
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية الشاملة
 في السلم والحرب



 مقدمة

 

 :أخي المواطن الكريم

بعض المعلومات المبسطة التي ترى أنها عندما تضع المديرية العامة للدفاع المدني بين يديك 

تهمك فغنما تساعد في تلمس األسباب لوقايتك وحمايتك من بعض األخطار المحتملة، وهذا ال 

 أسوأ االحتماالت أننا قد سلمنا بالقادم، فالقادم بيد اهللا سبحانه وتعالى، لكن يعني أننا عندما نضع

 .معرة مصدر الخطر هو السبل لتالفيه بإذن اهللا

وأكثرها ضرراً ما يكون . وأشد أنواع الخطر هو ما ينجم عن الجهل بتدابير واشتراطات السالمة

 .مبعثه اإلهمال والتسيب

لمرشد ننبهه لما ينفع ويبعد عن هذا المجتمع الغالي وهذا الموطن ولعلنا من خالل هذا الكتيب ا

 .األخطار والشرور إنه سميع مجيب

 

************* 

 



 ..مفاهيم تهمك في حاالت الطوارئ: أوال

 :اإلنذار .١
هو اإلعالم عن قرب حدوث خطر أو عند وقوعه فعالً بإرسال نغمات معينة ذات صوت حاد 

 :ومن أبرز وسائل اإلنذار. نةتكون مسموعة في مساحة معي

 

 :صافرات اإلنذار

هي صافرات ذات نغمات متعددة ولك نغمة مدلول معين تستخدم لتنبيه السكان لقرب حدوث 

 .الخطر وعند حدوثه وبعد زواله

 

 :النغمة األولى

 عشر ثانية ومن ثم تستمر لمدة دقيقة اثنتيوهي نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة ثم تنقطع لمدة 

 .خرى وتدل على اإلنذار بقرب حدوث الخطرأ

 

 : عند سماع هذه النغمةإتباعهااإلجراءات الواجب 

 .الهدوء ومحاولة تحليل الوضع التخاذ اإلجراءات الالزمة والمفيدة في مثل هذه الظروف -١

 .البقاء داخل المنزل وعدم الخروج إلى الشوارع -٢

 .إقفال األبواب والنوافذ بإحكام -٣

 .وية والتكييف واإلضاءة التهأجهزةإطفاء  -٤

 .فتح الراديو أو التلفاز لتستمع إلى التعليمات -٥

 .ال تغادر مكانك إال حسب توجيهات الدفاع المدني -٦

 .ال تستخدم الهاتف -٧

 

 :النغمة الثانية

وهي نغمة مذبذبة تستمر لمدة دقيقة واحدة ثم تنقطع لمدة اثنتي عشر ثانية ثم تستمر لمدة دقيقة 

 .ث الخطروتدل على حدوواحدة 

 



 : عند سماع هذه النغمةإتباعهااإلجراءات الواجب 

توجه فوراً إلى أقرب مخبأ لك مصطحباً أفراد أسرتك، وإذا لم يوجد مخبأ فعليك االحتماء  -١

 . زوايا المنزل بالدور األرضي أو النزول إلى القبو إذا توفر لديكىبإحد

 .الزمةاالستماع إلى الراديو أو التلفاز ألخذ التعليمات ال -٢

 .الهدوء والتصرف بحكمة -٣

 

 :النغمة الثالثة

وهي نغمة انتهاء اإلنذار أو اختبار الصافرة وتستمر لمدة خمس عشرة ثانية ويمكنك بعد 

 .سماعها ممارسة حياتك كالمعتاد

 

ال تفاجأ إذا سمعت الصافرة باألوقات العادية فلربما كان ذلك الختبار صالحية : مالحظة

تبث نفس النغمات يمكن أن تسمع عن طريق وسائل اإلعالم ل أخرى هناك وسائ. الصافرة

 .أو عن طريق الهاتف أو مكبرات الصوت) تلفزيون وإذاعة(

 

 :اإلخالء .٢
واإلخالء قد يكون جماعياً وقد يكون . هو نقل األشخاص من منطقة خطرة إلى منطقة آمنة

 .لفئة معينة أو لمنطقة محددة دون غيرها

 

 :أهمية اإلخالء

بر اإلخالء من أهم العوامل واألسباب لتالفي أخطار الكوارث الطبيعية أو الصناعية أو يعت

 :الحربية وقد زادت أهميته لألسباب اآلتية

 .المحافظة على أرواح الناس -١

 .المحافظة على األموال والممتلكات -٢

 



 أنواع اإلخالء

 :تم على النحو اآلتيوقد يكون كلي أو جزئي بأمر من السلطات المختصة وي: إخالء إجباري -١

إخالء إجباري قبل الكارثة ويتم هذا النوع عند توقع خطر معين في مكان محدد ويتم نقل  .١

 .األشخاص إلى أماكن بعيدة وآمنة

 ويتم إخالء المتضررين من مسرح الكارثة إلى مناطق حدوثهاإخالء أثناء الكارثة وبعد  .٢

 .أخرى بعيدة عن مصادر الخطر

 نالمواطني بعض يقومهذا النوع من اإلخالء عند توقع خطر بحيث إخالء اختياري ويتم  .٣

 من مكان الخطر إلى أماكن أخرى دون توجيه من السلطات المختصة ويكون لباالنتقا

غالباً قبل وقوع الخطر وهذا النوع من اإلخالء ينطوي على خطورة أيضاً كعدم معرفة 

 .الطرق واألماكن اآلمنة

 

 :أولوية اإلخالء

 يكون هناك أولوية إلخالء المناطق األكثر تعرضاً للخطر وذلك حسب تقديرات البد أن -١

األجهزة المختصة سواء كانت هذه المناطق حيوية أو مناطق سكنية أو غير ذلك على أن 

 .الخ ..االجتماعيةتراعي كيفية إخالء المستشفيات ـ السجون ـ دور الرعاية 

 ).اء ـ شيوخ ـ مرضىأطفال ـ نس(مراعاة أولوية إخالء األشخاص  -٢
 

 اإلجراءات والتعليمات المسبقة التي يجب معرفتها قبل البدء في عمليات اإلخالء

 .يجب معرفة نغمات اإلنذار ومدلوالتها وماذا تفعل عند سماع كل نغمة -١

 .معرفة نقاط التجمع -٢

 .معرفة مواقع اإليواء إن وجدت -٣

 ، الدوريات ٩٩٧ل األحمر ، الهال٩٩٨الدفاع المدني (معرفة أرقام خدمات الطوارئ  -٤

 .وعدم إشغال الهاتف إال في حالة الطوارئ واإلبالغ عن الحوادث فقط) الخ ...٩٩٩

االستماع إلى الراديو والتلفاز عند سماع نغمات اإلنذار لمعرفة التوجيهات التي توجه لك  -٥

 .من السلطات المختصة والعمل على تنفيذها

 من مواد غذائية ومالبس وحقيبة إسعافات أولية  الضرورية بالمنزلباألشياءاالحتفاظ  -٦

 .وكشاف يدوي ومذياع

 .عدم االهتمام بالشائعات أو نقلها -٧



 :تعريف نقاط التجمع

المدارس ـ (هي عبارة عن أماكن تحدد في المدن واألحياء حسب تقسيمات معينة مثل 

 .منهم ذلكيتجه إليها السكان المراد إخالئهم إذا طلب ) الخ...المساجد ـ الحدائق 

 

  عندما يطلب منك إخالء منزلكإتباعهااإلجراءات الواجب 

 ).المياه ـ الكهرباء ـ الغاز(اقفل األبواب والنوافذ ومصادر  -١

 ).النقود ـ المجوهرات ـ المستندات الهامة( األشياء الثمينة مثل اصطحب -٢

 .خذ بعض المواد الغذائية الخفيفة وحليب األطفال -٣

 .أفراد العائلةالتأكد من اصطحاب جميع  -٤

 .التوجه إلى نقاط التجمع المحددة مسبقاً من قبل الجهات المختصة -٥

 .إعطاء معلومات عن األسرة لمسئولي اإلخالء -٦

 .تقديم المساعدة والعون للنساء واألطفال والمرضى والعجزة -٧

 .إتباع إرشادات السلطات المختصة -٨

 .عالمات مميزة عليها الخاصة ووضع بطاقات تعريف أو األمتعةالتأكد من اصطحاب  -٩

 .عدم التزاحم والتوجه إلى وسيلة النقل المخصصة لعمليات اإلخالء -١٠

 .التزام الهدوء أثناء عمليات النقل إلى مراكز اإليواء -١١

.  وسيلة لالنتقال فسوف تتخذ التدابير الخاصة بالسالمةالمختصةإذا أعدت لك السلطات  -١٢

 :سيارتك تذكر ما يليولكن عندما تكون ماشياً على قدميك أو قائداً ل

 .حاول مغادرة مكانك مبكراً فقد تعاق حركة الطرق )أ 

 .تأكد من وجود الوقود الكافي لسيارتك عند قيادتها )ب 

 . السير المرسومة لكخطةاتبع  )ج 

 .استمع إلى المذياع للحصول على المعلومات الالزمة )د 

 



 :اإليواء

 . المتضررين في أماكن بعيدة عن الخطرإسكانهو 

 

 :المتبعة في أماكن اإليواءاإلجراءات 

 .تسجيل المعلومات الضرورية عن الشخص وأسرته وأمتعته .١

 . التعليمات الموجودة في أماكن اإليواءإتباع .٢

 .تقديم المساعدة للغير في أماكن اإليواء .٣

 .البقاء في مكان اإليواء حتى يطلب العودة إلى الوضع السابق .٤

 

 :أنواع اإليواء

 ).الخ..ادي ـ الفنادق ـ قصور األفراح المدارس ـ النو(ثابتة مثل  -١

على أن يتوفر بها الخدمات الضرورية لإلقامة حتى ) معسكرات اإليواء(مؤقتة  -٢

 .عودة المتضررين إلى مساكنهم األصلية

 

 :الشروط الواجب مراعاتها في الغرف التي تعمل كمالجئ مؤقتة

وكلما . ن لديه قبو أرضيقلة األبواب والنوافذ بمعنى أن تكون الغرف داخلية، ويفضل م -١

 .كانت الغرفة في موقع متين من هيكل البناء فهو األفضل

إحكام إغالق مسارب تلك األبواب والنوافذ والتأكد من عدم تسرب الهواء من الخارج في  -٢

 .حال وجود غازات كيماوية

وضع أرضة الصقة على الزجاج لضمان عدم تطاير الشظايا إلى الداخل كما يستحسن  -٣

ائر قماش سميك من الداخل ورشه بالماء إذا دعت الحاجة ليقلل من تسرب وضع ست

 .الغازات بالتصاقها بالماء

عدم إشعال ذوات اللهب أو الوهج كمصابيح الكيروسين والشموع أو الدفايات بأنواعها  -٤

 .والسجائر لئال تتسبب في سرعة إحراق األكسجين في الغرفة الوقتية

 التهوية وإحكام إغالق واجهاتها من األمام منعاً لتسرب إطفاء المكيفات وكذلك مراوح -٥

 .الهواء إلى الداخل

 .إيجاد جهاز تنقية الهواء إذا أمكن ذلك -٦



تأمين اسطوانة أكسجين تحسباً لفساد الهواء داخل الغرفة الوقتية ويكون ذلك بالتنسيق مع  -٧

 .الوحدة الطبية في كل منطقة على كيفية ومتى استخدامها

نع األطفال من القفز أو الصراخ أو أداء أي مجهود عضلي أو نفسي الحرص على م -٨

كالهلع والخوف ألن ذلك يزيد في سرعة التنفس مما يعجل في حرق األكسجين داخل 

الغرفة الوقتية والحرص على إبقائهم في وضع الجلوس وإشغالهم بمسليات فكرية أو 

قتال ـ الحريق ـ الدبابة قصص ونوادر بسطة ال تعني وال تحتوي مفردات الرعب كال

ـ الطائرة ـ الخ بل تعتمد إلى مطمئنات النفس ومرسالت األمل بمفرداتها مثل اهللا ـ 

الجمال ـ الزهر ـ العبادة وهكذا وعدم إيقاظ من ينام منهم ما لم يكن هناك ضرورة 

 .لنقله

 :تأمين الغرفة باآلتي -٩

 ).تيك أو معلباتسندوتشات مغلفة ببالس(غذاء يكفي لمدة يوم على األقل  )أ 

 .عدد كافي من المياه الصحية )ب 

 .إسعافات أولية كاملة )ج 

 :فإن لم يوجد حمام فيحتاط باآلتي. ورق تنظيف+ حمام  )د 

 .تخصيص أحد أركان الغرفة وقطعة بساتر قماش أو أبلكاش .١

تأمين العدد الكافي من أكياس البالستيك المناسبة الحجم للتقيؤ أو التبول وغيره  .٢

 استخدامها بحيث ال تنبعث منها أي رائحة مع تأمين انتهاء بعد ويحكم رطها جيداً

 .ورق تنظيف

 .إيجاد صندوق للنفايات ذو غطاء جيد اإلغالق .٣

 .بطاريات احتياط+ كشاف يدوي + إضاءة ذاتية تضيء عندما تنقطع الكهرباء  )ه 

 .توفر مذياع وهاتف )و 

 .تأمين عدد من البطانيات القطنية لالحتياط )ز 

 

 :اإلغاثة

 .توفير الغذاء والكساء والمأوى والعالج للمتضررينوتعني 

 

 



 :األسلحة الكيميائية: ثانياً
 

 :تعريفها

هي مواد كيميائية صلبة أو سائلة أو غازية تستخدم في الحروب لغرض قتل أو تعطيل القوة 

 .البشرة عن المقاومة

 

 :الغرض من استخدامها ضد المدنين

 .إضعاف الروح المعنوية -١

 .صناعي والزراعيشل اإلنتاج ال -٢

 .تعطيل العمل في المرافق والمؤسسات العامة -٣

 

 :وسائل نشر وقذف األسلحة الكيميائية

 .الطائرات -١

 .الصواريخ -٢

 .المدافع -٣

 

 :تأثير المواد الكيميائية

 .خسائر في األرواح -١

 .إحداث تأثيرات نفسية -٢

 .تلوث الهواء والتربة والماء والمعدات والمواد الغذائية -٣

 

 :لمواد الكيميائيةطرق اإلصابة با

 .باستنشاق الغاز الكيميائي: الجهاز التنفسي -١

 .عن طريق األطعمة المتعرضة للتلوث الكيميائي: الجهاز الهضمي -٢

 .الجروح -٣

 



 :أنواع األسلحة الكيميائية: ثالثاً
يمكن تقسيم المواد الكيميائية من حيث تأثيرها وفعاليتها إلى سبعة أقسام منها أربعة أقسام تعتبر 

 : المواد السامة القاتلة وثالثة أنواع منها سامة وغير قاتلة وهي على النحو اآلتيمن

 

 :المواد الكيميائية السامة القاتلة )أ 
 
 )مسببات القروح: (غاز الخردل )أ 

وهي مركبات كيميائية سامة وقاتلة ومستمرة لمدة طويلة وذلك لخاصيتها الزيتية والمتلفة للجلد 

 .وتذوب في الماء

للبثور والقروح وتظهر أعراضها على الجلد بعد ساعات من اإلصابة وهي سائلة وهي مسببة 

لها رائحة تشبه رائحة البصل أو .  إذا المست جسمه أو إذا استنشق بخارهااإلنسانتؤذي 

الثوم أو السمك، وتعالج البقع الجلدية بمنشفة جافة ثم غسل مكانها على الجلد بالماء والصابون 

أما اإلصابات الشديدة فتعالج ) المونوكلوروأمين(دية الناشئة عنها بمادة وتعالج البقع الجل

 .بالمضادات الحيوية والمطهرات

 

 :أعراض اإلصابة بغاز الخردل

 . حول العين واألنف والفماحمرار -١

 .تزايد االحمرار إلى أن تظهر على شكل قروح -٢

أقل مما لو كانت مادة في حالة كون مادة الخردل على شكل غاز تكون التقرحات الجلدية  -٣

 .الخردل على شكل سائل

 

 :غازات األعصاب )ب 

 :وتعرف بمركبات الفسفور العضوية

 :وتقسم هذه الغازات إلى نوعين حسب تطايرها وتبخرها وهي

 ).البقاء(وتسمى أيضاً قصيرة الدوام : سريعة التبخر -

 .وتسمى المستمرة الباقية لمدة طويلة: بطيئة التبخر -



لغازات السامة وهي سائلة ال لون لها وال رائحة في حالتها النقية، ويمكن وهي أخطر أنواع ا

االستدالل على وجودها باستخدام األجهزة الكاشفة أو بالتعرف على األعراض المبدئية للتسمم بها 

 :ومن أهم أعراضها ما يلي

 .صداع شديد مفاجئ -١

 .تقلص في بؤرة العينين مع إحداث غشاوة وعتمة في الرؤية -٢

 . سوائل من األنف والفمخروج -٣

 .صعوبة التنفس -٤

 .الشعور بمغص شديد في المعدة -٥

ارتعاش باألطراف بدءاً من األيدي ثم األقدام ويالحظ ظهور جميع األعراض المذكورة أعاله  -٦

. عند التعرض لغاز األعصاب أو ربما ظهور أحدها أو أكثر بناء على نسبة التركيز للغاز

 بها بحقن من مادة األتروبين، تكرر بعد عشر دقائق اساإلحسويجب معالجة آثارها فور 

وبحقن أكسيم، وإجراء عملية التنفس الصناعي ويتم التسمم بغازات األعصاب في أغلب 

األحوال عن طريق استنشاق أبخرتها، لكنها قادرة على النفاذ من مسام الجسم إذا أصابت جلد 

لجلد والمناطق الملوثة بمحلول األمونيا اإلنسان، وتؤدي أيضاً إلى التسمم، لذا وجب مسح ا

 .وهيدروكسيد الصوديوم والمونوايثانول أمين والماء

 

 :الغازات المؤثرة في الدم )ج 

 رائحة اللوز المر، ويعالج أثره بأن يشم تشبهأهمها غاز سيانيد الهيدروجين وله رائحة قوية 

نيتريت الصوديوم، ومن المصاب مادة نيتريت األميلي وينقل إلى المستشفى ليحقن بمادة 

 :أعراضه ما يلي

 .ضيق التنفس -١

 .غثيان وتقيؤ ودوار -٢

 . بطعم معدني في الفماإلحساس -٣

 .فقدان الوعي -٤

 . منه كمية كثيفةتاستنشقويتبدد هذا الغاز السام بسرعة الهواء، لكنه قاتل سريع إذا 



 :الخانقةالغازات  )د 

المتعفنة أو رائحة العشب حديث وله رائحة تشبه رائحة الفواكه ) الفوسجين(أهمها غاز 

 :ومن أعراضها. القص

 .تهيج الجهاز التنفسي -١

 .دوار -٢

 .ضعف في القوى -٣

ويعالج المصاب بأن ينقل إلى المستشفى ليعطي كمية كبيرة من االسترويدات، وال يجوز 

 .إجراء تنفس صناعي للمصاب
 
 :المواد الكيميائية السامة غير القاتلة )ب 

 
 :الغازات المقيئة المعطسة )أ 

 وتساقط الدموع، وغالباً والتقيؤهي مركبات زرنيخية تسبب الكحة،، وتثير التعطيس 

 . الخفيفةفوالقذائتستعمل في القنابل اليدوية . بصداعتصاحب 

 

 :الغازات المسيلة للدموع )ب 

 .وهي تسبب تساقط الدموع، وتؤثر على العين باآلم شديدة

 

 :غازات شل القدرة )ج 

إلى قتل المصاب، وإنما تسبب شلالً مؤقتاً وفقدان الوعي لفترة ذات التأثير العقلي ال تؤدي 

 .محددة للشخص بها يسهل عمليه القبض عليه



 :رابعاً االحتياطات الواجب اتخاذها تحسباً لهجوم كيميائي
 

 :إذا كنت داخل المنزل .١

 .التصرف بحكمة وهدوء وروية -١

 قابالً للغلق يكونم متطلباته أن  إلى المكان المعد مسبقاً ألن يكون ملجأ والذي من أهالجأ -٢

المحكم للمنافذ بحيث ال يتسرب منه أو إليه الهواء على أن يحتوي على كشاف وبطاريات 

احتياطية ومجموعة من األغذية المعلبة، مذياع، شنطة إسعافات أولية، مستلزمات 

ضرورية لألطفال، مناشف وفرش، جهاز هاتف، مقدار مناسب من مياه الشرب، طفاية 

حريق صغيرة مع مراعاة إغالق جميع منافذ التهوية بواسطة أكياس نايلون وأشرطة 

 .الصقة

 النظافة في المأكل والمشرب بشكل خاص في هذه الظروف الطارئة أصوليجب مراعاة  -٣

 . قبل تناول الطعاموالصابونوخاصة غسل اليدين جيداً بالماء 

 .محكمةتغطية األوعية الحاوية لألطعمة بورق مشمع تغطية  -٤

 .حاول محفظ المياه داخل أوعية زجاجية أو ترامس وتغطيها بطريقة محكمة -٥

اعمل على تغطية مصادر المياه جيداً وخاصة الخزانات المثبتة على أسطح العمائر لمنع  -٦

 .تلوثها بالغاز

 .استمع إلى المذياع والتلفاز ألخذ التوجيهات الالزمة -٧

 غازات األعصاب الخانقة أما في حالة ضع فوطة مبللة على مداخل الهواء في حالة -٨

 .الخردل فيفضل أن تكون جافة

 

 :إذا كنت خارج المنزل فاتبع اآلتي .٢

 .كن هادئاً ومتماسكاً وتصرف بحكمة وهدوء -١

 . إليكأقريهماإذا كنت قريباً من مكان عملك أو منزلك فعد حاالً إلى  -٢

 .ابتعد فوراً عن مكان الغازات ويستحسن معرفة اتجاه الرياح -٣

إذا كانت الرياح متجهة من منطقة اإلصابة فإن ذلك سوف يساعد على انتشار هذه  -٤

الغازات فحاول االتجاه مع الريح أما إذا كانت الريح متجهة نحو مكان الغازات فاتجه 

 .عكس اتجاه الريح وفي كلتا الحالتين يجب االبتعاد فوراً عن مكان اإلصابة



ئل الكيميائية لجمسك وذلك بتغطية الرأس حاول منع وصول الغازات أو رذاذ السوا -٥

 .واألنف بأي شيء في متناول يدك مع تغطية اليدين واألجزاء المكشوفة من جمسك

 

 :إذا كنت في داخل السيارة فاتبع اآلتي .٣

 . محرك السيارةوأطفئحاول الوقوف  -١

 . الزجاج جيداًأغلق -٢

 .حاول إغالق كافة فتحات التهوية بقطعة قماش -٣

 .ة هادئاً داخل السيارابق -٤

 .قم بتغطية المناطق المكشوفة من الجسم باستخدام الشماغ مثال أو الغترة -٥

 .إذا كان بحوزتك قناع للغازات فاستعمله في الحال -٦

 .استمع إلى المذياع ألخذ التوجيهات الالزمة -٧

 

 :اإلسعافات األولية من المواد الكيميائية: خامساً
 :لكيميائية يتبع اآلتيعند التعرض لإلصابة باألسلحة ا.. أعزاءنا 

 .التصرف بهدوء ودون فزع -١

محاولة خلع المالبس الملوثة كيميائياً وإبعادها عن متناول أفرادها األسرة وذلك بوضعها  -٢

 .داخل أكياس بالستيكية

المبادرة بغسل العينين وأطراف الجسم بالماء، ويستحسن البقاء لمدة طويلة تحت الماء،  -٣

 .فم أثناء الغسلمع تجنب دخول الماء داخل ال

 .تجنب حك الجسم أو إزالة الفقاعات عند ظهورها -٤

 .وضع قطعة قماش مبللة بالماء على المناطق المصابة وتجنب دلك الجسم -٥

 



 :القناع: سادساً
المواد الكيميائية، وهو تحتوي على مرشح هو أداة لحماية األنف والحلق والرئتين والعينين من 

 .يائية قبل أن تصل إلى مسالك التنفس والرئتينينقي الهواء من المواد الكيم

أن عملية لبس الكمامة عند تعرضك للخطر سهلة، ولكن هناك نقطة هامة، .. وأعلم أخي المواطن 

 :هي أن تكون الكمامة مالئمة لك، ولذلك يجب تجربتها مسبقاً على النحو اآلتي

 .ابدأ بإدخال الذقن ثم اسحب باقي القناع فوق الرأس .١

 .مامتك وذلك بشد األحزمة مع هزها للتأكد من تثبيتها كأصلح .٢

 راحة الكف بوضعبعد تجربة كمامتك لمطابقتها على رأسك تأكد من عدم وجود ثقوب وذلك  .٣

وإن . فإن كانت سليمة يحتفظ بها لوقت الحاجة ال قدر اهللا. فوق صمام المخرج والنفخ بشدة

 .كانت غير سليمة عليك استبدالها بأخرى

المرشح يالحظ أهمية إزالة الغطاء الموجود فوق فتحته " الفلتر"الرغبة باستبدال في حالة  .٤

وأسفله ليمكن االستفادة منه، ويمكن االستدالل على انتهاء صالحية الفلتر وجود رائحة غريبة 

 .أو ألم في العين

 :معلومات عامة عن االنفجار النووي: سابعاً
 االنفجار وال توجد شديدة) أي إن تي (TNTار مادة االنفجار النووي أقوى عدة مرات من انفج

صعوبة في التعرف على االنفجار النووي إذ أول شيء يحدث ضوء ساطع أكثر بكثير من ضوء 

 .الشمس

. ويشار إلى أن الوقت قصير جداً التخاذ ساتر مباشر ويعتمد الساتر على نوع السالح ومسافته

. وفي خالل ثوان تأتي موجة االنفجار النووية، اتواإلشعاعومع الضوء الساطع تأتي الحرارة 

 :وأفضل ما ينبغي عمله إذا تصادف وجود أناس في أماكن مكشوفة عند االنفجار اآلتي

االستلقاء على األرض والجسم مسطح وإذا كان قريباً من ملجأ أو مخبأ فيلزم االلتجاء إليه  -١

 .عند االنفجار

 . الضوء الساطععدم النظر في اتجاه االنفجار أو ناحية -٢

 .الهدوء والتحكم في األعصاب -٣

 . النووية إذا كانت متوفرةاإلشعاعاتارتداء األقنعة والمالبس الواقية ضد  -٤

البقاء داخل الملجأ المحصن ضد االنفجار حتى يزول الخطر تماماً وبعد تلقي البالغ من  -٥

 .الجهات المختصة بذلك



 )البيولوجية(الحروب الجرثومية 

 
مية هي في الحقيقة تركيز وتنظيم وتوجيه متعمد لألوبئة الفتاكة التي تنشرها الحرب الجرثو

بصورة عفوية منذ أقدم العصور ضد اإلنسان والنبات والحيوان بعد " تنتشر في الطبيعة"الطبيعة 

أن لوحظ التأثير الحاسم على نتائج بعض المعارك والحروب بسبب تفشي وباء أو مرض خطير 

 .ربةبين القوات المتحا

والجرثومة هي خلية صغيرة الحجم ال ترى إال بالمجهر وتتكاثر بسرعة كبيرة لذلك خالل يوم 

 مليون جرثومة وترجع خطورة األسلحة الجرثومية ١٠٠دة أن تصبح واحد يمكن للجرثومة الواح

ا على إلى قدرتها على البقاء لفترات طويلة جداً مقارنة باألسلحة الكيماوية والنووية وكذلك قدرته

 .النمو وحدوث عدوى بين المصابين وقدرتها على االنتشار

ولكي تستخدم الجارثيم كأسلحة بيولوجية يجب أن تكون زراعتها واستعمالها سهل كما يجب أن 

تكون لديها قابلية للبقاء تحت مختلف الظروف الطبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة والجفاف 

استخدامها ليالً غالباً ومما يزيد من خطورة األسلحة الجرثومية وأشعة الشمس لذلك يفضل األعداء 

أنه يمكن تغيير الخواص الطبيعية للجرثومة كالشكل ودرجة الخطورة مما يصعب معها تشخيصها 

واألمصال واللقاحات المعروفة ضدها، كذلك استخدام خليط من أو استخدام المضادات الحيوية 

 .من خطورتها وحيث يصعب تشخيص المرض ومقاومتهأنواع مختلفة من الجارثيم يزيد 

 

 :أهم الجراثيم المستخدمة في األسلحة البيولوجية

 .الطاعون -١

 .الكوليرا -٢

 .الحمى القالعية -٣

 .الجمرة -٤

 .المرض الفطري -٥

 :وهناك مجموعة من األمراض الفيروسية السارية مثل

 .الجدري -١

 .الحمى الصفراء -٢

 .التهاب الدماغ الفيروسي -٣



ألوبئة جميعاً وأخطر ما فيه هو أن جرثومته سهلة الزرع والحفظ عظيمة أفتك ا: الطاعون .١

 .األذى، وهو أول ما يفكر فيه عند ذكر األسلحة الجرثومية

مرض يسبب غثياناً وقيئاً مع إسهال ومغص معوي وينتقل عن طريق تلوث الطعام  :الكوليرا .٢

 توجيهات النظافة الشخصية وعدم عإتبابالغائط أو القيء أو البول أو اللعاب وللوقاية منه يجب 

 .رمي فضالت المصاب به في الطرقات العامة والقضاء على الذباب

 مرض يصيب الماشية وخاصة األبقار وينتقل لإلنسان عن طريق الحليب :الحمى القالعية .٣

 .لذلك يجب غلي الحليب قبل شربه وكذلك طهي األطعمة

ت المصابة أو عن طريق جلودها أو أصوافها  تنتقل لإلنسان عن طريق جثث الحيوانا:الجمرة .٤

وتسبب التهاباً رئوياً حاداً وبإمكان جرثومة الجمرة أن تتكيس وتصمد أمام كثير من التقلبات 

 .الطبيعية المناخية

 اسمه كوكسيودو مايكوس وينتقل الفطر المسبب له بواسطة الغبار والمرض :المرض الفطري .٥

 .تهاب الحاد بالرئةشديد العدوى ويسبب الوفاة من االل

 :األمراض الفيروسية

 :شيوعاً التاليوأكثر هذه األمراض 

 .أكثر األمراض السارية عدوى ولكنه ليس مخيفاً بفضل اكتشاف اللقاح الواقي: الجدري .١

 :التهاب الدماغ الفيروسي .٢

% ٢٥ال توجد أي مناعة في اإلنسان ضد هذا المرض ونسبة وفيات المصابين به تصل إلى 

 .الحليب وطهي الطعام جيداً تقلل من نسبة اإلصابة إلى حد كبيرجراءات الوقاية كغلي ولكن إ

ولكن تستخدم الجراثيم كأسلحة بيولوجية فيجب أن تكون حية ونشيطة وعديدة أي كثيرة كما 

ولكن لكي تؤدي األسلحة البيولوجية الغرض . يمكن استخدام أكثر من الجراثيم في آن واحد

 بين اإلنسان والجراثيم و فإنه البد من وسائط لنقلها إلى الخصم وهذه الوسائطالذي يريده العد

 :تشمل

ألنها مسقط الفضالت ومرتع الحيوانات كما أنها مصدر الطعام والشراب : األرض -١

وتتراوح حياة الجراثيم في األرض بين شهر وعشرين سنة ولذلك فقد تنتقل لإلنسان 

 .بالغبار عند هبوب الرياح

ومن األمراض التي .  الماء ضروري لكل أنواع الحياة على ظهر األرض:المياه -٢

 .الخ..الكوليرا والتيفوئيد واليرقان والدوسنتاريا : يحملها الماء



 قد يكون المأكل ملوثاً بجراثيم ألمراض معينة يدسها جاسوس أو حشرة، :الطعام -٣

 .ةويعقم الطعام بالطبخ والطهي ومراعاة القواعد الصحية في النظاف

كما أن هناك مجموعة من الحشرات والحيوانات تساعد على نقل األوبئة واألمراض 

 .وذلك مثل البعوض ـ الذباب ـ القمل ـ البراغيث ـ الفئران

 

 :تعليمات للسالمة أثناء الطوارئ: ثامناً
 :في المصانع: أوالً )أ 

 .إيجاد موقع مخصص في المناطق الصناعية تستخدم إليواء العاملين بالمصنع -١

استعمال أجراس اإلنذار لتنبيه العاملين كصافرة اإلنذار لإلعالم عند وقوع غارة جوية  -٢

 .وذلك لتهيئة العمال لالستعداد لمواجهة أي خطر

 .التأكد من أن وسائل السالمة والحماية من الحرائق تعمل بشكل جيد -٣

 كل من الضروري إيجاد خطط للطوارئ داخل كل مصنع يحدد فيها مسئوليات وواجبات -٤

 .شخص وذلك للتمشي بموجبها في حالة الطوارئ

يجب إيقاف العمليات الميكانيكية عن ) صافرات اإلنذار(اإلنذار عند سماع أجراس  -٥

 .التشغيل تماماً والتوجه السريع إلى أماكن اإليواء

 للجوء إليها في حالة انقطاع التيار االحتياطيةالتأكد من وجود المولدات الكهربائية  -٦

 .يالكهربائ

 . األولية في المصنعاإلسعافاتضرورة التأكد من وجود أدوات ومعدات  -٧

اتخاذ بعض اإلجراءات االحتياطية التي تمنع دخول دخان الحريق والغازات من خالل  -٨

 .مجاري التكييف أو فتحات التهوية

 .استخدام معدات الوقاية من أخطار الغازات الكيميائية ولبس األقنعة إن وجدت -٩

 .ات وتوجيهات الدفاع المدني من خالل وسائل اإلعالم إرشادإتباع -١٠

 

 :في محطات الوقود: ثانياً )ب 

 .التقيد بتعليمات الدفاع المدني بشأن الصهاريج -١

 . األنظمة الصادرة باستخدامهاوأتباعالتقيد باستخدام كروت توزيع الوقود  -٢



من سعة % ٤٠عدم تعبئة الوقود للمركبات عندما يصل مستوى الوقود في الخزانات عند  -٣

 .الخزانات

 .عدم تعبئة الجوالين والناقالت الفردية إال بتصريح من الدفاع المدني -٤

التأكد من فعالية معدات اإلنذار الموجودة في المحطة وإكمال النقص أو إصالح األعطال  -٥

 .فيها

 .التأكد من معرفة العمال في استخدام معدات اإلطفاء وكيفية االتصال بالدفاع المدني -٦

 .وجود صندوق إسعافات أوليةأهمية  -٧

 .إخالء المحطة عند سماع صافرة اإلنذار حتى نهاية الغارة -٨

 .إبعاد ناقالت الوقود عن المحطة والسكن المجاور -٩

 

 :طرق الوقاية من األسلحة الجرثومية
تفتك األسلحة الجرثومية بالكائنات الحية ويستخدمها العدو إلضعاف جنود الخصم وتقليل مجهوده 

القضاء على النبات والحيوان لذلك كانت مسئولية الوقاية منها تقع على عاتق األفراد الحربي ب

 :والدولة فبالنسبة للفرد يجب عليه اآلتي

 نظام جيد للصحة والنظافة الشخصية كإجراء وقائي ضد انتشار المرض عقب الهجوم إتباع -١

ل وقت فالجسم البيولوجي، إن الهجوم صعب الكشف ولذلك يجب أن تكون جاهزاً في ك

 .الصحيح يقاوم الجراثيم ولذلك احتفظ بجسمك في لياقة صحية وراحة وتمرن بقدر اإلمكان

 ".تخلص من القمامة والفضالت"احتفظ بالمنطقة المجاورة لك نظيفة دائماً  -٢

 . التطعيمات في وقتهابأخذاهتم  -٣

 .نظف جميع الجروح والخدوش باستعمال الماء والصابون والمطهرات المتاحة -٤

 .قفل جميع أزرار مالبسك لتغطية أكبر قدر من جسمك لمنع لسع الحشرات -٥

 ".يفضل المعلبات دائماً"استعمل الكمامة الواقية وال تأكل طعاماً أو شراب من أوعية مفتوحة  -٦

 

 :في الدوائر الحكومية: ثالثاً )ج 

 .تحديد مخارج الطوارئ وساللم النجاة -١

 .اجة إلى مكان آمن يحدد مسبقاًوضع خطة طوارئ للخروج من المبنى عند الح -٢

 .تجهيزات البدروم أو الدور األرضي ليكون ملجأ في حاالت الطوارئ -٣



 .تأمين الحاجات الضرورية التي يحددها الدفاع المدني -٤

 .عدم استعمال الهاتف إال في حالة الضرورة -٥

سعافات يتولى فريق األمن والسالمة في الموقع تنظيم عملية اللجوء أو اإلخالء وتقديم اإل -٦

 .األولية إذا لزمت ورفع الروح المعنوية للموجودين

 . دقيقة قبل شربه١٥يجب عليك غلي الماء لمدة  -٧

 . العدوىانتقالكثراً من تشميس المالبس وطبخ األكل وغلي الماء والحليب يقلل  -٨

 

 :أما بالنسبة للدولة فعليها

 .نشر التوعية الصحية -١

 .مكافحة الحشرات والحيوانات -٢

 .ضادات الحيويةتوفير الم -٣

 .توفير التطعيمات واألمصال واللقاحات -٤

االستقصاء الوبائي ومالحظة أية أعراض يمكن أن تنشأ بين رعاياها بشكل ملفت للنظر  -٥

 .والتدخل الفوري لحصرها وعالجها

 

 :في المنشآت والمباني الزجاجية: رابعاً )د 

لمباني وهذه الشرائح وضع شرائح الصقة على الزجاج في النوافذ الزجاجية والواجهات ل -١

 .عبارة عن الصقات بالستيكية تلصق على الزجاج من الداخل

في الحاالت الطارئة ينصح باالبتعاد عن النوافذ الزجاجية ووضع الستائر عليها والوقاية  -٢

 الزجاجيةمن شظايا الزجاج في حالة تعرضه للكسر وكذلك عدم المرور بجوار المباني 

 .قدر اإلمكان

 

 :استخدام المصاعد الكهربائيةفي : خامساً )ه 

عدم استخدام المصاعد في الحاالت الطارئة نظراً الحتمال انقطاع التيار في أي لحظة  -١

 .مما يؤدي إلى توقفه

وضع دالالت وإرشادات بجوار باب المصعد من الخارج تمنع استخدام المصاعد في  -٢

 .الحاالت الطارئة



 .يلة اإلنذار أو االتصال أو التهويةتوفير متطلبات السالمة في المصعد سواء من وس -٣

 

 :المخاطر الطبيعية: عاشراً
 :مخاطر حرائق الغابات والواحات: أوالً

تحدث الحرائق في مناطق الواحات والغابات بسبب الصواعق أو بسبب اإلنسان وتقضي هذه 

 .الحرائق على آالف األشجار

وال الجوية مناسبة لها، وهي جفاف وتنشر النار في الغابات والمزارع بسرعة حينما تكون األح

الجو، وهبوب الرياح، ويصعب احتوائها لسرعة انتشارها وتوفر وقودها وكذلك صعوبة الوصول 

هذا إلى جانب عدم توفر كميات .. إلى مناطق الحريق لعدم وجود طرق في الغابات والمزارع 

 .من الماء الستخدامها في عملية اإلطفاء

 

 : أضراره في مناطق الغابات يتخذ ما يليولمنع الحريق والحد من

يجب رمي المخلفات الزراعية والنفايات بعيداً عن النخيل والمحاصيل الزراعية  -١

 .واألشجار األخرى وفي األماكن المخصصة لذلك

المخصصة التي تتوفر يجب على الزوار ومرتادي الغابات والمنتزهات ارتياد األماكن  -٢

 .وعدم إشعال النيران. ة األشجارفيها المواقد، وتقل فيها كثاف

سة أو مخلفات االمتناع عن التدخين وعدم رمي أعواد الثقاب بجوار األعشاب الياب -٣

 .األشجار ومزارع النخيل

 .عدم ترك األطفال يلعبون بأعواد الكبريت أو الوالعات النارية في الغابة -٤

خلص منها وإطفاؤها إذا دعتك الضرورة إلشعال النار لظروف الطهي فإنه يجب عليك الت -٥

 .مباشرة بالماء عندما تنتهي من استخدامها ووضع ساتر مباشر حولها

 .عدم استخدام بنادق الصيد التي تحتوي طلقاتها على حشو البارود -٦

 :في حالة اندالع الحريق فإنه يجب إتباع ما يلي -٧

 .عدم تعريض أفراد العائلة للحريق )أ 

 .عدم االتجاه في مسار الريح والدخان )ب 

 إطفاء الحريق بقدر االستطاعة، وإذا لم تستطع السيطرة عليه يجب إبالغ حاول )ج 

 . للخطراآلخرونالجهات المختصة فوراً حتى ال يتعرض 



أن تحتفظ بكميتين كافيتين من الماء للشرب وكمية لبلل بها مالبسك للتخفيف من شدة  )د 

 .الحرارة

 األشجار العالية في حالة اضطرارك للخروج من وسط النار في الغابة احترس من )ه 

 .المحترقة حتى ال تسقط عليك

 :في حالة محاصرة النار لك وألفراد عائلتك يجب إتباع اآلتي )و 

 .االشتعال عن مناطق االبتعاد -١

 .لالشتعالاالبتعاد عن السيارات والمناطق المعرضة  -٢

 : اآلتياتبع النار في مالبس أحد األشخاص اشتعالفي حالة  )ز 

المشتعلة بقدر اإلمكان مع عدم تعرض  على سرعة خلع المالبس اعمل -١

 .الشخص المحترق للمضاعفات

 :وفي حالة عدم التمكن من خلع المالبس فاتبع اآلتي -٢

 .اعمل على منع الشخص المحترق من الهرب -

اعمل على دحرجة المصاب على األرض مع تغطيته بما يساعد على إطفاء النار  -

 وفي كل األحوال ينبغي منع النار ما البطانيات أو المالبس القطنية أو الصوفية: مثل

 .أمكن الوصول إلى رأس المصاب

 

 :اإلسعافات األولية لشخص محترق

 .اعمل على طلب المساعدة للمحترق -١

وعدم سحب المالبس الالصقة بالجسم لكي ال تحدث . اعمل على رش المكان المحترق بالماء -٢

 .مضاعفات

 .عدم استخدام الزيت أو البودرة لمعالجة الحروق -٣

 . المصاب بعض الماء أو الشاي أو العصير إذا كان عطشاناًإعطاء -٤

 .اعمل على تدفئة الشخص المحترق، وذلك بتغطيته ببطانية -٥

 



 :مخاطر الرياح واألعاصير: ثانياً

تختلف قوة الرياح من منطقة ألخرى، ومن فصل ألخر، فمنها الخفيف السرعة الذي يستطيع أن 

لها من مكانها، ومنها الشديد السرعة الذي يستطيع أن يقتلع األشجار يحرك األشياء الخفيفة أو ينق

ويدمر شبكات الكهرباء والهاتف واألعمدة والمنازل والمنشآت، ويحطم السيارات، ويصيب 

األشخاص إصابات مختلفة، كما أن األمواج التي تتولد عن اإلعصار تؤدي إلى تدمير منشآت 

وإذا كان اإلعصار . المسابح والجسور والمستودعات والسفنالشواطئ كاألرصفة ويحطم المباني و

مصحوباً بأمطار غزيرة فأن ذلك يزيد من الكارثة والخسائر التي تصيب المناطق الداخلية 

والساحلية، وتسبب الفيضانات وتقطع طرق المواصالت والجسور، وتقضي على المحاصيل 

رشادات عن تحركات األعاصير، اتجاهها والمنتجات، لذلك تصدر مصلحة األرصاد الجوية إ

 .ومدى قوتها، وكذلك سرعة العواصف وتهديدها لمنطقة ما

التنبيه باإلعصار معناه تهديده للشواطئ والمناطق الداخلية، وأن أحوال اإلعصار حقيقة واقعة، 

وليس معناه وشيك الحدوث، وعندما يتم إصدار هذا التنبيه فأن أي شخص في المنطقة ويشمله 

التنبيه يجب أن يتابع أي إرشادات الحقة، ويكون مستعداً لالستجابة فوراً عند سماع اإلنذار بهذا 

 .الحدث

 ساعة، كما تشمل اإلرشادات إنذارات خاصة ٢٤ويتم إصدار إنذار اإلعصار قبل أن يقترب خالل 

 .بتقدير اإلخطار المحدقة بسبب الفيضانات على الشواطئ

 
 

 :في حوادث الرياح واألعاصيراإلجراءات المتبعة لتال

 عند إقامة سكن تأكد من مطابقة مواصفات المبنى والمواد المستخدمة في البناء لطبيعة :أوالً

 .الرياح في المنطقة، وأنها تستطيع مقاومة الرياح واألعاصير حين حدوثها

 : عندما تتلقى منطقتك إنذار اإلعصار يجب إتباع ما يلي:ثانياً

لى نشرة األحوال الجوية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة تابع االستماع إ )أ 

واإلنذارات التي تصدر عن احتمال حدوث الزوابع التي تصاحب األعاصير وتعتبر هذه 

 .الزوابع من أسوأ مسببات الموت

تهيأ بزمن كاف قبل وصول العاصفة لتجنب ضيق الوقت الذي يعيق النجاة من مثل هذه  )ب 

 .الحادثة

 .المناطق المنبسطة التي تكون عرضة ألمواج اإلعصارأترك  )ج 



اربط قاربك جيداً قبل وصول العواصف أو حركة إلى منطقة معينة وآمنة، وأتركه في مربطه  )د 

 .إلى أن تهدأ العاصفة

أحكم إغالق النوافذ جيداً أو أحكم قفلها بشريط خاص ألن األخطار المحدقة بالنوافذ الصغيرة  )ه 

 .فايات التي تضربها وتنكسر النوافذ الكبيرة بواسطة ضغط العاصفة عليهاتكون دائماً بسبب الن

األواني المستخدمة : حافظ على تأمين األشياء التي خارج الدار والتي ربما تعصف بها الرياح )و 

لجميع النفايات، معدات وأدوات الحديقة، لعب األطفال، أثاث المنزل، الحيوانات األليفة، وأي 

 .ذه األشياء أو أعمل على تخزينها قبل أن تقترب األعاصيرأشياء أخرى أربط ه

أعمل على تخزين مياه للشرب في أوان نظيفة وأواني الطبخ، ألنه ربما تفسد مياه الشرب  )ز 

 .العامة أو تتضرر شبكة المياه العامة

احتفظ براديو وبطاريات احتياطية له دائماً أن الراديو سيكون وسيلة االتصال الوحيدة وكذلك  )ح 

 .فإن مرافق الطبخ واإلنارة ستكون ضرورية في حالة تعطل وسائل الخدمات العامة

امأل سيارتك بالوقود ألنه ربما تتعطل محطات الخدمات أليام عديدة، أو بسبب انقطاع  )ط 

 .التيارات الكهربائية

أبق في منزلك أو في األماكن العالية، ألنه ربما تكون الرياح قوية، وخاصة في حالة صدور  )ي 

 .عليمات باإلخالء بواسطة السلطات إلى مكان آخر حتى زوال العاصفةت

أبق داخل المنزل خالل فترة اإلعصار، ألن االنتقال في مثل هذه الظروف يعتبر خطراً جداً  )ك 

ال تنخدع بالرؤية ألنه ربما تزداد سرعة الرياح في أي لحظة أبق في . عندما تهب الرياح

 .ح التي سوف تنشط سرعتها وتغير اتجاهها في أي وقتمكان آمن وال تنخدع برؤية الريا

 

 :اإلجراءات المتبعة بعد انتهاء الرياح واألعاصير

 .أبق في مكان اإليواء إلى أن تصدر إليك التعليمات بمغادرة المكان وأن األوضاع آمنة: أوالً

 :ادات مثلستمر في االستماع إلى جهاز الراديو لتلقي المزيد من النصائح واإلرشا: ثانياً

 .أين تذهب للحصول على الرعاية الطبية الضرورية )أ 

 .أين تذهب للحصول على المساعدات الضرورية الطارئة كإيجاد المسكن، الكساء، الغذاء )ب 

 .الطرق التي تساعد بها نفسك للنجاة من الكارثة )ج 

إلنقاذ وكذلك ابتعد عن منطقة الكارثة، ألن االستطالع في هذه الظروف ربما يعيق عمليات ا: ثالثاً

 .يمكن أن يكون خطراً بالنسبة لك



 .اعمل على قيادة سيارتك بحرص على طول الشوارع المملوءة بالحطام: رابعاً

تجنب أسالك الكهرباء المتدلية، وبلغ عنها فوراً شركة الكهرباء أو الدفاع المدني أو : خامساً

 .الشرطة

 .أبلغ عن مجار الصرف المتضررة: سادساً

 .ول منع الحرائق بقدر اإلمكانحا: سابعاً

 .أفحص الطعام المثلج لكي ال يفسد، ألن انقطاع الكهرباء يسبب إفساده أثناء هبوب العاصفة: ثامناً

تذكر أن هبوب اإلعصار إلى الداخل يمكن أن يسبب فيضانات شديدة لذلك ابتعد عن : تاسعاً

 .ضفاف األودية

 

 مخاطر األمطار والسيول: ثالثاً
ر تهدد سالمة األشخاص وخاصة عند ممارسة بعض الهوايات الرياضية مثل السباحة هناك مخاط

 . غير المخصصة لهاوخالفها في األماكن

 .لنأمن ويأمن الجميع من المخاطر بإذن اهللا) السالمة أوالً(لذا وجب علينا أن يكون شعارنا دائماً 

 في الحوادث التي ينتج عنها خسائر ومن األساليب الرئيسية التي يعتبرها الدفاع المدني رئيسية

بشرية هي حوادث الغرق سواء كان ذلك في السدود أو البرك أو المستنقعات الناتجة من األمطار 

والسيول أو في المسابح التي تعمل داخل المنازل أو الفنادق ولتالفي هذه الحوادث ينبغي اتخاذ 

 لتالفي هذه المخاطر ومن هذه إتباعهاب الحيطة والحذر لنسلم ويسلم الجميع وهناك إجراءات يج

 :اإلجراءات ما يلي

ال تقيم مسكنك في بطون األودية أو على ضفافها حتى ال تداهمه السيول حينما تمتلئ األودية : أوالًَ

 .بالمياه

 . استخدام مواد البناء مقاومة لطبيعة األمطار:ثانياً

 .طارتفقد منزلك دائماً، وتأكد من مقاومته لألم: ثالثاً

 .تعرف على األماكن اآلمنة التي تلجأ إليها عند الطوارئ ال قدر اهللا: رابعاً

إذا كان هناك فيضان وشيك الحدوث اعمل على تحريك األثاث واألشياء المهمة إلى : خامساً

 .الطابق األعلى وأفصل التيار الكهربائي

 



 : عند صدور تنبيه بحدوث سيولإتباعهااإلجراءات الواجب 

 . إلى الراديو والتلفزيون للحصول على المعلومات الالزمةاستمع -١

 .كن مستعداً للخروج من منطقة الخطر إلى منطقة األمان في أي لحظة منذ صدور اإلنذار -٢

 .إذا كنت في الطريق راقب الطرق والجسور واألراضي المنخفضة -٣

 .للغايةتصرف بسرعة لحماية نفسك وحماية ذويك فقد ال يكون أمامك إال وقت محدود  -٤

 .ال تحاول المرور من تيار مائي سيراً على األقدام، إذا كان مستوى الماء فوق ركبتك -٥

إذا تعطلت سيارتك اتركها فوراً واتجه إلى مكان مرتفع عال ألن الماء المندفع بسرعة قد  -٦

 .يجرف السيارة ومن فيها

 .كن أكثر حذراً في الليل عندما يصعب التعرف على مخاطر السيول -٧

 . األولية أو أي مواد طبية أخرىاإلسعافات بمعدات احتفظ -٨

احتفظ بسيارتك معبأة بالوقود ألنه إذا انفصل التيار الكهربائي فإن محطات البنزين سوف ال  -٩

 .يمكنها العمل لمدة من الزمن

ال تحاول وضع أكياس الرمل حول جدران المنزل إذا كان هناك احتمال السيول في المياه  -١٠

 .بدرجة عميقة

 .ل على تخزين مياه الشرب في حافظات نظيفة ألنه ربما تعاق خدمات المياهاعم -١١

 .ال تتجاهل اإلرشادات واإلنذارات -١٢

 

 : بعد انتهاء السيولإتباعهااإلجراءات الواجب 

تابع األخبار عن طريق الراديو أو التلفزيون فقد يكون السيل قد انتهى من منطقتك ولكن  -١

 .ن قد يأتيك عما قريبمجار المياه الكبرى مليئة بطوفا

 .تذكر أن المطر الغزير قد يحدث سيالً مدمراً -٢

ابتعد عن قنوات المياه الطبيعية واألودية، إذ بعد انتهاء األمطار تنحدر المياه من المرتفعات  -٣

 .بسرعة عالية حاملة معها جذور األشجار والطين والنفايات واألنقاض

 . األماكن المرتفعة لتأمناستعمل الخريطة، لتعرف أين أنت، واتجه إلى -٤

حاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات إذا كنت بعيداً عن مصادر اإلعالم وذلك  -٥

زيادة سرعة الماء في الوادي أو االرتفاع السريع من : بمراقبة عالمات حدوث السيول مثل

 .منسوب الوادي



 .ال تأكل الطعام الذي اختلط بمياه الفيضان -٦

 .ا كذلك يجب أن تضخ المياه من اآلبار الختبار صالحيتهااختر المياه قبل شربه -٧

 .ال تتعرض للمعدات الكهربائية في المناطق المبللة -٨

 .لالشتعالاستخدم الكشافات التي تعمل بواسطة البطاريات لرؤية المباني والمواد القابلة  -٩

 .ابلغ عن خطوط الخدمة المكسرة إلى سلطات الدفاع المدني أو الشرطة -١٠

 

  عند حدوث زلزالإتباعهااإلجراءات التي يجب : رابعاً
 

 :حاول أن يكون معك ما يلي

 ).مع بطاريات إضافية(كشاف  -١

 ).مع بطاريات إضافية(راديو يدوي  -٢

حيث أن معظم خطوط الهاتف ستكون معطلة أو مستخدمة في أغراض الطوارئ فإن الراديو 

 .سيكون وسيلتك المثلى للحصول على المعلومات

 : أولية ومعلومات عن اإلسعافات األوليةشنطة إسعافات -٣

) القياسية(ليكن لديك كتاب عن اإلسعافات األولية مثل كتاب اإلسعافات األولية المعتمدة 

 ).الهالل األحمر السعودي(والسالمة الشخصية الذي يعده 

 :طفايات للحريق -٤

 .احتفظ بطفايات حريق سهلة االستخدام ومالئمة إلخماد الحرائق الصغيرة

 :طعامال -٥

حاول أن يكون لديك كمية من المأكوالت المعلبة وبعض األطعمة التي تشكل مصادر غذائية 

 .جيدة لتناولها في حال فساد األطعمة المكشوفة والطازجة

 كافية من المعلبات أو الطعام المجفف والحليب المسحوق وعلب ومئونةليكن لديك فتاحة علب 

 . ساعة٧٢العصيرات بما يكفي لمدة ال تقل عن 

رقائق الشوفان والشعير والذرة أو القمح المجفف والفواكه المجففة والبندق أو الجزر غير 

 .المملح قد تشكل مصدراً جيداً للغذاء

 :الماء -٦



يجب تخزين كمية من المياه في أوعية محكمة مع استبدالها كل ستة أشهر تقريباً، ويخزن 

 . ساعة٧٢اهزة تكفي لفترة مقدارها على األقل ثالثة جالونات من الماء لكل فرد ج

 :المواد الخاصة -٧

 على األقل، وكذلك باألغذية التي يحتاجها األطفال أو أسبوعتزود بأدوية كافية لمدة 

 .األشخاص الذين وضعت لهم حمية غذائية نظراً لظروفهم الصحية

 : مصادر المياه والغازاقفل -٨

 .صدر الماء الرئيسي وصمام الغازتأكد من وجود مفتاح مواسير، ومفتاح هاللي لقفل م

 

 :مسببات الخطر المحتملة من جراء الزالزل

خزانة الكتب ودواليب أطباق الصيني أو : األثاث المرتفع الثقيل والذي قد ينقلب أو يسقط مثل -١

 .وحدات

 . بالماء ومن ثم تتمزقاإلمدادأجهزة تسخين الماء والتي قد تنزع من أنابيب  -٢

 .ا يكفي للتسبب في انفجار أنابيب الغاز والخطوط الكهربائيةاألدوات التي تتحرك بم -٣

 .النباتات المعلقة على الحائط في أوعية ثقيلة والتي قد تتأرجح وتنقلب من الخطاطيف -٤

 . أو المرايا الموجودة فوق الصورالثقيلةإطارات الصور  -٥

 .زمزالج المطابخ أو الخزائن والتي قد ال تمسك الباب مقفالً أثناء االهتزا -٦

 .األشياء الثقيلة أو القابلة للكسر الموضوعة فوق الرفوف العالية أو المفتوحة -٧

الوسائل القابلة لالشتعال، مثل الدهان ومستحضرات التنظيف والتي قد تكون أكثر أماناً لو  -٨

 .وضعت داخل سقيفة أو قبو خارجي

ثبت جميع األشياء . لذلك اتخاذ اإلجراءات السالمة لتصحيح وضع مصادر الخطر السابقة الذكر

 .الثقيلة أو غير مواضعها بالطريقة المناسبة

 



 :االستعداد المنزلي

طريقة قطع التيار الكهربائي والغاز والماء عند المفاتيح ) المسئولين(علم أعضاء عائلتك المكلفين 

طع والصمامات الرئيسية، احذر من قطع الغاز إذا لم توجد حالة طوارئ فعلية، وإذا حدث وأن ق

 .الغاز فتذكر أن تشغل جميع مصادر الضوء المرشدة

 

 :تدريب األسرة على الزالزل

من األهمية بمكان أن تعرف إلى أين تذهب لتحمي نفسك عندما يبدأ منزلك في االهتزاز 

وبالتخطيط الجيد والتدريب على ما يتحتم عليك عمله قبل حدوث الزالزل يمكنك أن تتكيف أنت 

 .بة التلقائية المناسبة عند الشعور بالرجفة أو الهزة األولىوأسرتك على االستجا

 .يجب على كل عضو في العائلة أن يعرف موطن السالمة في كل حجرة -١

األقبية المدعمة والمواضع المجاورة للجدران : أفضل أماكن السالمة هي: أماكن السالمة -٢

 .لقوية الثابتةالمقاعد والطاوالت ا: الداخلية، وتحت قطع األثاث الثقيلة، مثل

 

 :األماكن الخطرة

 .ابتعد عن النوافذ واألشياء المعلقة والمرايا واألثاث العالي غير المثبت

عزز هذه المعلومات بتدريب أفراد أسرتك عملياً كيف يتصرفون في حالة وقوع زلزال، وهذه  -

 .من اإلجراءات الهامة خاصة بالنسبة لألطفال

 .ي ممارسة هذا التمرين قم ببعض التدريبات المفاجئةخالل األيام أو األسابيع التي تل -

 .كن مستعداً نفسياً وعاطفياً للتعامل مع ما قد تعانيه بعد الزلزال -

 

 :أثناء الزلزال: ثانياً

 كيف تخرج من الزلزال سالماً؟

 :عند حدوث زلزال كبير •

نيفة وتطرحك على قد تشعر بهزة خفيفة ولطيفة في البداية وكنها بعد ثانية أو ثانيتين تصبح ع

األرض بشدة، أو ربما تفاجأ في البداية برجفة شديدة وعنيفة، كأن شاحنة قد اصطدمت 

بمنزلك، وبعد ثانية أو ثانيتين سوف تشعر باالهتزاز وكما في المثال السابق تجد صعوبة بالغة 

 :إذا لم يكن مستحيالً في التحرك من غرفة إلى أخرى، لذلك



 .ضية مخيفة حقاً ولكنها لن تضرك إال إذا وقع شيء فوقك إن الهزة األر:ال تفزع

 .احتفظ بهدؤك وال تجري أو تقفز

 

 :إذا كنت داخل المنزل •

 .ابق داخل المنزل -١

قم بحماية نفسك تحت مكتب أو طاولة خشبية أو قف في مدخل أو زاوية أو قبو مدعم، أو  -٢

 . الذكراألنفةاستند إلى جدار داخلي كما صنعت في التدريبات 

 الكتب ودواليب أطباق الصيني توخزاناابتعد عن النوافذ واألبواب والزجاج والمرايا  -٣

 .والمواقد إلى حين توقف الهزة

 . أو اللهب المكشوف أثناء الهزة وما بعدهاال تستعمل الشموع أو الكبريت -٤

 .أطفئ جميع النيران -٥

 

 :إذا حدث وأن كنت في المطبخ •

 واختبئ بسرعة تحت أي منضدة أو طاولة أو في  الموقد عند أول إشارة لالهتزازأطفئ

 .مدخل

 :إذا كنت خارج المنزل •

 .اذهب إلى األماكن الخالية -

 .ابتعد عن المباني والجدران وخطوط القوى الكهربائية واألشجار -

ال تهرول بين المباني المتهالكة أو بالقرب منها ألن معظم الخطر يأتيك من األشياء المتساقطة  -

 .خارجيةقرب الجدران ال
 
 :إذا كنت في مكان عام مزدحم •

ال تندفع إلى المخرج حيث أن هناك أناس آخرون سيفكرون بنفس الطريقة وسوف يتجهون  -

 .إلى المخرج كذلك

 .ابتعد عن رفوف العرض التي تحتوي على أشياء عرضة للسقوط -

 

 :إذا كنت في بناية عالية •

 .ن الخارجيةأدخل تحت مكتب أو مقعد، وابتعد عن النوافذ والجدرا -



 .ابق داخل المبنى وفي نفس الدور -

 .ال تندهش إذا انطفأت األنوار الكهربائية وأطلقت صافرة إنذار الحريق -

 .ال تستخدم المصاعد أبداً -

 

 :إذا كنت تقود سيارتك •

 .اتجه إلى جانب الطريق وأوقف السيارة -

 .أبق داخل سيارتك حتى ينتهي الزلزال -

ذر، وأنتبه للطريق خشية الوقوع في األماكن المدمرة عند توقف الزلزال تحرك ببطء وح -

 .بسبب الزلزال

وقد تنهار . إذا كان الزلزال شديداً فال تحاول عبور الجسور والكباري التي أصابها الضرر -

 .بسبب الهزات التي تلي الزلزال الرئيسي

 

 :بعد الزلزال: ثالثاً

 :عندما يتوقف اهتزاز األرض

 :فتش عن اإلصابات -١

ضع فمك فوق فم الشخص المختنق ( بطريقة الفم للفم أنعشهف شخص ما عن التنفس، إذا توق •

 ).وأنفخ بانتظام حتى يعود المصاب إلى التنفس

 إيقاف السيارة تحت الكباري والجسور أو بجوار المباني أو خطوط الضغط العالي احذر •

 .الكهربائية

تنقل المصابين بإصابات أوقف نزيف الجروح، وذلك بالضغط المباشر على الجرح وال  •

 .خطيرة، إال إذا كان بقاؤهم سوف يعرضهم مباشرة لمزيد من اإلصابة

 .غط المصابين ببطانيات لتدفئتهم •

ال تستخدم الهاتف إال إذا وجدت إصابات بالغة ولمزيد من المعلومات عن الطوارئ، يمكنك  •

 .الرجوع إلى آخر الكتاب

 . الركام المتساقط والزجاج المحطمالبس حذاء، خاصة في المناطق القريبة من •

 

 
 



 :تأكد من المخاطر -٢

 الحرائق الصغيرة إذا أمكن، وإذا تعذر عليك ذلك فغادر منزلك حاالً وانذر جميع أطفئ •

 .جيرانك

تأكد من خطوط الغاز والماء والكهرباء، وافحص األدوات للتعرف على مقدار تلفها، إذا كنت  •

ورة، اقفل الصمام الرئيسي للغاز، وافتح النوافذ، وال تشم رائحة الغاز أو ترى أنابيب مكس

 .تفتح صمام الغاز أو توصل الكهرباء مرة ثانية إلى أن يتم فحص منزلك من قبل المختصين

 ).كبريت(ال تفتش أبداً عن مكان تسرب الغاز بإشعال عود ثقاب  •

لزال حتى تتأكد بعد حدوث الزال تستخدم الكبريت، الوالعات، اللهب المكشوف، أو الشمعة  •

 .من عدم وجود تسرب الغاز

. ال تستخدم مفاتيح الكهرباء أو األدوات الكهربائية إذا كان لديك شك في أن الغاز قد تسرب •

 .الكهربائي قد يشعل الغاز المتسرب من األنابيب المكسورةذلك ألن الشرر 

 .ية بمنزلكاقطع دائرة الطاقة الكهربائية إذا وجدت أي عطب في األسالك الكهربائ •

ال تلمس األسالك الساقطة على األرض، وال تلمس األجسام الملتصقة بها أو نوع من األسالك  •

 .أو األدوات الكهربائية المحطمة

 .أفصل صمام الماء الرئيسي إذا كان األنبوب مكسوراً •

ة نظف األرضية من األدوية المنسكبة ومواد تبييض الغسيل والبنزين والسوائل األخرى القابل •

 .لالشتعال

 صنابير تفريغ حوض أغلقتأكد من سالمة الصرف الصحي قبل استخدام دورات المياه،  •

 .االستحمام والمغاسل لمنع عودة دخول مياه المجاري إلى منزلك

تأكد من إمداد المياه والغذاء، إذا كان الماء مقطوعاً فاستخدم مياه الطوارئ الموجود في  •

 .المنزل

 . الشقوق والكسور والتلفافحص المبنى للكشف عن •

تأكد من سالمة الدواليب والخزانات الصغيرة، افتح األبواب بحذر، وكن حذراً من األشياء  •

 .التي قد تسقط من فوق الرفوف

لتلقي المعلومات واالستعالم عن ) أو راديو السيارة( إذا كان يعمل بالبطارية افتح الراديو •

 .األضرار

 . عن الطوارئال تستعمل الهاتف إال لإلبالغ •



 .ال تقترب من المباني التي أصابها الدمار، ألن الهزات الالحقة قد تحطمها تماماً وتنهار عليك •

 . الزجاجانكسارال تأكل أو تشرب شيئاً مكشوفاً قرب  •

 .ال تستخدم سيارتك ما لم يكن هناك طارئاً ملحاً •

طقة ساحلية، فقد تجرفك التضرر، وخاصة إذا كنت في منال تذهب للتنزه في المناطق شديدة  •

 .األمواج الزلزالية

 .اترك الشوارع خالية لتسهيل مرور سيارات الطوارئ حتى ال تعرقل جهود فرق اإلنقاذ •

 .احذر نشر الشائعات •

 .استخدم شوايات الفحم النباتي لطهي طعامك في حاالت الطوارئ وليكن ذلك خارج المنزل •

 أقل شدة من الزلزال الرئيسي، ومع ذلك بعض كن مستعداً للهزات الالحقة، وهي في العادة •

 أضرار إضافية للمنشآت التي أصابها الضعف من إلحداثمنها قد يكون من العنف بما يكفي 

 .جراء الهزة الرئيسية

 .كن مستعداً لتقديم المساعدة إذا استدعتك الشرطة أو الدفاع المدني أو الجهات ذات العالقة •

 .إذا طلب منك دخولها وعليك البقاء في أماكن اإليواءال تدخل المناطق المدمرة إال  •

 

 :إذا تحتم عليك إخالء منزلك -٣

وفي . اكتب رسالة وضعها في مكان واضح للعيان تبين فيها المكان الذي أنت موجود فيه

هذه المواضع . حالة تفرق األسرة اكتب قائمة بالمواضع التي يمكن أن تالقي بها أفراد أسرتك

 .ان أو األصدقاء أو األقارب أو المدارس أو المراكز العامةتكون بيوت الجير

 

 التاليتذكر أن تحمل معك 

 .أدوية العالج وحقيبة اإلسعافات األولية )أ 

 .كشاف وراديو وبطاريات )ب 

 .أوراقك الهامة وإثبات الهوية والمجوهرات والنقود )ج 

 .طعام وحقائب النوم أو بطانيات ومالبس إضافية )د 

 



 :البراكين: خامساً
براكين عبارة عن فوهة بركانية أو شق في القشرة األرضية تتدفق من خاللهما الصهارة ال

وقد تنتشر . البركانية على هيئة حمم وغازات حارة وسوائل إلى سطح األرض أو في قاع البحر

الحمم لتغطي مساحات كبيرة من األرض نظراً لقلة لزوجتها وكثافتها العالية وهذه تسمى بالحمم 

أو تنتشر بالقرب من فوهة البركان مكونة مخاريط بركانية للزوجتها العالية ) قاعدية(ة البازلتي

 ).حمضية(وهذه تسمى بالحمم الريواليتية . وكثافتها المنخفضة

 

 : عند ثورة البركانإتباعهااإلجراءات التي يجب 

 .استمع للمعلومات واإلرشادات من الراديو -١

 .خفض إذا كان الرماد البركاني يتساقط بكثافةاحم نفسك ولكن ليس في مبنى سقفه من -٢

 .تجنب القبو واألماكن المحصورة والتي ربما تتراكم بها الغازات -٣

 .تحرك إلى المناطق ذات التضاريس الخشنة العالية وابتعد عن األجزاء المحورية في الوديان -٤

وابل من وبقية جسمك إذا تحركت في منطقة يتساقط منها البس غطاء مناسباً على رأسك  -٥

 .الرماد البركاني

يمكن حماية نفسك من الغازات البركانية السامة بالتعرف على نقص األكسجين بتجربة بسيطة  -٦

وهي إضاءة شمعة وبالتالي استخدام األقنعة والكمامات للحماية من أضرارها، ولمزيد من 

 .ضد الغبار ويتم تنظيفه من آن آلخر) فلتر(الحماية يمكن تركيب مرشح 

عدم وجود كمامات يجب أن تتنفس من خالل قطعة قماش أو منديل مبلل كمرشح ضد عند  -٧

 .الغبار أو المواد السامة ويلزم غسل القماش أو المنديل بالماء من آن آلخر

 .استخدام النظارات لحماية العيون من جزيئات الرماد الحاريجب  -٨

 . عن منطقة ثورة البركاناحمل كشاف يدوي حتى لو كان في النهار وأسرع بعيداً ما أمكن -٩

 . الدفاع المدني لتحمي نفسكإرشاداتاتبع  -١٠



 :الزوابع: سادساً
 ميل في ٢٠٠الزوبعة هي عاصفة قوية مصحوبة برياح ملتوية الشكل تبلغ سرعتها حوالي 

، وتتضح بأنها دائرية الشكل، وعلى هيئة سحب اسطوانية من اللون البني إلى اللون الساعة

 . كصوت الطائرة أو قطار متحركاألسود، ولها صوت

في مساحة صغيرة من األرض  اإلطالقوالعواصف القصيرة من أعنف الظواهر الطبيعية على 

 .ومن أكثرها دماراً وهي تصاحب األعاصير دائماً وتتقدمها

 :معناه أنها ربما تحدث في منطقتك أو بالقرب منك، لذلك اتبع ما يلي: التنبيه بوقوع الزوبعة

ى الراديو أو التلفزيون لمعرفة األحوال الجوية، راقب السماء، إذا رأيت أي شكل دائري استمع إل

 .أو اسطواني بلغ عنه بالهاتف فوراً إدارة الدفاع المدني أو الشرطة أو مصلحة األرصاد الجوية

و ال تستخدم الهاتف للحصول على المعلومات، بل استمع إلى نشرة األحوال الجوية المذاعة بالرادي

 .أو التلفزيون

إذا صدر اإلنذار بهذا الخصوص فأنه يعني أن الزوبعة شوهدت بالفعل أو في جهاز الرادار، لذلك 

 :اتبع ما يلي

اتخذ االحتياطات الضرورية فوراً لحماية نفسك لكي ال تطير أو تضرب باألشياء والساقطة أو  -١

 .تصاب باألنقاض المتطايرة

بئ أسفل في كهف أو بناية مسلحة، ولكن إذا لم توجد هذه إن أفضل أنواع الحماية هي أن تخت -٢

 .األنواع، هناك أماكن أخرى يمكن اللجوء إليها

 :إذا كنت في منزلك •

اذهب إلى الغرفة السفلية المعدة للحماية من العاصفة إذا كان لديك واحدة منها، وإذا  -١

 الحماية تحت لم يكن لديك غرفة معدة لهذا الغرض اذهب إلى زاوية البدروم، واتخذ

 .طاولة قوية، ولكن ليس تحت المعدات القوية في الطابق األعلى

إذا لم يوجد بدروم في منزلك، اختبئ بالجزء األوسط من منزلك في الدور السفلي أو في  -٢

 .حجرة صغيرة كدورة المياه أو الحمام أو تحت أثاث قوي ومتين

 .ةابتعد عن النوافذ لتفادي األنقاض والشظايا المتطاير -٣

 .إذا كنت في الخارج غادر السيارة فوراً إلى أقرب ملجأ -٤

 



 :إذا كنت في مكان العمل في بناية •

اذهب إلى داخل المبنى في أحد الدروب في أسفل البناية أو إلى منطقة معينة للحماية في مثل 

 .هذه الظروف

 

 :إذا كنت في المدرسة •

عليمات خاصة بالتدابير التي يمكن اتبع التعليمات الصادرة من سلطات المدرسة، وهذه الت

 .اتخاذها لتحمي نفسك في مداخل الطوابق لبناية المدرسة

 

 :إذا كنت في أرض فالة •

اتخذ لك غطاءاً واستلق منبسطاً في أقرب مكان منخفض، مثل جدول أو مجرى، عبارة أو 

 .سد، وغط رأسك بذراعيك

 

 :الصدوع والشقوق والهبوط األرضي: سادساً
 والشقوق والهبوط األرضي نتيجة لعوامل طبيعية كالزالزل وإذابة بعض الصخور تحدث الصدوع

بواسطة السيول أو المياه الجارية أو نتيجة لضعف التربة أو تحدث نتيجة العوامل البشرية 

الذهب والحديد والملح (أو المعادن المختلفة من باطن األرض ) الماء والبترول والغاز(كاستخراج 

وحيث أن حدوث الصدوع والشقوق والهبوط األرضي )  من الثروات الطبيعيةوالفحم وغيرها

يعتبر خطراً على المارة وخصوصاً أصحاب السيارات وكذلك المواشي فأنه يجب عند رؤيتها 

 :إتباع اآلتي

وضع أشارات تحذيرية تدل على وجود صدع أو شق أو حفرة لتالفي سقوط المارة فيها مثل  )١(

 .الخ...أللواح الخشبية مع قماش أحمر أو برميل إقامة أجسام بارزة كا

إبالغ أقرب مركز للدفاع المدني أو الشرطة بذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة وذلك بعمل  )٢(

سياج من األسالك الشائكة أو عمل حاجز ترابي بارتفاع متر على األقل كحل مبدئي ووضع 

رضي وإبعاد مسارات الطرق لوحات تحذيرية عاكسة ليالً تدل على وجود صدع أو هبوط أ

 .عنها وذلك لحماية المواطنين من الوقوع فيها

 .ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المسئولة لتفادي التصدعات والتشققات قدر اإلمكان )٣(



عدم إقامة أية منازل جديدة حول التصدعات أو التشققات أو الهبوط األرضي وضمن المناطق  )٤(

 .ة لمزيد من التصدع والهبوطضعيفة البنية حتى ال تكون عرض

إبالغ وزارة الصحة بتحليل مياه اآلبار في المناطق المتضررة بالصدوع والشقوق والهبوط  )٥(

 .األرضي لمعرفة وجود أي تلوث ناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي

يجب إتباع نوع البناء والمواصفات التي تتناسب مع طبيعة وتربة كل منطقة والتأكد من  )٦(

 .قبل أصحاب المباني والمنشآتتنفيذها من 

يجب على المواطنين إخالء منازلهم القريبة من الصدوع النشطة التي تصاحبها حركات  )٧(

 .رأسية أو أفقية وإقامة مباني في مواقع مناسبة خارج منطقة الخطر

يجب المحافظة على المياه وعدم اإلسراف في استخدامها، ألن ضخ المياه الجوفية بكميات  )٨(

 كمية المياه التي تغذي الخزان الجوفي ينتج عنه انخفاض ضغط المياه الحاملة كبيرة تفوق

 .للطبقة وبالتالي انخفاض وتصدع في سطح المنطقة

يجب على المزارعين الحد من التوسع الزراعي في المناطق التي ال تتوفر فيها المياه الجوفية  )٩(

 .ى توفير المياه الجوفيةبغزارة واستخدام وسائل وطرق الري الحديثة التي تساعد عل

 .ردم الهبوط والتصدعات والتشققات بعد دراستها من قبل جهة فنية متخصصة )١٠(

يجب عند مالحظة أية ظواهر صدوع أو شقوق أو هبوط جديدة أن تبلغ عنها الجهات  )١١(

 .المختصة لمراقبة تطورها بشكل دوري

 عنها الجهات المختصة ألن يجب عند مالحظة شبكة المياه تالفة وتتسرب منها المياه أن تبلغ )١٢(

تسرب المياه من األنابيب يؤدي إلى نشؤ مجاري ومسالك باطنية ينتج عنها انهيارات 

 .وتشققات أرضية في المناطق العمرانية والطرقات



 :إجراءات عامة: الحادي عشر
 

 االحتياطات الواجب اتخاذها تحسباً لهجوم باألسلحة التقليدية )أ 

 .يةالهدوء والتصرف بحكمة ورو -١

 .البقاء داخل المنزل -٢

 .إسدال الستائر على النوافذ لمنع تطاير الزجاج أو لصقها بشريط لهذا الغرض -٣

 .االحتماء بإحدى زوايا المنزل بالدور األرضي أو النزول إلى القبو -٤

 

 : بعد انتهاء حالة الطوارئإتباعهااإلجراءات التي يجب  )ب 

 .تفقد أفراد أسرتك -١

كن المتضررة ألنه قد يعرضك للخطر ويعيق الجهات تجنب التجمع بالقرب من األما -٢

 .المختصة من أداء واجبها

 . الروح المعنويةإلضعافال تصدق الشائعات وال ترددها ألنها سالح يستخدمه العدو  -٣

إذا كنت تقود سيارتك فعليك مراعاة إفساح الطريق لسيارات الدفاع المدني وسيارات  -٤

 .الطوارئ

 . على األصدقاء فقد تعيق النجدة عنهم أكثر مما تساعدهمال تستعمل الهاتف لالطمئنان -٥

 حتى ولو كانت مألوفة لديك، ألنها ال تقترب من األجسام الغريبة التي تجدها على األرض -٦

قد تكون شراكاً خداعية قابلة لالنفجار، كل ما عليك وضع عالمة بالقرب منها وإبالغ 

 .السلطات المختصة بها

 



 :فايات وكيفية استخدامهاأنواع الط: الثاني عشر

 

 : طفاية البودرة المتعددة األغراض -١
كما وأنها تستخدم في ) أ، ب، ج، د(في الغالب تستعمل في القضاء على جميع أنواع الحرائق 

القضاء على الحرائق الناتجة عن المواد الكهربائية حيث أنها في الغالب غير موصلة للتيار 

 ١٠٠٠ي الحرائق الكهربائية التي يزيد فرق الجهد فيها عن الكهربائي وال ينصح باستخدامها ف

 .فولت

 

 :طفاية ثاني أكسيد الكربون -٢
). ب،ج(والتيارات الكهربائية ) السوائل(تستعمل في إخماد أنواع الحرائق الناتجة عن الزيوت 

لتسمم عند وهذا النوع يؤدي إلى ا) أ،د(لكنها ال تستخدم في حرائق المواد الصلبة والمواد المعدنية 

 .استعماله في أماكن ضيقة

 

 :طفايات الهالون -٣
جميع أنواع الحرائق البسيطة ولكنه أكثر فعالية لمعالجة الحرائق يتم استعمال هذا النوع لمكافحة 

الناتجة عن الزيوت والتيارات الكهربائية والمحركات واألجهزة الدقيقة وهو كذلك سام وذو تأثير 

 .على طبقة األوزون

 

 :حريق الرغوةطفاية  -٤
تستعمل في إخماد الحرائق البسيطة المنبثقة عن المواد السائلة والصلبة وال يستخدم للحرائق 

 .الناتجة عن الكهرباء ألنه موصل للكهرباء مما يعرض الشخص للخطر

 

 :طفايات الماء -٥
ئلة يتم استعمالها في مكافحة حرائق المواد الصلبة وال تستعمل في إخماد حرائق المواد السا

 .والحرائق الناتجة عن التيار الكهربائي

 



 :كيف تستخدم الطفاية

 .اسحب مسمار اآلمان -١

 .أضغط على المقبض إلى أسفل -٢

 .وجه الخرطوم نحو قاعدة الحريق -٣

 

 :اإلسعافات األولية: الثالث عشر

 
 :اإلسعاف األولي الالزم في حاالت النزيف

 .د جروح أخرىيجب التأكد من حالة المصاب والتركيز على عدم وجو )١

احضر قطعة نظيفة من القماش وضعها على حافتي الجرح مع الضغط لمدة ربع ساعة  )٢

 .حتى ينقطع النزيف

يجب وضع المصاب مستلقي على ظهره مع المراعاة بأن تكون قدميه أعلى من مستوى  )٣

 الضغط على إبقاءرأسه كما يجب وضع العضو المصاب إلى أعلى من مستوى القلب مع 

 .الجرح

 . يحدث إغماء للمصاب وإذا اشتدت الحالة قد يؤدي للوفاةقد )٤

 

 :طرق إسعاف ضربة الشمس

 .نقل المصاب إلى أقرب مكان بارد )١

 .خلع مالبس المصاب وخاصة التي تحيط بالصدر والرقبة )٢

وضع كمادات ثلج على أطراف المصاب ولفه بقطعة قماش مبلله لكي يساعد على خفض  )٣

 .درجة حرارته

 .اب سوائل بكثرة وقليل من ملح الطعام إذا لم يكن بغيبوبة المصإعطاءيفضل  )٤

 

 :الكسور

 :كيفية التعرف على الكسور وذلك بوجود األعراض التالية

 .وجود ازرقاق وتورم حول منطقة الكسر )١

 .شعور المصاب بألم شديد عند تحريك الطرف المكسور )٢



 .وجود تشوه في العضو المكسور )٣

 .وجود نزيف مصاحب للكسر المفتوح )٤

 

 :طرق إسعاف الكسر

 .لمنع حدوث أي مضاعفات للمصاب يجب عدم تحريك الطرف المكسور ما أمكن )١

يجيب وضع جبيرة مناسبة لتثبيت الطرف المكسور وذلك باستخدام قطعة مناسبة من  )٢

 .الخشب

 .يجب تثبيت طرفي الكسر على الجبيرة وذلك باستخدام الربائط )٣

 . ثابتاً وذلك لتخفيف األلم عنهوإبقاءه المكسور يجب استخدام عالقة لتثبيت الطرف العلوي )٤

 .يجب نقل المصاب ألقرب مركز طبي أو مستشفى )٥

في حالة االشتباه بكسر في العمود الفقري يجب عدم تحريك المصاب ما أمكن ونقله  )٦

 .للمستشفى بسرعة أما بحمله على لوح خشبي مستقيم أو نقله بواسطة أربعة أشخاص

 

 :مالحظة

 نعزيزي المواط

 ما بإتباع له االصطناعيإذا كان المصاب يجب صعوبة في التنفس فقم فوراً بإجراء التنفس  )١

 :يلي

 . فتحتي أنف المصاب بالضغط عليها بإصبعيكأغلق -

 .خذ نفساً عميقاً وضع فمك على فم المصاب -

 .ادفع الهواء من رئتيك إلى رئتيه -

 . لرئتيه بأن تلفظ الهواء خارجاًقم بذلك أربع مرات سريعة على التوالي دون أن تعطي فرصة -

إذا كان قلب المصاب متوقفا عن النبض فقم بالضغط على القلب وإجراء عملية التنفس  )٢

 . كرر ذلك عدة مرات متتاليةاالصطناعي

 وعاد النبض والتنفس طبيعيين فقم بنقله إلى المستشفى إذا قليالإذا تحسنت حالة المصاب  )٣

 .دعت الحاجة إلى ذلك

 



 ةالخاتمــ

 ...وبعد 
ها نحن بعون من اهللا وتوفيقه وضعنا بين يديك أخي المواطن دليالً لك في حال الطوارئ ليكون 

على أننا يجب أن نكون . معيناً لك على سلوك السبيل األمثل لتفادي ما قد يعترضك من أخطار

يل، ولنتخذ من نهج مدركين سلفاً أن ذلك كله ال يعدو سبباً وعلى اهللا االتكال هو موالنا ونعم الوك

قدوتنا رسولنا عليه أفضل الصالة وأتم التسليم منهاجاً لنا في الكرب حيث كان دعاؤه عليه الصالة 

ال إله إال اهللا العظيم الحليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب : "والسالم

 إني كنت من الظالمين، يا حي يا السموات واألرض ورب العرش الكريم، ال إله إال أنت سبحانك

قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا اهللا ونعم 

 "الوكيل

 

 :أخي المواطن

 إال لنا ذلك يتأتىهذه دعوة صادقة لك لمساعدتنا على وقاية نفسك من كل خطر قد يعترضها ولن 

 .خطوة من خطوات حياتناحينما نجعل السالمة رفيقاً لنا في كل 

 

 .وقانا اهللا وإياكم الشرور

 .إنه سميع مجيب

 


