأهولة بالسكان – واملساحات اخلالية من قطع أراضي وساحات عامة وغريها ) .
 .6الكارثة  :يعرفها نظام الدفاع املدني على أنها  :ةل ما حيدث من حريق أو هدم أو سيل
أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد باخلطر حياة
األفراد أو املمتلكات العامة واخلاصة .
 .7احلالة الطارئة  :هي حالة مرتبطة بفرتة زمنية خمتلفة عما قبلها تستدعي االستعداد والتهيؤ
للتعامل مع تبعات ما قد يرتتب على هذه احلالة من نتائج  ،وختتلف هذه احلالة الناشئة
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باختالف مسبباتها وحتتاج إىل حاشد اإلمكانيات والطاقات وفق أسلوب يتفق وطبيعة ةل
حالة ونوعها.
 .8تدابري الدفاع املدني  :هي تلك األعمال واإلجراءات اليت تتخذ للوقاية من الكارثة واحلد
من آثارها والتعامل معها قبل حدوثها وعند وقوعها ومعاجلة اآلثار املرتتبة من جراء
حدوثها .
 .9اجلهات املعنية بتنفيذ أعمال الدفاع املدني  :هي تلك اجلهات الواردة يف نظام الدفاع
املدني واملكلفة مبوجب النظام باختاذ ةافة اإلجراءات واألعمال الالزمة ملواجهة الكوارث
وتاشمل مجيع قطاعات الدولة املختلفة عسكرية ومدنية باإلضافة إىل القطاع اخلاص
واملتطوعني .
 .11صالحية إقرار وإعالن الكارثة  :نصت املادة الثانية عاشرة من نظام الدفاع املدني أن
إقرار الكارثة وإعالنها من صالحية صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رئيس جملس
الدفاع املدني فقط .ويكون ذلك بناء على التقارير امليدانية اليت ترفع لسموه من قبل
الدفاع املدني واليت تعطي مؤشرات واضحة عن احلادث ودرجة خطورته .

ثانياً :املوقــف

بناء على احلوادث احملتمل تعرض اململكة هلا واليت يدخل فيها مواد ةيميائية أو جرثومية
خطرة سواءً ةانت تلك احلوادث عرضية أو متعمدة واليت ينتج عنها تهديد للسالمة العامة
واملناشآت ومصادر الثروة الوطنية واليت تاشكل رةيزة اقتصادية للدولة ,مت إعداد هذه اخلطة
ملواجهة املخاطر الناجتة عن حاالت الطوارئ الكيميائية واجلرثومية حلماية السكان واملرافق
واملناشآت والبيئة على السواء.
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ثالثاً :اهلدف

تهدف اخلطة إىل اختاذ ةافة التدابري املناسبة حلماية السكان ومصادر الثروة الوطنية
والبيئة وتوفري السالمة بها من ةافة األخطار الكيميائية واجلرثومية .وذلك بإتباع أفضل السبل
وأجنحها وتوزيع وتنسيق مهام ومسئوليات اجلهات املعنية املاشارةة يف دعم وتنفيذ أعمال
الدفاع املدني وفق االفرتاضات الواردة يف هذه اخلطة ضمن إطار تنظيمي وتنسيقي يضمن
تنفيذ تلك املهام واملسئوليات بكفاءة ومهنية متكن من السيطرة على املوقف وإعادة األوضاع
إىل طبيعتها.

رابعاً :االفرتاضات

 .1استخدام مواد ةيميائية أو جرثومية خطرة يف أعمال إرهابية وختريبية داخلية أو خارجية
تطال آثارها اململكة.
 .2تعرض اململكة العتداء خارجي (مباشر أو غري مباشر) مبواد ةيميائية أو جرثومية.
 .3احلوادث أو الكوارث الصناعية.
 .4انتاشار األوبئة داخلياً أو دولياً.
 .5تسريبات ملواد ةيميائية من خطوط األنابيب املمتدة فوق سطح األرض.
 .6التعرض لكوارث طبيعية ينتج عنها تسرب مواد ةيميائية أو جرثومية.
 .7حوادث نقل يدخل فيها مواد ةيميائية أو جرثومية.
 .8حوادث يف املناشآت اليت حتتوي على مواد ةيميائية أو جرثومية مثل املختربات
واملعامل العلمية والتجارية.

خامساً :املهمة

االستعداد ملواجهة املخاطر احملتملة ووضع اخلطط الالزمة للتخفيف من أثارها ومواجهة
ما قد ينجم عنها ،والعمل على تهيئة ةافة اإلمكانات الباشرية والفنية وتنسيق متطلبات
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املواجهة بني اجلهات املاشارةة يف تنفيذ املهمة ,والقيام جبميع األعمال الالزمة ملواجهة
ةافة املخاطر الكيميائية واجلرثومية وفق منظومة متكاملة يربطها هدف محاية األرواح
واملمتلكات والبيئة وتتمثل املهمة يف النقاط التالية :
 .1احليلولة دون وقوع األخطار والكوارث واحلالة الطارئة (املنع).
 .2االستعداد التام والدائم للتدخل واالستجابة ملواجهة األخطار واحلاالت الطارئة عند وقوعها.
 .3تقليل وختفيف اآلثار املرتتبة عند حدوث احلاالت الطارئة.
 .4حتقيق التكامل واالستخدام األمثل لإلمكانيات واملوارد الباشرية واآللية املتاحة على
املستوى الوطين أو على مستوى املناطق واحملافظات .
 .5منع االزدواجية يف تنفيذ املهام وذلك بتحديد وتوزيع وتنسيق األدوار واملسئوليات
املطلوب تنفيذها من قبل اجلهات املعنية.
 .6ضمان السيطرة والتحكم يف مجيع مراحل حاالت الطوارئ.
 .7إعادة سري احلياة إىل وضعها الطبيعي بعد السيطرة على املخاطر أو حالة الطوارئ.

سادساً  :مراحل إدارة احلالة الطارئة

تقسم إدارة احلالة الطارئة إىل ثالث مراحل رئيسية وهي ةما يلي :
أ :مرحلة ما قبل وقوع احلدث (املنع والتخفيف واالستعداد):
وتهدف هذه املرحلة إىل اختاذ االحتياطات ملنع أو ختفيف احلدث واالستعدادات الالزمة
عند حدوثها  ..ومن أهم عناصر هذه املرحلة ما يلي :
 .1إناشاء شبكة رصد متكاملة لإلنذار األولي يف املواقع احلساسة ةاحلدود وجتمعات
املناشآت .
 .2دراسة املخاطر احملتملة ونتائجها املتوقعة.
 .3وضع ومتابعة الضوابط والتنظيمات اليت تضمن السالمة العامة وأمن املناشآت
واملمتلكات العامة واخلاصة والثروات الوطنية.
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 .4فرض اإلجراءات والتدابري األمنية الالزمة يف حاالت الطوارئ ومتابعة تنفيذها.
 .5تطبيق أنظمة النقل والسالمة واألمن الصناعي.
 .6إعداد خطط الطوارئ للجهات املاشارةة والتنسيق بينها يف تنفيذ اخلطة على أن
تتضمن هذه اخلطط اإلمكانيات اآللية والباشرية ..ومهام مجيع اجلهات املعنية بتنفيذ
اخلطة.
 .7تأهيل وتدريب القدرات الباشرية الفردية واجلماعية على مجيع املستويات وتأمني
التجهيزات اآللية الالزمة لتنفيذ خطط االستجابة للحاالت الطارئة.
 .8التعاطي السريع واجلاد مع أي مؤشرات قد تسبق احلدث مبا حيقق تاليف املاشكلة
قبل وقوعها أو على األقل احلد من نتائجها.
 .9إجراء جتارب تطبيقية على اخلطط املعدة الختبار مدى فعاليتها وةفاءتها وتكاملها
وةفاية املوارد الباشرية والفنية .
 .11االستفادة من جتارب وخربات الدول األخرى يف هذا اجملال والعمل بأفضل ما مت
التوصل إليه يف مواجهة األحداث املماثلة.
ب  :مرحلة وقوع احلدث ( مرحلة املواجهة ) :
تتمثـل هـذه املرحلة فـي ةفاءة وفعالية وسرعة استجابة اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطة
والتنسيق بينها يف تنفيذ اخلطط واإلجـراءات واستخدام التجهيزات واإلمكانات اليت مت
إعدادها وتأمينها والتدريب عليها وتقييمها يف مرحلة ما قبل وقوع الكارثة  ,ومن أهم
عناصر هذه املرحلة ما يلي:
 .1االستجابة الفورية وتنفيذ خطط الطوارئ املعدة مسبق ًا بالتنسيق مع مديرية الدفاع املدني.
 .2تطبيق خطة الطوارئ ةليا أو جزئياً وعلى املستوى الوطين أو على مستوى املنطقة أو
احملافظة واليت تاشتمل على عمليات ( رصد – اإلطفاء – اإلنقاذ – اإلسعاف – اإلخالء
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– اإليواء – تطهري – رفع األنقاض  ،اخلدمات الطبية ....اخل ) بالتنسيق مع ةافة اجلهات
املعنية باخلطة.
 .3عقد اللجنة الفورية عند بداية احلدث وتستمر حتى نهاية احلالة .
 .4عقد اللجنة الرئيسة أو احمللية للدفاع املدني حسب مقتضيات املوقف.
 .5انعقاد الفريق االستاشاري.
 .6مد املنطقة أو احملافظة اليت تعرضت للحادث بالدعم واإلسناد الباشري واآللي الالزمني
حسب مقتضيات املوقف.
 .7متابعة وتقييم التطورات وإعداد التقارير والبالغات الفورية.
ج :مرحلة ما بعد وقوع احلدث ( التأهيل وإعادة األوضاع ):
وترتبط هـذه املرحلة باملرحلتني السابقتني  ..وتتأثر سـلباً أو إجيـاباً بكفـاءة املراحـل
السابقـة هلا  ..ومن أهم عناصر هذه املرحلة ما يلي:
 .1تقييم املوقف وتقدير اخلسائر.
 .2إزالة الدمار واملخلفات.
 .3التأهيل الصحي والبيئي.
 .4الرعاية الطبية الالحقة.
 .5إعادة اخلدمات املتأثرة باحلادث.
 .6املسح األمين للمنطقة املتضررة.
 .7التحقيق يف احلادث.
 .8اإلجابة على السؤال املهم :هل ةان من املمكن تفاديها؟
 .9استقاء الدروس املستفادة من احلادث.
 .11املساعدة املادية والنفسية للمتضررين.
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سابعاً  :اجلهات املنفذة

استناداً إىل نظام الدفاع املدني الصادر باملرسوم امللكي رقم م  11/وتاريخ
1416/5/11هـ ,وما تضمنه من تعريف للدفاع املدني مبفهومه الاشامل ,ومهام
ومسئوليات اجلهات املعنية بتنفيذ النظام ودور الدفاع املدني يف التنسيق بني تلك
اجلهات املعنية يف احلاالت الطارئة  ,يتضح أن إجراءات الدفاع املدني مسئولية مجاعية
ال تقوم بها جهة مبفردها دون غريها ملواجهة احلاالت الطارئة اليت قد يتعرض هلا الوطن,
وانطالقاً من ذلك املفهوم ,وبناء على الفقرة (أ)من املادة التاسعة من النظام  ,اخلاصة
باختصاصات جملس الدفاع املدني واليت تنص على "وضع السياسة العامة للدفاع
املدني واخلطط واملاشاريع الالزمة لتنفيذها ,وحتديد مهام ومسئوليات األجهزة احلكومية
واجلهات األخرى اليت تتوىل تنفيذ ذلك" فإن اجلهات املاشارةة يف تنفيذ اخلطة ما
يلي -:
 .1وزارة الداخلية
 .2وزارة احلرس الوطين
 .3وزارة الدفاع
 .4وزارة اخلارجية
 .5وزارة الاشئون البلدية والقروية
 .6وزارة الصحة
 .7وزارة املياه والكهرباء
 .8وزارة التجارة والصناعة
 .9وزارة النقل
 .11وزارة التعليم
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.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
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وزارة الاشؤون االجتماعية
وزارة البرتول والثروة املعدنية
وزارة املالية
وزارة الزراعة
وزارة الثقافة واإلعالم
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
هيئة اهلالل األمحر السعودي
الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة
املؤسسة العامة للموانئ
اهليئة امللكية للجبيل وينبع
اهليئة العامة للغذاء والدواء
مصلحة اجلمارك
اهليئة العامة للطريان املدني
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة
الاشرةات الوطنية الكيميائية والبرتولية والبرتوةيميائية
ومصانع األدوية وحمطات الطاقة والتحلية.
أي جهة أخرى يتطلب األمر ماشارةتها.

ثامناً  :مهام اجلهات املاشارةة

حددت مهام ومسئوليات اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطة وفق االفرتاضات الواردة يف هذه اخلطة
واستنادا إلي الفقرتني (أ) و (ب) من املادة الثالثة من نظام الدفاع املدني الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )11/وتاريخ 1416/5/11هـ  ,والالئحة التنفيذية ملهام ومسئوليات الوزارات
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واألجهزة احلكومية الصادرة بقرار مسو وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدني رقم
(/9ت/و ) 4/وتاريخ 1417/11/26هـ ,ةما يلي:

( )1وزارة الداخلية
(أ) األمن العام
 .1إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ األمنية ملواجهة احلدث الكيميائي أو اجلرثومي أو
ةليهما بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 .2حفظ النظام واألمن يف مكان احلدث وحراسة األماةن املتضررة وحتريز األشياء
الثمينة اليت يعثر عليها.
 .3حتديد هويات املتوفني وتسليم املعروفني منهم لذويهم وإرسال اجملهولني إىل
أماةن حفظ اجلثث بالتعاون مع وزارة الصحة (الاشئون الصحية) واجلهات املعنية
األخرى.
 .4تنظيم حرةة املرور أثناء تنفيذ خطط اإلخالء واإليواء.
 .5منع دخول املواطنني وةذلك وسائل النقل إىل مواقع احلاالت الطارئة (موقع احلدث).
 .6مسح منطقة احلدث واملواقع احمليطة بها واحملتمل وصول اخلطر إليها ,ورصد
املواد املاشتبه بها ,للتأةد من خلوها من املواد املتفجرة ,والتعامل معها بالتنسيق مع
اجلهات األخرى املعنية بتنفيذ اخلطة.
 .7مساهمة دوريات األمن يف تنبيه املواطنني يف حاالت الطوارئ وحتذيرهم.
(ب) املديرية العامة للدفاع املدني
 .1التنسيق بني اجلهات األخرى املعنية بتنفيذ خطة الطوارئ.
 .2مجع وحتديث وإناشاء قاعدة معلومات عن اإلمكانات الباشرية واآللية واخلربات العلمية
املتاحة لدى اجلهات األخرى ذات العالقة بتنفيذ اخلطة والتنسيق بينها.
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 .3التنسيق بني اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطة للماشارةة يف تنفيذ متارين فرضية حملاةاة
احلالة الطارئة من حوادث املواد الكيميائية أو اجلرثومية للوقوف على مدى جاهزية
القدرات الباشرية والتجهيزات اآللية والفنية وةفاءة ةل جهة يف تنفيذ الدور املناط بها
وتكامل وتناسق اجلهات فيما بينها يف تنفيذ خطة مواجهة تلك احلالة الطارئة.
 .4مترير البالغ عن حوادث املواد الكيميائية واجلرثومية للجهات ذات العالقة بأعمال
االستجابة وتنفيذ خطة الطوارئ.
 .5تقدير حجم احلدث واالحتياج الفعلي من القدرات الباشرية واملعدات والتجهيزات
املتوقع استخدامها يف احلالة الطارئة,والتنسيق بني اجلهات املعنية لتأهيل وتدريب
القدرات الباشرية واستكمال املعدات والتجهيزات الالزمة ,ملواجهة احلدث.
 .6استدعاء ةافة ممثلي اجلهات احلكومية املعنية بتنفيذ اخلطة حلظة وقوع احلالة
الطارئة,لعقد اللجان الفورية أو الرئيسية أو الفرعية و الفريق االستاشاري حسب مقتضيات
املوقف .
 .7رصد العوامل الكيميائية واجلرثومية بالتنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى .
 .8مجع العينات الكيميائية واجلرثومية من موقع احلدث ,وحتريزها ,متهيدا لتحليلها
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى.
 .9القيام بعمليات التطهري امليداني للمعدات واآلليات واألشخاص املتعرضني للتلوث.
 .11حتديد طرق اإلخالء داخل منطقة احلدث وحتى نقاط التجمع ضمانا لسرعة إخالء ةامل
املنطقة مع ضرورة األخذ باالعتبار اجتاه الرياح والعوامل األخرى املؤثرة على عمليات
اإلخالء ةاجتاه حرةة السري وخالفه تنسيقاً مع اجلهات ذات العالقة.
 .11حتديد مناطق قريبه من موقع احلدث إليواء املتضررين وتوفري عوامل السالمة الالزمة
يف تلك املنطقة.
 .12حصر وتوجيه املتضررين إىل نقاط التجمع باستخدام الوسائل املتوفرة .
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 .13حتديد الوسائل الالزمة لنقل املتضررين ملواقع اإليواء تنسيقاً مع اجلهات املعنية.
 .14اإلشراف على نقل املتضررين الذين مت إخالؤهم إىل مواقع اإليواء والتعرف على
أعدادهم وهوياتهم.
 .15تاشغيل واإلشراف على املعسكرات والاشقق والفنادق املخصصة لإليواء ,وتقديم ةافة
اخلدمات الالزمة إليواء املتضررين بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
 .16إناشاء منطقة إسناد آلي جلمع ةافة املعدات واآلليات واللوازم األخرى املتوقع ماشارةتها
يف مواجهة احلدث والوقوف على جاهزيتها واإلشراف على تصريفها ,وتداوهلا,
وصيانتها.
 .17اإلشراف على مرحلة تأهيل وإعادة أوضاع املناطق اليت تعرضت للحدث بعد اجنالء
اخلطر.
 .18يتوىل مرةز القيادة والسيطرة باملديرية العامة للدفاع املدني تزويد مرةز القيادة
والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية أوال بأول عن احلدث من أضرار باشرية أو مادية وفقاً
ملا يستجد يف حينه.
( ج ) املباحث العامة
 .1مترير املعلومات واملؤشرات األمنية ذات العالقة بتطبيق اخلطة للمديرية العامة للدفاع
املدني.
 .2التواجد يف موقع احلادث واملاشارةة يف أعمال التحقيق امليداني ومتابعة نتائج التحقيق.
 .3املساهمة يف مجع املعلومات والبحث والتحري والتحقيق األولي يف احلادث.
 .4توىل اإلجراءات الالزمة يف القضية,إذا ظهرت مؤشرات تدل على أن احلادث ذو صفة
إرهابية ختريبية.
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(د ) حرس احلدود
 .1القيام باملهام األمنية يف املوانئ والسواحل ومنطقة احلدود البحرية والربية.
 .2تسهيل وصول فرق الدفاع املدني إىل موقع احلدث يف نطاق مسئولية حرس احلدود.
 .3تكثيف املراقبة ومواجـهة أي احتماالت للموقف فـي املوانئ واملناطق البحرية السعودية.
(هـ) اهليئة العليا لألمن الصناعي
 .1اإلشراف على إعداد خطط الطوارئ واإلخالء للمناشآت البرتولية والصناعية واحليوية ,والتأةد
من اشتماهلا على (خطط الطوارئ الكيميائية واجلرثومية ,خطط الطوارئ األمنية ,خطط طوارئ
السالمة ,خطط طوارئ احلريق ,التجارب الوهمية الدورية) واملاشارةة يف تطبيقها وتقييمها
مبا يتوافق مع اخلطة الوطنية للحوادث الكيميائيـة واجلرثوميـة ,ليتـم عـن طريقـها التحقق
من ةفاءة ومالئمة وجاهزية املناشآت جلميع املخاطر احملتملة.
 .2التأةد من إلتزام املناشآت بتطبيق ضوابط التعامل ونقل ومناولة املواد اخلطرة (الكيميائية,
اجلرثومية ,الغازية ,البرتولية) اليت حتددها األمانة العامة للهيئة العليا لألمن الصناعي
واجلهات املختصة فيما بني املناشآت أو املناطق أو التجمعات السكنية.
 .3التحقق من توفر متطلبات األمن والسالمة املتعلقة باملواد الكيميائية (تداول ,نقل ,ختزين)
داخل املناشآت.
 .4اإلشراف على املناشآت البرتولية والصناعية واحليوية باململكة ,ودراسة اخلطط املوضوعة
لتوفري أقصى درجات األمن والسالمة الصناعية فيها حسب ةل موقع ونوعية املواد اليت
تتعامل معها إنتاجاً وتصنيعاً وختزيناً واملوافقة عليها ,وإقرارها ,ومتابعة تنفيذها ,ومسئولية
ةل جهة حسب اختصاصها ,وحتديد إطار التنسيق بني مجيع اجلهات املعنية حبماية
وسالمة املناشأة لتحقيق التكامل املطلوب.
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 .5تاشكيل جلان للطوارئ ومتابعة أناشطتها وأعماهلا مثل جلنيت(اجلبيل وينبع للطوارئ),
(مجاعة ,ياما) وذلك للمناشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة بهدف املاشارةة واالستفادة من
اخلربات واملعدات واملواد املتوافرة لدى املناشآت األعضاء للتدخل يف احلاالت الطارئة.
 .6التنسيق بني املناشآت البرتولية والصناعية واحليوية واجلهات ذات العالقة لتفعيل متطلبات
احلماية األمنية والسالمة الصناعية.
 .7وضع التعليمات الفنية واهلندسية والتنظيمية واإلجرائية اخلاصة مبتطلبات األمن والسالمة
والتعامل مع حاالت الطوارئ املختلفة يف مجيع املناشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة وحتديثها
بصفة دورية وفقا للمعايري واملواصفات العاملية املعتربة يف هذا اجملال.
 .8إعداد إحصائيات تفصيلية للحوادث اليت تقع يف املناشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة العليا
لألمن الصناعي ,واختاذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون تكرارها.
 .9املاشارةة ضمن مكتب تنسيق الطوارئ البرتولية لتأمني متطلبات قطاعات وزارة الداخلية من
املواد البرتولية يف حاالت الطوارئ.
(و) مرةز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية
 .1تلقي بالغات حوادث املواد اخلطرة.
 .2مترير بيانات ومعلومات حوادث املواد اخلطرة الواردة من مرةز القيادة والسيطرة باملديرية
العامة للدفاع املدني أوالً بأول بني قطاعات وزارة الداخلية واجلهات األخرى ذات العالقة،
ومتابعة املوقف.
 .3تزويد قطاعات وزارة الداخلية باملعلومات املتوفرة يف حينه.
 .4توثيق ةافة البيانات واملعلومات املتعلقة باحلالة الطارئة ,ورفعها أوالً بأول لصاحب
الصالحية.
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(ز) اإلدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
 .1إعداد اخلطط التفصيلية اخلاصة بتنفيذ األدوار املناطة بها ضمن خطة اإلخالء الطيب,
ودعمها وتعزيزها بالفرق الطبية واإلسعافية والفنية الالزمة ملواجهة املوقف ,بالتنسيق مع
املديرية العامة للدفاع املدني ووزارة الصحة واجلهات املعنية األخرى.
 .2إناشاء وجتهيز وتاشغيل مراةز إسعاف ميدانية متنقلة حسب اإلمكانات املتاحة مدعمة
بالفرق اإلسعافية والطبية واملعدات واآلليات الالزمة  ,وإرساهلا إلي موقع احلدث ,بالتنسيق
مع اجلهات املعنية.
 .3تقديم اخلدمات الطبية للمتضررين بالتنسيق مع الدفاع املدني و وزراة الصحة واجلهات
املعنية بتنفيذ اخلطة.
 .4إعداد اخلطط التفصيلية وآليات تنفيذها الالزمة لعمليات إخالء املستاشفيات التابعة لوزارة
الداخلية من النزالء واملراجعني واملوظفني إذا لزم األمر ,بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

( )2وزارة احلرس الوطين
القيام بكل ما من شأنه مواجهة املوقف مع اجلهات املاشارةة الحتواء احلدث مام تكن يف
مواجهة حربية مباشرة ,وهلا يف سبيل حتقيق ذلك تنفيذ ما يلي وفقاً لإلمكانيات املتاحة :
أ .حراسة املناشآت واملباني واملرافق اهلامة اليت تقع حتت إشرافها.
ب .وضع اخلطط العامة واخلطط التفصيلية الالزمة لتوفري وتقديم اخلدمات الصحية مبا يف
ذلك إعداد مراةز إسعاف ومستاشفيات ميدانية وفرق طبية متنقلة مبستلزماتها ميكن
نقلها إىل األماةن املنكوبة ومناطق اإليواء سواء عن طريق الرب أو اجلو وتقديم اخلدمات
الطبية للمتضررين واملنكوبني مبنطقة احلدث بالتعاون مع اجلهات املعنية األخرى.
ج .املساهمة يف عمليات اإلخالء واإليواء من منطقة احلدث عرب وسائل النقل املتاحة,
بالتنسيق مع الدفاع املدني .
د .مساندة الدفاع املدني بالقدرات الباشرية واآللية الالزمة ملواجهة املوقف.
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هـ .جتهيز بعض املستاشفيات التابعة للوزارة بوحدات خاصة باملعاجلة والتطهري للمساهمة
مع اجلهات املعنية باستقبال حاالت الطوارئ الناجتة عن التعرض للمواد اخلطرة
الكيميائية واجلرثومية.
و .إعداد اخلطط التفصيلية وآلية تنفيذها الالزمة لعمليات إخالء املستاشفيات التابعة لوزارة
احلرس الوطين من النزالء واملراجعني واملوظفني إذا لزم األمر ,بالتنسيق مع اجلهات
املعنية.
ز .املساهمة بالتعاون مع املديرية العامة للدفاع املدني واجلهات املعنية األخرى ,يف رصد
العوامل الكيميائية واجلرثومية.
ح .املساهمة يف مجع عينات ةيميائية وجرثومية من موقع احلدث ,وحتريزها ,متهيداً
لتحليلها بالتنسيق مع الدفاع املدني ووزارة الصحة ,واجلهات املعنية األخرى.
ط .املساهمة يف عمليات التطهري امليداني للمعدات واآلليات واألشخاص املتعرضني
للتلوث الكيميائي واجلرثومي بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات املعنية األخرى.

( )3وزارة الدفاع
تسخري إمكاناتها الباشرية واملادية واآللية املتاحة بالتنسيق والتكامل مع الدفاع املدني
واجلهات املاشرتةة األخرى ملواجهة املوقف واحتواء احلدث ,ما م تكن مرتبطة بعمليات
عسكرية ,واختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ املهام التالية:
أ .مترير البالغات عن الغارات اجلوية والتهديدات املعادية باستخدام أسلحة ةيميائية
وجرثومية للمديرية العامة للدفاع املدني حسب التعليمات املنظمة لذلك .
ب .املساهمة يف مسح منطقة احلدث واملواد املاشتبه بها للتأةد من خلوها من املواد
الكيميائية اخلطرة واملتفجرات ,والتعامل معها بالتنسيق مع مديرية األمن العام واجلهات
األخرى املعنية بتنفيذ اخلطة.
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ج .وضع اخلطط العامة واخلطط التفصيلية الالزمة لتوفري وتقديم اخلدمات الصحية مبا يف
ذلك إعداد مراةز إسعاف ومستاشفيات ميدانية وفرق طبية متنقلة مبستلزماتها ميكن
نقلها إىل األماةن املنكوبة ومناطق اإليواء سواء عن طريق الرب أو اجلو وتقديم اخلدمات
الطبية للمتضررين واملنكوبني مبنطقة احلدث بالتعاون مع اجلهات املعنية األخرى.
د .املساهمة يف مجع عينات من املواد الكيميائية واجلرثومية من موقع احلدث,
وحتريزها ,متهيداً لتحليلها بالتنسيق مع الدفاع املدني ووزارة الصحة ,واجلهات املعنية
األخرى.
هـ .املساهمة يف عمليات التطهري امليداني للمعدات واآلليات واألشخاص املتعرضني
للتلوث الكيميائي واجلرثومي بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات املعنية األخرى.
و .املساهمة يف عمليات اإلخالء واإليواء من منطقة احلدث عرب وسائل النقل املتاحة
بالتنسيق مع الدفاع املدني.
ز .مساندة الدفاع املدني بالقدرات الباشرية واآللية الالزمة ملواجهة املوقف حسب
اإلمكانات املتاحة.
ح .جتهيز بعض املستاشفيات التابعة للوزارة بوحدات خاصة باملعاجلة والتطهري للمساهمة
مع اجلهات املعنية باستقبال حاالت الطوارئ الناجتة عن التعرض للمواد اخلطرة
الكيميائية واجلرثومية.
ط .إعداد اخلطط التفصيلية وآلية تنفيذها الالزمة لعمليات إخالء املستاشفيات التابعة لوزارة
الدفاع من النزالء واملراجعني واملوظفني إذا لزم األمر ,بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
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( )4وزارة اخلارجية

أ .تنسيق مدى إمكانية استفادة اجلهات الوطنية املعنية بتنفيذ اخلطة من اإلمكانات
واخلربات املتاحة لدى املنظمات الدولية والدول األطراف يف االتفاقيات ذات العالقة
بتنفيذ اخلطة.
ب .إجراء االتصاالت والتنسيق مع اجلهات واملنظمات الدولية ذات العالقة لالستفادة من
اإلمكانيات واخلربات املتاحة لدى تلك املنظمات.

( )5وزارة الاشئون البلدية والقروية
توفري املعدات واآلليات الالزمة ملواجهة املوقف بالتعاون مع املديرية العامة للدفاع
املدني واجلهات املعنية ,والقيام مبهامها يف مرحلة التأهيل وإعادة األوضاع وعليها يف
سبيل حتقيق ذلك ما يلي:
أ .حصر ةافة املهندسني واملساحني والفنيني العاملني ,ومجيع املعدات واآلليات املوجودة
يف اجلهات التابعة للوزارة مبختلف مناطق اململكة لالستعانة بهم عندما يتطلب األمر ذلك
وتهيئة مجيع األجهزة واملعدات الفنية واهلندسية الستخدامها عند احلاجة.
ب .حتديـد الاشـرةات واملؤسسـات واملـكاتب االستاشـاريـة اليت تتعـامل مــع الوزارة وفروعهــا
وإمكانياتها املتاحة اليت ميكن االستعانة بها يف حاالت الطوارئ وجتديد املعلومات عنها
بصفة دورية.
ج .وضع تنظيم للمعدات والقوى الباشرية العاملة يف الاشرةات املتعاقدة للنظافة لالستفادة منهم
يف إزالة أنقاض املباني املتضررة وإعادة األوضاع إىل حالتها الطبيعية.
د .التنسيق مع الدفاع املدني لتنظيم املعدات والقدرات الباشرية الالزمة لتنفيذ آلية خطة إزالة
املخلفات واألنقاض من موقع احلدث بعد تطهريه وتهيئته من قبل اجلهات املختصة متهيداً
إلعادة األوضاع إىل حالتها الطبيعية.
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هـ.توفري اليـد العـاملة املدربة واملستلزمات الالزمــة والكافيــة للمحــافظة على نظــافة مواقــع
ومعسكرات اإليواء ,وضمان عدم تكدس النفايات يف تلك املناطق واملعسكرات ,بالتنسيق
مع الدفاع املدني.
و .جتهيز فرق صحية بيئية مدربة ومؤهلة باملعدات والتجهيزات الالزمة للكاشف الدوري على
املواد الغذائية ,ومياه الاشرب ,لضمان عدم تلوثها ,وصالحيتها لالستهالك اآلدمي ,واليت يتم
توفريها ملناطق ومعسكرات اإليواء ,بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني وهيئة الغذاء
والدواء.
ز .املساهمة يف أعمال البحث عن الضحايا ورفع األنقاض ,ونقل جثث املوتى ,من موقع
احلدث  -بعد تطهريه وتهيئته من قبل اجلهات املختصة  -إىل مواقع حفظها ,ومن ثم دفنها,
بالتنسيق مع الدفاع املدني ,بعد التعرف عليها جنائياً ,وتصريح اجلهات املختصة بدفنها.
ح .حتديد مواقع مناسبة وبعيدة عن املدن ,واملياه السطحية واجلوفية ,واملاشاريع الزراعية,
بالتنسيق مع الدفاع املدني ,واألمن العام ,ووزارة الصحة ,وهيئة اهلالل األمحر السعودي,
الستخدامها مقابر مجاعيـة ,للجثث امللوثـة.
ط .جتهيز وسـائل اإلنارة املتنقــلة واملتوفرة لدى الوزارة وفروعهــا مبنــاطق ومدن املمـــلكة ,
بالتنسيق مع الدفاع املدني لالستفادة منها يف احلاالت الطارئة.

( )6وزارة الصحة

أ .تسخري مجيع إمكاناتها الباشرية واملادية واآللية بالتنسيق والتكامل مع الدفاع املدني
واجلهات املاشرتةة األخرى ملواجهة املوقف واحتواء احلدث.
ب.إعداد اخلطة الصحية الوطنية ,بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة على مستوى املناطق
واحملافظات ,ملواجهة األوبئة واملخاطر الكيميائية واجلرثومية.
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ج .اختاذ التدابري واإلجراءات النظامية الكفيلة ,بوضع مجيع األطباء والصيادلة واملمرضني
واملسعفني ,ومجيع التخصصات الطبية الفنية واملساعدة (رجاالً ونساءً) ,العاملني
والعامالت يف العيادات واملستوصفات واملستاشفيات اخلاصة ,حتت تصرف اجلهات
احلكومية املدنية والعسكرية يف احلاالت الطارئة.
د .املساهمة يف إعداد اخلطط التفصيلية خلطة اإلخالء الطيب ,على مستوى مناطق
وحمافظات اململكة ,ودعمهـا وتعزيزهـا بالفرق الطبيــة واإلسعافيـة والفنيــة الالزمــة
ملواجهـة املوقف ,واملاشارةة يف عمليات اإلخالء الطيب الطيار بالتنسيق مع املديرية
العامة للدفاع املدني واجلهات املعنية األخرى.
هـ .تطبيق الضوابط األمنية بالتنسيق مع اجلهات املعنية ,حلمـاية مناشآتهـا ,خصوصا
خمترباتها.
و .جتهيز خمترباتها يف خمتلف مناطق اململكة باإلمكانات الباشرية واآللية  ,اليت متكنها
من إجراء مجيع االختبارات الالزمة للكاشف عن خماطر السموم الكيميائية واجلرثومية,
بكفاءة ومصداقية عالية .
ز .توفري وتأهيل الفرق اإلسعافية والطبية املتخصصة ووسائل وعيادات الكاشف والتاشخيص
الثابتة واملتنقلة لفحص وعالج إصابات التعرض للمواد اخلطرة الكيميائية واجلرثومية
على السواء.
ح .إناشاء وجتهيز وتاشغيل مراةز إسعاف ميدانية متنقلة حسب اإلمكانات املتاحة مدعمة
بالفرق اإلسعافيــة والطبيــة واملعدات واآلليــات الالزمة ,وإرساهلا إلي موقع احلدث,
بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
ط .تقديم اخلدمات الطبية للمتضررين بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات األخرى املعنية
بتنفيذ اخلطة.
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ي .تهيئة وجتهيز بعض املراةز الصحية واملستاشفيات العامة واخلاصة ,على مستوى اململكة
بوحدات خاصة باملعاجلة والتطهري ,وبالفرق الطبية املدربة واملؤهلة ,والتجهيزات
واملستلزمات العالجية والدوائية ,وأدوات وحماليل التطهري الستقبال حاالت الطوارئ
الناجتة عن التعرض للمواد اخلطرة الكيميائية واجلرثومية بالتنسيق مع الدفاع املدني
واجلهات ذات العالقة مع وضع اآللية الالزمة لرفع طاقاتها االستيعابية الستقبال احلاالت
الطارئة.
ك .إعداد اخلطط التفصيلية لتوفري وصرف األدوية واملستلزمات واألدوات واملعدات الطبية
الالزمة للتعامل مع اإلصابات الناجتة عن التعرض للعوامل الكيميائية واجلرثومية
بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني واجلهات ذات العالقة.
ل .رسم اخلطط الالزمة لتوفري وصرف الكمية الضرورية من الدم والبالزما يف بنوك الدم
املختلفة العامة واخلاصة على مستوى اململكة ,بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات
ذات العالقة.
م .املساهمة يف مجع عينات ةيميائية وجرثومية من موقع احلدث ,وحتريزها ,متهيدا
لتحليلها بالتنسيق مع الدفاع املدني ,واجلهات املعنية ذات العالقة.
ن .جتهيز مناشآت خاصة للحجر الصحي.
س.تكثيف عمليات الرصد والرقابة الوقائية ,للكاشف عن أي تغري يف النمط الوبائي.
ع .اختــاذ ةافة اإلجـراءات اإلدارية والفنية والتاشريعية والتنفيذية الكفيلة بضمان عدم وصول
األوبئة إلي اململكة ,من أحد الدول بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
ف .اختاذ ةافة اإلجراءات اإلدارية والفنية والتاشريعية والتنفيذية الكفيلة بضمان عدم انتاشار
األوبئة داخل مواقع ومعسكرات اإليواء.
ص .تأمني وجتهيز مناطق ومعسكرات اإليواء بالفرق االسعافية والطبية واملستلزمات
العالجية  ,للمحافظة على الصحة العامة يف تلك املناطق واملعسكرات.
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ق .املساهمة يف حصر عدد املصابني ودرجات إصاباتهم ,ومواقع تلقيهم العالج ,وتزويد
الدفاع املدني واألمن العام ومرةز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية ببياناتهم.
ر .املساهمة يف اختيار وجتهيز وتاشغيل مواقع حفظ وعرض اجلثث للتعرف عليها ,ومعرفة
هويات املتوفني ,بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات ذات العالقة.
ش.ربط الوزارة وفروعها بغرف عمليات الدفاع املدني مبختلف مناطق اململكة,خبطوط هاتفية
ساخنة.

()7وزارة املياه والكهرباء

( )1-7قطاع املياه:
تسخري مجيع اإلمكانات الباشـرية واملاديـة واآلليـة بالتنسـيق والتكامـل مـع الـدفاع املـدني
لضمان استمرار تأمني املياه.
أ .اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضمان استمرارية تقديم خدمات املياه يف مجيع األحـوال
وحتت ةل الظروف واختاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك .
ب .إجيـاد فرق متخصصـة جمهزة بكافــة املعدات واآلليات الالزمة إلصالح أي خلل يف مرافق
املياه وشبــكات التوزيع ..والقيــام بأعمـال الصيانة الفورية لضمان استمرارية توفر خدمات
املياه للمستهلكني يف ةافة الظروف.
ج .العمل على إجياد مصادر احتياطية للمياه لضمان وجـود خمزون اسرتاتيجي الستخدامه فــي
حــالة نقص امليــاه فـي املصـادر األساسيـــة مــع عمـــل بيـــانات وجـــداول إحصائيـــة
ملعرفـة حجم هذا املخزون وموقعه.
د .توفري مياه الاشرب يف املناطق املتضررة ومناطق اإليواء.
هـ .وضع اإلجراءات والقواعد واألسس اخلاصة بكيفيـة اسـتخدام مصـادر امليـاه وسـيارات نقـل
املياه األهلية وبيان حقوق وواجبات أصحابها وةيفية تعويضهم.
ح .وضع الضوابط األمنيــة الكفيلــة حبماية مصادر امليــاه وخزانات وحمطــات التوزيع وةذلك
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اخلزانات يف اجملمعات السكنية والعامة.
ط .أخذ عينات من خزانات مياه الاشرب للاشبكة وفحصها باشكل دوري للتأةد من سالمتها وعدم
تلوثها وخلوها من املواد اخلطرة.
ي .يف حاالت الطوارئ  ,يـتم اخـذ عينـات مـن خزانـات امليـاه يف منطقـة احلـدث واملنـاطق
اجملاورة هلا  ,وفحصها للتأةد من سالمتها وعدم تلوثها من جراء احلادث.
( )2-7قطاع الكهرباء:
تسخري مجيع اإلمكانات الباشـرية واملاديـة واآلليـة بالتنسـيق والتكامـل مـع الـدفاع املـدني
لضمان استمرار الطاقة الكهربائية,شريطة االلتزام باختاذ ةافـة التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املهـام
التالية:
أ .اختاذ اإلجراءات ووضع الرتتيبات الالزمة حلماية حمطات التوليد الكهربائي.
ب .توفري مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية وةذلك قطـع الغيار الالزمة.

( )3-7املؤسسة العامة لتحليه املياه املاحلة :

أ .وضع خطة تغطي مجيع مرافق املؤسسة يف مجيـع منـاطق اململكـة ملواجهـة ةافـة املخـاطر
احملتملة اليت قد تتعرض هلا مرافق املؤسسة ..واإلجراءات الالزمة ملواجهة تلك املخاطر.
ب .التنسيق مع الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئـة ملراقبـة أي تلـوث مليـاه البحـار وحتديـد
مصدره ومدى تأثريه على مناشآت حتلية املياه.
ج .العمل على تكثيف احلراسات األمنية وتهيئة فرق السالمة واإلطفاء التابعة هلا وجتهيزهـا مبـا
يضمن فاعليتها.
د .اختاذ ةافة ال تدابري الوقائية واالحتياطات الالزمـة لضـمان سـري أعمـال املرفـق فــي مجيــع
األحوال وحتت ةل الظروف .
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( )8وزارة التجارة والصناعة
أ .التنسيق مع اجلهات املعنية لتنفيذ خطة ملنـع تلـوث البضـائع واملـواد االسـتهالةية ,وآليـة
لسحب ما ياشك يف عدم صالحيتها لالستهالك  ,أو ما قد ينتج عنه ضرر بالصحة أو البيئـة
بعد التحليل واالختبار ,وةيفية توفري بدائل عنها.
ب .يف حالة الطوارئ وصدور توجيهات ,يتم إلزام املصـانع الكيميائيـة و البرتوةيميائيـة والـيت
حتت إشرافها بعدم االحتفاظ مبخزون ةبري مـن املـواد الكيميائيـة اخلطـرة ,داخـل خمازنهـا
ومستودعاتها ومراقبة تفعيل ذلك ,واالةتفـاء باحلـد األدنـى مـن املخـزون الـالزم لعمليـات
اإلنتاج اليومي.
ج .التنسيق مع اجلمارك لتجهيز فرق مدربـة ومؤهلـة باملعـدات والتجهيـزات الالزمـة للكاشـف
الدوري على البضائع والسلع ,لضمان عدم تلوثها ,وصالحيتها لالستهالك ,ومنع دخـول أيـة
سلعة أو بضاعة,ملوثة باملواد اخلطـرة الكيميائيـة أو اجلرثوميـة ,عـرب منافـذ اململكـة الربيـة
والبحرية واجلوية.
د .إعداد خطط مواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ ,وتوفري ةافة متطلبات وسائل اإلنذار والسالمة
والوقاية من احلريق يف مجيع مرافقها أو املناشآت التابعة هلا ,وحث املناشآت املاشرفة عليها
بإعداد خطط إخالء العاملني لتفعيلها أثناء الكوارث وحـاالت الطـوارئ مـع إجـراء التجـارب
على ذلك وتقييمها تنسيقاً مع املديرية العامة للدفاع املدني.

( )9وزارة النقل

أ .وضع خطة تفصيلية لضمان استمرارية سري املواصالت يف احلاالت الطارئة.
ب .حصر وتسخري مجيع إمكاناتها الباشرية واملادية واآللية بالتنسيق والتكامل مع الدفاع املـدني
لالستعانة بها يف حاالت الطوارئ.
ج .وضع ومتابعة تنفيذ الضوابط والتعليمات املنظمة لنقل املواد اخلطـرة علـى الطـرق والسـكك
احلديدية ,بالتنسيق مع األمن العام والدفاع املدني.
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د .وضع ومتابعة تنفيذ اشرتاطات ومتطلبات األمن والسالمة اخلاصة بنقل املواد اخلطرة املتعلقة
بوسائل النقل ووثائق املواد املنقولة والسائقني.
هـ.اختاذ التدابري واإلجراءات النظامية الكفيلة,بوضع مجيـع وسـائل النقـل واملواصـالت األهليـة
(اخلاصة) ،حتت تصرف اجلهات احلكومية املدنية والعسكرية يف احلاالت الطارئة.
و .وضع القواعد والتنظيمات حلفظ حقوق أصحاب وسائل النقل واملواصالت األهلية (اخلاصـة)
املستخدمة يف احلاالت الطارئة ,وواجباتهم وةيفية تعويضهم ,بالتنسيق مع وزارة املالية.

( )11وزارة التعليم
أ .تقديم االستاشارات واملعلومات العلمية عن ةيفية مواجهة حوادث املواد اخلطرة.
ب .تقديم االستاشارات العلمية للجهات املاشارةة يف مرحلة إعداد اخلطط التفصيلية لتلك
اجلهات.
ج .تقديم االستاشارات العلمية للجهات املاشارةة أثناء مرحلة املواجهة.
هـ .تسخري خمترباتها لالستفادة منها عند احلاجة.
و .وضع الضوابط األمنية الالزمة على خمترباتها واملستاشفيات اجلامعية.
ز .تسخري اخلدمات الطبية بوزارة التعليم يف تنفيذ خطة اإلخالء الطيب تنسيقاً مع وزارة الصحة.

( )11وزارة الاشئون االجتماعية
أ .تنظيم عمل الفرق التطوعية اإلغاثية وتوزيع املساعدات .
ب .ضمان توفري برامج الدعم النفسي واالجتماعي والرعاية الصحية التأهيليـة للمتضـررين مـن
خالل برامج الرعاية الصحية املنزلية اليت تنفذها بعض اجلمعيات اخلريية الصحية يف بعض
املناطق .
ج .املساهمة يف تنظيم ومجع التربعات العينية والنقدية للمتضررين ,وجهود اجلمعيات اخلريية.
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( )12وزارة البرتول والثروة املعدنية
أ .اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضمان استمرارية وسالمة عمل مجيع املناشـآت واملرافـق
النفطية والتعدينية سواء التابعة هلا أو املرتبطة بها أو املاشرفة عليها والعمـل علـى حتصـينها
ومحايتها وصيانتها مبا يقلل عدم تعرضها ألي أعمال ختريبيـة أو قصـف متعمـد أو أعطـال
فنية وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
ب .وضع اخلطط الالزمة لتوفري االحتياط الكايف مـن احملروقـات واملنتجـات البرتوليـة األخـرى
الضرورية الستمرار عمل املرافق احليوية ووسـائل املواصـالت وضـمان توفرهـا يف األسـواق
بصفة دائمة وخاصة يف حالة احلرب ومنع احتكارها وبيعها يف السوق السـوداء والتنسـيق مـع
اجلهات ذات العالقة بهذا اخلصوص.
ج .اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة حلماية وضمان سـالمة املـوانئ النفطيـة ونـاقالت الـبرتول
الربية والبحرية من ةافة األخطار احملتملة ( حريق  ،تلـوث  ،ختريـب .... ،اخل ) والتنسـيق
يف ذلك مع اجلهات املعنية.
د .وضع اخلطط الالزمة لضمان استمرارية توفري الغاز ووضـع القواعـد والتنظيمـات الـيت تكفـل
حتقيق ذلك.

( )13وزارة املالية
أ .تأمني اإلعاشة للقائمني على تنفيذ أعمال الدفاع املدني حسـب التعليمـات املنظمـة بهـذا
الاشأن.
ب .تأمني الوجبات الغذائية وباقي مواد اإلغاثة وصرفها ملن يتم إيواؤهم.
ج .استئجار املعدات واآلليات باألعداد الالزمة ملواجهة املوقف حسب التعليمات املنظمـة هلـذا
الاشأن.
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( )14وزارة الزراعة

أ .اختاذ ةافة اإلجراءات الكفيلة اليت تضمن عدم دخول األوبئة للمملكة من أحد الدول املوبوءة
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
ب .التعريف بكل مادة ةيميائية تسجل من حيث مرةباتها وطريقة التعامل معها يف حالـة وجـود
أي طارئ ناتج عنها.
ج .إجياد الوسائل الالزمة للـتخلص مـن املـواد الكيميائيـة املنتهيـة الصـالحية مباشـرة وعـدم
تراةمها حبيث أنها تسبب خطورة بالغة يف حالة حدوث احلرائق.
د .وقف ةافــة عمليــات الصيــد يف البحــر والغوص أو التنزه بالقوارب يف مواقــع احلــوادث
الكيميائيــة والبيولوجيــة يف البحر حلني إزالة هذه احلــوادث بالتنسيق مع اجلهــات ذات
العالقة.
هـ .توفري الفرق البيطرية وبإعداد ةافيـة يف منطقـة احلـدث لتقـديم اخلـدمات البيطريـة الالزمـة
للسيطرة على انتاشار اخلطر وتنفيذ خطة الطوارئ اخلاصة بكل جاحنة بالتنسـيق مـع اجلهـات
ذات العالقة.
و .وضع وتطبيق الضوابط األمنية حلماية مناشآتها من العيادات والوحدات البيطريـة واملختـربات
البيطرية والنباتية ومراةز األحباث.
ز .جتهيز ورفع ةفاءة خمترباتها يف املناطق مبـا ميكنهـا مـن إجـراء ةافـة االختبـارات الالزمـة
للكاشف عن املخاطر البيولوجية.
ح .تأهيل الكوادر الطبية البيطريـة لـدي ها واملناشـآت التابعـة هلـا مبـا ميكنهـا مـن التعامـل مـع
اإلصابات الناجتة عن العوامل اخلطرة.
ط .إعداد خطة طوارئ صحية وبيطرية على املستوى الوطين للتعامل مع حاالت األوبئة واملخاطر
البيولوجية وتدريب العاملني يف هذا اجملال لتطبيق تلك اخلطة.
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ي .تكثيف أعمـال الرقـابـة الوقـائيــة على املاشــاريع والتجمعـات للثـروة احليوانيـة الةتاشـاف
أي تغري يف النمط الوبائي.
ك .إجياد فرق طبية بيطريـة و حمـاجر صـحية بالتنسـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة للعمـل يف
معسكرات اإليواء اليت يتم تاشغيلها.
ل .تهيئة حماجر صحية للحيوانات اليت يتم التأةد من سالمتها.
م .حصر احليوانات املصــابة ودرجة اإلصــابة والتعــرف على النوع والساللة البيولوجيــة مسببة
اإلصابة  ,وإبالغ اجلهات املعنية ببيانات ذلك ( األمن العام ــ الدفاع املدني ).
ن .إجياد آلية مناسبة للتخلص من احليوانات املصابة.
س.جتهيز مناشأة خــاصة الستقبال حــاالت الطوارئ الناجتـة عن التعرض ملواد خطرة يف إحدى
حمافظات اململكة وتهيئة وحـدات خاصــة باملعاجلــة والتطهري من العوامــل اخلطــرة وذلك
للحيوانات من السالالت النادرة.
ع .جتهيز الوحدات واملختربات واحملــاجر البيطــرية يف ةافة أفــرع الوزارة مبحــارق للتخلص
الصحي من احليوانات النافقة.
ف .إعداد اخلطة التفصيليــة لتـوفري األدويـــة واملستلزمـــات واملعـدات البيطريـة لتعامـل مـع
اإلصابات احليوانية الناجتة عن التعرض للعوامل البيولوجية.
ص .إناشاء غـرفة لإلبالغ عن أي تغيري يف النمط احليـاتي للثـروة احليوانيـة وتـدريب العـاملني
فيها على ةيفية التعامل مع البالغات والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
ق .مراقبة املاشاريع واحليـازات والتجمعـات الزراعيـة واحليوانيـة والنباتيـة يف خمتلـف منـاطق
اململكة والتحقق من سالمة منتجاتهــا خمربيـاً وخلوها من املخاطر الصحيــة بالتنسيق مع
اهليئة العامة للغذاء والدواء.
ر .وضع اخلطط التفصيلية لتوفري احلماية الالزمة لصـوامع الغـالل مـن التلـوث بإحـدى املـواد
اخلطرة.
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ش .حظر دخول احليوانات والنباتات ومنتجاتها احملتمل تعرضها أو محلها ملخـاطر جرثوميـة أو
ةيميائية.
ت .القيام بإجراء مسح للطيور املهاجرة أثناء مواسم اهلجرة وإخضاعها للتاشخيص املخربي.
ث .تاشــديد الرقابــة علــى احملــاجر احليوانيــة والنباتيــة باملنافــذ وفحــص ومعاينــة اإلرســاليات
احليوانية أو النباتية الواردة للمملكة وتطبيق اإلجراءات احملجرية املطلوبة.
خ .القيام بعمليات التطهري ملزارع احليوانات والطيور واحملاجر املتضررة.
ذ .إعداد اخلطط الالزمـة للـتخلص مـن الطيـور أو احليوانـات النافقـة أو الـيت يثبـت إصـابتها
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة واختاذ ةافة االحتياطات الالزمة.

( )15وزارة الثقافة واإلعالم
أ .اختاذ التدابري الالزمة لضمان استمرار البث اإلذاعي والتلفزيوني وعمل الرتتيبات الالزمة
حلماية مناشآتها من أي عمل عدواني أو خترييب.
ب .بث الربامج الالزمة إلعالم املواطنني باألخطار املختلفة وتوعيتهم بالطرق والوسائل اليت
متكنهم من مواجهتها حلماية أنفسهم وممتلكاتهم بالتعاون مع اجلهات املختصة.
ج .التنسيق مع اجلهات املختصة للرد على اإلشاعات املغرضة وسرعة الرد عليها وتصحيحها
بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
د .التأهب لتغطية مجيع األحداث لإلعالم عنها وفق ًا ملا يصدر من توجيهات يف هذا الاشأن.
هـ .التنسيق مع اجلهات املختصة يف وزارة الداخلية ملناقاشة وإقرار مواد التوعية املتعلقة باألمن
والسالمة اليت جتهز ألجل عرضها على اجلمهور.
و .وضع اخلطة املناسبة لتوجيه النداءات للجمهور عند احلاجة عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
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( )16وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

تقوم الوزارة ممثلة بهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مبا يلي:
أ .العمل على إلزام مقدمي اخلدمة ذوي البنية التحتية بإرسال الرسائل التحذيرية عند ورود
طلب من الدفاع املدني ,وفق اآللية املعتمدة لذلك.
ب .العمل على إلزام مقدمي اخلدمة ذوي البنية التحتية بوضع اخلطط والرتتيبات للقيام
مبسئولياتهم ملواجهة حاالت الكوارث والطوارئ ,ومتابعة قيامهم باختاذ اإلجراءات والتدابري
الالزمة الستمرارية خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات يف مجيع مناطق اململكة.
ج .ختصيص الرتددات الالزمة ملعدات اتصاالت الطوارئ.

( )17هيئة اهلالل األمحر السعودي
أ .توفري العدد الالزم من وسائل النقل اخلاصة باإلسعاف بكامل جتهيزاتها الباشرية واآللية لنقل
املصابني من موقع احلدث إىل املستاشفيات واملراةز الطبية.
ب .إعداد اخلطط التفصيلية إلسعاف ونقل املصابني واملتضررين بالتنسيق مع وزارة الصحة
وإجراء التدريبات امليدانية لضمان جناح تلك اخلطط ومعرفة السلبيات واالجيابيات.
ج .نقل مجيع اإلصابات اليت يتم تطهريها مبدئياً من قبل الدفاع املدني إىل املستاشفيات
احملددة واملهيأة الستقبال احلاالت املطهرة مبدئيا حسب خطة اإلخالء الطيب وذلك حسب
توجيهات قائد اإلخالء الطيب.
د .تنفيذ واجباتها احملددة يف خطة اإلخالء الطيب تنسيق ًا مع وزارة الصحة.
هـ .التنسيق مع وزارة الصحة ملعرفة القدرة االستيعابية للمستاشفيات العامة واخلاصة.
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و .تواجد فرق إسعافية مبعسكرات اإليواء اليت يتم تاشغيلها  ..وإبالغ مرةز عمليات الطوارئ
عن أي إصابات يتم نقلها.
ز .املساهمة مع وزارة الصحة واخلدمات الطبية يف اجلهات األخرى لتنظيم عمليات التربع بالدم
لصاحل املتضررين.

( )18الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة

أ .تزويد غرف عمليات الدفاع املدني بتقارير آنية عن عناصر الطقس ,مثل سرعة واجتاه
الرياح ...اخل  ,أثناء وبعد وقوع احلوادث الكيميائية واجلرثومية ملساندة غرف العمليات
بالسيطرة والتحكم.
ب .قياس متغريات الرتاةيز للملوثات البيئية اليت تزيد عن مستواها الطبيعي مبا ينذر حبدوث
ةارثة بيئية ,وتزويد الدفاع املدني بتقارير تلك املتغريات.
ج .متابعة أعمال الرصد واملراقبة جلودة اهلواء واملاء والرتبة أثناء وبعد احلادثة ,ورفع التقارير
الدورية والتوصيات اخلاصة بها للدفاع املدني واجلهات املعنية األخرى ,للتعامل معها وفق
اختصاص ةل جهة.
د .املساهمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة واإلعالم ,والدفاع املدني ,لناشر رسائل توعوية
حتذيرية عرب خمتلف وسائط اإلعالم املقروءة ,واملسموعة ,واملرئية ,للمواطنني واملقيمني.
هـ .مراقبة التزام املناشآت املتعاملة مع املواد الكيميائية باملعايري واالشرتاطات والقواعد
واإلجراءات اليت تقوم الرئاسة بإصدارها ومتابعة تنفيذها.
و .إعادة التأهيل البيئي للمناطق املتضررة بعد زوال احلالة.
ز .تفعيل الربنامج الوطين للسالمة الكيميائية بالرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة وحتليل
املخاطر ملساندة أعمال اجلهات املعنية مبواجهة احلوادث الكيميائية مبا حيقق مبدأ الوقاية
من وقوع احلوادث الكيميائية والتعامل معها يف حالة حدوثها.
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ح .اقرتاح األنظمة واملعايري واملقاييس اخلاصة باملواد الكيميائية وحفظها  ,وتطويرها
وحتديثها.

( )19املؤسسة العامة للموانئ
أ .وضع خطة شاملة تغطي مجيع موانئ اململكة حبيث يتم خالل هذه اخلطة تغطية ةافة أنواع
خماطر املواد اخلطرة اليت قد تتعرض هلا املوانئ أو ناقالت الزيت أو ما قد حيدث من
تسربات برتولية وغريها  ..واإلجراءات الالزمة ملواجهة مثل هذه األخطار بالتنسيق مع
اجلهات املعنية .
ب .التنسيق والتعاون مع الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة ملراقبة أي تلوث ملياه املوانئ
وحتديد مصدره ومدى تأثريه على املناشآت احليوية والصناعية ،وةذلك تأثريه على البيئة
البحرية والثروات السمكية للبالد.
ج .التنسيق مع اجلهات املختصة لتوفري القوى الباشرية والتجهيزات الفنية الالزمة ملنع التلوث
أو حماصرته مبا يكفل منع انتاشاره والتقليل من آثاره السلبية.
د .العمل على تكثيف احلراسات األمنية وتهيئة فرق السالمة واإلطفاء التابعة هلا وجتهيزها مبا
يضمن فاعليتها يف عمليات اإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء.
هـ .اختاذ ةافة التدابري الوقائية االحتياطية الالزمة لضمان سري أعمال املرافق التابعة هلا يف
مجيع األحوال وحتت ةل الظروف.
و .توفري وسائل اإلنذار واملراقبة الالزمة لتحذير العاملني يف املرافق التابعة هلا يف حالة تعرضها
للمخاطر.
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( )21اهليئة امللكية للجبيل وينبع
أ .حفظ األمـن والنظـام يف موقـع احلـدث الـيت تقــع داخـل مناشـآت اهليئـة وحراســة األمــاةن
املتضررة حلني وصول أجهزة الدفاع املدني وجهات االختصاص األخرى واستالمها للموقع ثم
تقديم املساعدة هلا حسب احلاجة واإلمكانيات املتاحة.
ب .تنظيم أعمال املرور داخلياً أثناء تنفيذ خطط اإلخـالء ملناشـآت اهليئـة وتوجيـه فـرق خـدمات
الطوارئ إىل أماةن احلوادث بالتنسيق مع اجلهات املعنية وأن تعمل إدارات الطرق يف اهليئـة
بتنفيذ املهام املطلوبة منها.
ج .التنسيق مع اجلهات األخرى املعنية باحلادث فيما خيص ةيفية مواجهة احلالة الطارئة وتقديم
املساندة يف حتديد العناصر امللوثة واخلطرة وةافة اإلمكانيات الالزمـة ملسـاعدة األجهـزة يف
حدود اإلمكانيات املتاحة والصالحيات.
د .إعداد ومراجعة خطط الطوارئ واإلخالء وعمل التجارب الوهمية للمناشآت احليوية اليت ختضع
إلشرافها لتعزيز القدرات ورفع مستوى الوعي بالتنسيق مع الدفاع املدني.
هـ.تدريب العاملني باملواقع املختلفة على أعمال السالمة واإلنقاذ ومكافحة احلريق.
و .إمكانية استخدام الكيبل التلفزيوني إلطالق اإلنذار يف حالة الطوارئ.
ز .تفعيل جلنة الطوارئ بينبع ( ياما ) وجلنة الطوارئ باجلبيل ( مجاعة ).
ح .العمل على تاشديد وتكثيف مجيع أعمال احلراسات األمنيـة علـى مجيـع املناشـآت احليويـة
التابعة هلا مبا يكفل عدم تعرضها ألي أعمال ختريبية ضدها.
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ط .تقديم اخلدمات الطبية يف مرافق اهليئة امللكية الصحية ومعسكرات اإليواء فيها وتوفري الفرق
اإل سعافية بكامل جتهيزاتها لنقل املصـابني واملتضـررين بالتنسـيق مـع وزارة الصـحة وهيئـة
اهلالل األمحر السعودي.
ي .اختاذ اإلجراءات الالزمـة لتخفيـف األضـرار البيئـة حلـوادث املـواد اخلطـرة يف حـدود املـدن
الصناعية.
ك .اختاذ اإلجراءات الالزمة للتأهيل البيئي للمواقع املتضررة وفق أنظمة اهليئـة امللكيـة للجبيـل
وينبع.
ل .املساندة يف تقييم جودة اهلواء والرتبة واملياه.
م .تســخري اإلمكانيــات اإلعالميــة املختلفــة للهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع لتقــديم التوعيــة
واإلرشادات املتعلقة باألمن والسالمة العامة وحبسب اإلمكانيات املتاحة.
ن .إلزام املناشآت الصناعية اليت تقع يف املدن اليت تاشرف عليها باآلتي:
 )1حصر ةميات املواد اخلطرة وأنواعها وتصنيفها أثناء التخزين والنقل مع وجود مكان خمصص
ومعروف لدى العاملني حلفظ وثائق السالمة الكيميائيـة للمـواد  MSDSاخلاصـة بـاملواد
املخزنة أو املنقولة.
 )2اإلفصاح عن املواد الكيميائية اليت يتم استخدامها داخل املناشأة.
 )3تقديم خطط طوارئ بيئية للتعامل مع احلوادث اخلطرة.
 )4تدريب العاملني يف جمال التعامل مع املواد اخلطرة ونقلها حسب االشـرتاطات الدوليـة مـع
الرتةيز على تأهيل السائقني باشكل سليم.
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 )5إعداد وتنفيذ برامج تثقيفية مستمرة للعاملني يف جمال التعامـل مـع املـواد اخلطـرة ونقلـها
وتتضمن خماطر مجيع املواد اخلطرة اليت يتعاملون بها داخـل املناشـأة وأثنـاء عمليـة النقـل
والتحميل والتفريغ.
 )6وضع العالمات التحذيرية والالفتات اإلرشادية حسب املواصـفات القياسـية الدوليـة للمـادة
املخزنة واملنقولة بعدة لغات حسب جنسية العاملني.
 )7توفري مالبس ومعدات السالمة الوقائية الاشخصـية لكـل عامـل حسـب طبيعـة عملـه ونوعيـة
املواد اليت يتعامل بها وظروف موقع العمل.

( )21اهليئة العامة للغذاء والدواء
أ .املاشارةة يف الكاشف على املواد الغذائية اليت يتم توفريها يف معسكرات اإليواء.
ب .التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف وضع خطة وطنية ملنع التلوث للمواد الغذائية والدوائية
وةيفية سحب املواد اليت ياشك بعدم صالحيتها لالستخدام  ,أو اليت قد ينتج عنها ضرر
وةيفية االستعاضة عنها وتوفريها.
ج .التنسيق مع اجلمارك لتجهيز فرق مدربة ومؤهلة باملعدات والتجهيزات الالزمة للكاشف على
املواد الغذائية والدوائية ,لضمان عدم تلوثها ,وصالحيتها لالستهالك ,ومنع دخول أية مادة
غذائية أو دوائية ,ملوثة باملواد اخلطرة الكيميائية أو اجلرثومية ,عرب منافذ اململكة الربية
والبحرية واجلوية.
د .الفحص الدوري لألغذية واملياه واألعالف احليوانية واختاذ التدابري الالزمة للتأةد من
سالمتها.
هـ .فحص وحتليل األدوية واملستحضرات الصحية واحليوية واختاذ التدابري الالزمة للتأةد من
سالمتها.
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و .وضـع الضوابط واإلجــراءات اليت حتـكم استرياد وتداول واستخــدام ونقل املواد اخلطرة
اليت تدخل ضمن اختصاص اهليئة ومتابعة تنفيذها.

( )22مصلحة اجلمارك العامة

أ .االستمرار يف تطبيق التنظيمات واللوائح اخلاصة بفسح املواد اخلطرة.والعمل على توفري ما
يستجد من التجهيزات الفنية الالزمة لرصد أي شحنة ملوثة ترد على احلدود.
ب .االستمرار يف تاشديد الرقابة األمنية ,ومراقبة السلع ,واملواد الغذائية ,والبضائع للتأةد من
خلوها من املواد الكيميائية واجلرثومية اخلطرة ,وإبالغ اجلهات األمنية فوراً عند االشتباه
بأيه شحنة.
ج .االستعانة باملختصني اجلمرةيني يف أقرب منفذ مجرةي ملوقع احلادثة للمساهمة يف
عمليات اإلخالء ,وتسهيل ما يلزم من إجراءات يف حدود االختصاصات ,بواسطة وسائل
البحث احلية (الكالب البوليسية) ,وأجهزة فحص الطرود واحلقائب باألشعة ,إضافة إلي أية
مهمة أخرى ضمن اختصاص اجلمارك وحسب الوضع واحلالة.

( )23اهليئة العامة للطريان املدني

أ .تقديم الدعم واملساندة لتسهيل عمليات الوصول واملغادرة عند نقل قوات اإلسناد من الدفاع
املدني.
ب .إجياد آلية للكاشف على املسافرين القادمني للمملكة من الدول األخـرى بالتعـاون مـع وزارة
الصحة.
ج .وقف استقبال الرحالت الدولية يف حال تطلب األمر ذلك.

( )24مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
أ .تقديم االستاشارات واملعلومات الفنية عن ةيفية مواجهة حوادث املواد اخلطرة.
ب .تقديم االستاشارات الفنية للجهات املاشارةة يف مرحلة إعداد اخلطط التفصيلية لتلك اجلهات.
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ج .تقديم االستاشارات للجهات املاشارةة أثناء مرحلة املواجهة.
د .تسخري خمترباتها لالستفادة منها عند احلاجة.
هـ .وضع الضوابط األمنية الالزمة على خمترباتها.

( )25مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة
أ .مساندة شبكة الرصد واإلنذار األولي من خالل مواقع شبكات الرصد اخلاصة مباشروع مدينة
امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة لقياس مصادر الطاقة املتجددة واملنتاشرة يف أحناء
اململكة أو مواقع أخرى.
ب .تقديم االستاشارات واملعلومات الفنية حول ةيفية مواجهة حوادث املواد اخلطرة.
ج .تقديم االستاشارات الفنية للجهات املاشارةة يف مرحلة إعداد اخلطط التفصيلية لتلك
اجلهات.
د .تقديم االستاشارات للجهات املاشارةة أثناء مرحلة املواجهة.

( )26املناشآت البرتولية والبرت وةيميائية وحمطات التحلية والطاقة

أ .تنفيذ تعليمات اهليئة العليا لألمن الصناعي والسالمة باملناشأة.
ب .تهيئة فرق الطوارئ ومهام األشخاص باملناشأة
ج .إعداد خطط الطوارئ باملناشأة وبرامج التدريب على تلك اخلطط وفقاً لتعليمات اهليئة العليا
لألمن الصناعي.
د .مواجهة احلوادث اليت تقع يف املناشأة.
هـ .القيام بعمليات اإلخالء واإلنقاذ باملناشأة.
و .إعداد اخلطط الالزمة لتخفيض اإلنتاج أو إغالق املناشأة إذا دعت احلاجة.
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ز .توفري االحتيــاطي الكايف مــن قطــع الغيــار الالزمــة لصيـانة معداتها وآلياتها امليكانيكية
والكهربائية واإللكرتونية مبا يكفل استمرارية العمل يف ةل الظروف واالحتماالت.
ح .إعداد خطط املعونة املتبادلة بني املناشآت.

تاسع ًا :الفريق االستاشاري للخطة الوطنية ملواجهة احلوادث الكيميائية واجلرثومية

تاشكيل فريق استاشاري ملواجهة الطوارئ الكيميائية واجلرثومية حبيث يكون هو الفريق
املعين بتحديد أساليب وآليات التدخل حبسب ما يستدعيه املوقف يف احلوادث الكيمائية
واجلرثومية اليت تستدعي تطبيق هذه اخلطة .وياشكل هذا الفريق من اجلهات املاشارةة يف
االستجابة للطوارئ الكيميائية واجلرثومية على املستوى الوطين ،وحسب ما تراه املديرية
العامة للدفاع املدني وفق تداعيات احلادث ،ويستدعي الدفاع املدني هذا الفريق للعمل
على مدار الساعة مبرةز القيادة والسيطرة باملديرية العامة للدفاع املدني أو غرف العمليات
بالدفاع املدني عند احلاجة لتطبيق هذه اخلطة.
مهام الفريـق:
 .1إعداد وتبين آلية التبليغ عن احلوادث الكيميائية واجلرثومية على املستوى الوطين.
 .2تقييم املوقف وحتديد أفضل أساليب وطرق التدخل واملواجهة حبسب ما يستدعيه
املوقف.
 .3متابعة املوقف وتقدير حجم اخلطر ووضع تصور الحتماالت تطور املوقف.
 .4تقدير حجم االحتياج الفعلي( االحتياج الباشري أو اآللي) الالزم ألعمال املواجهة
بالتنسيق مع الفرق امليدانية وحبسب تطورات املوقف.
 .5حتديد اإلجراءات الواجب اختاذها.
 .6التوصية بإنهاء أعمال املواجهة بعد التحقق من استكماهلا وزوال اخلطر.
 .7إعداد التقارير الفنية والدروس املستفادة من عمليات املواجهة.
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عاشرًا :اللجنة الدائمة للخطة الوطنية ملواجهة احلوادث الكيميائية واجلرثومية

تاشكيل جلنة دائمة للخطة من اجلهات املاشارةة يف تنفيذها ,وتتمثل مهامها فيما يلي:
أ .مراجعة اخلطة واقرتاح التعديالت عليها.
ب .مراجعة اخلطط التفصيلية للجهات املاشارةة يف اخلطة ,ومتابعة استعداداتها ,وتزويد الدفاع
املدني بتلك اخلطط ,بعد اعتمادها من اللجنة العامة ألعمال الدفاع املدني.
ج .مناقاشة برامج التدريب املاشرتةة (الفرضيات) واقرتاح مواعيد تنفيذها.
د .العمل على رفع القدرات الفنية والباشرية لالستجابة للحوادث الكيميائية واجلرثومية.
هـ .دراسة التقارير النهائية للحوادث الكيميائية واجلرثومية ,واالستفادة منها يف تقييم
اخلطة.
و .دراسة اخلطط اإلقليمية والدولية ذات العالقة باحلوادث الكيميائية واجلرثومية يف اإلطار
العام للخطة الوطنية.
ز .النظر يف األعمال املتعلقة باحلوادث الكيميائية واجلرثومية اليت حتال إليها.
ح .دعوة ةل أو بعض اجلهات املاشارةة يف اخلطة لعرض ومناقاشة برامج التدريب املاشرتةة
(الفرضية) واقرتاح مواعيد تنفيذها.
ط .االستعانة ببيوت اخلربة العاملية واملنظمات الدولية املعنية مبا خيدم أغراض هذه اخلطة.

احلادي عاشر :تعليمات التنسيق

أ .تعد مهام اجلهات املاشارةـة يف تنفيذ هذه اخلطـة مكملة ملا ورد هلا من مهام يف خطط
الطوارئ األخرى وال تتعارض معها وال تلغي تلك املهام والواجبات الواردة يف نظام الدفاع
املدني والئحة مهام ومسئوليات الوزارات واملصاحل احلكومية.
ب .على ةل جهة توفري التجهيزات الفنية الالزمة من البدل الواقية والكمامات ملنسوبيها.

- 39 -

اململكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
جملس الدفاع املدني

اخلطة الوطنية للحوادث
الكيميائية واجلرثومية

ج .تتحمل اجلهة املخلة مبسئولياتها جتاه هذه اخلطة ما ينتج من قصور أو خلل يف تنفيذ
اجلهات األخرى للخطة ةاملة.
د .مراعاة ملا ورد يف اخلطة ..فإنه يلزم مجيع اجلهات املعنية االستعداد والتهيؤ ملواجهة
تداعيات املوقف وفق ًا حلجم احلدث أو الكارثة.
هـ.تتوىل ةل جهة ورد ذةرها يف هذه اخلطـة حتديث خططهـا التفصيليـة ةل سنتني ومتى ما
دعت احلاجة لذلك وإرساهلا للمديرية العامة للدفاع املدني.
و .تعترب هذه اخلطة سارية املفعول اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
ز .على ةافة اجلهات املعنية مبواجهة حاالت الطوارئ االستعداد والتهيؤ للقيام بأي مهام
ومسئوليات يتطلبها املوقف قد تسند إليها.

الثاني عاشر :القيادة

أ .تتوىل املديرية العامة للدفاع املدني قيادة فريق االستجابة للطوارئ الكيميائية واجلرثومية.
ب .تتوىل املديرية العامة للدفاع املدني قيادة مجيع العمليات امليدانية على املستوى الوطين
باملناطق اليت ال تدخل ضمن املواقع واملدن العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة احلرس
الوطين.
ج .يتوىل حرس احلدود قيادة مجيع العمليات امليدانية يف املياه اإلقليمية.
د .تتوىل القوات املسلحة بوزارة الدفاع قيادة مجيع العمليات امليدانية يف املناطق اليت تدخل
ضمن مسئولياتها باإلضافة إلي املناطق واملدن العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
هـ .تتوىل وزارة احلرس الوطين قيادة مجيع العمليات امليدانية يف املناطق اليت تدخل ضمن
املناطق واملدن العسكرية التابعة لوزارة احلرس الوطين.
و .حيدد القائد امليداني العام موقع القيادة امليدانية حسب ظروف ومقتضيات املوقف وتبلغ
اجلهات املاشارةة بذلك يف حينه.
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و .تتوىل ةل جهة فور وقوع احلالة الطارئة والتبليغ عنها وتفعيل اخلطة تسمية قائد ميداني
ميلك من الصالحية ما ميكنه من إدارة ةافة املوارد الباشرية واآللية والفنية التابعة جلهته
والتواجد مع القائد امليداني العام ألعمال املواجهة.
ز .تتوىل املديرية العامة للدفاع املدني قيادة فرق املساعدة يف حالة تقديم اململكة للمساعدة
يف احلوادث الكيميائية واجلرثومية يف الدول األخرى.

الثالث عاشر :االتصال

أ .من خالل أجهزة االتصال السلكي والالسلكي مبرةز عمليات الطوارئ بالدفاع املدني.
ب .من خالل أجهز االتصال السلكي والالسلكي بغرفة العمليات املاشرتةة.
ج .من خالل أجهزة اهلاتف املتنقل (اجلوال).
د .من خالل أجهزة االتصال السلكي والالسلكي بغرفة عمليات األمن الصناعي باملناشأة.
هـ .من خالل أي وسيلة أخرى متاحة يف حينه.

الرابع عاشر :متطلبات عامة
على اجلهات املخاطبة بهذه اخلطة واجلهات األخرى احلكومية واخلاصة العمل على اختاذ
اإلجراءات التالية:
أ .اختاذ ةافة اإلجراءات والرتتيبات الالزمة حلماية مرافقها وضمان استمرارية أداء أعماهلا
وتقديم خدماتها حتت ةل الظروف.
ب .إعداد اخلطط الالزمــة إلخــالء املناشــآت التابعة هلــا مــن املوظفني واملراجعني أو النزالء
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
ج .إجراء التطبيقات النظرية والعملية للتأةد من سالمة التنظيمات واخلطط ومعرفة السلبيات
ومعاجلتها بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني على أن جترى هذه التطبيقات مرة
واحدة على األقل يف ةل عام.
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د .تلتزم ةل جهة ورد ذةرها يف هذه اخلطة إصدار اخلطط التفصيلية ملا ةلفت به من مهام
وحدد هلا من واجبات ضمن هذه اخلطة وتزويد املديرية العامـة للدفاع املدني بصورة مـن
تلك اخلطـط علـى أن ال يتجاوز ذلك (أربعة أشهر ) من تاريخ صدور هذه اخلطة.
هـ .تلتزم ةل جهة ورد ذةرها يف هذه اخلطـة تكليف أفرعها يف املناطق بإعداد اخلطة التفصيلية
للفرع على مستوى املنطقة واحملافظات التابعة هلا على ضوء خطة اجلهة التفصيلية الوارد
ذةرها أعاله.
و .تلتزم ةل جهة ورد ذةرها يف اخلطة برفع قدراتها الباشرية والفنية ملواجهة احلاالت الطارئة مبا
خيصص هلا من إعتمادات مالية يف موازناتها السنوية.
ز .تراعي ةل جهــة ورد ذةرهــا يف هذه اخلطــة توفري مستلزمــات السالمــة واحلمـاية الفردية
ملنسوبيها من ةافة األخطار اليت قد يتعرضون هلا ومن ذلك توفري معدات احلماية والوقاية
من املواد اخلطرة.
واهلل نسأل أن حيمي هذه البالد وساةنيها من ةل مكروه ,,,

- 42 -

اململكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
جملس الدفاع املدني

اخلطة الوطنية للحوادث
الكيميائية واجلرثومية

اخلامس عاشر :قائمة التوزيع

نسخة رقم ( )11من ( )38لصاحب السمو امللكي وزير احلرس الوطين
نسخة رقم ( )12من ( )38ملكتبنا
نسخة رقم ( )13من ( )38لصاحب السمو امللكي رئيس هيئة اهلالل األمحر السعودي
نسخة رقم ( )14من ( )38لصاحب السمو امللكي وزير الدفاع
نسخة رقم ( )15من ( )38لصاحب السمو رئيس اهليئة امللكية للجبيل وينبع
نسخة رقم ( )16من ( )38لصاحب السمو رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة رقم ( )17من ( )38ملعالي وزير املالية
نسخة رقم ( )18من ( )38ملعالي وزير البرتول والثروة املعدنية
نسخة رقم ( )19من ( )38ملعالي وزير الصحة
نسخة رقم ( )11من ( )38ملعالي وزير املياه والكهرباء
نسخة رقم ( )11من ( )38ملعالي وزير التجارة والصناعة
نسخة رقم ( )12من ( )38ملعالي وزير النقل
نسخة رقم ( )13من ( )38ملعالي وزير التعليم
نسخة رقم ( )14من ( )38ملعالي وزير الاشئون البلدية والقروية
نسخة رقم ( )15من ( )38ملعالي وزير الاشئون االجتماعية
نسخة رقم ( )16من ( )38ملعالي وزير الاشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
نسخة رقم ( )17من ( )38ملعالي وزير الثقافة واإلعالم
نسخة رقم ( )18من ( )38ملعالي وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
نسخة رقم ( )19من ( )38ملعالي وزير االقتصاد والتخطيط
نسخة رقم ( )21من ( )38ملعالي وزير الزراعة
نسخة رقم ( )21من ( )38ملعالي وزير اخلارجية
نسخة رقم ( )22من ( )38ملعالي الرئيس العام للرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة
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نسخة رقم ( )23من ( )38ملعالي رئيس املؤسسة العامة للموانئ
نسخة رقم ( )24من ( )38ملعالي حمافظ املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة
نسخة رقم ( )25من ( )38ملعالي رئيس اهليئة العامة للغذاء والدواء
نسخة رقم ( )26من ( )38ملعالي رئيس اهليئة العامة للطريان املدني
نسخة رقم ( )27من ( )38ملعالي مدير عام مصلحة اجلمارك
نسخة رقم ( )28من ( )38ملعالي مدير عام املباحث العامة
نسخة رقم ( )29من ( )38ملعالي رئيس االستخبارات العامة
نسخة رقم ( )31من ( )38ملعالي مدير عام الدفاع املدني
نسخة رقم ( )31من ( )38ملعالي مدير األمن العام
نسخة رقم ( )32من ( )38لسعادة مدير عام حرس احلدود
نسخة رقم ( )33من ( )38لسعادة أمني عام جملس الدفاع املدني
نسخة رقم ( )34من ( )38لسعادة مدير عام اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية
نسخة رقم ( )35من ( )38لسعادة مدير قوة أمن املناشآت
نسخة رقم ( )36من ( )38لسعادة مدير مرةز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية
نسخة رقم ( )37من ( )38لسعادة أمني عام اهليئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية
نسخة رقم ( )38من ( )38للصادر السرّي
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للحفظ

