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قرار رقم )2/12/و/12/دف( وتاريخ )1422/8/8هـ( .

اإن جمل�س الدفاع املدين
 بعد الطالع على املر�صوم امللكي الكرمي رقم )م/ 1٠ ( وتاريخ ) 14٠٦/٥/1٠ه�( ال�صادرباملوافقة على نظام الدفاع املدين.

وبعد الطالع على الفقرة )ه�.( من املادة الأوىل والفقرة )ح( من املادة الثانية ع�صرة من نظام الدفاع املدين. 

يقرر ما يلي:
اأوًل: املوافقة على اإ�صدار الالئحة التنظيمية لعمليات الإخالء والإيواء بال�صيغة املرفقة.

ثانًيا: على اجلهات ذات العالقة تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.
ثالًثا: على املديرية العامة للدفاع املدين التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى هذه الالئحة.

رابًعا: يتم ن�صر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�صمية والعمل بها من تاريخ ن�صرها.

نايف بن عبدالعزيز          
                    وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين

•�ص/ مع �صورة الالئحة ملعايل وزير املالية والقت�صاد الوطني - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين  لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير التخطيط - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير ال�صحة - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير الزراعة واملياه - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير التجارة - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير ال�صناعة والكهرباء - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير املوا�صالت - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل نائب رئي�ص احلر�ص الوطني امل�صاعد - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل رئي�ص هيئة الأركان العامة - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل ل�صعادة مدير عام الدفاع املدين- ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	
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الفصل األول

)تعريفات( 

مادة ) ١ ( :
يق�صد بامل�صطلحات الواردة يف هذه الالئحة ما يلي:

1- الإخــالء: ه���و نقل الأ�صخا�ص م���ن الأماكن املعر�صة اأو التي تعر�صت لأخطار احلروب والك���وارث والطوارئ املختلفة )طبيعية – 
�صناعية – حربية.. الخ( اإىل اأماكن اآمنة.

2- الإيــواء: ه���و اإيواء املت�صررين يف اأماكن اآمنة تتوافر بها جميع امل�صتلزم���ات ال�صرورية ل�صتمرار احلياة، حلن عودتهم اإن اأمكن 
اإىل اأماكنهم الأ�صلية بعد اإعادة الو�صع اإىل حالته الطبيعية.

3- موقع الإيواء: عبارة عن من�صاأة عامة )كاملدار�ص – ال�صالت الريا�صية – بيوت ال�صباب.. الخ( اأو خا�صة )كالفنادق وال�صقق 
املفرو�صة والعمائر غر املاأهولة بال�صكان وامل�صاحات اخلالية من قطع اأرا�صي و�صاحات وعامة وغرها( والتي ت�صتخدم كمواقع اإيواء موؤقتة 

لإ�صكان املت�صررين الذين مت اإخالئهم من مناطق اخلطر.
4- منطقة اخلطر: هي املنطقة التي تتعر�ص اأو تعر�صت لكوارث )خماطر( طبيعية اأو غر طبيعية.

5- املنطقة الآمنة: هي املنطقة التي يتم اإخالء ال�صكان اإليها – املعر�صن اأو الذين تعر�صوا للخطر.
6- املت�صرر: هو ال�صخ�ص الذي يتعر�ص لأخطار احلروب والكوارث املختلفة والتي جتربه على النزوح من مكان لآخر.

7- النظام: ويق�صد به نظام الدفاع املدين ال�صادر بالأمر امللكي رقم )م/ 1٠ )وتاريخ )٥14٠٦/1٠ ه( 
8- الكارثــة: كل م���ا يحدث من حريق، اأو هدم، اأو �صيل، اأو عا�صف���ة، اأو زلزال، اأو اأي حادث اآخر من �صاأنه اأن يلحق ال�صرر، اأو يهدد 

باخلطر حياة الأفراد اأو املمتلكات العامة واخلا�صة )كما عرفها نظام الدفاع املدين يف مادته الثانية( .
9- اجلهات امل�صاركة يف عمليات الإخالء والإيواء: هي اجلهات التي يعتمد عليها يف تنفيذ اأعمال الدفاع املدين وفًقا ملا ن�صت 

عليه املادة )الثالثة( من نظام الدفاع املدين.

* * *
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الفصل الثاني

)مهام الجهات المشاركة( 

دون الإخ���الل بامله���ام وامل�صوؤولي���ات ال���واردة يف الالئحة التنفيذي���ة ملهام وم�صوؤولي���ات ال���وزارات والأجهزة احلكومي���ة ولئحة ت�صكيل 
واخت�صا����ص جل���ان الدفاع املدين يف املناطق واملدن ال�صادرة بقرار جمل�ص الدفاع املدين رق���م ٩/ت/و/ 4 وتاريخ 1٠/٢٦/ 14٠7 ه تتوىل 

اجلهات التي تقوم بتنفيذ اأعمال الدفاع املدين املهام امل�صند اإليها مبوجب هذه الالئحة على النحو التايل:

مادة ) 2 ( :
وزارة املالية والقت�صاد الوطني:

اأ( توفر العمالة الالزمة لتحميل وتنزيل ون�صب اخليام مع توفر اأعداد اخليام الالزمة.
ب( توف���ر م�صتلزم���ات الإغاثة املختلف���ة )غذاء – غطاء – فر�ص – ك�صاء.. ال���خ( ، وفق ما ن�صت عليه لئح���ة الإغاثة الفورية داخل 

اململكة ال�صادرة بالرقم 4/1٢/و/4 وتاريخ 14٢1/٣/٢4 ه. 
ج( تتوفر وجبات الطعام للقائمن على تنفيذ اأعمال الدفاع املدين يف حالت الطوارئ.

مادة ) 3 ( :
وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية:

اأ( توفر العمالة الالزمة لنظافة مواقع الإيواء املختلفة.
ب( الك�صف عن املواد الغذائية املوؤمنة للمت�صررين يف مواقع الإيواء قبل توزيعها.

ج( احلفاظ على �صحة بيئة مواقع الإيواء.
د( فت���ح و�ص���ق الط���رق داخل النطاق العم���راين يف املنطقة املت�صررة واإ�صالح ما تل���ف منها من تاأثر الك���وارث لت�صهيل عملية الإخالء 

والإيواء واإغاثة امل�صابن.

مادة ) 4 ( :
وزارة ال�صحة:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلي���ة لعمليات الإخالء والإي���واء للم�صت�صفي���ات واملراكز الطبي���ة وامل�صتو�صفات العامة واخلا�ص���ة من النزلء 
واملراجعن يف حالت الطوارئ وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها يف املناطق.

ب( تقدمي كافة اخلدمات الطبية والعالجية واإعطاء اللقاحات الالزمة.

مادة ) 5 ( :
وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية:

اأ( توفر الرعاية الجتماعية لالأطفال وكبار ال�صن مبواقع الإيواء.
ب( تقدمي امل�صاعدات الإغاثية عن طريق اجلمعيات اخلرية التابعة للوزارة مثل: )الغذاء – الك�صاء.. الخ( .

ج( رعاية الأطفال وال�صيوخ والن�صاء الذين فقدوا ذويهم باأ�صباب الكوارث وتوفر اخلدمات الالزمة لهم.
د( توفر و�صائل الرتفيه للمت�صررين مبواقع الإيواء للتخفيف من اآلمهم ورفع روحهم املعنوية.
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مادة ) 6 ( :
وزارة التجارة:

اأ( ح�ص���ر كاف���ة التجار واملوردين يف بيانات تو�صح بها اأ�صمائه���م وعناوينهم واأرقام الت�صال بهم مع حتديد الن�صاط الذي ميار�صه كل 
منهم والكميات املتوفرة لديهم لغر�ص ال�صحب منها اأوقات الطوارئ املختلفة مع تزويد الدفاع املدين ب�صورة من هذه البيانات.

ب( و�صع خطة متوينية عامة ت�صمن توفر الحتياجات ال�صرورية من املواد الغذائية الأ�صا�صية يف الأ�صواق اأوقات الطوارئ املختلفة.

مادة )7( :
وزارة ال�صناعة والكهرباء:

اأ( اإعالن حالت الإخالء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.
ب( ر�صد الإ�صعاعات املغر�صة و�صرعة الرد عليها.

ج( اإي�ص���اح الط���رق املراد ا�صتعمالها لعمليات الإخ���الء والتعريف مبواقع الإيواء عن طريق و�صائل الإع���الم ح�صب املوقف بالتن�صيق مع 
املديرية العامة للدفاع املدين.

مادة )8( :
وزارة الإعالم:

اأ( اإعالن حالة الإخالء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتن�صيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.
ب( ر�صد الإ�صاعات املغر�صة و�صرعة الرد عليها.

ج( اإي�ص���اح الط���رق املراد ا�صتعمالها لعمليات الإخ���الء والتعريف مبواقع الإيواء عن طريق و�صائل الإع���الم ح�صب املوقف بالتن�صيق مع 
املدرية العامة للدفاع املدين.

مادة )9( :
وزارة الربق والربيد والهاتف:

اأ( توفر و�صائل الت�صالت ال�صرورية مبواقع الإيواء ز
ب( توفر مكاتب بريد خلدمة مواقع الإيواء ح�صب احلاجة.

ج( اإعداد اخلطط التف�صيلية لعمليات الإخالء يف املرافق التابعة لها تن�صيًقا مع املدرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

مادة )١0( :
وزارة املوا�صالت:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط الالزم���ة بالتن�صيق مع �ص���ركات النقل املختلف���ة مثل �صركات النق���ل اجلماعي لتوفر الع���دد املنا�صب من احلافالت 
و�صيارات النقل الكبرة ل�صتخدامها يف عمليات الإخالء بالتن�صيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.

ب( �صرورة التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة بالنقل الربي والبحري واجلوي و�صكة احلديد لتوفر و�صائل النقل الالزمة لتنفيذ اأعمال 
الدفاع املدين اأوقات الطوارئ بالتن�صيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.

ا ال�صريع���ة ل�صتخدامها عند احلاجة وذل���ك لغر�ص القيام  ج( العم���ل عل���ى اإعداد وتهيئ���ة بع�ص الطرق كمهابط للطائ���رات وخ�صو�صً
باأعمال الإغاثة والإخالء الطبي وغرها.

د( اإعادة فتح الطرق واإ�صالح ما تلف منها من تاأثر الكوارث يف املناطق املت�صررة والطرق املوؤدية ملواقع الإيواء لت�صهيل عملية الإخالء 
والإيواء واإغاثة امل�صابن.

ه�( فتح الطرق املوؤقتة عند ت�صرر الطرق اأو اجل�صور ل�صتعمالها ول�صرعة اإخالء املت�صررين واإغاثتهم.
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مادة )١١( :
وزارة املعارف:

اأ( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيم���ات بخ�صو����ص حتويل بع�ص املدار�ص واملعاه���د والكليات التابعة له���ا اإىل مراكز اإ�صع���اف اأو مواقع اإيواء 
للمت�صررين مع تزويد املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق بتلك الإجراءات.

ب( و�صع اخلطط التف�صيلية لعملية اإخالء املدار�ص واملعاهد والكليات التابعة لها من الطلبة والعاملن بها يف اأوقات الطوارئ املختلفة 
بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ج( اإج���راء التج���ارب الفر�صي���ة لعملية اإخالء املرافق التابعة للوزارة م���ن مدار�ص ومعاهد وكليات بالتن�صيق م���ع مديرية الدفاع املدين 
باملناطق.

د( و�صع كافة و�صائل النقل املتاحة واخلا�صة باإدارة التعليم لغر�ص ا�صتخدامها لعمليات الإخالء يف حالت الطوارئ.
ه����( ت�صكي���ل جلان توعية يف املدار����ص للقيام بعملية توعية واإر�صاد الط���الب مبتطلبات مواجهة حالت الط���وارئ من عمليات )اإخالء، 

اإيواء، اإغاثة( .

مادة )١2( :
وزارة الزراعة واملياه:

اأ( توف���ر املي���اه النقي���ة ال�صاحلة لل�صرب وال�صتعمال الآدمي يف حال���ة عدم وجود خدمات م�صلحة املي���اه وال�صرف ال�صحي باملناطق 
املنكوبة واملت�صررة ومواقع الإيواء.

ب( اإيجاد م�صادر احتياطية للمياه.
ج( و�صع القواعد والأ�ص�ص اخلا�صة بكيفية ا�صتخدام املياه و�صيارات نقل املياه الأهلية يف حالت الطوارئ مع بيان حقوقهم وواجباتهم 

والتن�صيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة.

مادة )١3( :
وزارة التعليم العايل:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلية لعملية اإخالء الطالب والطالبات والعاملن باملوؤ�ص�صات التعليمية التابعة لها من جامعات وكليات ومعاهد 
اأوقات الطوارئ املختلفة بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ب( اإقام���ة الن���دوات وال���دورات العلمية املتخ�ص�صة يف جم���ال اإدارة الكوارث املختلفة م���ن عمليات )الإخالء – الإي���واء – الإغاثة – 
الإخالء الطبي – اإعادة الأو�صاع ومعاجلة الآثار النف�صية والجتماعية للمت�صررين.. الخ( .

ج( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيمات الالزمة بخ�صو�ص حتويل بع�ص مباين اجلامعة اإىل مراكز اإ�صعاف اأو مواقع اإيواء بالتن�صيق مع وزارة 
ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين يف هذا ال�صاأن.

مادة )١4( :
وزارة البرتول والرثوة املعدنية:

و�صع اخلطط التف�صيلية لعمليات اإخالء املرافق التابعة لها وامل�صرفة عليها من �صركات وموؤ�ص�صات خمتلفة وذلك بالتن�صيق مع املديرية 
العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
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مادة )١5( :
وزارة الدفاع والطريان:

اأ( اإبالغ الدفاع املدين بالغارات اجلوية والأخطار احلربية.
ب( م�صاندة الدفاع املدين بالآليات والتجهيزات والقوة الب�صرية يف حدود الإمكانيات وح�صب الظروف.

مادة )١6( :
الرئا�صة العامة لرعاية ال�صباب:

اأ( توعية ال�صباب وذلك عن طريق ا�صتغالل جميع املنا�صبات ال�صبابية املختلفة( ريا�صية –ثقافية – اجتماعية.. الخ( لتعريفهم بكيفية 
مواجهة الكوارث وتعليمات الإخالء والإيواء الواجب اتباعها قبل واأثناء وبعد الكارثة.

ب( و�ص���ع الرتتيب���ات الالزمة ل�صتخدام جميع مرافق الأندية الريا�صية وبيوت ال�صباب يف خمتلف املناطق كمواقع اإيواء اأو م�صت�صفيات 
اأو مراكز اإ�صعاف وذلك بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ج( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلية لعملية اإخالء املرافق الريا�صية املختلفة عند ح���دوث اأي طارئ ل قدر اهلل مع اإجراء التجارب الفر�صية 
الالزمة وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

مادة )١7( :
الرئا�صة العامة لتعليم البنات:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلية لعملية اإخالء املدار�ص والكليات واملعاهد التابعة لها وامل�صرفة عليها من الطالبات والعاملن بها يف اأوقات 
الطوارئ املختلفة وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها.

ب( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيمات الالزمة لتحويل بع�ص املباين التابعة لها اإىل مواقع اإيواء ومراكز اإ�صعاف والتن�صيق يف ذلك مع وزارة 
ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ج( و�صع كافة و�صائل النقل املتاحة واخلا�صة باإدارة التعليم لغر�ص ا�صتخدامها لعمليات الإخالء يف حالت الطوارئ.
د( ت�صكي���ل جلان توعي���ة يف املدار�ص للقيام بعملية توعية واإر�ص���اد الطالبات مبتطلبات مواجهة حالت الط���وارئ من عمليات( اإخالء، 

اإيواء، اإغاثة( .

مادة )١8( :
املديرية العامة للدفاع املدين:

اأ( اإعداد خطة لالإخالء والإيواء والإغاثة بالتن�صيق مع كافة اجلهات ذات العالقة.
ب( اإدارة موقع الكارثة مبا يف ذلك اإدارة عمليات الإخالء والإيواء.

ج( ا�صتدعاء متطوعي الدفاع املدين للم�صاركة يف عمليات الإخالء والإيواء والإغاثة عند احلاجة.
د( التن�صيق مع كافة اأجهزة الدولة فيما يخ�ص عمليات الإخالء والإيواء والإغاثة.

ه�( اإجراء التجارب الفر�صية بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.
و( تعين �صابط ممن تتوفر فيه الكفاءة لإدارة عمليات الإخالء واآخر لإدارة عمليات الإيواء والإ�صراف عليها.

مادة )١9( :
مديرية الأمن العام:

اأ( حفظ النظام يف مناطق الكوارث وحرا�صة الأماكن املت�صررة.
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ب( حفظ النظام يف مواقع الإيواء املختلفة.
ج( تنظي���م اأعمال ال�صر واملرور اأثن���اء تنفيذ خطط الإخالء والإيواء واإيجاد امل�صارات البديلة لت�صهيل دخول وخروج فرق الطوارئ اإىل 

املناطق املت�صررة.
د( تنظيم توجيه وا�صتدعاء ا�صتخدام ال�صيارات اخلا�صة و�صيارات النقل وغرها يف عمليات الإخالء وتوجيهها للدفاع املدين.

ه�( تنظيم وا�صتخدام امللكيات العقارية اخلا�صة غر املاأهولة ل�صتخدامها لأغرا�ص الإيواء عند احلاجة.

مادة )20( :
احلر�س الوطني:

اأ( م�صاندة الدفاع املدين يف حالت الطوارئ مبا يتطلب يف تنفيذ خطط الإخالء والإنقاذ والإ�صعاف والإغاثة.
ب( تقدمي اأي م�صاعدة مثل ال�صكن والإعا�صة ح�صب الإمكانيات املتاحة.

ج( و�صع اخلطط التف�صيلية يف عمليات اإخالء املرافق التابعة لها وامل�صرفة عليها بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها 
باملناطق.

مادة )2١( :
املديرية العامة حلر�س احلدود:

اأ( يتوىل حر�ص احلدود الإبالغ الفوري ملديرية الدفاع املدين باملنطقة عند و�صول النازحن باعتباره خط الدفاع الأول على احلدود.
ب( امل�صارك���ة بالقي���ام بعمليات اإخ���الء املت�صررين عن طريق البحر يف اجل���زر ال�صعودية بوا�صطة و�صائل النق���ل البحري )القوارب – 

ال�صفن - .. الخ( عندما يتطلب الأمر ذلك.
ج( امل�صارك���ة يف ت�صهيل و�صول فرق الطوارئ ومنها ف���رق الإخالء اإىل مواقع املت�صررين على احلدود اأو ال�صواحل البحرية مع امل�صاركة 

يف املحافظة على النظام مع اجلهات املعنية يف منطقة احلدود.
د( توجي���ه القادم���ن اإىل املناط���ق احلدودية واإر�صاد التائهن وتقدمي العون لهم بالتعاون مع اجله���ات الر�صمية ذات العالقة يف حالت 

الطوارئ.

مادة )22( :
م�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي:

اأ( توفر املياه ال�صاحلة لل�صرب وال�صتخدام الآدمي.
ب( توفر خدمات ال�صرف ال�صحي التي تتنا�صب واملوقف.

مادة )23( :
املوؤ�ص�صة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني:

اأ( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيمات الالزمة ل�صتعمال بع�ص املباين التابعة له���ا كمواقع اإيواء ومراكز اإ�صعاف وذلك بالتن�صيق مع املديرية 
العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق ووزارة ال�صحة.

ب( و�ص���ع خط���ط تف�صيلية لإخالء املراف���ق التعليمية من )كلي���ات، معاهد، ومراكز( م���ن الطالب والعاملن به���ا يف اأوقات الطوارئ 
املختلفة بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.

ج( اإجراء جتارب افرتا�صية لعملية اإخالء املرافق التابعة للموؤ�ص�صة من )كليات ومعاهد ومراكز( بالتن�صيق مع الدفاع املدين.

* * *
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الفصل الثالث

)اإلجراءات التنفيذية(

مادة )24( :
اجلهات املخت�صة باإ�صدار اأوامر الإخالء:

اأ( يف حالة اإخالء منطقة كاملة ي�صدر الأمر من املقام ال�صامي.
ب( يف حالة اإخالء حمافظة كاملة ي�صدر الأمر من وزير الداخلية اأو نائبه بناًء على تو�صية من مدير عام الدفاع املدين.

ج( يف حالة اإخالء مدينة ي�صدر الأمر من اأمر املنطقة بناء على تو�صية مدير الدفاع املدين يف ملنطقة.
د( يف حالة اإخالء حي من املدينة اأو من�صاأة ي�صدر الأمر من مدير الدفاع املدين يف املنطقة.

ه����( ملدي���ر الدفاع املدين باملنطقة حق اإخالء ال�ص���كان يف حالة احتمال اأو توقع حدوث اأي خطر يهدد الأرواح واملمتلكات مع اتخاذ كافة 
الإجراءات الالزمة.

مادة )25( :
اإعداد وتنفيذ خطط الإخالء والإيواء:

تت���وىل املديري���ة العامة للدفاع املدين (الإدارة العامة للحماية املدنية( م�صئولية اإعداد خطط الإخالء والإيواء والتح�صر لها وتنفيذها 
بالتن�صي���ق م���ع اجلهات ذات العالقة يف تنفيذ اأعمال وتدابر الدفاع املدين اأوق���ات الطوارئ والكوارث u1٦٠٨ واحلروب وفق هذه الالئحة 

بعد اعتماد تلك اخلطة من �صاحب ال�صالحية.

مادة )26( :
و�صائل اإبالغ تعليمات الإخالء:

يت���م اإب���الغ اأوامر وتعليم���ات الإخالء بعدة و�صائل خمتلفة عل���ى اأن تفي تلك الو�صائ���ل بالغر�ص املطلوب على اأن يت���م تو�صيح النداءات 
امل���رتددة وكيفيته���ا وكذا اأماكن املت�صررين وطرق الو�صول اإىل هذه الأماكن واأي بيانات اأخرى تقت�صيها امل�صلحة العامة بهذا ال�صاأن واإبالغ 

الأ�صخا�ص املقيمن بال�صتجابة لالأوامر وعدم خمالفتها على اأن ت�صمل تلك التعليمات والأوامر ما يلي:
1- نوع اخلطر وم�صدره.

٢- منطقة اخلطر املطلوب اإخالئها وال�صبل املتاحة لها لذلك.
٣- املناطق الآمنة و�صبل الو�صول اإليها.

4- اأماكن ونقاط جتمع املت�صررين املطلوب اإخالئهم.

وت�صمل و�صائل اإبالغ تعليمات الإخالء التايل:
اأ( و�صائل الإعالم املختلفة (املرئية – امل�صموعة – املقروءة(

ب( ال�صيارات املجهزة مبكربات ال�صوت.
ج( مكربات ال�صوت يف امل�صاجد.

د( اأي و�صائل اأخرى حتقق الغر�ص املطلوب.
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مادة )27( :
اأنواع الإخالء:

اأوًل: الإخ���الء الختي���اري :ويق�صد به رحيل بع�ص ال�صكان برغبتهم وعلى نفقتهم اخلا�صة من الأماكن التي ي�صت�صعرون وجود اأخطار 
بها، اإىل اأماكن اأخرى اأكرث اأمًنا جتنب لأي خطر قد يلحق بهم.

ثانًيا: الإخالء الإجباري: ويق�صد به اأن يتم اإجالء الأ�صخا�ص املعر�صن للخطر اإلزاًما وذلك مبعرفة الدفاع املدين، ويلجاأ اإليه عندما 
ت�صتدعي ظروف احلرب ذلك، اأو التهديد مبوقع كارثة معينة والإخالء الإجباري قد يكون كالتايل:

1- تبًعا حلجمه )جزئي – كلي(:
اأ( الإخــالء الإجبــاري اجلزئــي: وه���و اإخالء جزئي من منطق���ة اأو مدينة اأو حي ويت���وىل الدفاع املدين و�صع خط���ة م�صبقة ويتم 

تنفيذها بالتعاون والتن�صيق مع خمتلف اجلهات ذات العالقة.
ب( الإخالء الإجباري الكلي: وهو اإخالء جميع �صكان الأماكن املعر�صة للخطر ول  ي�صمح لأحد منهم بالبقاء وذلك يف حالة توقع 
اعت���داء بالأ�صلح���ة النووية اأو اجلرثومية اأو توقع وقوع كارثة معينة اأو لظروف املعارك بن���اء على طلب القوات امل�صلحة ويتوىل الدفاع املدين 

و�صع خطة م�صبقة لذلك ويتم تنفيذها بالتعاون والتن�صيق مع خمتلف اجلهات امل�صاركة.
٢- تبًعا لزمن حدوثه)قبل وقوع الكارثة – وبعد وقوع الكارثة(:

اأ( قبل وقوع الكارثة: وهذا يكون عند توقع كارثة ما يف منطقة اأو مكان معن فتتم عملية الإخالء م�صبًقا.
ب( بعد وقوع الكارثة: ويف هذا النوع تتم عملية الإخالء اأثناء اأو بعد وقوع الكارثة طبًقا للخطط امل�صبقة التي و�صعها الدفاع املدين 

لهذا الغر�ص وذلك وفًقا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )28( :
الإجراءات التنفيذية:

يراعى عند القيام يف تنفيذ عملية الإخالء والإيواء اتباع اخلطوات الرئي�صية التالية:
1- الإنذار والتحذير.

٢- اإخالء ال�صكان والن�صحاب
٣- اإيواء املت�صررين

4- اإعادة الأو�صاع اإىل ما كانت عليه �صابًقا.

* * *
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الفصل الرابع

)اإلجراءات الفنية واإلدارية(

مادة )29( :
�صروط اختيار مواقع الإيواء:

1( يجب اأن تتوافر باملوقع موارد املياه وو�صائل الإ�صاءة.
٢( يجب اأن يكون قريًبا من الطرق واملوا�صالت اإذا تي�صر ذلك.

٣( يتم جتهيز وحتديد �صعة مع�صكرات الإيواء واأق�صامها املختلفة مبعرفة املخت�صن يف هذا املجال من اجلهات املعنية.
4( يجوز للدفاع املدين ا�صتخدام من�صاآت الدولة)كاملدار�ص وبيوت ال�صباب وال�صالت الريا�صية.. الخ( لأغرا�ص الإيواء وكذا امللكيات 
اخلا�صة )كالفنادق وال�صقق املفرو�صة واملباين غر املاأهولة بال�صكان( للغر�ص نف�صه مقابل تعوي�ص عادل وفق ما ن�صت عليه املادة )الثانية 

ع�صرة( فقرة  )د( من نظام الدفاع املدين وبناء على قرار من وزير الداخلية.
٥( اأن يكون �صطح الأر�صية منحدرة بدرجات منا�صبة ل�صمان ت�صريف املياه.

٦( اأن تكون الرتبة م�صامية ت�صاعد على امت�صا�ص املاء.
7( اأن تكون منطقة املوقع خالية من الأوبئة والأمرا�ص واحل�صرات ال�صارة الناقلة للعدوى.

٨( يج���ب التاأك���د م�صبًقا من اأن املباين التي �صيوج���ه لها املرحلن �صاحلة لال�صتخدام ول يوجد بها اأي عيب ي�صكل خطورة على ال�صكان 
واإذا كان���ت هذه املباين من النوع القدمي فيجب ت�صكيل جلن���ة هند�صية من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية ووزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان 
واملديري���ة العام���ة للدفاع امل���دين للتاأكد من �صالحيتها لالإيواء من عدم���ه وتقرير الإ�صالحات املطلوبة لها مع مراع���اة توفر اأماكن العمل 

وال�صكن مبواقع الإيواء ملن�صوبي الدفاع املدين والإ�صراف عليها واجلهات امل�صاركة املكلفن باإدارة مواقع الإيواء والإ�صراف عليها.

مادة )30( :
اإدارة مع�صكرات الإيواء:

1( يع���ن مدي���ر عام الدفاع امل���دين اأو من يفو�صه م�صرًفا ملوقع الإيواء يكون كفًوا وم�صئوًل عن  اإدارتها وذلك مبعاونة من �صباط واأفراد 
الدفاع املدين واملتطوعن الذين يتم اختيارهم لهذا الغر�ص.
٢( يتم حتديد وترقيم مواقع الإيواء لي�صهل الو�صول لها.

٣( اإيجاد مراكز اإ�صعافات اأولية ورعاية �صحية لتوفر اخلدمات الطبية املنا�صبة للمت�صررين مبواقع الإيواء.
4( توفر مركز لالإطفاء تابع ملديرية الدفاع املدين باملنطقة.

٥( توف���ر مرك���ز توعي���ة ورعاي���ة اجتماعي���ة وترفيهية، لرفع ال���روح املعنوي���ة للمت�صررين وذل���ك بالتعاون م���ع وزارة العم���ل وال�صئون 
الجتماعية.

٦( توف���ر مرك���ز توزيع بحيث يتم فيه، طبًقا للبيانات امل�صلمة يف مركز ال�صتعالمات، جم���ع �صمل الأ�صر واإ�صكانهم مع بع�صهم البع�ص 
واإذا تعذر ذلك يتم توزيعهم يف اأماكن قريبة بقدر الإمكان.

7( توف���ر مراك���ز ا�صتعالمات واإح�صاء يتم فيها ا�صتقبال املت�صررين وت�صجيل املعلوم���ات الالزمة واإر�صادهم اإىل اأماكن التوزيع وعمل 
الإح�صائيات الالزمة لهم.

٨( تاأمن مواقع الإيواء بو�صائل ال�صالمة وطفايات احلريق اليدوية الالزمة وخمارج الطوارئ املنا�صبة من قبل الدفاع املدين.

مادة )3١( :
جتهيز مع�صكرات الإيواء:
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1- توفر الأمن واحلرا�صات الالزمة ملوقع الإيواء وذلك بالتن�صيق مع الأمن العام.
٢- توف���ر اخلدم���ة الإعالمية والثقافية مبوقع الإيواء مثل )الندوات الديني���ة والثقافية وتوفر بع�ص الكتب وال�صحف املفيدة لالطالع 

والتثقيف( وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة مثل وزارة الإعالم واملوؤ�ص�صات ال�صحفية املختلفة.
٣- ا�صتالم الودائع والأ�صياء الثمينة من املت�صررين مقابل اإي�صال ر�صمي وردها لأ�صحابها فور طلبها.

4- اإعداد �صجالت لتدوين اأ�صماء املت�صررين وحالتهم الجتماعية وال�صحية مع مراعاة جمع �صتات الأ�صر.
٥- تعين م�صرف اجتماعي خا�ص بالرجال وكذلك م�صرفة اجتماعية خا�صة بالن�صاء. 

٦- توفر حاويات نفايات باملوقع.
7- تاأمن و�صائل الت�صالت ال�صرورية من )هاتف – بريد وغر ذلك( بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.

٨- توف���ر مي���اه ال�ص���رب النقية بالتن�صيق م���ع وزارة املياه اأو م�صلح���ة املياه وال�صرف ال�صح���ي �صواء عن طريق اإيج���اد خزانات ثابتة 
وتغذيتها )ب�صيارات نقل املياه( التابعة لها اأو وحدات تنقية للمياه اأو متديد خطوط اأنابيب من �صبكة املياه العامة اإىل املوقع.

٩- توفر دورات مياه كافية واحدة خا�صة بالرجال واأخرى خا�صة بالن�صاء.
1٠ - تو�صيل التيار الكهربائي وذلك بالتن�صيق مع اجلهة املخت�صة.

11 - تق���دمي املالب����ص والأغطي���ة والأدوية وتاأمن امل���واد الغذائية الالزمة لرواد املع�صك���رات واأن تكون الوجب���ات الغذائية طبًقا ملا ورد 
بالئحة الإغاثة الفورية داخل اململكة.

1٢- اإيجاد وجتهيز اأماكن لل�صالة يف موقع الإيواء وتزويدها بامل�صتلزمات الالزمة لأداءال�صالة.

* * *
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الفصل الخامس

 مادة )32( :
متطلبات عمليات الإخالء والإيواء:

عند البدء يف اإخالء منطقة معينة يجب الأخذ يف العتبار اخلطوات التالية:
1-  جتهي���ز غرف���ة عمليات للتوجيه والإ�ص���راف على عمليات الإخالء والإيواء ومتابعة الأو�صاع ويف�ص���ل اأن تكون باإ�صراف مدير الدفاع 

املدين باملنطقة اأو بقيادة �صابط كفء لهذه املهمة ل�صمان �صر العمليات على الوجه الأكمل.
٢-  حتديد املناطق املعر�صة لالأخطار حتديًدا جغرافًيا دقيًقا.

٣ - اإعداد خرائط متعددة للمنطقة املهددة باخلطر، تتناول املعلومات الآتية:
اأ( الأخطار املحتملة.

ب( التوزيع ال�صكاين وعددهم.
ج( �صبكات الطرق واملوا�صالت.

د( �صبكات ال�صرف ال�صحي والكهرباء.
ه�( املرافق احليوية العامة واخلا�صة.

و( اأي معلومات اأخرى هامة.
4- حتديد اأ�صهل واأقرب الطرق التي ت�صلكها و�صائل النقل املختلفة للعمليات مع الأخذ يف العتبار الطرق البديلة لذلك.

٥- حتدي���د ن���وع الإخالء املراد تنفيذه (جزئي – كلي( وحتدي���د مناطق الإيواء والأماكن التي يراد نق���ل املت�صررين اإليها (مدار�ص – 
فنادق – نواد – عمائر غر ماأهولة – مع�صكرات اإيواء.. الخ(.

٦- ت�صني���ف املواقع ال�صرتاتيجية املعر�صة لو�صائل التدم���ر من العدو ح�صب تعر�صها التناق�صي للخطر وفًقا للمعلومات املتوفرة لدى 
اأجهزة ال�صتخبارات والقوات امل�صلحة ويوؤخذ يف العتبار املناطق )ال�صناعية – ال�صكك احلديدية – الكباري – الطرق – املوانئ مناطق 

التجمع ال�صكاين(.
7- جتهي���ز خط���ط التوعية عرب و�صائ���ل الإعالم املختلفة وذلك بالتن�صي���ق مع اجلهات املخت�صة ذات العالق���ة بهدف توعية اجلماهر 

وتهيئتهم للتعاون مع اجلهات املخت�صة بحيث ت�صمل النقاط التالية:
اأ( الإجراءات التي يجب عملها قبل ترك املنزل.

ب( الأ�صياء التي يجب ا�صطحابها قبل مغادرة املنزل )اإثبات �صخ�صية – جموهرات –نقود.. الخ(.
ج( حتدي���د خط���ط م�صتقل���ة لنقل واإخالء املرافق الت���ي تتطلب اتخاذ اإجراءات خا�ص���ة مثل )ال�صجون – امل�صت�صفي���ات – دور الرعاية 

الجتماعية – دور احل�صانة – املدار�ص..الخ(.
٨- حتديد مناطق الإيواء يف اأماكن اآمنة وبعيدة عن اخلطر طبًقا للبيانات واملعلومات امل�صتقاة من اجلهات املعنية باململكة.

مادة )33( :
مراحل الإخالء والإيواء:

اأ( مرحلة الإعداد والتح�صري وت�صمل:
1- حتديد نوع الكارثة واملخاطر املحتمل وقوعها.

٢- حتديد املنطقة التي تنفذ فيها خطة الإخالء وكذا املنطقة التي �صيتم فيها الإيواء.
٣- اإع���داد بيان���ات دقيقة منظمة ع���ن عدد الأفراد الذين �صت�صملهم خطة الإخالء وو�صائل النق���ل الالزمة والطرق التي �صت�صلكها وفًقا 

للخطة املو�صوعة.
4- توفر املاأوى والطعام والك�صاء واخلدمات الطبية يف مع�صكرات ال�صتقبال والإيواء.

٥- اإع���داد التعليم���ات الواجب اإبالغها للنازحن بحيث تكون وا�صحة وغر معقدة خا�صة واأن جناح خطة الإخالء يتوقف بدرجة كبرة 
على تفهم اجلهور وجتاوبهم مع فرق الإخالء.
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٦- اإعداد �صجالت اإح�صائية ملناطق الرتحيل والإيواء.
7- حتديد مناطق اجلمهور للرتحيل ويجب اأن تكون قريبة من م�صاكنهم.

٨- اإعداد منوذج اإخالء وترحيل وكذا بطاقات ترحيل لالأ�صخا�ص املت�صررين بحيث ت�صمل النقاط التالية: )ال�صم – الهوية – احلالة 
الجتماعي���ة – ع���دد اأف���راد الأ�ص���رة – احلالة ال�صحي���ة – الأمتعة اخلا�صة ب���ه والأ�صياء امل�ص���رح حملها وجهة الرتحي���ل – ا�صم مع�صكر 

ال�صتقبال – حمطة القيام – حمطة الو�صول – و�صيلة النتقال(.
٩ - يعطى كل مت�صرر بطاقة خا�صة به، بحيث ي�صنف املت�صررين ح�صب ال�صن واحلالة الجتماعية  اإىل اأربع فئات وتاأخذ كل فئة بطاقة 

ذات لون خا�ص متميز عن غره على النحو التايل:
اأ( اأطفال من اجلن�صن اأقل من ) 1٣( �صنة )اللون الأخ�صر(

ب( املتزوجون من اجلن�صن )اللون الأزرق(
ج( العزاب من اجلن�صن )اللون الأحمر(

د(امل�صنن املعوقن )اللون الأ�صفر(

ب( مرحلة التنفيذ:
وت�صمل الإ�صراف على التنفيذ ومراعاة �صريه طبًقا للخطة املو�صوع وفًقا ملا يلي:

1- اإعالن تنفيذ اخلطة بوا�صطة و�صائل الإعالم املختلفة )كالإذاعة والتلفزيون ومكربات ال�صوت.. الخ.
٢- يت���م الرتحيل الفعلي مبعرفة ج���ال الدفاع املدين العاملن مبحطات القيام والو�صول اإىل اأماكن التجمع والطرق املوؤدية اإليها ويجب 

اأن يحملوا عالمات مميزة ليتمكن اجلمهور من التعرف عليهم وطلب معاونتهم.
٣- حتديد طرق املوا�صالت بعالمات اإر�صادية وتعزز بدوريات املرور والأمن.

4- تراعى الأولوية يف الرتحيل لالأهم فاملهم ويجب مراعاة هذا عند و�صع اخلطط من قبل اجلهات املخت�صة مع مراعاة اإعطاء اأولوية 
الرتحيل للم�صنن واملر�صى والأطفال والن�صاء ثم بقية الفئات.

٥- يجري اإخالء املوؤ�ص�صات وامل�صاحلة احلكومية وفق توجيهات جلان الدفاع املدين باملناطق واملحافظات اإذا كان هناك �صرورة لذلك 
مع املحافظة على �صرية ما يحويه املوقع.

ج( اإعادة الأو�صاع:
بعد انتهاء الكارثة واإعادة الأو�صاع اإىل طبيعتها ي�صمح بعودة املت�صررين اإىل مواقعهم الأ�صلية ومبا�صرة حياتهم العادية .

* * *


