


ةالواجبات األساسية لجهاز الحماية المدنية في حالة وقوع الكارث
:يتعامل الدفاع المدني مع الكوارث من أربع محاور

ما قبل الكارثة :احملور األول
ل يف وضع تصورات ويقع على كاهل الدفاع املدين وضع سياسة التعامل مع الكارثة قبل وقوعها ويتمث

.وإحتماالت وقوع الكارثة واإلستفادة من التجارب السابقة للدول اجملاورة

أثناء وقوع الكارثة :احملور الثاين
 بتقدير حجم الكارثة يقوم الدفاع املدين بعمليات املواجهة والقيام بعمليات التدخل املباشر فيقوم أوالا 

ات تتناسب مع ومن مث تقييم املوقف مث حتديد عناصر املواجهة من قوى بشرية أو آلية وأجهزة ومعد
ة األخرى كل ويقوم الدفاع املدين يف هذه احلالة بدور املنسق ألدوار اجلهات احلكومي. نوع الكارثة

.حسب إختصاصه وما ميتلكه من إمكاانت

ما بعد الكارثة :احملور الثالث
ادة البناء وتبدأ مرحلة إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه أو عملية إع. وهى مرحلة عمليات التدخل

.وإصالح األعطال كاملاء والكهرابء وهتيئة املساكن واملالجىء



وضع خطة العمليات وخطة التعليم والتدريب :احملور الرابع
-:تشمل خطط العمليات والتعليم والتدريب ما يلي

.الرئيسيللمركزعملياتخطةإعداد•
.املعنيةالسلطاتبنيوالتنسيقالكارثةموقعيفالقيادةمسؤوليات•
.مدربةأطقممعسياراتمنمتحركةوحداتإعداد•
الكوارثعندالالزمةاخلاصةاملهماتخمازنحولالطازجةاملعلوماتتوفري•

.وغريهاامليدانيةكاملستشفيات
.الكوارثإزاءالسكاننفوسيفالصحيحةالتصرفاتترسيخ•
.السكانبنيالسيكولوجيةالصفاتومالحظةاملعنويةالروحرفع•
.الكوارثمواجهةيفللمشاركةاملواطننيتدريب•
دريب فرق تنظيم برامج تدريبية لقادة الدفاع املدين ومنسقي حاالت الكوارث وت•

.متخصصة ألغراض التدخل



المدنية في حالة وقوع الكارثةللحماية الواجبات اإلضافية 

خرى ضمان اإلعفاء من دفع الرسوم والضرائب والتعريفات اجلمركية واألعباء األ: ولا أ
.املماثلة على املعدات اليت ستستعمل يف عملية مواجهة الكوارث

عضاء منح أتشريات دخول وخروج سريعة ملرافقي معدات اإلنقاذ واإلغاثة وكذلك أل: ثانياا 
.الفرق املتخصصة يف اإلنقاذ واإلغاثة

.املعداتابلنسبة هلذهواإلسترياداإلعفاء من شرط احلصول على رخص للتصدير : ثالثاا 

.تعجيل إجراءات التخليص اجلمركي: رابعاا 

.اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة املعدات وأفراد اإلنقاذ واإلغاثةإختاذ :خامساا 

.تسهيل عبور املعدات واألفراد عرب الطرق املختلفة: سادسا

ملية نقل املعدات تسهيل حتليق الطائرات املدنية والعسكرية منها اليت تستعمل يف ع:سابعاا 
.للتدخلواألفراد وكذلك 



دور الجهات الحكومية في تخفيف الكوارث

ح هللا أو نتيجة جتهيز املناطق املعرضة للغرق ونتيجة تصدع السدود أو فيضاهنا ال مس•
.سقوط أمطار غزيرة بشبكة صفارات إنذار

يتها مراقبة السدود بصفة مستمرة وإجراء فحوصات دورية هلا ملعرفة مدى صالح•
.وإستمرارية مقاومتها

العالقة عمل مسح شامل جلميع مناطق اململكة ابإلشرتاك والتنسيق مع اجلهات ذات•
عمل خرائط ملعرفة بطون األودية وجماري السيول واملناطق اليت هتددها مياه األمطار و 

.توضيحية لتلك األماكن



مهام ومسؤوليات وزارة الشئون البلدية والقروية

بة لتقرير مدى تقوم الوزارة إبجراء دراسة جلميع املدن ملعرفة طبيعة األرض، وحتليل الرت •
.ةمالئمتها لطبيعة املنشآت املراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو جتاري

.إزالة املباين املتداعية واآليلة للسقوط وكذلك أنقاض املباين املتضررة•

رتكيز واحلد تراعي الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند توزيع املدن وذلك لتجنب ال•
.من آاثر الكوارث

و مستلزمات واالشرتاطات الفنية وكود البناء املقاوم للزالزلتضع الوزارة التعليمات •
.الكوارثالسالمة ضد 



النقلمهام ومسؤوليات وزارة 

وإهنياراتمراعاة مقومات السالمة ضد الكوارث واألخطار الطبيعية من زالزل •
اجلسور وفيضاانت وسيول يف مجيع ما تنفذه من أعمال اإلنشاء والصيانة للطرق و 

.واألنفاق وتطبيق املواصفات القياسية

مرت من الطرق التدابري السريعة والكفيلة إبعادة بناء األجزاء اليت دإختاذالعمل على •
ابلشكل بشكل آمن ريثما يتم إصالحهاإستخدامهاواجلسور واألنفاق حبيث ميكن 

.املطلوب

ذلك للتحول تعد الوزارة اخلطط الالزمة إلعداد منافذ ووسائل بديلة يف املناطق اهلامة و •
.إليها يف حال تعرض الطرق أو اجلسور أو األنفاق للدمار

الالزمة يف تقدمي كافة اإلمكاانت الالزمة ملساندة األجهزة األخرى يف فتح وشق الطرق•
واإليواء وإنقاذ املناطق املنكوبة واملتضررة ويف مناطق اإليواء لتسهيل عمليات اإلخالء

.املصابني وعمليات اإلغاثة

ودية وجماري احلصول على نتائج املسح الشامل جلميع مناطق اململكة ملعرفة بطون األ•
أو اجلهات السيول الذي جتريه وزارة الزراعة واملياه ووزارة الشئون البلدية والقروية

.عند إنشاء الطرق واجلسوراالعتبار األخرى املختصة، وأخذها يف 



اإلجراءات الوقائية للحد من الكوارث

عمم نتائجها تشكيل فريق علمي خمتص لدراسة كل خطر على حدة دراسة تفصيلية وت•
.اصةعلى اجلهات املختصة واملهتمة حبماية املواطنني واملمتلكات العامة واخل

املناطق احلد من التكدس السكاين والعمراين وإقامة املشاريع واإلنشاءات الضخمة يف•
.املعرضة للزالزل والرباكني

.يةعدم إقامة سدود أو مباين ضخمة يف املناطق املعرضة للزالزل واهلزات األرض•

الالزمة يف تقدمي كافة اإلمكاانت الالزمة ملساندة األجهزة األخرى يف فتح وشق الطرق•
واإليواء وإنقاذ املناطق املنكوبة واملتضررة ويف مناطق اإليواء لتسهيل عمليات اإلخالء

.املصابني وعمليات اإلغاثة

زالزل واهلزات وضع مواصفات للمباين واملنشآت مقاومة للزالزل يف املناطق املعرضة لل•
.مواطننياألرضية وتعميمها على البلدايت واملكاتب اهلندسية وجعلها ميسورة لل

صل إليها مياه منع التوطن السكاين واإلنتشار العمراين يف جماري األودية واألماكن اليت ت•
.األودية عندما متتلىء مبياه األمطار والسيول



إلجراءات الوقائية للحد من الكوارثاتابع 

.اخلاصةإقامة سدود على األودية اليت تشكل خطرًا على األرواح واملمتلكات العامة و •

.منع إقامة مباين ومنشآت يف املناطق القابلة للتصدع•

فاض رطوبتها واحلد من معاجلة الرتبة اليت تفقد خصائصها الطبيعية نتيجة إلرتفاع أو إخن•
.إقامة املباين واملنشآت عليها

زائرين، التأكد من سالمة القادمني للمملكة من مواطنني ووافدين من حجاج ومعتمرين و •
.وخلوهم من األمراض اخلطرية واملعدية

.ة لألمراضالتأكد من خلو احليواانت واللحوم املستوردة من األمراض واجلراثيم املسبب•

ية وحظائر التأكد من خلو املعدات واآلليات املستوردة املستخدمة يف املناطق الزراع•
.احليواانت من اجلراثيم وامليكروابت النقالة لألمراض

.تطعيم املواطنني واملقيمني ضد األمراض املتوقعة•


