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متهيد

احلماية، هي جمموعة من املبادئ والِقيم املعرفية والو�سائل والتطبيقات، التي يلجاأ اإليها الإن�سان عند مواجهة خطر ما، اأو عند وقوع اأو توّقع حادث ما. والغر�س منها 

هو درء هذا اخلطر ومنع وقوعه، اأو التخفيف من ِحّدته واآثاره ال�سلبية يف حال حدوثه.

وتنطلق احلماية الفّعالة والناجعة، من نقطة ال�ستعداد، التي ت�سّكل »اخلطوة الأهم نحو احلماية«، والركيزة التي ُتبنى عليها عمليات احلماية، التي توؤّدي - اإذا ما مّت 

اعتماد تفا�سيلها بدّقة والتزام - اإىل �سماٍن اأكرب ووقاية اأف�سل، حلياة النا�س وممتلكاتهم، وبالتايل، للدولة ومكت�سباتها.

م اإليك �سل�سلة من املفاهيم والأ�ساليب، التي ت�ساعدك، يف ُمتلف احلالت الطارئة، على جتّنب املخاطر التي تهّدد حياتك و�سالمتك، كما حياة  يف هذا »الدليل«، نقِدّ

�سرتك واملُحيطني بك، اأو الذين ُت�سادفهم اأثناء تنقالتك، يف الطرق اأو يف املدر�سة اأو يف مكان العمل.
ُ
و�سالمة اأ

وي�ساعدك هذا الدليل - اأي�سًا - على كيفية حماية ممتلكاتك وممتلكات الآخرين، من فردية وجُمتمعية، عرب توجيهات ون�سائح، تتوافق مع ُمتلف اأ�سناف املخاطر 

وطبيعتها، اإن يف حالت ال�سلم اأو اأثناء احلروب وال�سطرابات والكوارث.

َيُدُلّك هذا الدليل على اأف�سل الطرق واأحدثها، يف حماية نف�سك، ويف جندة الآخرين. فهو يعر�س كيفية القيام بالإ�سعافات الأّولّية لوقف نزيف دموي، اأو ملعاجلة حروق 

وك�سور، اأو لإنعا�س ُم�ساب تعّر�س لأزمة قلبية اأو حلالة اختناق. 

م ن�سائح من اأجل ال�سالمة اأثناء وقوع احلرائق، ويف كيفية التعاطي مع مكّونات الأمكنة، من مباٍن وجتهيزات وتقنيات طاقة.  وُيقِدّ

ويعر�س كيفية التعامل مع حالت الطوارئ يف اأوقات ال�سلم، مبا يعني مواجهة الكوارث الطبيعية والنقطاع املفاجئ للتيار الكهربائي، واتخاذ احتياطات التمّون الغذائي. 

وير�سُدك اإىل اأف�سل الطرق يف التعامل خالل احلرب لتفادي الأزمات املُختلفة التي قد تن�ساأ عنها، على م�ستويات ال�ستهالك والترّبع بالدم والإنذار وجتهيز املالجئ 

واحتياطات الدفاع. 

ويوؤّكد الدليل على اأهمية تاأمني »احلقيبة اجلاهزة«، وُيعينك على �ُسُبل تفادي التهديدات الإرهابية املُحتملة، من كيماوية وبيولوجية، كما يف كيفية جتّنب ماطر الهجمات 

بالقنابل.

وير�سدك - ختامًا - اإىل كيفية الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�سة يف حالت الطوارئ.
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الربق وال�صواعق

الربق، هو ال�سوء املُبهر، الذي يظهر فجاأة يف قلب ال�سماء عند ا�سطراب الأحوال اجلوية. وهو عبارة عن �سرارة قوية ناجتة عن ت�سادم 

بني �سحابتني، حتمل اإحداهما �سحنة كهربائية �سالبة، والأخرى موجبة. ويعقب هذا ال�سوء �سوٌت عاٍل قادم من اجتاه ال�سماء، ي�سمى 

»الرعد«. وُيطلق على الثنني معًا ا�سم »ال�ساعقة«.

والربق عادة ل يكون �سارًا، اأما ال�سبب فهو اأن معظم �سحناته ل ت�سل اإىل الأر�س. وعلى اأية حال، فاإن الربق ُيظهر قّوته من اآن لآخر يف 

اقتالع �سجرة، اأو هدم مدخنة اأو قتل �سخ�س اأو حيوان.

وقد ات�سح اأن معظم هوؤلء الذين �سعقهم الربق كانوا ي�ستظّلون اأو يحتمون ب�سجرة، وهذا هو اأخطر ما يفعله الإن�سان حينما تثور عا�سفة 

رعدية. ذلك لأن الأ�سجار واملباين العالية ت�ساعد �سواعق الربق على الو�سول اإىل الأر�س. ومن اأجل هذا كان احلر�س على تزويد اأ�سطح 

املباين مبانعات ال�سواعق، وهي اأ�سرطة معدنية متت�ّس الكهرباء وت�سرف �سحنتها القاتلة اإىل جوف الأر�س.

ويعمل مانع ال�سواعق على امت�سا�س �سحنتها، وتفريغها يف الأر�س ب�سالم، بعيدًا عن املبنى، لأن الطاقة املُذهلة لل�ساعقة قادرة على 

تدمري اأي �سيء يقع يف طريقها.
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كيف تتجّنب خماطر الربق؟

ف بوعي، وابحْث عن مالٍذ اأكرث اأمانًا، وجتّنب القرتاب من الأج�سام  د عا�سفة رعدية املنطقة التي تكون موجودًا فيها، ت�سرَّ عندما تهدِّ

املعدنية اأو الحتماء حتت �سجرة عالية.

اإذا كنَت داخل البيت

ومتديدات  الأنابيب  لأن  ال�ستحمام،  • جتنَّب 
احلّمام ُيكن اأن تو�سل الطاقة الكهربائية 

للربق.

اإّل  باأ�سالك،  د  املزوَّ الهاتف  ا�ستعمال  • جتنَّب 
يف احلالت الطارئة. فالهواتف الال�سلكية 

واخلليوية تكون اآمنة ال�ستعمال يف مثل هذه 

احلالت.

الكهربائية  واملعدات  الأجهزة  بف�سل  • ُقْم 
عن م�سدر التيار )مثل احلوا�سيب الآلية(، 

واأطفئ اأجهزة تكييف الهواء. فالطاقة 

الناجتة عن الربق ُيكن اأن ت�سبِّب �سررًا 

خطريًا.

اأثناء ح�صول الرعد، جتنَّب القيام مبا 

يلي

واملعّدات  والأجهزة  الهاتف  • ا�ستعمال 
الكهربائية.

العالية. الأ�سجار  حتت  • الوقوف 
املرتفعة. الأماكن  يف  اأو  اخلارج  يف  • البقاء 

املعدنية. الأج�سام  • مل�س 
والأنابيب  املعدنية،  الأ�سوار  من  • القرتاب 

وال�سكك احلديدية.

اإذا كنَت خارج البيت، اإبحْث عن املالذ 

االآمن 

َمركبة. اأو  مبنى  اإىل  • التجئ 
يف  احتِمِ  الغابات،  اأو  املفتوحة  الأماكن  • يف 

منطقة منخف�سة، مثل مكان تنمو فيه اأ�سجار 

�سغرية بكثافة.

ُكروية  و�سعية  ُخْذ  مفتوحة،  منطقة  • يف 
بالزحف على الأر�س.

نحو  ه  توجَّ البحر،  يف  وجودك  �سادف  • اإذا 
ال�ساطئ.

اأو  نارية،  اأو  هوائية  دراجة  تقود  كنَت  • اإذا 
ل عنها. عربة جولف، ترجَّ

على  اآخرين،  اأ�سخا�س  مع  عًا  متجمِّ ُكْنَت  • اإذا 
اجلميع اأن يتفّرقوا. 
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الفي�صانات

�سة لها. وكلما زادت �سرعة جريان  الفي�سانات هي اإحدى الظواهر الطبيعية التي حتدث نتيجة زيادة من�سوب املياه يف املجاري املُخ�سَّ

ق املياه  املياه ازدادت معها كمية الفي�سان والعك�س �سحيح. وهي تراكم اأو تزايد املياه التي تغمر الأر�س، وُيكن اأي�سًا اأن تنطبق على تدفُّ

من املّد واجلْزر. تاأتي الفي�سانات غالبًا نتيجة ملا يلي:

الغزيرة. الأمطار  هطول  م�ستويات  يف  زيادة  • حدوث 
والأعا�سري.  القوية  العوا�سف  • هبوب 

املياه. من  كبرية  كميات  تختزن  التي  ال�سدود  • انهيار 
وقوع  اأعقاب  يف  اأو  اجلبال،  على  الثلوج  ذوبان  ب�سبب  اأو  الغزيرة،  الأمطار  هطول  نتيجة  البحار،  مياه  م�ستوى  يف  مفاجئة  • زيادة 

الهّزات والزلزل الأر�سية اأو يف قيعان البحار )ت�سونامي...(، اأو نتيجة حدوث تغيري يف �سغط املياه اأ�سفل املحيطات.

وتكون معظم الفي�سانات �سارة، لأنها قد توؤّدي اإىل خ�سائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات)منازل، موا�سي، �سيارات...( واملن�ساآت العامة 

)مباٍن، ج�سور واأنفاق، خطوط الهاتف والتيار الكهربائي...(، كما اإىل جرف الطبقة العليا للرتبة. فعلى امل�ستوى الب�سري، قد تت�سبَّب 

الفي�سانات يف حالت وفاة نتيجة، الغرق اأو ال�سعق بالتيار الكهربائي، اأو نتيجة لالأوبئة والأمرا�س التي تنت�سر ب�سبب التلّوث املُحتمل 

ملياه ال�سرب وال�ستخدام على حّد �سواء. كما قد تت�سبَّب يف حدوث نق�س حاّد يف املواد الغذائية، ل�سيما يف املناطق التي حتا�سرها املياه 

وي�سعب الو�سول اإليها ب�سهولة، اأو نتيجة لغرق املحا�سيل الزراعية، وبالتايل َتَلِفها. 

ويكن للخرباء ومراكز الأر�ساد اجلوية توّقع ح�سول الفي�سانات عرب متابعتهم للتقلُّبات اجلوية املُختلفة، وبالتايل التنبيه اإىل املخاطر 

املُحتملة. لكن، يبقى اتخاذ اإجراءات احليطة واحلذر �سروريًا وواجبًا، على امل�ستويني الفردي واجلماعي، لتاليف وقوع ما ل حُتمد ُعقباه. 

وتاأتي ال�سرعة يف تنفيذ عمليات الإخالء يف مقّدمة هذه الإجراءات.
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االإخالء واالنتقال اإىل منطقة مرتفعة

اإذا كنت داخل �صيارة:

موؤ�سرات  اإىل  وانتبه  �سديد،  وبحذر  تام  بوعي  ف  • ت�سرَّ
الفي�سان.

معك. ن  ومِبَ بك  تودي  فقد  املغامرة،  اإىل  بتاتًا  تلجاأ  • ل 
من  َعْت  ُو�سِ لأنها  الأمنية  احلواجز  ب�سيارتك  تتجاوز  • ل 

اأجل �سالمتك.

املياه  من�سوب  يرتفع  منطقة  يف  �سيارتك  علقت  ما  • اإذا 
فيها ب�سرعة، اتركها على الفور وحاول الو�سول اإىل 

منطقة اأكرث ارتفاعًا.

هناك  كانت  اإذا  ال�سرطة  اأو  املدين  الدفاع  باإدارة  • ات�سل 
حاجة للم�ساعدة.

اإذا كنت يف البيت، اتبْع اإحدى اخلطوات التالية:

املذياع  عرب  التطّورات  متابعة  عليك  ولكن  اأنت،  حيث  • اإبَق 
)الراديو( اأو التلفاز ملتابعة، وال�ستعداد لتنفيذ التعليمات التي 

تاأتيك من اجلهات املعنية )ال�سرطة مثاًل( بالإخالء.

حافظ  املنزل،  يف  البقاء  اخلطر  من  اأن  اعتقدَت  ما  • اإذا 
على هدوئك وات�سل بال�سرطة )وزّودها باملعلومات الالزمة( 

للم�ساعدة والإخالء الفوري.

وال�سيول  الأمطار  جماري  عن  بعيدًا  مرتفعة،  منطقة  اإىل  • انتقل 
والأودية وال�سدود واجلبال.
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الهّزات االأر�صية والزالزل

ُيكن  ل  كما  بوقوعها،  التنّبوؤ  ُيكن  ل  التي  الطبيعية  الظواهر  اإحدى  هي  الزلزل 

واأ�سرارها،  كوارثها  من  للحّد  الالزمة  ال�ستعدادات  اتخاذ  بالإمكان  بل،  تفاديها، 

بارتدادات،  ُمتبعة  �سريعة  اأر�سية  اهتزازات  عن  عبارة  وهي  وقوعها.  وبعد  اأثناء 

كها يف باطن الأر�س، نتيجة  ر ال�سخور وحتُرّ ُتدعى: »اأمواج زلزالية«، تعود اإىل تك�ُسّ

ك ال�سفائح الأر�سية. وقد ين�ساأ الزلزال كنتيجة  ملوؤثرات جيولوجية ينجم عنها حتُرّ

لأن�سطة الرباكني اأو لوجود انزلقات يف طبقات الأر�س.

اأو  جديدة،  اأخرى  ظهور  اأو  الينابيع،  ون�سوب  الأر�س  ت�سّقق  اإىل  الزلزل  توؤّدي  وقد 

عالية  اأمواج  حدوث  واأي�سًا،  الأر�سية،  الق�سرة  يف  وانخفا�سات  ارتفاعات  حدوث 

حتت �سطح البحر )ت�سونامي(، ف�سال عن اآثارها التخريبية على املباين واملوا�سالت 

وبينما  ريخرت.  مقيا�س  وفق  درجات،   10 اإىل   1 من  الزلزال  قّوة  د  و حتَدّ واملن�ساآت. 

ة  اأيَّ حُتِدث  اأّل  املُمكن  من  اإذ  »خفيفة«،  درجات  اإىل4   1 من  الزلزال  قوة  ُتعترب 

بني  ما  قوتها  ترتاوح  التي  الزلزل  فاإن  واملمتلكات...  الأرواح  ُم�ستوى  على  اأ�سرار 

اأما  واملباين.  باملنازل  اأ�سرارًا  حُتِدث  قد  حيث  طة«،  »متو�ِسّ ُت�سَنّف  درجات،   6 و   4
»الق�سوى«، فتو�سف بها الزلزل التي تزيد قوتها عن 7 درجات على املقيا�س نف�سه، 

ويف هذه احلالة قد ت�ستطيع الزلزل تدمري مدن ومناطق باأكملها، واإزالتها نهائيًا، اأو 

طْمرها حتت الأر�س. حتى الآن، اإن الزلزل التي �سعرنا بها يف دولة الإمارات العربية 

يف  �سديد  ارتفاع  حالت  ل  ت�سَجّ ومل  املنطقة،  يف  ح�سلْت  لهّزات  نتاج  هي  املتحدة، 

م�ستويات املوجات البحرية. اإّل اأن اأَيّ موؤ�سر على وجود مثل هذا الن�ساط الذي يفر�س 

تهديدًا للدولة، �سيتم التعامل معه على الفور، من خالل التن�سيق مع املركز الوطني 

لالأر�ساد اجلّوية والزلزل، و�سيتم تفعيل الإنذار اخلا�س بذلك. ويف مثل هذه احلالة، 

ة لذلك، لرفع م�ستوى الحتياط  �ستقوم اجلهات املعنية وال�سرطة بتفعيل اخلطط املعَدّ

لدى اجلمهور، اأو القيام بالإخالء، اأو اتخاذ الإجراءات الالزمة يف احلالت الطارئة 

اإذا لِزم الأمر.

عندما يقع الزلزال...

اإذا كنت داخل مبنى

اأو  الباب،  مدخل  اإطار  حتت  • قف 
حتت طاولة متينة. 

والزجاج  النوافذ  عن  • ابتعد 
والرفوف، وعن اأي �سيء ُيكن اأن 

ي�سقط عليك من الأعلى ويوؤذيك.

ُت�سعل  ول  الغاز،  ب  ت�سُرّ • احَذْر 
ال�سموع، اأو اأعواد الثقاب اأو الأنواع 

الأخرى من اللهب اأثناء وبعد الهزة.
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اإذا ُكْنَت خارج املبنى

الأ�سجار. عن  بعيدًا  • ِقْف 
حني  اإىل  املفتوح  املكان  يف  • اإْبَق 

ف الهزة. توُقّ

والعلوية. ال�سفلية  املعابر  عن  • ابتِعْد 
• ابتِعْد عن املباين واجلدران اخلارجية

• ابتِعْد عن اأعمدة الإنارة العالية وخطوط 
الكهرباء والهاتف

ويف جميع احلاالت:

على  حمافظًا  تبقى  اأن  • حاِوْل 
هدوئك، ول ترتبك، وحاِوْل اأن 

ُت�سعف َمْن ُهم حولك.

الطوارئ بهواتف  الت�سال  ْب  • جتنَّ
   )999(، للتخفيف من ال�سغط على 

خطوطها.

التلفاز  تاِبْع  اأو  املذياع  اإىل  • ا�ستِمْع 
للوقوف على اآخر املعلومات 

والتطورات.

اإذا ُكْنَت يف مركبة

به  ت�سمح  اأن  يكن  ما  باأ�سرع  ْف  • توقَّ
�سروط ال�سالمة.

ول  واجل�سور،  الأنفاق  عن  • ابتِعْد 
َتخرج من مركبتك.
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بعد اأن تتوقف الهّزات...

وجود  عدم  من  د  للتاأكُّ املبنى  �س  • تفحَّ
اأّية عيوب جديدة فيه اأو يف عنا�سر 

هيكليته، مثل اجلدران، الأر�سيات، 

حواجز ال�سرفات، الأعمدة. ثم اأبلغ 

اجلهات املعنية يف حال حدوث اأي 

من هذه العيوب )اإدارة البلدية /

ق�سم تفتي�س املباين، اإذا كنَت ت�سكن 

يف مبنى خا�س اأو حكومي، اأو وحدات 

ال�سيانة التي تخدم يف املنطقة(.

بتقدمي  وُقم  امل�سابني  عن  • اإبحـْث 
امل�ساعدة لهم واإ�سعافهم، اأو اطلب 

امل�ساعدة بالت�سال باإدارة الدفاع 

املدين اأو ال�سرطة اإذا لزم الأمر.

معارفك. د  وتفقَّ املفقودين  عن  • اإبحْث 
القدمني. حايف  مت�ِس  • ل 

واملاء  الغاز  ب  ت�سرُّ اأماكن  اإىل  • انتِبه 
واملجاري، وقم بالإبالغ عنها.

واف�سل  املقطوعة،  الأ�سالك  �ْس  • تفحَّ
التيار عن الأدوات الكهربائية 

املنزلية.

اخلطرة املواد  بات  ت�سرُّ بتنظيف  • ُقْم 
لتتبع  املحلّية  الإذاعة  اإىل  • ا�ستمْع 

الإر�سادات.

الهاتف. ا�ستعمال  يف  ْد  • اقت�سِ

اإذا كانت هناك حاجة لالإخالء

بطريقة  وغادر  امل�ساعد،  ت�ستعمل  • ل 
مة عن طريق ال�سالمل. منظَّ

بيتك:  تغادر  اأن  • قبل 
- اأطفئ كافة امل�سابيح والأجهزة 

الكهربائية.

- اأغلق م�سدر الغاز و�سنابري املياه.

- ُقْم بَجمع اأفراد العائلة معًا.

ة ُم�سبقًا. ْر حقائبك املعدَّ - اأح�سِِ

- اأقِفْل الباب، وُقْم بتاأمني بيتك.

عالمات  هناك  تكون  عندما  �صروريًا،  املبنى  من  االإخالء  ُي�صبح  مالحظة: 

ملحوظة على وجود عيوب هيكلية يف عنا�صره. ويف حال عدم وجود �صقوق 

جديدة، ميكنك البقاء فيه.
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العّدة االحتياطية ملواجهة الزالزل: رَت حتت الركام واحلطام: اإذا ما حو�صِ

للمنقذين  ُيكن  حيث  قريب  جدار  اإىل  ال�ستناد  حاِوْل   •
الو�سول اإليك ب�سهولة.

َيدك. ِبراَحة  اأو  قما�س  بقطعة  وفمك  اأنفك  • َغطِّ 
ثقاب. عود  ُت�سِعْل  ول  وّلعة  ت�ستخِدْم  • ل 

ب�سوت  ا�سرْخ  اأو  لديك(  رت  توفَّ ما  )اإذا  �سّفارة  • ا�ستخِدْم 
عاٍل لتنبيه امل�سعفني اإىل مكان وجودك.

• زجاجات ماء كافية لل�سرب، وموؤونة اأ�سبوع من اأغذية معّلبة 
وجمّففة )يجب ا�ستعمالها وا�ستبدالها كي ل تتلف(.

»كربيت«. ثقاب  وعلبة  ُمعّلبات  • فّتاحة 
• حقيبة اإ�سعاف حتتوي على اأدوات ومكّونات الإ�سعاف الأّويل 

والأدوية ال�سرورية لأفراد الأ�سرة.

الأّولّية. الإ�سعافات  عن  • كتّيب 
• جهاز مذياع »راديو« �سغري، وم�سباح مع بطاريات اإ�سافية.

الدخان. ي  لتحرِّ وجهاز  حريق،  • ِمطفاأة 
الغاز  بات  ت�سرُّ للتعديل، لإ�سالح  »اإنكليزي« قابل  • مفتاح عّدة 

واملاء.

للّنجاة. حممول  • �سلَّم 
املدين. والدفاع  والطوارئ  ال�سرطة  هواتف  • اأرقام 
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تعزيز اإمكانية النجاة يف حال حما�صرتك حتت االأنقا�ض

اإر�صادات عامة عندما تكون حتت الركام

اأو  مبعطف،  راأ�سك  تغطية  عرب  اأعلى،  من  املت�ساقطة  الأج�سام  اأو  املتناثر  الزجاج  من  ووجهك  راأ�سك  واْحِم  نف�سك،  على  • حافظ 
ببطانية اأو بال�سحف اأو ب�سندوق، اإلخ.

الزجاج  من  قدميك  حلماية  القوية  الأحذية  من  زوجًا  اإلب�ْس  اأمكن،  واإذا  امل�ستقرة،  غري  الأج�سام  اأو  اخلطرة  املناطق  عن  • ابتعد 
املتناثر.

�سرير  اأو  متينة،  اأو طاولة  اأو مكتب  واجل�ْس حتت من�سدة  ازَحْف  اأو  اأو رفوف مرّكبة.  نوافذ زجاجية  اأي جدار خاٍل من  اإىل  • ا�ستند 
�سلب، لأن ذلك �سيمنحك ف�سحة للتنف�س، ويحميك من الأج�سام املت�ساقطة من اأعلى.

ركام  �سقوط  خطر  احتمال  هناك  لأن  الكهربائية،  امل�ساعد  اأو  ال�سالمل  ا�ستعمال  حتاول  ول  فيها،  اإبَق  اآمنة،  منطقة  يف  كنت  • اإذا 
ر ال�سالمل اأو املخارج، وانقطاع التيار الكهربائي يف امل�ساعد. اأو ت�سرُّ

تكن  ما مل  اإلخ،  الغاز  اأو طّباخات  النريان  اأو  الثقاب  اأعواد  اأو  امل�سابيح  مفاتيح  ت�سغل  ول  النتباه،  وّما�س جلذب  • ا�ستعمل م�سباح 
ب للغاز. دًا من عدم وجود خطر ت�سرُّ متاأكِّ

الدموية. التجلُّطات  حدوث  ومْنع  الدم  دوران  ل�سمان  واأخرى،  فرتة  بني  ورجليك  يديك  اأ�سابع  حّرك  بالركام،  ْرَت  حو�سِ ما  • اإذا 
لديك. املقاومة  ويرفع من روح  البقاء حّيًا،  اإىل  ال�سعي  �سي�ساعدك يف  الذي  الأمر  باأحبائك،  بالتفكري  • حاِفْظ على معنوياتك عالية 

ي�سعفك. قد  ذلك  لأن  �سرورة  دون  ت�سرخ  ل  املنقذين.  نداءات  اإىل  وا�ستجب  منتبهًا،  وكن  الهدوء،  على  • حاِفْظ 
حولك. من  �سخ�س  وجود  من  دًا  متاأكِّ كنَت  اإذا  بال�سراخ،  اأو  الوّما�س،  امل�سباح  با�ستعمال  امل�سعفني  انتباه  • ا�ستقِطْب 

منك. مقربة  على  كانت  اإذا  الثالجة،  من  واملاء  الطعام  • تناوْل 
اأطول. لفرتة  الطعام  بقاء  على  حتافظ  لكي  ال�ستهالك،  يف  ْد  • اقت�سِ

والركام. املتناثر  الزجاج  • اإحذْر 
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مّد االأمواج العاتية )ت�صونامي(

الت�سونامي هو عبارة عن �سل�سلة من الأمواج العاتية، ال�سريعة والقوية، 

تت�سّكل يف البحر اأو قرب ال�ساطئ، قد ي�سل ارتفاعها حتى 30 مرتًا، 

اإىل قرابة  اأما �سرعتها فقد ت�سل  فيما قد يبلغ طولها مئات الأمتار، 

والطاقة  املياه  من  الهائل  الكّم  لذلك  ونتيجة  ال�ساعة.  يف  كلم   800
عندما  ل�سيما  رة،  مدمِّ الت�سونامي  اآثار  تكون  كها،  حترُّ عن  الناجمة 

ت�سرب ال�سواطئ. والفارق بني اأمواج ت�سونامي واأمواج البحر العادية 

من  تاأتي  الثانية  بينما  الأر�س  حركة  من  ت�ستمد  الأوىل  طاقة  اأن  هو 

الرياح.

يكرث حدوث ظاهرة اأمواج ت�سونامي يف منطقة املحيط الهادي، حيث 

يوجد اأكرث من ن�سف براكني العامل. وعندما تقع تلك الظاهرة، فاإن 

املناطق ال�ساحلية تتعّر�س دون اإنذار م�سبق يف بع�س الأحيان، لأمواج 

بالغة القوة. 

املحيطات،  اأعماق  ك  وحترُّ والنزلقات  الأر�سية  كالهّزات  البحر،  �سطح  حتت  عنيفة  ا�سطرابات  نتيجة  ت�سونامي  موجات  وتن�ساأ 

والنفجارات الربكانية التي حت�سل حتت �سطح املاء، اإ�سافة اإىل التفجريات النووية.

وحتدث معظم حالت الت�سونامي بفعل الزلزل التي تقع يف البحر والتي توؤّدي اإىل حدوث حتّركات يف قاعه. ومن املنطقة التي ين�ساأ فيها 

الت�سونامي، تنتقل املوجات يف كافة الجتاهات عرب م�سافات �سا�سعة. ويف املياه العميقة، ل تكون موجة الت�سونامي ملحوظة ولكن عندما 

تقرتب من ال�ساطئ، تزداد ارتفاعًا.

ل يكن منع وقوع الت�سونامي اأو التنّبوؤ الدقيق بحدوثه، حتى ولو كانت موؤ�ّسرات الزلزال ت�سري اإىل املكان ب�سكل �سحيح. ويف هذه احلالة، 

ني بالزلزل على اإ�سدار حتذيرات ب�ساأن احتمال وقوعه. لكن مع ذلك، يجري تطوير  يقت�سر دور اجليولوجيني وعلماء املحيطات واملخت�سّ

العديد من الأنظمة التي ُيكن اأن ت�ساهم يف احلّد من اأ�سراره.
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هل ميكن اأن تتعّر�ض دولة االإمارات العربية املتحدة لـ »ت�صونامي«؟

نها من ارتفاع موجات املّد البحري )ت�سونامي(، لكونها بعيدة اإىل حّد ما عن  تتمتع دولة الإمارات العربية املتحدة مبوقع جغرايف يح�سّ

�س الدولة خلطر الت�سونامي مبا�سرة، �سعيف. ومع ذلك، اأن�ساأت دولة الإمارات العربية  مناطق هذا املّد العايل. ولذلك فاإن احتمال تعرُّ

املتحدة »املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية والزلزل«، ملتابعة مثل هذه احلالت واملخاطر.
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تراَجع البحر على نحو مفاجئ 

ق من عالمات االإنذار التي يجب االنتباه اإليها ال تبَق مكانك، وحتقَّ

توّجه  الأر�س،  باهتزاز  و�سعرَت  البحر،  من  بالقرب  اأو  ال�ساطئ  عند  كنَت  • اإذا 
على الفور اإىل منطقة اأعلى.

ت�سونامي. بوجود  اإنذار  �سدور  تنتظر  • ل 
مل�ستوى  املفاجئ  الرتاجع  لأن  ُيكن،  ما  باأ�سرع  مرتفعة  منطقة  اإىل  ه  توجَّ  •
واحد  كيلومرت  ال�ساحل، مب�سافة  تراجع يف خط  الناجت عن  البحر  مياه  من�سوب 

ال�سطح  بني  تكون  اأو  ت�سبق،  التي  العالمات  اإحدى  مبثابة  ُيعترب  اأحيانًا،  اأكرث  اأو 

العلوي ملوجات الت�سونامي. 

فورًا. عنه  ابتِعْد  بل  الأمر،  من  تتحّقق  لكي  ال�ساطئ  من  تقرتب  • ل 
الفور. على  ْذ  نفِّ بالإخالء،  التعليمات  �سدرْت  ما  • اإذا 
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ف اإذا ما فوجئت بت�صونامي؟ كيف تت�صرَّ

منطقة  اإىل  ب�سرعة  ك  • حترَّ
عالية

واملباين  املنازل  يف  تبَق  • ل 
املوجودة يف املناطق 

ال�ساحلية املنخف�سة، يف 

حال وجود اإنذار بوقوع 

ت�سونامي، لأنها لي�ست 

اآمنة.

الوقت  لديك  ر  يتوفَّ مل  • اإذا 
الكايف لالنتقال ال�سريع 

اإىل املناطق الربية 

الداخلية اأو اإىل منطقة 

مرتفعة. اإجلاأ اإىل مباٍن 

حممية، حيث يكن اأن 

توّفر الطوابق العليا يف 

املباين املرتفعة وامل�سيدة 

من اخلر�سانة امل�سلحة، 

مالذًا اآمنًا.

اأو  زورق  منت  على  كنت  • اإذا 
ر لديك  �سفينة، واإذا ما توفَّ

الوقت، انقل مركبك اإىل 

املياه الأكرث عمقًا.

اجلوية  الأحوال  كانت  • اإذا 
�سيئة، قد يكون من الأ�سلم 

ترك املركب عند الر�سيف 

والنتقال اإىل منطقة 

مرتفعة.

»انتهاء  اإ�سارة  • انتظر 
احلالة الطارئة«، وابتعد 

عن املنطقة اإىل اأن ت�سبح 

اآمنة.

باأن  بالعتقاد  تنخدع  • ل 
اخلطر قد زال عند حدوث 

موجة واحدة، فالت�سونامي 

لي�س جمّرد موجة واحدة، 

بل �سل�سلة من الأمواج التي 

تتباين من حيث اأحجامها.
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االنزالقات االأر�صية

كها من مكانها، مبا حتمله من مكونات، كالأتربة وال�سخور والأ�سجار. وحتدث عادة يف  هي عبارة عن زحف كتل ترابية �سخمة وحترُّ

�سفوح اجلبال واملناطق املرتفعة، اأو يف اأحوا�س الأودية وعلى �سفافها، وكذلك يف الأرا�سي املُنحدرة. وتكون على نوعني: انخفا�سية اأو 

انتقالية. ول يكون وجود املاء �سروريا يف حدوث هذه احلركات حتدث النزلقات الأر�سية عند توّفر واحد اأو اأكرث من الظروف التالية:

ُبنية  ووجود  الأر�سية،  اجلاذبية   •
�سخرية غري اعتيادية ومائلة.

النحدار،  �سديدة  ال�سفوح  وجود   •
اأو  النك�سارية  ال�سفوح  يف  وخا�سة 

عند  الإن�سان  خّلفها  التي  املنحدرات 

�سّقه للطرق يف املناطق اجلبلية. 

الغزيرة  الأمطار  مبياه  الأر�س  • ت�سبُّع 
وتلك  واجلليد،  الثلوج  ذوبان  اأو 

اإليها من اخلّزانات وقنوات  املت�سّربة 

الرّي ...اإلخ.

الزلزل  حدوث  اأعقاب  ويف  اأثناء   •
والرباكني.

التي  الرتفاع  حادة  اجلدران  وجود   •
والوديان  النهرية  باخلوانق  حتيط 

اجلليدية.

ال�ساندة،  الأر�سية  الطبقات  اإزالة   •
التحتية،  ال�سخرية  الطبقات  اأو 

بوا�سطة عمليات طبيعية، اأو بوا�سطة 

الإن�سان، كحفر الأنفاق واملناجم.
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مات االنزالقات: مقدِّ

اأو  توازن،  عدم  اأو  جديدة  �سقوق  • ظهور 
ميالن، اأو ظهور نتوءات يف اجلدران 

ال�ساندة لالأر�س. 

واأعمدة  والأ�ْسِيجة  الأ�سجار  اأو حتّرك  • َمَيالن 
الكهرباء والت�سالت، يف اجتاه النحدار.

واأمناط  • ح�سول تغيريات يف طبيعة النحدار 
ت�سريف املياه، مثل املياه التي تتجّمع خلف 

جدار احلجز، اأو تلك التي تتدفق من خالل 

�سطح الأر�س.

من  العلوي  واجلزء  النباتات  اإزاحة  اأو  • تاآكل 
الرتبة على املنحدر.

املنحدر. قاع  اأو  الأر�س  ق�سرة  • ارتفاع 
الدلئل، على مالك  اأي من هذه  • عند حدوث 

الأر�س تكليف مهند�س حمرتف للمعاينة 

والتقييم والتوجيه بحلول ت�سحيحية.

ف اأثناء حدوث االنزالق؟ كيف تت�صرَّ

يليها  اأر�سية  انزلقات  حدوث  حال  • يف 
ركام، يجب الإخالء فورًا، اإذا كان ذلك 

اآمنًا. ول تن�َس اأن جتلب معك حقيبتك 

اجلاهزة.

اإىل  وا�ستمع  • حافظ على هدوئك وكن حذرًا، 
الإذاعة اأو التلفزيون ملتابعة اآخر املعلومات 

عن احلالة الطارئة.

التي  واملاء  والكهرباء  الغاز  م�سادر  • اأغلق 
قد ت�سبِّب �سررًا اإ�سافيًا.

جريانك. • اأبلْغ 
وجه  على  ال�سيارة  قيادة  اأثناء  حذرًا  • ُكْن 

التحديد.

ات�سل  اأو  امل�ساعدة  اطلْب  ْرَت،  حو�سِ ما  • اإذا 
بالرقم )999( وانتِظْر الإنقاذ. 

وبعد حدوث االنزالق االأر�صي...

واخلطوط  املباين  وعن  املنطقة،  عن  • ابتِعْد 
رة. الكهربائية املت�سرِّ

ق�سايا  اأو  حوادث  اأية  عن  ال�سرطة  • اأبلْغ 
قانونية.

عن  ة  املخت�سَّ اجلهة  اأو  )البلدية(  • اأبِلْغ 
العيوب الهيكلية يف املباين اخلا�سة اأو 

العامة.

الأ�سخا�س  مواقع  اإىل  املنقذين  بتوجيه  • ُقْم 
امل�سابني واملحا�سرين قرب املناطق 

رة. املت�سرِّ

بها  واللتزام  املعلومات  على  • حاول احل�سول 
من اجلهات املعنية قبل ال�سكن يف املنازل 

رة. املت�سرِّ

الإذاعة،  اأو  التلفاز  اإىل  ال�ستماع  • وا�سل 
لالطالع على اأحدث املعلومات عن احلالة 

الطارئة.
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انقطاع التيار الكهربائي

هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفرتة ق�سرية اأو طويلة، وقد يكون جزئيًا اأو �ساماًل. وتوجد – يف العادة – اأ�سباب عديدة لهذا النقطاع، مثل:

كهربائي. ما�س  • حدوث  الطاقة.     حمطات  يف  طارئة  اأعطال  • وجود 
الكهربية. ال�سبكة  على  زائد  • حتميل  الفرعية    املحطات  اأو  الطاقة،  خطوط  يف  • تلف 

• نتيجة خطاأ اأو فعل ب�سري.     اأو اأّي جزء من نظام التوزيع.      

ين يف كافة الأوقات. ويف  وعلى الرغم من ندرة حالت انقطاع التيار الكهربائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، يجب اأن نكون م�ستعدِّ

ما يلي بع�س الإجراءات التي ُيكن اتخاذها لال�ستعداد والتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي:

حقيبة  من  الك�ساف  وامل�سباح  املذياع  • تناوْل 
الطوارئ اجلاهزة.

على  للح�سول  املذياع  بت�سغيل  • ُقْم 
املعلومات، فالن�سرات الإخبارية الإذاعية 

�ستكون الأداة الأكرث فعالية لتزويد اجلمهور 

باأحدث املعلومات عن حالة انقطاع التيار.

للدفاع  التابعة  ال�سيانة  بوحدة  • ات�سل 
املدين اأو اإدارة البلدية، لإنقاذ الأ�سخا�س 

العالقني يف امل�ساعد اأثناء انقطاع التيار 

الكهربائي. وهنا يجب على اجلمهور األَّ 

يحاول اإنقاذ الأ�سخا�س املحا�سرين يف 

بني، ول  امل�ساعد باأنف�سهم، لأنهم غري مدرَّ

يتلكون املعّدات املنا�سبة ملثل هذه العمليات.

امل�سعد،  يف  املحا�سرين  الأ�سخا�س  • على 
املحافظة على الهدوء، وال�سغط على زر 

الإنذار، وانتظار و�سول امل�ساعدة.

باخلطوط  الت�سال  اإىل  اللجوء  جتنُّب  • يجب 
ال�ساخنة اخلا�سة بالدفاع املدين اأو 

د  ال�سرطة، ما مل يكن هناك و�سع يهدِّ

احلياة، اأو كانت هناك حاجة خلدمات 

الإ�سعاف.

لتكن  �سيارتك،  ل�ستخدام  بحاجة  كنت  • اإذا 
قيادتك بطيئة، وكن يف غاية احلذر عند 

التعامل مع م�ستخدمي الطريق.

لل�سيارة  الرئي�سة  امل�سابيح  ترك  من  د  • تاأكَّ
م�ساءة يف كل الحتمالت.
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تخزين املواد الغذائية االأ�صا�صية

ل �سّك باأن جتاوز حالة طارئة، �سيكون اأكرث �سهولة عليك وعلى عائلتك، اإذا ما قمَت بتخزين املواد الغذائية الأ�سا�سية ب�سكل منتظم 

يف منزلك. وهذه عادٌة تتَّ�سف باحلكمة، لأنك ل تعرف متى تقع احلالة الطارئة. القائمة التالية للمواد هي جمّرد ِمثال، ولكن لُبدَّ من 

تخزين املواد طبقًا لحتياجاتك واأولوياتك. اأما الكميات التي �ستقوم بتخزينها ف�ستعتمد على عدد اأفراد اأ�سرتك.

اال�صتهالك التقديري لكل �صخ�ض ملدة اأ�صبوعني:

2.5 كغم + 1 كغم • اأرز: 
واحدة  قنينة  الطبخ:  • زيت 

)± 250 غرام(

• متر

حلوم  معّلبة:  غذائية  • مواد 
/ �سمك / بقوليات، 7 علب 

متنوعة)± 400 غرام لكل 

علبة(

7 علب  معّلبة:  • خ�سار 
متنوعة)± 400 غرام لكل 

علبة(

متلفة  اأنواع  جافة:  • ح�س�س 
من الب�سكويت، علبتان )250 

غرام لكل منهما(

�سريعة  • �سعريية 
التح�سري:)15 باكيت(

احلليب،  م�سحوق  • م�سروبات: 
- علبتان )900 غرام لكل 

منهما( لالأطفال حتى �سن 

6 اأ�سهر
- علبة واحدة )900 غرام( 

لالأطفال من �سن 7 اأ�سهر 

حتى 6 �سنوات.

• �سكر:1 كي�س )500 غرام(
واحدة  علبة  »ملت«  • م�سروب 

)± 400 غرام(
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ي اإىل فناء الأفراد وتهدمي الديار والتهام الأموال، كما اأنها تبعث على اخلوف وال�سطراب  احلرب هي خالف لطبيعة الإن�سان، لأنها قد توؤدِّ

لدى كافة النا�س. فالأمم عامة، من حيث طبيعتها الإن�سانية، ل تريد احلروب، ومتيل اإىل جتنُّب ويالت الوقوع يف براثنها، لذلك جتنح اإىل 

احللول ال�سلمية للم�ساكل والنزاعات التي قد تطراأ بينها وبني �سواها، ل�سيما تلك التي تطمع يف ال�ستيالء على اأرا�سي وثروات غريها.

اإجراء العملية اجلراحية، واإل  اأ�سبابها ودوافعها، هي حالة ا�ستثنائية يف الإن�سان، حالها حال  من هنا، فاإن احلرب،مهما اختلفت يف 

فالالزم عند اخلالف حتكيم احلوار، ور�سوخ من لي�س له احلق للحق.

لكن، مع انت�سار احلروب واملنازعات املُ�سلَّحة يف العامل، فقد ل تنجو العديد من الدول، من اأن تكون عر�سة لها.

اليومية  توؤّثر على كل �سخ�س، كما على م�سارات احلياة  اأن  وُيكن  اإنذار،  �سابق  تقع دون  �سمح اهلل - فهي  الكارثة - ل  تقع  وعندما 

العتيادية. فهي اإىل جانب �سقوط القتلى واجلرحى، ووقوع الدمار، قد توؤّدي اإىل اأزمة يف تاأمني ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية ب�سهولة.

قدر  الطبيعية  احلياة  ت�ستمر  لكي  الأ�سا�سية،  التجهيزات  تاأمني  يف  للم�ساعدة  الطوارئ،  اإجراءات  تنفيذ  اإىل  كافة  الدول  تلجاأ  لذلك 

الإمكان. اإل اأن ُفر�س النجاة قد تتاأثر كثريًا، اإن مل تكن معتادًا على هذه الإجراءات.

طوارئ احلروب

ب امل�ساعب غري ال�سرورية، لأن اإجراءات الطوارئ يف مواجهة احلرب، �سهلة الفهم واملتابعة. واإذا  ... يف احلقيقة، ل حاجة لأن جترِّ

ما بداأَت بتعلُّمها وممار�ستها اليوم، �ستكون بالتاأكيد م�ستعدًا اإذا ما ح�سل الأ�سواأ. وما عليك �سوى اأن ت�ستغل الفر�سة، لت�سارك يف هذه 

ن عليها، عندما تقوم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باإجراء مترين طوارئ يف منطقتك. الإجراءات وتتمرَّ
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توزيع املياه

على  توزيع  نقاط  اإن�ساء  �سيتم  املياه،  اإمدادات  تتعّطل  عندما   •
مقربة من منزلك.

املاء  بتخزين  وُقم  توزيع،  نقطة  اأقرب  اإىل  املاء  حاويات  • اأح�سر 
بطريقة منتظمة.

تر�صيد ا�صتهالك املواد الغذائية

اخلطوة 1 / اإ�صعار ت�صجيل

باخلدمات  يتعلَّق  ما  • يف 
احلكومية: �سُت�سلَّم عند 

قيامك بالت�سجيل اإ�سعارًا 

بذلك.

اخلطوة 2 / اإ�صعار ق�صائم 

طعام

وثائق  الإ�سعار  مع  • اأرفق 
�سرتك )�سهادات امليالد( 

ُ
اأ

عند ذهابك اإىل مركز 

د. الت�سجيل املحدَّ

اخلطوة 3 / مركز الت�صجيل

الت�سجيل  ا�ستمارة  يف  ن  • دوِّ
اأ�سماء واأرقام ال�سجل 

املدين لكلٍّ من اأفراد 

الأ�سرة على كل ق�سيمة.

اخلطوة 4

الطعام  ق�سائم  • ا�ستعمل 
نة من  ل�سراء املواد املقنَّ

باعة التجزئة املرّخ�س 

لهم.
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تر�صيد ا�صتهالك الوقود

اخلطوة 1 / اإ�صعار ق�صائم الوقود

الت�سجيل  عند  �سُت�َسلَّم  احلكومية:  باخلدمة  يتعلَّق  ما  • يف 
بطاقة اإ�سعار بذلك.

اخلطوة 3 / ق�صائم الوقود 

بك.  اخلا�سة  الوقود  ق�سائم  • ا�ستلم 
اخلطوة 4 / ا�صتخدام الق�صائم

منها. حاجتك  ل�سراء  الوقود  ق�سائم  • ا�ستعمل 

اخلطوة 2 / مركز اال�صتالم

ال�ستالم  مركز  اإىل  املدين  �سجّلك  مع  البطاقة  هذه  • قّدم 
د. املحدَّ
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عند �صماِعك النداء:

بالت�سجيل.  وُقم  م  بالدَّ للترّبع  مركز  اأقرب  اإىل  • اإذهْب 
ُقْم بواجبك...

ال�سّحية،  والبطاقة  هوّيتك  بطاقة  معك  • ا�سطِحْب 
وبطاقة الت�سجيل... بعد ذلك، �سيهتّم بك طبيب )ة( 

�س )ة(. اأو ممرِّ

ع بالدم  التربُّ
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نظام االإنذار العام »اإنذار اجلمهور«

نظام الإنذار العام هو عبارة عن �سبكة �سّفارات اإنذار، ت�سعها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اأو الدفاع املدين، يف 

مناطق ا�سرتاتيجية يف كل اأرجاء البالد. ويهدف هذا النظام اإىل اإنذار اجلمهور بالتهديدات الو�سيكة التي ُيكن اأن تعّر�س حياة النا�س 

وممتلكاتهم للخطر. و�سُي�ستخدم نظام الإنذار العام للتحذير من هجمات جّوية، اأو بّرية اأو بحرية، بالإ�سافة اإىل الكوارث الطبيعية اأو 

ل حفظها عن ظهر قلب. بها الإن�سان. ويبنيِّ اجلدول اأدناه املعاين املختلفة لالإ�سارات. ويف�سَّ التي ي�سبِّ
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مالحظة: عند ال�صرورة، مُيكن االت�صال باجلهات املعنيَّة )الطوارئ، 

الدفاع املدين(، على الرقم 999. 
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تاأمني املالجئ وتاأهيلها وحمايتها

تاأخذ املالجئ، التي تقوم بتهيئتها اإدارة الدفاع املدين 

واجلهات املعنية، �سكل املنازل، اأو الطوابق/ املالجئ 

الإ�سابات  من  ال�سكان  حماية  منها  وُيراد  العامة. 

بها الأ�سلحة اأثناء احلالت الطارئة زمن  التي قد ت�سبِّ

احلرب.

وهناك اأربعة اأنواع من املالجئ، هي:

الوحدة  داخل  امللجاأ  به  د  ُيق�سَ املنزل،  امللجاأ   •  

ال�سكنية الواحدة. 

اأكرب  • امللجاأ الطابق، وهو م�سابه مللجاأ املنزل، لكنه 
من  طابق  كل  يف  م�سرتكة  منطقة  يف  ويقع  منه، 

املبنى. 

�سالمل  تعديل  ُيكن  حيث  الطابق،  �ُسلَّم  ملجاأ   •
اإىل  الداخلية اخلا�سة باحلرائق، وحتويلها  النجاة 

مالجئ. 

جممع  يف  ت�سييده  يتّم  الذي  وهو  العام،  امللجاأ   •
�سكني،  جممع  اأو  املرتو،  قطار  حمطة  )مثل  عام 

اأو مبنى حكومي  مدر�سة، م�سجد، مركز اجتماعي 

اأو مواقف ال�سيارات العامة حتت الأر�س(.

الوطنية  الهيئة  تقوم  احلرب،  طوارئ  حالت  اأثناء 

اجلمهور  باإبالغ  والكوارث  والأزمات  الطوارئ  لإدارة 

باإجراءات احلماية التي يجب اّتباعها.

ا�صتعمل امللجاأ / املنزل

اأثناء  منزلك  يف  كنَت  • اإذا 
الطوارئ... ابَق حيث اأنت، 

حاِفْظ على هدوئك، وا�ستخِدْم 

ملجاأ املنزل اأو الطابق حيث 

يتوّفر.

الوحدات  اإىل  • بالن�سبة 
ر فيها  ال�سكنية التي ل تتوفَّ

مالجئ منزلية / طوابق... 

اتَبْع تعليمات اجلهات املعنّية 

التي ت�سدر يف حينها، لتهيئة 

اأغطية مطورة داخل منزلك 

با�ستعمال املواد والأثاث املنزيل 

املتوفر. فمثل هذه الأغطية 

ر درجة مقبولة من  ُيكن اأن توفِّ

احلماية �سد الركام املتطاير 

و�سظايا الزجاج.

توجه اإىل اأقرب ملجاأ عام 

عند  املنزل  خارج  كنت  • اإذا 
�سدور اإ�سارة »الإنذار« العام... 

ابحث عن احلماية يف اأقرب 

ملجاأ عام، اأو داخل �سرداب 

بناية، اأو ممّر م�سقوف )اأنفاق 

عبور امل�ساة(.
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تهيئة املالجئ املنزلية

اأثناء احلالت الطارئة، تقوم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باإبالغ ال�سكان ب�سرورة ال�ستعداد ومغادرة املكان، 

وتهيئة مالجئهم املنزلية. وت�سمل هذه التهيئة ما يلي: 

»راديو«،  مذياع  اأو  تلفاز  هاتفي،  بخط  امللجاأ  • تزويد  داخله.     املوؤقتة  والرفوف  التمديدات  كافة  • اإزالة 
اإلخ. بالبطاريات،  يعمل  ك�ّساف  وم�سباح  التهوئة.           فتحات  • اإغالق 

اأغلق كافة م�سادر الغاز واملاء، والفتحات 

التي ُيكن اأن يت�سّرب منها الُغبار.

ابتِعْد عن اجلدران والأبواب يف امللجاأ ول 

تّتكئ عليها.

اأح�سْر املواد الأ�سا�سية مثل املاء والأدوية 

)اإذا لِزم( لبقائك يف امللجاأ.

ا�ستمع اإىل الإذاعة اأو التلفاز ملتابعة 

ة ال�سادرة عن اجلهات  الر�سائل املهمَّ

ة. املخت�سَّ

التحّرك ب�سرعة وهدوء اإىل داخل امللجاأ.

عند �سماع اإ�سارة »انتهاء احلالة« 

ت�ستطيع مغادرة امللجاأ املنزيل وا�ستئناف 

حياتك اليومية املعتادة.
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التعامل مع فتحات التهوئة

اإىل جانب الفتحات اخلا�سة بنقاط الإنارة، الكهرباء، الهاتف، التلفاز واملذياع، يف املالجئ املنزلية، هناك فتحتان للتهوئة يف جدار 

امللجاأ. 

اأثناء حالة طارئة يف زمن احلرب:

يتّم  فولذ،  لوحات  بوا�سطة  باإحكام،  التهوئة  فتحتي  اإقفال  يجب   •
الأمر  املنزيل.  امللجاأ  اأرجاء  كافة  يف  الهواء  ح�سر  ل�سمان  جتهيزها 

�سرتك من ا�ستن�ساق امللّوثات من اخلارج.
ُ
الذي ي�ساعد يف حمايتك واأ

تبقى  اأن  ُيكن  حم�سورًا،  الهواء  فيها  يكون  التي  الو�سعية  هذه  يف   •
البقاء  فرتة  وتعتمد  �ساعات.  لعدة  املنزيل  امللجاأ  داخل  ن�سبيًا  مرتاحًا 

اجل�سدية  واحلالة  اجلن�س  العمر،  مثل:  عوامل،  عدة  على  الفعلية 

لالأ�سخا�س املوجودين يف امللجاأ.

اإقفال هذه الفتحات، عن طريق �سّد لوحات الفولذ، با�ستعمال  • ُيكن 
امل�ستقبل،  يف  �سرط  اأّي  ُوجد  ما  واإذا  العتيادية.  املنزلية  الأدوات 

اأثناء حالة طوارئ اإبان احلرب، لبقائك فرتة اأطول يف امللجاأ املنزيل، 

ر هذه الفتحات و�سيلة  اأو اإ�سكان عدد اأكرب من الأ�سخا�س داخله، �ستوفِّ

لإدخال هواء جديد، واإخراج الهواء الفا�سد، من خالل تركيب معدات 

دها الدفاع املدين، عندما تظهر احلاجة لذلك. منا�سبة ُيحدِّ

اأثناء اأوقات ال�صلم: 

ر فتحات التهوئة الهواء لال�ستعمال اليومي للملجاأ املنزيل. توفِّ

ر عر�سيًا داخل  اترْك 25 باملئة على الأقل من اإجمايل م�ساحة فتحة التهوئة دون غطاء، من اأجل احليلولة دون اختناق اأّي �سخ�س يحا�سَ

ح بها«، واملذكورة على الالئحة املثبتة على الوجه الداخلي  ح بها وغري امل�سرَّ د هذا ال�سرط يف قائمة »الأعمال امل�سرَّ امللجاأ املنزيل. يحدَّ

لباب امللجاأ املنزيل.
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تهيئة املالجئ العامة

اإذا كنَت خارج منزلك، و�سمعَت اإ�سارة »الإنذار«، ابَحْث عن اأقرب ملجاأ. ويف حال عدم وجود ملجاأ عام على مقربة منك، احتِم بالذهاب 

ة نوافذ اأو لوحات زجاجية. يف حال عدم توفر مثل هذا  اإىل ملجاأ حتت الأر�س )مثل �سرداب مبنى، نفق اأو نفق عبور م�ساة(، وابتعد عن اأيَّ

امللجاأ على مقربة منك و/اأو مل ت�ستطع الو�سول اإليه خالل دقائق قليلة، ابحْث عن حفرة )جماري( مياه الأمطار اأو الأ�سالك الكهربائية 

حتت الأر�سية، اأو اأي مكان م�سقوف، اأو ا�ستلِق يف خندق. 

ر املعلومات اخلا�سة مبواقع املالجئ العامة  دة من جانب اجلهات املعنيَّة. وتتوفَّ �سة له، املُحدَّ وملعرفة امللجاأ العام، انتبه لالإ�سارة املُخ�سَّ

على املوقع الإلكرتوين.

ب�سرعة  ك  • حترَّ
دون تدافع، واتبْع 

التعليمات ال�سادرة 

عن امل�سوؤولني.

ك كوحدة عائلية  • حترَّ
لتجّنب القلق، و�ساعد 

املعاقني والأطفال 

وكبار ال�ّسن. 

مركبة،  يف  ُكْنَت  • اإذا 
اأوقفها اإىل جانب 

الطريق، اقفلها، 

ه اإىل اأقرب  وتوجَّ

ملجاأ. 

على  تكْن  مل  • اإذا 
مقربة من ملجاأ، 

احتِمِ حيث كنت 

)مثال: يف نفق لعبور 

امل�ساة(. 

اأ�سياء  معك  جتلْب  • ل 
كبرية اأو مواد قابلة 

لال�ستعال اإىل داخل 

امللجاأ.
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االنتقال اإىل املالجئ العامة 

امللجاأ  اإىل  • ادخْل 
مبا�سرة، ول تغلق 

ات.  املداخل واملمرَّ

ول  الآخرين  مع  • ابَق 
ل يف املكان.  تتجوَّ

على  • حافظ 
الهدوء وا�ستمع اإىل 

التعليمات التي ت�سدر 

عن م�سوؤويل الدفاع 

املدين اأو اإىل الإذاعة 

اأو التلفاز. 

لطهي  نارًا  ُت�سعْل  • ل 
وجبات الطعام 

امل�سوؤولني  • اأخرْب 
ني، اإذا ما  املخت�سّ

واجهتَك اأيَّة م�ساكل.

مغادرة امللجاأ العام 

بذلك  ة  املخت�سَّ ال�سلطات  تاأمرك  اأن  بعد  امللجاأ  • غادر 
فقط. 

اإىل  تلجاأ  ول  �سبورًا  كن  بكاملها.  ك  تتحرَّ الأ�سرة  • دع 
ل اخلروج. التدافع اأو تتعجَّ
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االحتماء اأثناء التواجد يف منطقة مفتوحة

ف اإذا ُكنَت خارج املنزل، عندما ُتطَلق �صفارة »االإنذار«؟  كيف تت�صَرّ

لعبور  نفق  اأو  نفق  اأو  مبنى  �سرداب  مثل  مالذ،  اأو  عام،  ملجاأ  اأقرب  اإىل  اأرك�ْس  »الإنذار«،  �سفارة  و�سِمعَت  املنزل،  خارج  ُكنَت  اإذا 

امل�ساة. ويف حال عدم توفر مثل هذه املن�ساآت على مقربة منك، اأو كنَت غري قادر على الو�سول اإىل اإحداها خالل دقائق قليلة، اْبَحْث، 

وحاوْل الو�سول اإىل الأماكن التالية: اخلنادق، جماري وقنوات ت�سريف املياه، اأو املجاري املفتوحة.
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الوقاية من االأ�صرار

م يف ا�ستعمال الأ�سلحة مثل )القنابل والقذائف(، التي ت�سِبّب الأ�سرار، هناك العديد من الإجراءات التي  رغم اأننا ل ن�ستطيع التحُكّ

رر باملمتلكات، اأو على الأقل، احلّد منها اإىل اأدنى م�ستوى. ن�ستطيع اتخاذها م�سبقًا للحيلولة دون اإحلاق ال�سَّ

حماية ال�صطوح الزجاجية 

مفتوحة.  النوافذ  ترك  ُيكن  تناثرها.  لتجُنّب  ل�سق،  �سريط  بوا�سطة  الزجاجية  ال�سطوح  كافة  بتدعيم  • ُقم 
ال�سرفات. ويف  والنوافذ،  الرفوف  على  املوجودة  واحلاجيات  الأج�سام  وكافة  اجلدران،  على  املعَلّقة  الأ�سياء  • ارَفْع 
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احتياطات دفاعية

اإجراءات التعتيم 

اأن يقلِّ�س من فر�س جناحها، عن طريق  اأنه ُيكن  اإلَّ  اأو الق�سف املعادي،  اأن التعتيم الكامل ل ينع الغارات اجلوّية املعادية  رغم 

ف كما يلي:  التاأثري على اإمكانية حتديد الأهداف وت�سخي�سها. يف هذه احلالة، ت�سرَّ

اخلارجية. امل�سابيح  كافة  امل�سابيح • اأطفئ  منافذ  كافة  بتغطية  • ُقم 
الداخلية، مثل النوافذ والأبواب، 

با�ستعمال ال�ستائر وغريها. 

احلّد  اإىل  املركبة  اإنارة  من  ف  • خفِّ
الأدنى، بتغطيتها ب�سريط اأ�سود، مع 

ترك جزء �سغري منها فقط مك�سوفًا.
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االإرهاب... واالأعمال التخريبية

حيث  من  وارتبط،  املُجتمع،  داخل  الإن�سان  ُيار�سه  الذي  العنف  مظاهر  اأحد  هو  الإرهاب، 

فه البع�س، باأنه: اأّي عمل عدواين َي�ستخدم العنف والقوة  املعنى، بـ »الرهبة والتخويف«. وقد عرَّ

�سد املدنيني، ويهدف اإىل اإ�سعاف الروح املعنوية لـ »العدو«، عن طريق اإرهاب املدنيني ب�سّتى 

الو�سائل العنيفة.

وُيعَرف بـ »الإرهابي«، كل من ي�سطلع بعمليات بّث اخلوف والرهبة يف قلوب الآمنني.

بعيد،  اأمد  منذ  الدويل  املجتمع  عرفها  التي  العنف  �سور  كاأحد  الإرهاب،  اإىل  نظرنا  ما  واإذا 

ر مع تطوُّر املجتمع ومع العالقات الجتماعية املختلفة... فاإن العمليات الإرهابية، مهما  وتطوَّ

كانت درجة ب�ساعتها، مل تكن على نف�س اخلطورة التي تكت�سيها اليوم، من حيث زيادتها وات�ساع 

مبتكرات  ت�ستخدم  اأ�سكال جديدة،  بعد ظهور  واأعداد �سحاياها، ل�سيما،  نطاقها وخطورتها 

التطوُّر العلمي والتكنولوجي.

فيه  تزداد  العامل، يف وقت  �سيوعًا يف  امل�سطلحات  اأكرث  »الإرهاب« من  اأ�سحى م�سطلح  وقد 

بالن�سبة  واقعًا مقلقًا ومزعجًا  الإرهاب  اأ�سبح  تنوُّعًا، فيما  واأ�سكالها  ارتفاعًا،  ن�سبة اجلرية 

للعديد من اجلماعات الب�سرية وال�سعوب والدول.

العامة  املن�ساآت  وتدمري  التفجري  مثل  بالعنف،  املقرتن  بالتخويف  الإرهابية  الأعمال  وتتَّ�سم 

والقتل  املعدية  الأمرا�س  ون�سر  ال�سرب  مياه  وت�سميم  واجل�سور  احلديدية  ال�سكك  وحتطيم 

اجلماعي.

ن من ماطره. ومن خالل الطبيعة الإرهابية  ل يعرف الإرهاب حدودًا، ولي�س هناك بلد حم�سَّ

لهجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001، ُيكن اأن ن�ستنتج اأن الإرهابيني يف وقتنا احلا�سر 

يتمتعون بح�سن التنظيم واملوارد اجليدة.

خطر كيميائي

خطر بيولوجي

خطر اإ�صعاعي

متفّجرات
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اأو املتفّجرة، لإحلاق الأذى باملدنيني  اأو الإ�سعاعية  اأو البيولوجية  وهناك قلق متزايد من احتمال ا�ستعمال الإرهابيني للمواد الكيماوية 

الأبرياء وقتلهم. ولذلك، من ال�سروري اأن نفهم طبيعة التهديدات، واأن نعرف الإجراءات احلمائية التي ُيكن اتخاذها لتدارك ماطر 

الإرهاب.

التهديدات بالهجمات الكيماوية 

م النا�س والبيئة. وُيكن ن�سر هذه املادة  العامل الكيماوي، هو عبارة عن مادة �سامة، اأو غاز خطر، اأو �سائل، اأو مادة �سلبة، ُيكن اأن ُت�سمِّ

رة، اأو من خالل النرث، اأو الأ�سلحة، اأو اأّية و�سيلة اأخرى يعتمدها الإرهابيون. بو�سائل تفجري متطوِّ

د للمادة الكيماوية، بهدف قتل الأ�سخا�س، اأو اإحلاق الأذى اخلطري بهم، اأو اإعاقة حركتهم.  والهجوم بالعامل الكيماوي، هو الإطالق املتعمَّ

�س اجللد  وتكون معظم العوامل الكيماوية �ساّمة عند ا�ستن�ساقها، وقد حتدث الإ�سابة بهذه املواد، عند مالم�ستها للعينني، اأو عند تعرُّ

لها. وي�ستطيع الإرهابيون ا�ستعمال العديد من املواد الكيماوية يف هجماتهم، مثل: غاز ال�سارين، خردل الكربيت، �سيانيد الهيدروجني، 

�س. ولكل من هذه املواد عوار�سها الوا�سحة: الفوزجني. وت�ستهدف هذه املواد الأع�ساب، اجللد وعملية التنفُّ

»Sarin« :غاز ال�صارين

ف درجة الإ�سابة به على مدى التعّر�س له،  ال�سارين، �سائل اأو بخار ل لون له، تتوقَّ

�س الطويل له اإىل املوت، كما اأظهر ذلك الهجوم الذي قامت  ي التعرُّ وُيكن اأن يوؤدِّ

العا�سمة  القطار يف  1995، يف حمطة  العام  اليابان  »اآوم �سرنيكيو« يف  به جماعة 

طوكيو.

خ�صائ�ض واأعرا�ض االإ�صابة بغاز ال�صارين:

الع�سالت،  اختالج  التنف�س،  �سعوبة  الب�سر،  غ�ساوة  اأعرا�س«ال�سارين«  ت�سمل 

اإىل  ي  يوؤدِّ الذي  التنّف�س  وتوّقف  الت�سنُّجات،  الغيبوبة،  الإ�سهال،  التقّيوؤ،  ق،  التعرُّ

املوت. ومن خ�سائ�سه: 
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والعينني.  اجللد  التنّف�سي،  املجرى  عرب  امت�سا�سه  • �سهولة 
التقّيوؤ،  الّنف�س،  ر  ُق�سْ التبّول،  واللعاب،  الدموع  ت�ساقط  اإىل  ي  يوؤدِّ مما  الع�سبي،  اجلهاز  يف  الع�سبية  الإر�سال  خاليا  عمل  • اإعاقة 

رع، توقف جهاز التنّف�س والوفاة.  ارتعا�س الع�سالت، نوبات ال�سَّ

معدودة(. )دقائق  ق�سرية  فرتة  خالل  قاتلة  الأع�ساب  عوامل  من  العالية  اجلرعات  تكون  اأن  • يكن 

خ�صائ�ض واأعرا�ض االإ�صابة بخرادل الكربيت:

اجللد. طريق  عن  اأ�سا�سًا  اجل�سم  ها  • يت�سُّ
التنّف�سي.  املجرى  يف  ال�سديد  �س  والتح�سُّ املالم�سة  عند  فقاعات  ن  وتكوِّ �سديدًا،  اأملًا  وحُتدث  الب�سرة،  احمرار  • ت�سبِّب 

اأعلى. بجرعات  قاتلة  تكون  اأن  وُيكن  القتل.  لغر�س  ولي�س  خطرية  اإ�سابات  لإحلاق  ا�ستعمالها  • ُيحتمل 

 »Sulfur Mustards« خرادل الكربيت

احلرب  عوامل  من  واحد  هو   ،»Mustard Gas« اخلردل  غاز  ومنها 

م للخلية، وله القدرة على تكوين قروح كبرية يف اجللد  الكيماوية، م�سمِّ

ل  �س له. وبالرغم من ال�سم، فهو لي�س بغاز، واإمنا �سائل يتحوَّ الذي يتعرَّ

اإىل بخار. 

خرادل الكربيت النقّية عدية اللون والرائحة، وهي �سوائل زيتية لزجة 

نقّية،  غري  �سيغة  يف  ا�ستعمالها  عند  ولكن  الغرفة.  حرارة  درجة  عند 

ت�سبه  رائحة  وله  بّني،  اأ�سفر/  يكون  لونها  فاإن  كيماوية،  ك�سالح حرب 

اخلردل  ُيوؤذي  ال�سم.  اأتى  هنا  ومن  الّلفت،  اأو  الثوم  اأو  اخلردل  نبات 

ابتالعه،  عند  والإ�سهال  التقّيوؤ  ب  وي�سبِّ قه،  تن�سُّ عند  التنّف�سي  اجلهاز 

وُيلحق اأ�سرارًا يف الأعني والأغ�سية املخاطية والرئتني واجللد والأع�ساء 

ب�سبب  الأجل،  طويلة  التاأثريات  اأخطر  وحت�سل  الّدم.  فيها  يتولَّد  التي 

بًا لل�سرطان والتغيريات الوراثية، ول يوجد له اأّي  كون غاز اخلردل م�سبِّ

عالج حتى الآن.
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 »Hydrogen Cyanide« صيانيد الهيدروجني�

ب  �سيانيد الهيدروجني، وا�سمه التاريخي ال�سائع احلم�س الپرو�سي »Prussic Acid«، هو مركَّ

ية، يغلي فوق درجة حرارة الغرفة بقليل. ويكون  كيميائي، �سائل عدمي اللون، �سديد ال�سمِّ

زة، وذا حمو�سة �سعيفة حم�س �سيان املاء، على �سكل غاز اأو �سائل، برائحة خا�سة متميِّ

جدًا، يحرتق يف الهواء بلهٍب اأزرق، ويذوب يف املاء ويف املحاليل القلوية. ويوؤّدي دخول 

�ساردة ال�سيانيد، �سواًء عن طريق ال�ستن�ساق، اأو عن طريق جهاز اله�سم، اإىل حالت 

م حادة، اأو مزمنة، وقد تكون مُميتة. فاإذا دخل ال�سيانيد اإىل الدورة الدموّية، حتّول  ت�سمُّ

خ�ساب الّدم اإىل �سيان هيموغلوبني، وهو �سكل غري فّعال يف نقل الأك�سجني املاأخوذ عن 

ي  م بال�سيانيد حاّدًا اأو مزمنًا، ويوؤدِّ طريق التنف�س اإىل اأعماق الن�سج. وقد يكون الت�سمُّ

- ح�سب احلالة - اإىل �سعف عام، واآلم يف الراأ�س، و�سداع ودّوار وغثيان وتقّيوؤ و�سعف 

يف الروؤية وهبوط يف �سغط الدم، واختالجات ع�سبية، واإىل غيبوبة قد تنتهي باملوت. 

خ�صائ�ض واأعرا�ض االإ�صابة بال�صيانيد: 

اجل�سم. اأن�سجة  اإىل  الأوك�سجني  توزيع  من  الّدم  منع  طريق  عن  الدموية،  والدورة  التنف�س  جهازي  على  ال�سيانيد  • يوؤّثر 
اجللد. اأو  ال�ستن�ساق  طريق  عن  امت�سا�سه  • يكن 

الّدم. لعامل  عاٍل  لرتكيز  �س  التعرُّ حال  يف  دقائق،  خالل  الأوك�سجني،  نق�س  ب�سبب  الوفاة  حتدث  اأن  • يكن 
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العالمات املحتملة لهجوم بعامل كيماوي

ع رقعة ال�سراعات يف العامل، وانت�سار العنف واحلروب والإرهاب، مل تُعْد الكثري من الدول وال�سعوب مبناأى عن  مع ازدياد التوّترات وتو�سُّ

اأدواتها واآثارها وماآ�سيها. واأحد هذه املخاطر هي احلرب الكيماوية.

فما هي عالمات وقوع هجوم بعامل كيماوي؟

اأعرا�س وعالمات، مثل:  َمَر�سيَّة، وظهور  الأ�سخا�س بحالة  الكثري من  • اإ�سابة 
�سيالن الدموع، �سيق التنّف�س، ال�سداع، والتقّيوؤ.

وا�سح. �سبب  دون  اأكرث  اأو  اأ�سخا�س  ثالثة  • �سقوط 
اأو  ُم�سابة  ال�سغرية  احليوانات  اأو  والأ�سماك  الطيور  من  عدد  على  العثور   •

نافقة يف املنطقة املت�سّررة.

»Phosgene« الفوزجني اأو الفو�صجني

ية. يتفاعل مع احلديد ليكون مادة �سامة  هو غاز عدمي اللون، ثقيل، كريه الرائحة، �سديد ال�ّسمِّ

ي اإىل الختناق. ا�ستخدمه  لونها اأ�سفر مائل اإىل الحمر. ُيوؤذي ب�سّدة اجلهاز التنّف�سي، ويوؤدِّ

الأملان �سد قوات احللفاء يف العام 1915 خالل احلرب العاملية الأوىل.

خ�صائ�ض واأعرا�ض االإ�صابة بالفو�صجني:

التنّف�سي.  املجرى  يف  »هر�س«  تهّيج  اإىل  ويوؤّدي  املْحميني،  غري  الأ�سخا�س  • ُي�سيب 
• يف احلالت ال�سديدة، يحدث انتفاخ يف اأغ�سية اجلهاز التنّف�سي، ومتتلئ الرئتان بال�سائل، 

اإىل حّد طرد الهواء منها. 

يق يف ال�سدر، الغثيان  �س لعوامل الختناق، اإىل جفاف احلنجرة، ال�ّسعال، �سِ ي التعرُّ • يوؤدِّ
و�سيالن الدموع من العينني.
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ف يف حال وقوع هجوم بعامل كيماوي؟ كيف تت�صرَّ

اإذا ُكنَت داخل مبنى:

منها  واخرج  ثة،  امللوَّ املنطقة  • جتنَّب 
ب�سرعة.

بقطعة  والأنف  الفم  تغطية  املفيد  • من 
قما�س ت�سمح بالتنّف�س )مثل من�سفة 

مبلَّلة(.

اإذا ُكنَت يف اخلارج:

قطعة  اأو  مبنديل  واأنفك  فمك  • َغطِّ 
قما�س.

قد  الذي  الريح  اجتاه  مع  مْت�ِس  • ل 
يحمل معه مادة كيماوية خطرية.

اأّي  اإىل  ادخْل  اأو   ،
ً
ملجاأ لنف�سك  • ِجْد 

مبنى يف اأ�سرع ما ُيكن، وحاوْل 

احل�سول على احلماية يف املوقع.

اإذا ُكنَت يف �صيارتك:

اإىل منزلك  وادخْل  الفور،  • اتركها على 
اأو اإىل اأّي مبنى قريب.

وفتحات  نوافذ  اأغلْق  ذلك،  تعّذر  • اإذا 
التهوئة داخل ال�سيارة، واإذا اأمكن، 

ُقم باإقفال فتحات مكيف الهواء 

بوا�سطة �سريط، وابتعد ب�سيارتك عن 

املنطقة املتاأثرة.

قما�س. بقطعة  واأنفك  فمك  • غطِّ 
اأحدث  ملتابعة  الإذاعة  اإىل  • ا�ستمع 
املعلومات والتعليمات ال�سادرة عن 

اجلهات املعنّية.
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ض لعامل كيماوي عند التعرُّ

�ست لعامل كيماوي.  اإذا �سعرَت بوجود حالة �سيالن للدموع، اأو بحاجة اإىل حّك جلدك، اأو واجهَت �سعوبة يف التنف�س، فرمبا تكون قد تعرَّ

عند ذلك، يجب عليك اّتباع اخلطوات التالية:

�س للعامل الكيماوي: اإذا ُكنَت تعتقد اأن اأحدهم قد تعرَّ

امل�ساب،  ال�سخ�س  عن  تف�سلك  م�سافة  وجود  على  • حاِفْظ 
واطلْب امل�ساعدة.

ذلك  يكن  مل  ما  الأولية،  الإ�سعافات  له  م  تقدِّ اأن  حتاِول  • ل 
�س نف�سك لالإ�سابة. الإجراء اآمنًا، لأنك قد تعرِّ

منها. للتخلُّ�س  كي�س  يف  ْعها  و�سَ الفور،  على  مالب�سك  • اخلْع 
ال�سابون  وا�ستعمل  منه،  كبرية  بكميات  واغت�سل  للماء،  م�سدر  عن  • ابحْث 

اإذا اأمكنك ذلك.

ب�سرعة. طّبية  م�ساعدة  على  احل�سول  • حاول 
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التهديدات بالهجمات البيولوجية 

من  غريها  اأو  الفريو�سات،  اأو  للجراثيم  د  املتعمَّ ال�ستخدام  هي  البيولوجية،  احلرب 

ي اإىل ن�سر الأوبئة بني الب�سر واحليوانات والنباتات،  الكائنات احليَّة و�سمومها، التي توؤدِّ

بق�سد القتل اأو الإعاقة. وُيطلق البع�س على هذا النوع من احلروب ا�سم احلرب البكتريية، 

اأو احلرب اجلرثومية. وتّت�سم عوامل هذه احلرب بخ�سائ�س عامة، اأبرزها:

- قابلية وبائية عالية.

- قدرة على مقاومة الظروف الطبيعية، كاحلرارة واجلفاف.

- قابلية للتكيُّف، و�سرعة النت�سار.

- القدرة على اإنزال خ�سائر عالية يف وقت ق�سري.

- عدم توافر مناعة طبيعية �سّدها يف الهدف.

- ُمالءمة العامل لال�ستخدام ميدانيًا.

- �سهولة اإنتاجه وتخزينه.

اأو  اجللد  خالل  من  البيولوجية:  بالعوامل  العدوى  لإي�سال  اأ�سا�سية  طرق  ثالث  وهناك 

الهواء.  بوا�سطة  اأو  امللّوثة،  وامل�سروبات  املاأكولت  بوا�سطة  اله�سم  طريق  عن  اجلروح، 

وتعترب الطريقة الأخرية اأكرث الطرق فاعلية. وُيكن ا�ستخدام الطائرات وال�سفن والقنابل  

ثة،  واملدافع وال�سواريخ، كو�سائط لنرث هذه العوامل. كما ُيكن نقلها عن طريق عوامل ملوِّ

عوامل  فاإن  ُمعدية،  اجلدري،  مثل  العوامل،  بع�س  تكون  وبينما  والفئران.  البعو�س  مثل 

اأخرى، مثل اجلمرة اخلبيثة »الأنرثاك�س«، لي�ست ُمعدية.

هذه  حلول  اأبرز  من  التطعيم  وُيعترب  مع�سلة،  البيولوجية  احلرب  �سّد  الدفاع  ل  وي�سكِّ

ذلك  اإىل  وت�ساف  دًا.  جيِّ دفاعيًا  اإجراًء  الواقية  والأقنعة  املالب�س  ن  توؤمِّ كما  املع�سلة، 

الإجراءات  م�ستوى  رفع  والأطعمة،  املاء  حفظ  مثل:  الوقائية،  الإجراءات  من  جمموعة 

ال�سّحية والنظافة، احلجر ال�سّحي للمناطق املعّر�سة، وتطهري الأ�سخا�س والتجهيزات 

واملناطق امللّوثة. 
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فئات العوامل البيولوجية واآثارها

العوامل البكتريية: البا�صي�صلو�ض انرثاكي�ض 

�سغرية،  ع�سوية  كائنات  هي  البكترييا، 

اأحادية اخللية. ويف ظّل ظروف خا�سة، ُيكن 

»البا�سي�سلو�س  اأنواعها، مثل  بع�س  ل  تتحوَّ اأن 

للجمرة  ب  امل�سبِّ العامل  وهي  انرثاكي�س«، 

للظروف  مقاومة  األواح  اإىل  اخلبيثة، 

واجلفاف  واحلرارة  الربد  مثل  ال�سديدة، 

واملواد الكيماوية والإ�سعاع. 

بة لالأمرا�س  يكن اأن تت�سّرف البكترييا امل�سبِّ

عند الب�سر، بطريقتني:

الب�سري  اجل�سم  اأن�سجة  اإىل  • بالنفاذ 
ال�سامة. واملواد  ال�سموم  • باإنتاج 

العوامل الفريو�صية: ال�صار�ض، واجلدري املائي

ْي�سي خا�س بها، 
َ
الفريو�سات، هي كائنات ع�سوية جمهرية، تتكوَّن من غطاء بروتيني يحتوي على مادة جينية. ولأنها تفتقر لوجود نظام اأ

نات حيَّة، مثل خاليا ج�سم الإن�سان املُ�ساب، لغر�س التكاثر. وهي قادرة على مقاومة امل�ساّدات احليوية. حتتاج اإىل حا�سِ

ال�صموم البيولوجية: الرا�صني 

هي �سموم ُتنتجها الكائنات احليَّة. وي�ستخل�س الرا�سني من بذور نبات اخَلْرَوع.

اأنواع اأخرى من العوامل البيولوجية 

له  )كيو(،  ى  حمَّ عن  امل�سوؤول  العامل  املثال،  �سبيل  فعلى  اأعاله.  املذكورة  للعوامل  العامة  الفئات  �سمن  تقع  ل  بيولوجية  عوامل  هناك 

خ�سائ�س م�سرتكة مع البكترييا والفريو�سات، ول ُيكن ت�سنيفه كـ »فريو�س« اأو »بكترييا«.
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العالمات املحتملة لهجوم بعامل بيولوجي

فرتة  وجود  لعدم  وذلك  الفور،  على  وا�سحًا  بيولوجي  بعامل  الهجوم  يكون  ل  قد 

ح�سانة، تكون فيها الآثار املَر�سية للعامل غري ملحوظة.

فما هي عالمات الهجوم بعامل بيولوجي؟

للّريبة. للر�س مثري  اأو مادة هالمية غري ماألوفة، مع وجود جهاز  • وجود م�سحوق 
غري  َمَر�سية  حالت  بوجود  ُتفيد  املحّلية،  ال�سّحية  الرعاية  جهات  عن  • تقارير 

عادية يف املجتمع.

طارئة. �سّحية  رعاية  عن  الباحثني  املر�سى  من  موجة  • وجود 
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فورًا.  عنها  وابتِعْد  فيها،  البيولوجي  العامل  بوجود  ت�سّك  التي  املنطقة  ب�سرعة  ْد  • حدِّ
التنف�س. با�ستمرار  وت�سمح  الهواء،  ت�سفية  يف  ت�ساعدك  القما�س،  من  بطبقات  وفمك  اأنفك  بتغطية  • ُقْم 

 .)999 )للتوا�سل:  املعنية  باجلهات  ْل  • ات�سِ
اإليك.  للو�سول  عاجلة  حاجة  وجود  حال  يف  بك،  الت�سال  وتفا�سيل  عنوانك  • اترْك 

نظيفة. باأخرى  مالب�سك  وا�ستبِدْل  فر�سة،  اأقرب  يف  وال�سابون،  باملاء  بالكامل  • ا�سَتِحْم 

ف يف حال ح�صول هجوم بعامل بيولوجي؟  كيف تت�صرَّ

�سَت  ة اأعرا�س ملحوظة على �سحايا الهجوم البيولوجي. ولكن اإذا ما راودك ال�سّك، باأنك )اأو اأي �سخ�س اآخر( قد تعرَّ قد ل تظهر اأيَّ

لهجوم، يجب اتخاذ الحتياطات التالية:
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اآخر  اأحٌد  اأو  �سعرَت،  • اإذا ما 
ة اأعرا�س  من عائلتك، باأيَّ

رْت لديك  َمَر�سية، اأو تطوَّ

ى، حاِوْل ا�ست�سارة  حمَّ

ده لك  الطبيب الذي حتدِّ

ال�سلطات.

باأن  اعتقدَت  ما  • اإذا 
�س للهجوم  اأحدهم تعرَّ

البيولوجي، ُخْذ 

الحتياطات الالزمة، 

وات�سل باجلهات املعنية 

لطلب امل�ساعدة.

حماية  ال�سروري  • من 
اجلهاز التنّف�سي، اإذا 

ما اأَرْدَت القرتاب من 

�سه  �سخ�س ُي�ستبه بتعرُّ

لعامل بيولوجي.

ُتبعدك  م�سافة  على  • حافظ 
عن ال�سخ�س املُ�ساب، 

وجتنَّب الت�سال املبا�سر 

معه.

الطبية،  امل�ساعدة  • اطلْب 
والتزْم دائمًا بتعليمات 

اجلهات ال�سحية.
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االأنرثاك�ض »Anthrax« اأو »اجلمرة اخلبيثة« 

به بكترييا حتمل ال�سم  اجلمرة اخلبيثة، هو مر�س حاّد ت�سبِّ

اأ�سكاله  واأكرث  واحليوانات،  الب�سر  من  كالًّ  ُي�سيب  نف�سه. 

الة �سد هذا املر�س،  قاتلة بدرجة عالية. توجد لقاحات فعَّ

بامل�سادات  للعالج  د  جيِّ ب�سكل  ي�ستجيب  اأ�سكاله  وبع�س 

احليوية.

كامنة  بكترييا  ت�سكيل  اخلبيثة  اجلمرة  لبكترييا  يكن 

قادرة على البقاء على قيد احلياة يف ظروف قا�سية للغاية 

لفرتات طويلة من الزمن، وحتى عقود اأو قرون. وُيكن لهذه 

يف  وحتى  القارات،  جميع  يف  موجودة  تكون  اأن  اجلراثيم 

القطب اجلنوبي. وعندما يتّم ا�ستن�ساق اجلراثيم اأو بْلعها، 

تن�سط  قد  للُم�سيف،  اجللدية  للجروح  مالم�ستها  عند  اأو 

وتتكاثر ب�سرعة. ُت�سيب اجلمرة اخلبيثة عامة الثدييات اآكلة 

ت�ستن�سق اجلراثيم  اأو  تتناول طعامًا  التي  الربية،  الأع�ساب 

اأثناء الرعي. وُيعتقد اأن البتالع هي الطريقة الأكرث �سيوعًا 

لإ�سابة احليوانات اآكلة الع�سب باجلمرة اخلبيثة. وقد ُت�ساب احليوانات اآكلة اللحوم، التي تعي�س يف البيئة ذاتها، بالعدوى عن طريق 

املبا�سر )مثل  الت�سال  اإما عن طريق  الب�سر،  اإىل  اخلبيثة  تنقل اجلمرة  اأن  املري�سة  للحيوانات  وُيكن  املُ�سابة.  احليوانات  افرتا�س 

تالم�س الدم امل�ساب باجللد املفتوح( اأو اأكل حلوم احليوانات املري�سة. 

وُيكن اإنتاج جراثيم اجلمرة اخلبيثة يف املخترب، لال�ستخدام ك�سالح بيولوجي. ل تنت�سر اجلمرة اخلبيثة مبا�سرة من احليوانات امل�سابة 

اأو من �سخ�س اإىل اآخر، بل تنت�سر عن طريق اجلراثيم، التي يكن اأن تنتقل عن طريق املالب�س والأحذية. وُيكن جلّثة حيوان نافق ب�سبب 

اجلمرة اخلبيثة، اأن تكون م�سدرًا جلراثيم اجلمرة اخلبيثة. ويعترب �سكل امل�سحوق ملادة الأنرثاك�س، رغم كونه غري معٍد، تهديدًا لل�سالمة 

ة، ووزارة ال�سحة، الإجراءات الحرتازية للتعامل مع هذا التهديد.  العامة. ويف دولة الإمارات العربية املتحدة، اتخذت اجلهات املخت�سَّ

وُين�سح اجلمهور باملحافظة على الهدوء وممار�سة احلذر، للك�سف عن اأيَّة عالمات بوجود تهديد حمتمل.
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اإر�صادات للتعامل مع املواد التي ُي�صتبه باحتوائها على مادة االنرثاك�ض

تتناول الإر�سادات التالية، التعامل مع املواد التي ُي�ستبه باحتوائها على النرثاك�س )مثل مالحظة وجود مادة على �سكل م�سحوق(:

• ل تلم�س املادة مبا�سرة. اإذا كانت مفتوحة اأ�ساًل، ُقم بتغطية املحتويات املنت�سرة على الفور، بقطعة قما�س اأو غطاء من البال�ستك، 
اأو الورق اأو علبة م�ستعملة. ل حتّرك الغطاء.

امل�سكوبة. املادة  تنظيف  حتاول  اأو  املنت�سرة،  املحتويات  ت�سّم  • ل 
رة. املت�سرِّ الغرفة  اأو  املنطقة  يف  املحلية  التهوئة  وحدات  اأو  املراوح  كافة  • اأغلق 
املتاأثرة. املنطقة  اإىل  الدخول  من  الآخرين  وامنْع  الباب،  واغلْق  الغرفة  • اترْك 

وال�سابون. باملاء  اجللد  من  م�ساب  جزء  واأّي  يديك  واغ�سل  اغت�سال،  نقطة  اأو  ام  حمَّ اأقرب  اإىل  • اذهْب 
على  املعّقمة  املواد  اأو  )املبي�سة(  القا�سرة  ال�سوائل  ت�ستعمل  ول  وال�سابون.  باملاء  وا�سَتِحْم  املالب�س  كافة  اخلْع  فر�سة،  اأقرب  • يف 

ْع املالب�س يف كي�س بال�ستيكي، اأو ُتغ�سل بالكامل باملادة القا�سرة )املبّي�سة(. جلدك. تو�سَ

املُ�ستبه  املادة  فيها  كانت  التي  الغرفة  اأو  املنطقة  يف  موجودين  كانوا  الذين  الأ�سخا�س  بكافة  الت�سال  واأرقام  باأ�سماء  قائمة  ئ  • هيِّ
م القائمة اإىل ال�سرطة لأغرا�س متابعة التحقيقات. بها، وقدِّ

�ست للمادة. طّوق املنطقة وُقم بتغطية املادة امل�ستبه بها. اغ�سْل مناطق اجل�سم التي تعرَّ
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اإجراءات تطهري االأ�صخا�ض امل�صابني بالتلوث 

ة اإىل اإقامة  يف حال وقوع حادث ينطوي على وجود مادة خطرية ومنها املواد الكيماوية اأو البيولوجية اأو الإ�سعاعية، تلجاأ الإدارة املخت�سَّ

ن  ة لإنقاذ احلياة، ومنع انتقال التلوُّث. تت�سمَّ من�ساآت خا�سة يف املوقع لتطهري الأ�سخا�س امل�سابني. وُيعترب هذا الإجراء عملية مهمَّ

ر دائمًا، اأن التخلُّ�س من مالب�س ال�سحية، ُيكن اأن ي�ساعد يف التخلُّ�س  عملية التطهري املتكاملة اخلطوات ال�ست التالية. لكن... تذكَّ

من ن�سبة كبرية من املادة امللوثة )ت�سل حتى 80 باملئة(.

اخلطوة االأوىل: اجَمْع مقتنياتك

اأو  كي�س  يف  ال�سخ�سية  مقتنياتك  • اجَمْع 
حقيبة �سغرية.

كي�س/  على  الوطني  �سجلِّك  رقم  • اكتْب 
حقيبة املقتنيات ال�سخ�سية بقلم ل مُتحى 

مادته.

اأو  ة  واملهمَّ ال�سغرية  املقتنيات  • اخرْج 
ْعها يف كي�س )حقيبة( املقتنيات  القّيمة، و�سَ

ال�سخ�سية. اأقفل الكي�س و�سلِّمه اإىل اإدارة 

ة. الدفاع املدين اأو اجلهة املخت�سَّ

اربطه  خا�س،  كي�س  يف  النفايات  • اجمْع 
باإحكام، ثم انتقل اإىل وحدة ال�ستحمام.

اخلطوة الثانية: انزْع مالب�صك

ال�سخ�سية.  املقتنيات  وبقية  املالب�س  • انزْع 
ْعها يف كي�س النفايات. �سَ

بوا�سطة خيط  باإحكام  واربطه  الكي�س،  • اأقفْل 
اأو حبل متني.

برميل  يف  ِعه  و�سْ عرب  الكي�س،  من  • تخلَّ�ْس 
النفايات.

اخلطوة الثالثة: ا�صتِحْم

الإ�سفنج. من  قطعة  • تناَوْل 
اأوًل. �سعرك  واغ�سل  الأمام،  اإىل  • انحِن 

فة  املنظِّ املادة  و�سْع  باأكمله،  ج�سمك  • بلِّل 
ال�سائلة غري الأيونية التي يتّم تزويدك بها.

مع  بالكامل،  املادة  بهذه  ج�سمك  • دّلك 
الرتكيز على منطقة حتت الإبطني ومنطقة 

اأ�سل الفخذ.

برميل  يف  امللوثة  الإ�سفنج  قطعة   
ِِ
• اْرم

القمامة.

دقيقتني،  ملدة  كامل،  ب�سكل  • ا�ستِحْم 
ث. للتخلُّ�س من ال�سائل امللوِّ

وثائق

خا�صة
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اخلطوة الرابعة: ُقم بتجفيف ج�صمك

ج�سمك  بتجفيف  وُقْم  من�سفة،  • تناَوْل 
بالكامل.

يف  رْميها  عرب  امللوثة،  املن�سفة  من  • تخلَّ�ْس 
برميل النفايات.

اخلطوة اخلام�صة: الفح�ض

 ،)T( تي  حرف  �سكل  على  ذراعيك،  • افتْح 
ن امل�سعفون من اإجراء التطهري. بحيث يتمكَّ

الفح�س،  يف  املُ�ساب  ال�سخ�س  ف�سل  ما  • اإذا 
يجب عليه تكرار اإجراء التطهري املذكور يف 

اخلطوة )3( )ال�ستحمام(.

اخلطوة ال�صاد�صة: ارتِد مالب�صك

زوجًا  وانتِعْل  الب�ْسه،  ام،  احلمَّ ثوب  • تناَوْل 
من الأحذية.

انتظار  يف  املوؤقتة  احلجز  منطقة  اإىل  ه  • توجَّ
التعليمات اجلديدة.
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احلماية يف املوقع

ادُخْل اإىل املنزل، اْبَق فيه، وتاِبع ن�سرات الأخبار.

قد ُتطَلق امللّوثات الكيماوية والبيولوجية اأو الإ�سعاعية، َعَر�سيًا اأو عن ق�سد، اإىل البيئة. ويف حال ح�سول مثل هذا الأمر، قد ُيطلب منك 

�سرتك.
ُ
اللتزام باإجراءات احلماية يف املوقع، وهذا يعني، اأن تبقى يف املنزل، وتّتخذ الإجراءات الحرتازية حلماية نف�سك واأ

اإن اإجراء احلماية يف املوقع هو اإجراء ب�سيط ي�سهل اعتماده، فهو:

اخلارجية. اجلهة  اإىل  الأخرى  والفتحات  والأبواب  النوافذ،  اإغالق  على  • ي�ستمل 
املكتب. اأو  املنزل  داخل  اإىل  واخلِطرة  ارة  ال�سّ املواد  نفاذ  من  احلّد  اإىل  • ي�سعى 
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مواد اأ�سا�سية

48 ملم على الأقل. بعر�س  الإغالق  �سريط  من  واحدة  • لفافة 
لتغطية  )قّطعها  ال�سوداء  النفايات  اأكيا�س  من  كاٍف  عدد   •
التي  الغرفة  يف  التهوئة  اأو  الهواء  تكييف  واأجهزة  النوافذ  كافة 

تختارها(.

• مق�ّس
احتياطية. وبطاريات  بالبطارية  يعمل  مذياع  • جهاز 

مواد اختيارية

جديدة. احتياطية  وبطاريات  اف،  ك�سَّ • م�سباح 
للمياه اجلارية يف غرفة  توّفر م�سدر  اأة )يف حال عدم  معبَّ • مياه 

احلماية يف املوقع(.

الأقل(. على  واحدة  )وجبة  للتلف  قابلة  غري  غذائية  • مواد 
ك )يف حال عدم توفر هاتف ثابت يف غرفة احلماية  • هاتف متحرِّ

يف املوقع(.

توفُّرها يف منزلك )مواد  ي�سهل  اأيَّة مواد  بال�ستفادة من  نن�سحك 

تنفيذ  لغر�س  القائمة(،  يف  املدرجة  الأ�سا�سية  املواد  مع  تتوافق 

اإجراءات احلماية يف املوقع.

م�صتلزمات الُبدَّ منها:

ع يف غرفة رئي�سة ذات نوافذ انزلقية )جّرارة(، اأو )ذات اأبواب(.  املواد املذكورة هنا ُت�ستخدم لتنفيذ اإجراءات احلماية يف املوقع، وتو�سَ

وُيكن تق�سيمها اإىل فئتني:



الطارئة62 احلاالت  يف  |  دليلك 

كيف تتاِبع احلماية يف املوقع؟

ة التعليمات اخلا�سة باعتماد احلماية يف املوقع، من خالل الو�سائل التالية اأو اإحداها: ت�سدر ال�سلطات املخت�سَّ

ة«، من خالل نظام اإنذار اجلمهور، يليها اإ�سدار التعليمات عرب و�سائل الت�سال )مثل التلفزة  1 - اإطالق �سفارة )اإ�سارة( »ر�سالة مهمَّ
ية الهاتفية ومواقع التوا�سل الجتماعي(. اأو الإذاعة اأو الر�سائل الن�سِّ

2 - التبليغات املبا�سرة من منزل اإىل اآخر.

كيف تكون احلماية داخل املنزل؟

1 - عندما ت�سدر التعليمات اخلا�سة باحلماية 
يف املوقع، يجب اأن تبقى هادئًا وتقوم بجمع 

اأفراد عائلتك يف الداخل.

2 - اأغلق كافة الأبواب، والنوافذ والفتحات.

فات التي  3 - اأطفئ كافة وحدات التهوئة واملكيِّ
ت�سحب الهواء من اخلارج.

4 - ادخْل اإىل غرفة حتتوي على اأقل عدد من 
ل اأن حتتوي على مرحا�س  الفتحات، وُيف�سَّ

وم�سدر للمياه.

ر �سريط ل�سق، ا�ستعمله يف  5 - يف حال توفُّ
�سّد اأية فجوات وا�سحة حول النوافذ 

والأبواب وفتحات التهوئة وغريها. 

وا�ستعمل منا�سف مبلَّلة لتغطية الفجوات 

يف الباب.

6 - اإذا ما �سمح الوقت، ُيكن ا�ستغالل اأكيا�س 
النفايات اأو اأغطية بال�ستيكية، لإغالق اأية 

فتحات اأو فجوات. الأمر الذي �سيزيد من 

ر فر�سة حلماية  ت�سديد نفاذ الهواء ويوفِّ

اأف�سل للعائلة.

7 - متابعة القنوات التلفزية والإذاعة، ملزيد 
من املعلومات اأو التعليمات من ال�سلطات 

ة. املخت�سَّ

8 - غادر الغرفة عند �سدور التعليمات بذلك 
من ال�سلطات فقط )عن طريق التلفزة 

اأو الإذاعة، اأو غري ذلك(. وُيكنك اإزالة 

كافة ال�سّدادات، وفتح النوافذ لل�سماح 

للهواء بالدخول اإىل املنزل.
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كيف تكون احلماية يف العمل واملدر�صة؟

ل تختلف اإجراءات احلماية يف مقّرات العمل واملدار�س عن تلك التي يتّم اتخاذها يف املنزل. لكن، ب�سبب تعقيد معظم املباين، ووجود عدد 

كبري من املتواجدين فيه، هناك حاجة اإىل التخطيط املُ�سبق لتحديد الغرفة )الغرف( املنا�سبة اخلا�سة باحلماية املوقعية، وتقرير دور 

كل �سخ�س وم�سوؤولياته، ل�سمان التن�سيق والإجراءات ال�سريعة.) يتوفر منوذج لإر�سادات احلماية املوقعية للمباين على املوقع الإلكرتوين 

.)www.ncema.gov.ae :للهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث

ة الواجب اتخاذها:  اخلطوات املهمَّ

واأطفئ  والأبواب  النوافذ  كافة  اأغلق   -  1
توليد  لتقليل  وامل�سابيح،  الأجهزة 

احلرارة.

2 - اأطفئ كافة معدات التكييف التي ت�سحب 
التهوئة  )اأنظمة  اخلارج  من  الهواء 

امليكانيكية(.

احلماية  )غرف(  غرفة  اإىل  انتقل   -  3
دة م�سبقًا. املحدَّ

)غري  املقيمني  غري  ال�سكان  بتوجيه  ُقْم   -  4
احلماية  غرف  اإىل  امل�ستاأجرين(، 

دة م�سبقًا. املحدَّ

اأية فتحات وا�سحة ب�سريط ل�سق  اأغلق   - 5
عري�س واأغطية بال�ستيكية.

6 - ا�ستمْع اإىل التلفزة اأو الإذاعة، للح�سول 
على املزيد من التعليمات.

افتح  املوقعية،  احلماية  حالة  اإنهاء  عند   -  7
اأنظمة  بت�سغيل  وُقْم  والأبواب  النوافذ 

التهوئة.
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كيف تكون احلماية داخل ال�صيارة؟

ه  اأو اأّي مبنى عام، توجَّ اإذا ُكْنَت قريبًا جدًا من منزلك، اأو مكتبك 

احلماية  اإجراء  واتبْع  اإليه،  ادخْل  هناك،  اإىل  مبا�سرة  ب�سيارتك 

املوقعية. اأما اإذا مل يكن ذلك مُمكنًا، اتَبْع اخلطوات التالية:

1 - اأغلْق النوافذ وفتحات التهوية واإذا اأمكن، اأغلق فتحات التكييف 
رة. ب�سريط. ابتعد ب�سيارتك عن املنطقة املت�سرِّ

2 - َغطِّ فمك واأنفك بقطعة قما�س.
3 - ا�ستِمْع اإىل الإذاعة ملتابعة اأحدث التطورات والتعليمات.

كيف تكون احلماية يف ال�صارع؟

عن  لالبتعاد  نقل،  و�سيلة  عن  ابحْث  اأو  مبنى،  اأقرب  اإىل  اذهْب 

رة. اأما اإذا مل يكن با�ستطاعتك القيام بذلك: املنطقة املت�سرِّ

�ِس وفق اجتاه الريح. 1 - ل مَتْ
2 - َغطِّ اأنفك وفمك بقطعة قما�س.

الأيام.  ولي�ض  قليلة،  �صاعات  لفرتة  عادة  ت�صدر  املوقع،  يف  احلماية  باعتماد  اخلا�صة  التعليمات  اأن  ر  كَّ تذَّ مالحظة: 

ْم  رَت باإطالق املادة اخلطرة، ُقُ وهناك خطر ب�صيط من نفاذ االأوك�صجني يف الغرفة التي تلجاأ اإليها للحماية. اإذا ت�صرَّ

ية الفورية. ة التخاذ اإجراءات املعاجلة الطبِّ باإبالغ ال�صلطات املخت�صَّ
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خماطر التعّر�ض لهجمات بالقنابل والطرود امللغومة

مع تزايد عدد حوادث الهجمات بالقنابل يف اأرجاء العامل، مل َيّعْد هناك بلد اآمن من هذه الهجمات. وُيكن لهذه الهجمات بالقنابل، 

اأن تت�سبَّب بخ�سائر يف الأرواح، وتلحق الأ�سرار باملمتلكات والُبنى التحتية. فاحلذر واللتزام باإجراءات التعامل مع مثل هذه املواقف، 

يكنهما امل�ساعدة يف تقليل اخل�سائر يف الأرواح، والإ�سرار باملمتلكات والُبنى التحتية.
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يف حال ا�صتباهك بج�صم ما، اأو عرثَت على قنبلة غري متفجرة 

اأو  تلم�س  ل  املكان،  عن  • ابتعد 
ك اجل�سم املُ�ستبه به.  حترِّ

يف  املوجودين  الآخرين  ر  • حذِّ
منطقتك من الأمر. 

الفور.  على  بال�سرطة  ْل  • ات�سِ
مثاًل:  به.  امل�ستبه  اجل�سم  ْف  • �سِ
ال�سكل، احلجم، اللون، واملوقع.

اإخالء املبنى يف حال العثور على 

قنبلة اأو اأي ج�صم م�صبوه: 

1 - اخرْج من املبنى بهدوء، 

وبطريقة منتظمة.

ْب ا�ستخدام امل�ساعد.  2 - جتنَّ

3 - اتَبْع توجيهات حّرا�س املبنى 

)اأو الطابق(، اأو تعليمات 

اجلهات املُ�ستجيبة للطوارئ. 

4 - اجلْب حقائبك، ول ترتك 

املقتنيات دون مراقبة. 

ع  5 - انتِقْل اإىل نقطة التجمُّ

)على بعد 500 م على الأقل 

عن املبنى(، لغر�س اإجراء 

التعداد. 

6 - عند مغادرة املبنى، انتِبه اإىل 

�سيارات الطوارئ التي قد 

ت�سل اإىل املوقع.



67  يف احلماية من االأعمــال التخريبـيــة  | 

عند تلّقيك ر�صالة تهديد بوجود قنبلة...

ال َتَخْف، ال ترتبك... واهداأ.

ب املكاملة. ل يتحّدث الأطول فرتة ُمكنة، فيما تقوم ال�صرطة بتعقُّ دع املُت�صِ

 

يلي:  ما  مالحظة  ال�سروري  • من 
ل، وخ�سائ�س �سوته  1 - طبيعة �سوت املُّت�سِ

نثى، بالغ اأم 
ُ
)مثل النربة، ذكر اأم اأ

طفل( 

2 - اللغة املُ�ستخدمة والّلكنة )حمّلية اأم 
اأجنبية(.

3 - طريقة الكالم )مثال: ب�سرعة، متعّمدة، 
عاطفية، غا�سبة(.

4 - ال�سو�ساء والأ�سوات التي ت�سمعها يف 
اخللفية )مثال: حركة �سري، مو�سيقى، 

اإعالنات �سوتية، �سراخ(.

5 - ال�سخ�س اأو اجلهة التي َيطلب نقل 
الر�سالة اإليها.

ا�ستعداء  اأو  من،  ال�سخرية  حتاول  • ل 
املُت�سل، باأّي حال من الأحوال.

هدوئك. على  وحاِفْظ  مهذبًا،  • ُكْن 
ال�سائعات. تن�سْر  • ل 

بال�سرطة،  الت�سال  اآخر  �سخ�س  من  • اطلْب 
اإن مل تكن قد ُقمت بذلك بنف�سك.

املكاملات،  هذه  مثل  �سيتلّقى  الذي  • ال�سابط 
د  ية، و�سُيحاول اأن يحدِّ �سيتعامل معها بجدِّ

على الفور:

1 - املوقع الدقيق للقنبلة و�سكلها بال�سبط.
ذه. 2 - وقت التفجري، وَمن الذي �سينفِّ
3 - كمية املادة املتفجرة امل�ستخدمة، 

ونوعيتها.

ف.•  4 - الأ�سباب املُحتملة ملثل هذا الت�سرُّ
اأبلغ موظفي اإدارة املبنى على الفور 

بذلك.
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عند ا�صتالمك ر�صالة اأو َطْردًا ملغومًا 

معظم الر�سائل/ الطرود امللغومة، التي يتّم ت�سليمها من خالل الربيد العادي اأو ال�سريع، �ست�سمح بفرتة زمنية معقولة لغر�س معاجلتها. 

مة  م�سَمّ القنابل  ُمعظم  اأن  ذلك  فتحها،  حتاِوْل  ل  املتفجرات،  على  باحتوائها  ُي�ستبه  اأو  لل�سّك،  ُمثرية  َطْرد،  ر�سالة/  يَت  تلقَّ ما  واإذا 

لالنفجار عند قطع الغالف اخلارجي اأو متزيقه.

م�سدر  من  دًا  متاأِكّ تكن  مل  • اإذا 
الر�سالة/ الطرد، ولديك ال�سبب 

لل�سّك بوجود قنبلة، تعاَمل معها 

كقنبلة وُقْم باإبالغ ال�سرطة.

امل�ستبه  امللغوم  الطرد  الر�سالة/  ْع  • �سَ
بها يف زاوية من الغرفة، بعيدًا عن 

النوافذ.

كان  واإذا  الغرفة،  باإخالء  • ُقْم 
�سروريًا، اأخِل املبنى، مع ترك 

الأبواب وال�سبابيك مفتوحة. والهدف 

من ذلك ال�سماح لالنفجار، اإن ُوجد، 

باخلروج وتخفيف الآثار ال�سارة 

للزجاج املتناثر.

اأمن  موظفي  كافة  اإىل  تعليمات  • اأ�سدْر 
املبنى والأ�سخا�س الذين مّت اإخالوؤهم، 

بعدم مل�س اأّي �سيء يثري ال�ّسبهات.

عملية  وتاأثر  انفجار  حدوث  حال  • يف 
الإخالء، اأ�سدْر التعليمات املنا�سبة 

لإعادة توجيه الأ�سخا�س الذين يتّم 

اإخالوؤهم نحو م�سالك خروج بديلة، 

اأكرث اأمنًا.

الإذاعة  اأو  التلفزة  اإىل  • ا�ستِمْع 
للح�سول على التعليمات من ال�سلطات 

ة. املخت�سَّ
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�صك لالأذى: رَت داخل مبنى:يف حالة حدوث انفجار اأّدى اإىل تعُرّ اإذا ما ُحو�صِ

قادرًا  ُكنَت  اإذا  رة،  املت�سِرّ املنطقة  عن  بعيدًا  ببطء  • انتقْل 
على الإخالء.

ملعرفة  للطوارئ،  امل�ستجيبة  اجلهات  اإىل  اإ�سارة  باإعطاء  • ُقْم 
موقعك، اإذا كنَت غري قادٍر على الإخالء.

تفاقم  يف  تت�سَبّب  قد  لأنك  ال�سرورة،  عند  اإّل  ك  تتحَرّ • ل 
ة مبتابعة حالتك،  اإ�سابتك. و�ستقوم الطواقم الطّبية املُخت�سَّ

رة. واإخالئك من املنطقة املت�سرِّ

املتناثر،  الزجاج  من  ووجهك  راأ�سك  واْحِم  اأنت،  حيث  • ابَق 
اأو الأج�سام املت�ساقطة.

تة. املثَبّ غري  الأ�سياء  عن  • ابتِعْد 
رفوف  اأو  زجاجية  نوافذ  ل  حيث  اجلدران  اإىل  • ا�ستِنْد 

معَلّقة.

مُمكنًا. ذلك  كان  اإذا  وقوية،  ثابتة  من�سدة  حتت  • احَتمِ  
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رَت حتت الركام:  اإذا كنَت بعيدًا عن منطقة االنفجار:اإذا ما ُحو�صِ

اإ�سارة  لإعطاء  ذلك،  اأمكنك  اإذا  وّما�سًا،  م�سباحًا  • ا�ستعمل 
من موقعك للُمنقذين.

ال�سرورية. غري  احلركات  ْب  • جتَنّ
ل�سمان  واأخرى،  فرتة  بني  وقدميك  يديك  اأ�سابع  ك  • حِرّ

ا�ستمرار دوران الدم.

ا�ستن�ساق  لتفادي  قما�س،  بقطعة  وفمك  اأنفك  بتغطية  • ُقْم 
الغبار والأتربة.

من  املُنقذون  ن  يتمَكّ لكي  جدار،  اأو  اأنبوب  على  • ا�سرْب 
حتديد موقعك.

املُنقذين. اإىل  اإ�سارة  لإعطاء  �سافرة،  • اطلْق 
ُي�سعف  قد  ال�سراخ  اإن  اأخري.  كمالٍذ  فقط  لكن  • اأ�سُرْخ، 

ي بك اإىل ا�ستن�ساق كمية خطرة من الغبار  قوتك، وقد يوؤِدّ

والدخان.

رة. املُت�سرِّ املنطقة  من  تقرتب  • ل 
الهدوء. على  • حافظ 

)999(، ما مل تكن هناك  الإ�سعاف  اأو  بال�سرطة  تت�سْل  • ل 
حالة طارئة.

اآخر  ملتابعة  التلفزة،  اأو  املحلية  الإذاعة  اإىل  • ا�ستمع 
التطّورات والتعليمات.
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عند االإخالء يف ظّل مثل هذه الظروف

ر... اللتزام التام بالتعليمات والتوجيهات تذكَّ

ما يجب اأن تقوم به:

تهلع. ول  الهدوء،  على  • حاِفْظ 
يجب  املبنى،  �سكان  لإخطار  احلريق  اإنذار  ا�ستعمال  حال  • يف 

الإخالء كما يف حالة حريق عادي.

املبنى. اإدارة  عن  ال�سادرة  والتوجيهات  بالتعليمات  التام  • اللتزام 
الهوية  ووثائق  )الأدوية  فقط  حتتاجه  ما  معك  • اجلْب 

ال�سخ�سية(، ول ت�سع الكثري من املقتنيات ال�سخ�سية يف 

حقيبتك.

واملُعوَّقني. وال�سغار  ن،  ال�سِّ كبار  �ساعد  ترك�س.  ول  ب�سرعة  • اْم�ِس 
وطواقمها. الطوارئ  �سيارات  اأمام  واملمّرات  ال�سوارع  • اأْخِل 

التجّمع. نقطة  يف  املتواجدين  لالأ�سخا�س  تعداد  باإجراء  • ُقْم 
بخري. اأنك  لإبالغه  فر�سة،  اأقرب  يف  �سديق  اأو  بقريب  • ات�سل 

ما يجب اأن تتجنَّبه:

بداخلها. حتا�سر  قد  لأنك  امل�ساعد،  ت�ستعِمْل  • ل 
ع�سوائية. بطريقة  باحلريق  خا�سة  اأبواب  اأية  تفَتْح  • ل 

خليوية. هواتف  اأو  جمهولة،  ل�سلكية  اأجهزة  ت�ستعمْل  • ل 
كهربائية. معدات  اأية  ت�سّغْل  • ل 

ال�سائعات. تن�ُسْر  • ل 
املبنى. اإىل  الدخول  تعاِوْد  • ل 
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بعد حدوث االنفجار

احذْر املخاطر، مثل:

والروافد  والأعمدة  املنهارة،  واجلدران  املت�سّررة  • املباين 
والأ�سطح املائلة.

احلادة. احلافات  ذي  والركام  الأر�س،  يف  • احلفر 
ر. املتك�سِّ والزجاج  املتناثر  الزجاج  • لوحات 

احلرارة. عن  الناجمة  • احلرائق 
ال�ّسامة. والأبخرة  • الدخان 

اخلدمات. خطوط  َتَلف  ب�سبب  والغاز،  املاء  ب  • ت�سرُّ
املك�سوفة. الكهرباء  • خطوط 

النفجار. حمتملة  الثانوية  • املتفّجرات 

تقدمي امل�صاعدة:

الأ�سخا�س  حالة  هّدئ  بًا،  مدرَّ اأولّيًا  م�سعفًا  ُكنَت  • اإذا 
�سوا لإ�سابات خطرية، اإىل حني و�سول اجلهات  الذين تعرَّ

املُ�ستجيبة. 

موقع  على  ْف  تعرَّ اخلطر.  منطقة  اترك  مدربًا،  تُكن  مل  • اإن 
�سوا لإ�سابات خطرية، وبّلغ اجلهات  الأ�سخا�س الذين تعرَّ

املُ�ستجيبة للطوارئ عن مواقعهم يف م�سهد احلدث.

الأ�سخا�س  اإنقاذ  اأو  ملعاجلة  هيكليًا،  رًا  مت�سرِّ مبنى  تدُخْل  • ل 
امل�سابني / املحا�سرين.

الآخرين. م�ساعدة  قبل  �سالمتك  َمْن  • ا�سْ
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التهديدات بالقنابل القذرة

ال�سي�سيوم  ُمتاحة )مثال:  اإ�سعاعية  باأية مادة  ز  تعَزّ التي   ،)TNT اإن تي -  القذرة )مثل: تي  القنابل  التقليدية يف  املتفجرات  ُت�ستخدم 

ي اإىل تلُوّث اإ�سعاعي فوق منطقة وا�سعة. 137(. وبعد اأن يتّم تفجريها، تنت�سر املادة الإ�سعاعية املوؤذية يف الهواء، مّما يوؤِدّ

توجد الإ�سعاعات يف كل جزء من حياتنا. وهي قد حتدث بطريقة طبيعية يف الأر�س، وُيكن اأن ت�سل اإلينا من الف�ساء املحيط بنا، كما 

ُيكن اأن حتدث طبيعيًا يف املاء الذي ن�سربه اأو يف الرتبة ويف مواد البناء.

وقد حتدث الإ�سعاعات نتيجة �سناعتها بوا�سطة الإن�سان، مثل الأ�سعة ال�سينية )X-Rays(، ويف حمطات توليد الكهرباء بالطاقة الذرية، 

واأي�سًا يف كا�سفات الدخان. 
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اأنواع االإ�صعاع 

يوجد نوعان اأ�سا�سيان من الإ�سعاع، هما: 

.)Alpha( واألفا )Beta( والأ�سعة الكونية وج�سيمات بيتا )Gamma( 1 -  اإ�سعاع موؤَيّن ، مثل اأ�سعة اإك�س وجاما
الق�سرية  احلرارية  واملوجات  والرادار،  والتلفزة  الإذاعة  موجات  ومنها  الكهرومغناطي�سية،  الإ�سعاعات  مثل  موؤَيّن،  غري  اإ�سعاع   -  2
)ميكروويف(، واملوجات حتت احلمراء، والأ�سعة فوق البنف�سجية، وال�سوء العادي. والأنواع الثالثة الرئي�سة لالإ�سعاع املوؤَيّن، التي 

تنبعث من انفجار قنبلة قذرة، هي: 

)Alpha Ray( اإ�صعاع األفا

ُيكن اإيقاف م�سار اأ�سعة األفا بوا�سطة قطعة من الورق، اأو بوا�سطة ج�سم الإن�سان. ولكن لو مّت ا�ستن�ساق اأبخرة املادة التي ت�سّع منها دقائق 

األفا، اأو مَتّ ابتالعها، اأو امت�سا�سها من خالل اجلروح املفتوحة، فاإنها تكون موؤذية ّجًدا.

 )Beta Ray( اإ�صعاع بيتا

ل ُيكن اإيقاف دقائق بيتا بوا�سطة قطعة الورق، بل ُيكن اإيقاف �سريان هذه الأ�سعة بوا�سطة قطعة من اخل�سب اأو الأملنيوم. وقد ت�سِبّب 

اأذى ج�سيمًا، اإذا اخرتقت اجل�سم، عرب اجللد الب�سري. 

األفا. وبع�س دقائق بيتا ُيكنها اخرتاق اجللد واإحداث تلف به،  وُتعترب قوة الخرتاق والنفاذ لدقائق بيتا، اأكرب من قوة النفاذ لأ�سعة 

وهي �سديدة اخلطورة اإذا مَتّ ا�ستن�ساق اأبخرة، اأو مَتّ ابتالع املادة التي تنبعث منها اأ�سعة بيتا. وقد حتدث اإ�سابة باجللد، يف حال ال�سماح 

مل�ستويات عالية من ملّوثات بيتا، بالبقاء فوقه لفرتة زمنية طويلة.

)Gamma Ray( اإ�صعاع غاما

هو عبارة عن اإ�سعاع كهرومغناطي�سي طويل املدى، نّفاذ، ُيلحق ال�سرر بخاليا اجل�سم. وُتعترب اأ�سعة غاما من اأخطر اأنواع الإ�سعاعات،
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ولها قوة اخرتاق عالية جّدًا، اأكرب بكثري من اأ�سعة األفا وبيتا. وُيكن لهذه الإ�سعاعات اأن تنتقل مل�سافة يف الهواء، كما ُيكنها النفاذ اإىل 

ة، مثل اليورانيوم  عدة بو�سات داخل الن�سيج الب�سري. وهي نتاج للتفاعالت النووية التي غالبًا ما حتدث يف الف�ساء، اأو من العنا�سر امل�سَعّ

وباقي النظائر املماثلة. 

فوق  الأ�سعة  من  النفاذ،  على  اأكرب  وقدرة  اأعلى،  طاقة  لها  و  ال�سوء،  �سرعة  ي�ساوي  مبا  والهواء،  الفراغ  يف  الإ�سعاعات  هذه  وتنت�سر 

البنف�سجية والأ�سعة ال�ّسينية، وموجاتها ق�سرية جدًا. ولول اأْن مَنّ اهلل علينا بوجود الغالف الهوائي حول الأر�س، الذي يت�ّس وي�سِتّت 

د املوجي العايل والطاقة الكبرية، لْنَعَدَمت احلياة على �سطح الأر�س، لأن اأ�سعة جاما لها قدرة فائقة على النفاذ  هذه الأ�سعة ذات الرتُدّ

واخرتاق الأج�سام وتدمري اخلاليا احلَيّة. 

ل ا�ستعمال مواد �سديدة الكثافة، مثل الر�سا�س حلجب  وُيكن اإيقاف �سريانها بوا�سطة حاجز من الإ�سمنت امل�سّلح »الكونكريت«، ويف�سَّ

ر حماية للجلد. وُت�ستخدم هذه الأ�سعة يف املجالن الطّبي وال�سناعي، ولكن بكميات  اأ�سعة جاما، يف حني اأن معظم املواد واملالب�س ل توِفّ

�سغرية جدًا، حيث يتناولها املري�س ملتابعة �سري العمليات احليوية يف اجل�سم اأو لتدمري اخلاليا ال�سرطانية.
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اآثار االإ�صعاع 

 

�س لإ�سعاعات غاما، يف ما يلي:  تتمثَّل اأعرا�س التعرُّ

اجل�سم.  خاليا  يف  • اأ�سرار 
اخلاليا  ا�ستبدال  اجل�سم  ي�ستطيع  اأج�سامنا،  يف  قليلة  خاليا  رت  ت�سرَّ ما  • اإذا 

امليتة، ولن تكون هناك دللة وا�سحة على وجود اآثار َمَر�سية. 

العمل  عن  اأج�سامنا  يف  الأجهزة  تتوقف  اخلاليا،  من  كاٍف  عدد  ر  ت�سرَّ ما  اإذا   •
ت�سمل  قد  التي  الإ�سعاع  مر�س  عالمات  املُ�ساب  على  و�ستظهر  �سليمة.  ب�سورة 

الغثيان، والتقّيوؤ، وانتفاخ الأجزاء املعّر�سة وحروق على اجللد. 

ي  يوؤدِّ قد  الذي  الأمر  الإ�سعاع.  بفعل  متوت  اأن  من  بدًل  اأحيانًا  اخلاليا  ر  • تت�سرَّ
اأو ما يعرف عمومًا بالنمو  اإىل ظهور خاليا غري طبيعية تظهر معدل منو �سريع 

ال�سرطاين. 

�سنوات من  بعد  اإل  للخاليا  الطبيعي  النمو غري  واأعرا�س  تظهر عالمات  ل  • قد 
ذلك.

هجوم  وقوع  احتمال  على  تدل  عالمات 

بقنبلة قذرة:

واجلروح  احلروق  الإ�سابات  • ت�سمل 
بال�سظايا.

وُياثل  ُي�سبه  القذرة  القنبلة  �سوت  • اإن 
�سوت القنبلة التقليدية و�سكلها. 

اإ�سابات  ال�سحايا من  ُيعاين  اأن  • ُيحتمل 
النفجار التي ت�سمل احلروق واجلروح 

بفعل ال�سظايا.

�سية  تخ�سُّ معدات  اإىل  حاجة  • هناك 
للك�سف عن وجود مادة م�سعة يف 

الهجوم بقنبلة قذرة. وبخالفه، 

ي�ستحيل تقريبًا متييز هجوم بقنبلة 

قذرة عن انفجار قنبلة تقليدية.
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يف حالة وقوع هجوم بقنبلة قذرة...

اإذا ُكنَت خارج املنزل وحدث انفجار، اأو 

اإطالق اإ�صعاع على مقربة منك:

وفمك. اأنفك  • غّط 
ْه  وتوجَّ املبا�سرة،  املنطقة  عن  • ابتِعْد 
اإىل م�سافة 100م على الأقل، عك�س 

اجتاه الريح، واإىل منطقة مرتفعة بعيدًا 

عن اخلطر.

عنه. ابتعد  الريح،  اجتاه  يف  كنت  • اإذا 

اإخالء املبنى

في حال حصول انفجار / تسرب إشعاعي 
في المبنى:

وفمك. اأنفك  • غطِّ 
الفور. على  املبنى  • اترْك 

لالإ�سعاع،  �سَت  تعرَّ قد  تُكن  مل  • اإن 
ك اإىل م�سافة 100م على الأقل  حترَّ

عك�س اجتاه الريح، واإىل منطقة 

مرتفعة بعيدًا عن اخلطر.

انتظر  لالإ�سعاع،  �ست  تعرَّ قد  كنَت  • اإذا 
ث، من قبل  حتى يتم تطهريك من امللوِّ

ة. امل�ستجيبني يف اجلهة املخت�سَّ

ابَق يف البيت اإذا كان املبنى م�صتقرًا 

اإذا كان هناك انفجار، اأو اإطالق اإ�سعاع 

قرب بنايتك:

قد  فيه  اأنَت  الذي  املبنى  كان  اإن  • تاأكد 
ر اأم ل. ت�سرَّ

حيث  ابَق  م�ستقرًا،  املبنى  كان  • اإذا 
اأنت. اأغلْق كافة النوافذ والأبواب، 

واأطفئ اأجهزة تكييف الهواء و/اأو 

اأنظمة التهوئة الأخرى.

البناية  اإخالء  يجب  ذلك،  • خالف 
رة.  املت�سرِّ

100م على  وابتعد  وفمك  اأنفك  • غطِّ 
الأقل، عن اجتاه الريح، واإىل منطقة 

مرتفعة عن منطقة اخلطر.
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�ض لالإ�صعاع التخفيف من التعرُّ

ر يف الحتماء،  �س له، فكِّ للحّد من كمية الإ�سعاع الذي تتعرَّ

وامل�سافة، والزمن:

االحتماء: ابحْث عن ملجاأ يف املباين الأخرى التي حتميك 

من الإ�سعاع.

الإ�سعاعي،  والتلوُّث  النفجار  عن  ابتعْدَت  كلما  امل�صافة: 

�سك لالإ�سعاع. انخف�س م�ستوى تعرُّ

التي  الزمنية  الفرتة  من  الأدنى  احلّد  اإىل  قلِّل  الزمن: 

كمية  تخفي�س  بهدف  بالإ�سعاع،  امللّوثة  املنطقة  يف  تق�سيها 

�س لالإ�سعاع. التعرُّ

َت لالإ�صعاع... �صْ اإذا ما اعتقدت اأنك تعرَّ

ْعها يف كي�س  1 - يف حال توّفر اخلدمات، اْخَلْع مالب�سك، و�سَ
ثة  امللوَّ باملالب�س  الحتفاظ  اإن  اغلْقه.  ثم  بال�ستيكي، 

�س لالإ�سعاع. �سي�سمح باإجراء الفح�س اخلا�س بالتعرُّ

2 - ُخْذ حّمامًا للتخلُّ�س من الأتربة والغبار الذي قد يحتوي 
ة. على املواد امل�ِسعَّ

3 - ابَحْث عن عناية طّبية فورّية.

ة باال�صتجابة للحاالت  مالحظـة: ا�صتمْع اإىل االإذاعة اأو حمطات التلفزة املحلية، لتلّقي الن�صائح من اجلهات املخت�صَّ

ب مادة م�صّعة، �صتقوم املحطات االإذاعية املحّلية باإبالغك عن مراكز االإبالغ  الطارئة واجلهات ال�صّحية. يف حال ت�صرُّ

حلماية  املطلوبة  واخلطوات  لالإ�صعاع،  �صت  تعرَّ قد  فعاًل  كنَت  اإن  د  للتاأكُّ االأخرى،  واالختبارات  االإ�صعاع  مراقبة  عن 

�صحتك.
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اأمن و�صائط النقل العام

اإذا ما �صاهدَت اأّي �صيء، اأو اأّي �صخ�ض مثري لل�ّصبهات...

)999(، اأو اأبلغ موظفي الأمن  الهاتف  رقم  على  • ات�سل 
املعنّيني. 

ْل على رقم الهاتف )999(، اأو مبوظفي املحطة، يف  • ات�سِ
�س �سخ�س لالإ�سابة، اأو وجود تهديد للحياة. حال تعرُّ

للخطر. الآخرين  اأو  نف�سك  ُتعّر�ْس  • ل 
ف. تت�سرَّ اأن  قبل  ر  وفكِّ الهدوء،  على  • حاِفْظ 

واملرتو   الطائرات  العام يف  النقل  و�سائط  اأمن يف  ن�سر عنا�سر  يتّم 

اأو  العنا�سر من خالل حملها هوية  واحلافالت. ويكن متييز هذه 

اإ�سارة )باج( خا�سة.

ت�ساعد قوات اأمن النقل العام يف:

الإرهابية. التهديدات  مواجهة  واملتابعة احلذرة يف  الأمن  • تعزيز 
واحلافالت. املرتو  حمطات  يف  دوريات  • ت�سيري 

مواد  عن  بحثًا  والطرود،  للحقائب  الع�سوائي  التفتي�س  اإجراء   •
ُم�ستبه بها.

حماية  اأجل  من  العام،  النقل  اأمن  رجال  مع  التعاون  يرجى   •
النا�س.

مالحظــة: ال ترتْك مقتنياتك دون مراقبة.
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اإخالء احلافالت والقطارات

اجلهات  عن  ال�سادرة  التعليمات  • اتبْع 
املعنّية. 

�سري  اأثناء  م�سكلة  ح�سول  حال  • يف 
القطار اأو احلافلة، ل تهلع.

واتبْع  لالإعالنات،  باهتمام  • ا�ستمْع 
التعليمات ال�سادرة عن املوظفني. 

من  ن  ال�سِّ وكبار  بالأطفال  • اهتْم 
امل�سافرين على منت القطار اأو 

احلافلة.

القفز  اأو  بالقوة،  الباب  فتح  حتاول  • ل 
من القطار اأو احلافلة.

يف  احلافلة  اأو  القطار  م�سوؤول  • اإنذار 
حال م�ساهدة مادة مثرية لل�سك. 

لل�سك  مثري  �سيء  اأّي  �ساهدت  ما  • اإذا 
اأثناء وجودك على منت احلافلة اأو 

ْب بالهلع.  القطار، فال ُت�سَ

بذلك.  احلافلة  عن  امل�سوؤول  • اأخرِبْ 
�سيقوم بتقييم املوقف وحتويل الركاب 

اإىل حافلة اأخرى اأو اإىل قطار اآخر، 

اإذا اقت�سى الأمر. 

مارج  عند  املوجودة  التعليمات  • اتبْع 
الطوارئ على طريف القطار، لفتح 

الأبواب واخلروج من القطار اأو 

احلافلة. 

الطاقة  قطع  �سيتّم  الإخالء،  • اأثناء 
الكهربائية عن املمرات، بحيث 

ت�ستطيع الإخالء باأمان. و�سيتّم تزويد 

القطارات والأنفاق باإنارة وتهوئة 

طوارئ.
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ماذا تعني االإ�صعافات االأّولية؟

م من اإن�سان اإىل  بون وموؤّهلون، ُتقَدّ هي جمموعة اخلطوات واإجراءات العناية الطّبية الأولّية والفورّية واملوؤقتة، التي يقوم بها اأ�سخا�س مدرَّ

اآخر ُم�ساب اأو مري�س، بغر�س حماولة الو�سول به اإىل اأف�سل و�سع �سّحي مُمكن، بو�سائل اأو مهارات عالجية ب�سيطة، اإىل حني و�سول 

ية. وهي، على الرغم من ب�ساطتها، توؤّدي يف الكثري من الأحيان اإىل اإنقاذ حياة املُ�ساب اأو التخفيف من خطورة اإ�سابته. امل�ساعدة الطِبّ

ب  دة، اإذ يكفيه التدُرّ ية عالية وُمعَقّ و»املُ�سعف«، وهو ال�سخ�س الذي يقوم بعملية الإ�سعاف الأويل، لي�س بحاجة اإىل مهارات اأو تقنيات طِبّ

على مهارات القيام بالإ�سعاف، من خالل ا�ستعمال احلّد الأدنى من املعّدات.

تدريب فرق  مَتّ  ال�سليبية«، حيث  للميالد، خالل »احلمالت  القرن احلادي ع�سر  اأوروبا يف  الأّويل يف  الإ�سعاف  اأول ظهور ملفهوم  كان 

اأن مفهوم العناية باملر�سى واجلرحى خالل احلروب، موجود لدى  اإّل  من الفر�سان على م�ساعدة امل�سابني واإ�سعافهم خالل املعركة. 

واملعارك. احلروب  فرتات  يف  الرئي�سة  الن�ساء  مهام  اأحد  والإ�سعاف  التمري�س  وكان  طويلة.  بقرون  ذلك  قبل  �سرقية  ح�سارات  عدة 

وتهدف عمليات الإ�سعاف الأَوّيل اإىل حتقيق ثالثة اأهداف اأ�سا�سية، هي: 

1 - حفظ احلياة
رر، اأو احلوؤول دون تطّوره 2 - وقف حدوث الأذى اأو ال�سَّ

3 - تعزيز ال�ّسفاء من خالل توفري العالج الأويل لالإ�سابة
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تاأ�سي�س  اإىل  بعد  ما  اأّدى يف  الذي  الأمر  وهو  الأويل.  الإ�سعاف  تطوير مفهوم  الأكرب يف  الدور  امل�سّلحة  وال�سراعات  للحروب  كان  وقد 

املنظمات التي اأنيط بها القيام بهذه املهّمة، كال�سليب الأحمر والهالل الأحمر، وغريهما.

املهّمة  بهذه  القيام  َيُعد  ومل  الأولية،  الإ�سعافات  الهتمام مبجال  تطّور  وتعّدد م�سادرها،  وتنّوعها  املخاطر  وتنامي  الزمن،  ومع مرور 

حم�سورًا بفرق املنظمات املعنّية، بل انتقل اإىل اهتمامات الأفراد. واأ�سبح الحتفاظ ب�سيدلية �سغرية لالإ�سعافات الأولية يف املنزل اأو يف 

ال�سيارة اأو مكان العمل، اأمرًا يف غاية الأهمية وال�سرورة.

عندما حتدث كارثة ما، قد يقع العديد من الإ�سابات، ولُبَد من نقل امل�سابني اإىل امل�ست�سفيات اأو العيادات اأو املراكز الطّبية للعالج. 

ن خدمات الإ�سعاف التي تكون جاهزة لتقدمي  وتعمل موؤ�س�سات اإدارة الطوارئ يف دولة الإمارات العربية املتحدة على مدار ال�ساعة، اإذ توؤِمّ

اأيَّة خدمات طّبية طارئة يف اأي مكان من الدولة. 

وتعّرف احلالة الطبية الطارئة على اأنها مر�س اأو اإ�سابة قد توؤّدي اإىل الوفاة اأو اإىل م�ساعفات خطرية يف حال عدم معاجلتها فورًا )مثل: 

الإ�سابات اخلطرية، حالت النزيف، فقدان الوعي، الأزمات القلبية، احلروق ال�سديدة، اإلخ(. 
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اإيقاف النزيف

وتتباين  اأوعيته يف اجل�سم.  الدم من  النزيف هو خروج 

يتعّر�س  الذي  احلادث  لطبيعة  وفقًا  وخطورته،  درجاته 

له املُ�ساب. 

م من اأوعيته، هي توجيه  اإن اأف�سل طريقة لوقف تدّفق الدَّ

�سغط مبا�سر على مكان النزيف. وهذه واحدة من اأكرث 

الطرق فعالية يف اإيقاف النزيف ال�سديد يف اأي جزء من 

اجل�سم تقريبًا. ويكون ذلك من خالل ما يلي:

الأ�سابع فوق نقطة  اأو  اليد  • و�سع راحة 
على  مبا�سر  ب�سكل  وال�سغط  النزف 

اإىل وقف  الطريقة  �ستوؤّدي هذا  املكان. 

النزيف عادة بعد فرتة ق�سرية.

تنطوي على جمازفة  الطريقة  • اإن هذه 
اجلراثيم  دخول  واحتمال  ب�سيطة، 

الأمر،  هذا  حدوث  وملنع  اجلرح.  اإىل 

اأو  نظيفة  قما�س  قطعة  و�سع  يجب 

ت�سليط  قبل  اجلرح،  على  �سا�س  قطعة 

ال�سغط على مكان النزيف.

يف  الطريقة  هذه  ا�ستخدام  يجوز  ل   •
حالة وجود ج�سم غريب داخل اجلرح، 

اأو يف حالة ال�سّك بوجود ك�سر.

�صْع راحة اليد اأو االأ�صابع فوق منطقة النزف وا�صغط مبا�صرة عليه
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امل�سابة بقطعة قما�س نظيفة.  املنطقة  • تغطية 
مة وغري رقيقة. ل اأن تكون معَقّ وُيف�سَّ

• مُتكن تغطية الوجه املحرتق بقناع من ال�سا�س، 
على  امل�ساب  مل�ساعدة  فيه  فتحات  قطع  مع 

التنّف�س.

• عدم اللجوء اإىل تنفي�س الفقاعات اأو اإزالة اأّي 
�سيء ملت�سق باحلروق.

• عدم و�سع املحاليل اأو املراهم اأو الدهون على 
املنطقة امل�سابة.

معاجلة احلروق 

احلروق، هي اإ�سابات تلحق باأن�سجة اجل�سم، تت�سَبّب بها احلرارة اأو النريان اأو الإ�سعاعات 

َتَلف ما، متفاوت  اآلم واإىل  اإىل  اأم كيماوية. وتوّدي هذه احلروق  ال�سوائل، مائية كانت  اأو 

من حيث درجاته، يف الأن�سجة، اأو اإىل وجود فقاعات جلدية، اأو توّرم. ويف املُعاجلة، يجب 

اللجوء اإىل اخلطوات التالية:

بارد  ماء  حتت  املحرتقة  املنطقة  بو�سع  والتوّرم،  والأمل  احلرارة  انت�سار  من  • التخفيف 
جاٍر، اأو غمرها باملاء البارد ملدة ع�سر دقائق على الأقل.

املنطقة  عن  بهدوء  �ساغطة،  قما�س  قطع  اأو  اأحزمة  اأو  �ساعات  اأو  خوامت  اأيَّة  اإزالة   •
امل�سابة، قبل اأن يظهر عليها النتفاخ.

ال ت�صع املحاليل اأو املراهم على املنطقة امل�صابة

مالحظة: بالن�صبة للحروق ال�صديدة، 

االإ�صعاف  بق�صم  االت�صال  يجب 

للم�صاعدة )999(.
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وتكون الإ�سعافات الأولية حلالت الك�سور عرب ما يلي:

1 - معاجلة النزيف ال�سديد و�سعوبة التنّف�س - 
اإن وجدت.

2 - اإجراء املعاجلة يف املوقع. 
3 - جتّنب احلركة غري الالزمة.

4 - تثبيت الطرف املُ�ساب، وو�سع اجلبرية على 
املف�سل، حتت وفوق الطرف املُ�ساب. ويف 

يف  الك�سر  وكان  جبرية،  توفر  عدم  حال 

ال�ستعانة  متكن  ال�سفلية،  الأطراف  اأحد 

الك�سر.  تثبيت  يف  ال�سليم  الخر  بالطرف 

العلوية  الأطراف  اأحد  يف  الك�سر  كان  واإن 

متكن ال�ستعانة بجذع امل�ساب يف تثبيته.

معاجلة الك�صـور

اأو  بالقطع  اإ�سابته  اأو  العظم،  حتّطم  هو  الك�سر 

ارتطام.  اأو  �سدمة  اأو  �سربة  عن  ينتج  ال�سرخ، 

وهو حالٌة طّبية يحدث فيها انقطاع يف ا�ستمرارية 

لتاأثره  نتيجة  العظم  اأن يكون ك�سر  العظم. ويكن 

طّبية  حالت  بعد  خفيفة  اأذيَّة  اأو  �سديدة  بقوة 

وي�سّمى  والأورام،  العظام  كتخلُّل  ُت�سعفه،  مّعينة 

يف هذه احلالة »الك�سر املر�سي«. وهناك عدد من 

اأن  على  تدّل  اأن  ُيكن  التي  والأعرا�س  العالمات 

ال�سخ�س ُم�ساب بك�سر، مثل: الأمل، عدم اإمكانية 

حتريك اجلزء املُ�ساب ب�سورة طبيعية، وجود تورُّم 

اأحيانًا، فقدان القوة. وقد ياأخذ اجلزء  اأو كدمات 

املُ�ساب �سكاًل اأو و�سعًا غري الو�سع الطبيعي.

حركة  ثبَّت  ثم  اأّواًل،  التنّف�ض  و�صعوبة  ال�صديد  النزف  عاِلْج 

الطرف املُ�صاب
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نقل امل�صابني دون ا�صتعمال النقالة

عندما ل تتوفر النّقالت، اأو ل مُتكن تهيئتها، قد ت�سطر اإىل نقل املُ�سابني »يدويًا«. وهناك عدة طرق ُيكن ا�ستخدامها ح�سب طبيعة 

املوقف:

-  باإمكان املُ�ساب امل�سي مع 

م�ساعدة ب�سيطة.

-  ا�ستخدام طريقة »العكاز 

الب�سري«، لنقل املُ�ساب 

الواعي والقادر على امل�سي 

مع م�ساعدة ب�سيطة.

-  اإم�ساك املُ�ساب بثبات من 

حول اخل�سر، وا�ستخدام 

الكتفني لإ�سناد ذراعه. 

يف حني ي�سع املُ�ساب ثقل 

ج�سمه على م�ساعده.

خفيف  امل�ساب  حالة  • يف 
الوزن: يكن اأن ت�ستخدم ما 

ُي�سّمى بــ »رفعة الإطفائي«. 

وهذه الطريقة تنا�سب 

امل�سابني من ذوي الوزن 

اخلفيف، �سواء كانوا واعني 

اأو فاقدي الوعي. وما عليك 

اإّل اأن تتبع اخلطوات التالية:

1 - انَخِف�س.
ْع املُ�ساب فوق كتفيك  2 - �سَ

وارَفْعه اإىل الأعلى. 

3 - ولتحقيق مزيد من 
ال�ستقرار، ُلّف ذراعك 

حول �ساقه واأنَت مُت�سك 

بذراعه فوق �سدرك.

خفيف  املُ�ساب  حالة  • يف 
الوزن والواٍعي: احِمله على 

ظهرك، اإذا كان قادرًا 

على الإم�ساك با�ستخدام 

يديه. وهذه اأف�سل طريقة 

لنقله. ويجب اأن ت�سمن 

ال�ستقرار يف هذا الو�سع 

مب�سك املُ�ساب بقوة من 

خلف الركبتني مع جعل يدي 

املُ�ساب يف و�سع متعاقب 

عرب ال�سدر.

الطفل  املُ�ساب  حالة  • يف 
/ البالغ خفيف الوزن: 

ا�ستخِدْم ما ُي�سّمى »طريقة 

املهد«. ويف هذه احلالة يكون 

املُ�ساب يف و�سع مريح 

رت ذراعيك  جدًا، اإذا ما مرَّ

حتت فخذيه وكتفيه.

ملحوظة: يجب اأوًل التاأكد من   

تثبيت عنق املُ�ساب قبل نقله، 

وذلك با�ستخدام طوق اأو ياقة 

 .»Neck   Collar« العنق

وذلك يف حال عدم وجود 

خطر مهدد ي�ستدعي نقل 

املُ�ساب على الفور قبل التاأكد 

من تثبيت العنق.
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اإنعا�ض املُ�صابني باأزمات قلبية

حتدث الأزمة القلبية نتيجة اإ�سابة ع�سالت القلب ب�سبب نق�س اإمداد الدم. وتختلف اأعرا�سها من �سخ�س اإىل اآخر، كما تختلف من 

حيث �سّدتها بني �سخ�س واآخر. وهي حتدث ب�سكل مفاجئ، ويف اأّي وقت، اأثناء العمل اأو الراحة. وقد تتطور حالة املُ�ساب باأزمة قلبية 

اإىل درجة التوّقف عن التنف�س وعدم الإح�سا�س بالنب�س. ويف هذه احلالة، عليك الت�سّرف ب�سرعة من اأجل م�ساعدة املُ�ساب، وذلك من 

خالل اتباع اخلطوات التالية:

ُقْم باإجراء عملية التنّف�ض من الفم اإىل الفم 

�س النب�س باأ�سبعني اأو ثالثة فقط عند  6 - بعدها، حت�سَّ
املنطقة اجلانبية اخلارجية للرقبة ملدة ل تتجاوز 

الــ )10( ثواٍن.

تنّف�س  عملية  اأْجِر  نب�س،  وجود  عدم  حال  • يف 
من الفم اإىل الفم مبعدل 12 مرة يف كل دقيقة 

حلني ا�ستعادة التنّف�س الطبيعي.

الفور  على  ابداأ  نب�س،  وجود  عدم  حال  • يف 
اإنعا�س القلب باللتزام الدقيق باخلطوات التي 

تلي )اخلطوات 7 اإىل 10(.

تاأكد اإذا كان املري�ض يتنف�ض اأم ال 

4 - حافظ على و�سعية الراأ�س مرفوعًا من جهة 
احلنك، �سع وجهك على مقربة من فمه وراقب 

�س اأية عالمات للتنف�س  ِغ وحت�سَّ �سدره، اأنظر، اأ�سْ

ملدة ل تتجاوز الــ)10( ثواٍن. 

5 - اإن مل يكن هناك اأي موؤ�سر على التنف�س، اإجلاأ اإىل 
طريقة التنف�س ال�سطناعي: من الفم اإىل الفم.

واغلق  مفتوح،  هوائي  جمرى  على  • حافظ 
باأ�سبعيك اأنف املري�س باإحكام ، وانفخ الهواء 

يف فمه مرتني يف نف�سني طويلني بقدر متدد 

القف�س ال�سدري يف حال الطفل وال�سخ�س 

البالغ .اأما يف حالة الر�سيع، فقّم بنفختني  

ق�سريتني و�سريعتني..

اأقلْب املري�ض بحيث يكون وجهه اإىل االأعلى مع 

التاأّكد من �صالمة وتثبيت العنق

1 - تاأّكد من حالة املري�س، بالرتبيت ال�سديد بكلتا 
يديك )كفيك( على كتفيه.

الرقم  على  والت�سال  باملناداة  امل�ساعدة  • اأطلْب 
)999( ل�ستدعاء �سيارة اإ�سعاف.

على  الأعلى،  اإىل  وجهه  يكون  بحيث  املري�س  • اطرْح 
�سطح م�ستٍو  وقوي حمركًا راأ�سه وج�سده يف اآن 

واحد.

احلنك  رفع  طريقة  با�ستعمال  املُ�ساب  فم  افتْح   -  2
قلياًل. 

3 - اإدفْع احلنك اإىل الأ�سفل، واإذا ما لحظَت وجود 
اأج�سام غريبة يف الفم اأو احلنجرة با�ِسر باإزالتها.
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رّكْز عقب اإحدى اليدين على ن�صف عظم 

ال�صدر امل�صاب مع اإبعاد االأ�صابع عن االأ�صالع

7 - يف حال عدم وجود نب�س، َنّفْذ عمليات ال�سغط 
اخلارجي على ال�سدر وكما يلي:

ال�سدر،  اليد على منت�سف عظمة  • رّكز عقب 
مع اإبعاد اأ�سابعك عن الأ�سالع. غّط هذه 

اليد بعقب اليد الأخرى.

وا�سغط  م�ستقيم  و�سع  يف  ذراعيك  • اترْك 
اإىل الأ�سفل عموديًا مل�سافة 4 اإىل 5 �سم ثم 

. ارفْع يديك. اأكمل 15 �سغطة كل ع�سر ثواٍنِ

د من  اأوِقْف ال�صغط فور عودة النب�ض وتاأكَّ

التنّف�ض

ف فورًا  10 - يف اللحظة التي يعود فيها النب�س، توقَّ
ْد من التنف�س. يف  عن ال�سغط على ال�سدر وتاأكَّ

ْل عملية التنف�س  حال عدم وجود تنّف�س، وا�سِ

ال�سناعي من الفم اإىل الفم حلني عودة 

التنّف�س الطبيعي عند املُ�ساب.

ويف ما بني ال�صغطات، ال ترفع يديك عن 

ال�صدر

ْك راأ�س املُ�ساب اإىل اخللف لفتح املجرى  8 - حرِّ
الهوائي. اقر�س الأنف واأعطه نف�سني من الفم 

اإىل الفم.

9 - اأكِمْل 5 دورات من 30 �سغطة وعمليتي تنف�س 
�سريعتني وق�سريتني خالل دقيقتني. تاأكد من 

النب�س بعد كل )5( دورات.

مالحظة: لكي تكون م�صعفًا متمكنًا يف اإنعا�ض القلب، يجب اأن تخ�صع لتدريب 

اإنعا�ض القلب لتعلم اأ�صاليب واإجراءات اإنعا�صه.
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ا�صتعمال جهاز »مزيل الرجفان اخلارجي «الإنعا�ض القلب

ْف القلب، يعني الفقدان الكامل لوظيفته امليكانيكية، والتوّقف عن النب�س. ويتوّقف القلب، يف معظم الأحوال، مع النهيار املفاجئ  توقَّ

للمري�س الذي يتوّقف تنّف�سه اأي�سًا. عندها تربز احلاجة الفورية اإىل الإنعا�س من الفم اإىل الفم، واإجراء اإنعا�س للقلب، اإىل حني و�سول 

خدمات الإ�سعاف الطّبي الطارئ، مع �سرورة اإجراء حتريك ل�ستعادة النب�س الطبيعي للقلب. ويكن اأن حتدث الوفاة خالل دقائق، ما 

مل تتّم ا�ستعادة هذا الإيقاع الطبيعي. وتبقى عملية اإزلة الرجفان، العالج الوحيد الذي ي�ساعد يف اإعادة اإنعا�س القلب وا�ستعادة اإيقاع 

النب�س الطبيعي له.

جهاز اإنعا�س القلب، هو عبارة عن اآلة 

طّبية مربجمة بحجم جهاز احلا�سوب 

يف  ي�ساعد  توب(،  )لب  املحمول 

حتليل اإيقاع نب�س القلب، يف احلالت 

ر  غري الطبيعية. وعند ال�سرورة، يوؤ�سِّ

�سدمة  لتوجيه  اجلهاز  م�ستخدم  اإىل 

كهربائية لقلب املُ�ساب.

الإنعا�س  اأجهزة  »تتوافر  مالحظة: 

املراكز  بع�س  يف  للقلب،  اخلارجي  

التجارية والأماكن العامة«.
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جهاز ُمزيل الرجفان:

القلب  دّقات  ا�سطرابات  معاجلة  يف  ُي�ستخدم  طّبي  جهاز  هو  الرجفان«  »ُمزيل 

الرفرفة  مثل:  اخلطرية،  وغري  البطيني،  والت�سّرع  الرجفان  مثل  اخلطرية، 

والرجفان الأذيني. يعمل على اإنهاء ا�سطرابات نقل ال�سارة الكهربائية عرب القلب، 

من خالل توجيه تيار كهربائي اأعلى من ذلك املتولِّد فيه والناجم عن ن�ساط خاليا 

ع�سلته، بحيث يعمل على اإيقاف جميع ال�سارات الكهربائية الع�سوائية فيه، ليعود 

القلب كهربائيًا اإىل نقطة ال�سفر، وتعود دقاته اإىل طبيعتها.

املرجوة،  واحلاجة  للوظيفة  وفقًا  الرجفان،  ُمزيل  اأجهزة  من  عديدة  اأنواع  توجد 

وتق�سم اإىل »اأحادية الطور« و«ثنائية الطور«. فالتيار الكهربائي يف الأوىل ي�سري يف 

اجتاه واحد، من اأحد القطبني اإىل الآخر. ويف الثانية، ي�سري ثنائي الجتاه، وبالتايل 

ق�سرية.  فرتة  خالل  التيار  اجتاه  تغيري  على  الأجهزة  هذه  وتعمل  الطور.  ثنائي 

وتعترب اأكرث فاعلية يف اإنهاء الرجفان البطيني، حيث ُيكن اأن ترتفع ن�سبة النجاح 

يف اإنعا�س املر�سى با�ستخدام الأجهزة ثنائية الطور من قرابة 28 اإىل 40%. 

طريقة ت�صغيل جهاز اإنعا�ض القلب

يجري ت�صغيل اجلهاز وفق اخلطوات التالية

1 - افَتْح العلبة التي حتتوي على قطع التن�سيط مع الو�سلة ووحدة الربط املرفقة.
2 - بعد حت�سري �سدر املري�س، يجب �سحب الغالف الواقي، بحذر، من وراء الو�سادة.
لعظم  العلوي  الن�سف  من  الأين  اجلانب  على  اجلهاز  و�سادتي  اإحدى  ع  تو�سَ  -  3
مبا�سرة حتت حلمة  الثانية  الو�سادة  وو�سع  الأين،  الرتقوة  ال�سدر، حتت عظم 

الثدي الأي�سر.

الأ�سابع  بوا�سطة  بهدوء  بال�سغط  لالإلكرتودات،  القوي  الربط  من  التاأّكد  يتّم   -  4
اللت�ساق.  من  للتاأّكد  احلافة  حول  ومن  اجلّيد،  التو�سيل  ل�سمان  الو�سط،  على 

فالتو�سيل اجليد يزيد من قوة ال�سدمة.



الطارئة94 احلاالت  يف  |  دليلك 

�صبع خطوات يف ا�صتعمال جهاز ال�صدمات الإنعا�ض القلب 

ْل على رقم الهاتف )999(، ل�ستدعاء فريق  2 - اّت�سِ
الإ�سعاف واحل�سول على جهاز الإنعا�س.

3 - اإبداأ بتنفيذ عملية اإنعا�س القلب.

اإ�صعاف

اإ�صعاف

1 - اأ�سُرْخ يف وجه املُ�ساب،اأو ربِّت على كتفيه ب�سدة  
للتاأكد مّما اإذا كان على ما يرام، اأم ل. 

4 - ُقْم بتثبيت جهاز ال�سدمات، ح�سب ما هو مبنيَّ يف 
ال�سورة التي على اجلهاز، واتبع التعليمات ال�سوتية 

ل اإجراءات اإنعا�س التنّف�س.  ال�سادرة عـنـه ووا�سِ
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5 - اإ�سَغْط على جهاز الإنعا�س لتوجيه ال�سدمة مع �سرورة التاأكد 
من ابتعاد املحيطني عن كل ما هو مو�سول بج�سد املري�س. 

ْل عملية الإنعا�س،  7 - يف حالة عدم وجود نب�س، وا�سِ
وا�ستخِدْم جهاز ال�سدمة لإنعا�س القلب.

ملحوظة: بعض األجهزة التقليدية 
تعتمد على تعليمات المشغل. في 

هذه الحالة قم بإعطاء صدمة 
كهربائية عندما يعطي الجهاز 

إشارة على اكتمال الشحن.

د من وجود النب�س.  ْل عملية الإنعا�س، وتاأكَّ 6 - وا�سِ
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معاجلــة حــاالت االختـنـــاق 

االختناق ب�صبب ان�صداد املجرى الهوائي لدى �صخ�ض بالغ واٍع

راقب عالمات االختناق

1 - اإ�ساأل املُ�ساب اإن كان يختنق.
2 - رمبا تظهر عليه عالمات الختناق، مع و�سع 

اليد والإبهام واخلن�سر.

3 - اإذا كان املُ�ساب قادرًا على احلديث، اأو التنف�س 
عال، ل تتدخل  ملنع حماولته لطرد  اأو ال�سُّ

اجل�سم الغريب. وبخالفه، نّفذ الدفع البطني 

حلني طرد اجل�سم الغريب.

ُلّف ذراعيك حول �صدر ال�صخ�ض البدين ، اأو 

املراأة احلامل اأو البدينة، ونفذ دفعة ال�صدر. 

5 - اإذا كان املُ�ساب �سخ�سًا بدينًا اأو اإمراأة يف 
اأ�سهر احلمل الأخرية اأو بدينة، ونفذ عليها دفعة 

ال�سدر.

6 - طريقة تنفيذ دفعة ال�سدر
حتت  ذراعيك  و�سع  املُ�ساب  خلف  • قف 

اإبطه، حميطًا بال�سدر.

و�سع  بالأخرى،  يديك  اإحدى  قب�سة  • اأم�سك 
جانب الإبهام فوق و�سط عظم ال�سدر.

اإىل  �سريعة  )�سغطات(  بدفعات  • اإ�سَغْط 
الوراء.

يف حال فقدان املُ�ساب للوعي، نّفذ خطوات لتنظيف 

املجرى الهوائي امل�سدود ل�سخ�س بالغ فاقد الوعي. 

)راجع الفقرة التالية(.

ُلّف ذراعيك حول خ�صر امل�صاب لتنفيذ الدفع 

البطني

4 - كيفية تنفيذ الدفع البطني.
حول  ذراعيك  ولف  امل�ساب  خلف  • ِقْف 

اخل�سر.

و�سع  الأخرى  بيدك  واحدة  يد  قب�سة  • اأم�ِسْك 
ّرة  جانب اإبهام يدك يف الو�سط فوق ال�سُّ

قلياًل.

بقوة  املري�س  بطن  على  يدك  قب�سة  • اإ�سَغْط 
وبدفعات �سريعة اإىل الداخل متجهًا لالأعلى 

على �سكل حرف »J« الالتيني او حرف» ل « 

باللغة العربية.
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االختناق ب�صبب ان�صداد املجرى الهوائي لدى �صخ�ض بالغ فاقد للوعي

ْد  ر حركة رفع الراأ�س من جهة احَلَنك، وتاأكَّ 7 - كرِّ
من الفم. ُقم باإزالة اأّي ج�سم غريب اإذا ما 

�ساهدته.

8 - يف حال خروج اجل�سم   الغريب افتح املجرى 
الهوائي وتاأكد من عملية التنف�س

يف حال توقف التنف�س بعد خروج اجل�سم   - 9
الغريب قم  باإجراء عملية التنف�س ال�سطناعي 

)راجع �سفحة التنف�س ال�سطناعي(

10- يف حال عدم خروج اجل�سم الغريب كرر 
اخلطوات 6 - 7

ُقْم باإجراء عملية التنّف�ض اال�صطناعي.

4 - اإذا كان املُ�ساب ل يتنّف�س، ُقم باإجراء عملية 
التنف�س ال�سطناعي من الفم اإىل الفم.

5 - يف حال عدم ارتفاع ال�سدر، ُقْم بتغيري موقع 
ر حماولة التنّف�س.  راأ�س امل�ساب، وكرِّ

6 - يف حالة ا�ستمرار عدم ارتفاع ال�سدر، اجثم 
على ركبتي امل�ساب، وبيدين مت�سابكتني قم 

بال�سغط 5 مرات على بطنه، متجهًا اىل 

 )J( اأ�سفل القف�س ال�سدري، على �سكل حرف

الالتيني، اأو )لـ( يف اللغة العربية.

ة اأج�صام غريبة  اإفَتْح فم املُ�صاب وا�صتخِرْج اأيَّ

يف داخله

1 - اأقلْب املُ�ساب على ظهره بحذر، ارفع قلياًل راأ�سه 
ورقبته، ات�سل على الرقم )999( ل�ستدعاء 

�سيارة اإ�سعاف وطلب امل�ساعدة .

2 - اإفَتْح َفم املُ�ساب، اإدفع حنكه اإىل الأ�سفل 
وُقم باإزالة اأية اأج�سام غريبة تراها يف فمه 

م�ستخدمًا اأ�سابعك.

3 - تاأّكْد من عملّية تنّف�س امل�ساب من خالل النظر 
وال�ستماع والتح�ّس�س.



الطارئة98 احلاالت  يف  |  دليلك 

ال�صالمة من ال�صدمات الكهربائية

ْد من �سالمة قاطع الدورة الكهربائية بال�سغط على مفتاح الختبار �سهريًا. • تاأكَّ
اأو  كهربائية  تغيريات  ة  اأيَّ لتنفيذ  فقط،  مرّخ�سني  كهرباء  فّنيي  بتكليف  ُقْم   •

اأعمال �سيانة وت�سليح.

مبّللتني. اليدان  تكون  عندما  اأو  املاء  قرب  الكهربائية  الأجهزة  ت�ستعِمْل  • ل 
الكهرباء. نقاط  على  الزائد  التحميل  يف  ُتفِرط  • ل 

فّني  يد  على  الفور،  على  امل�سروخة  اأو  املك�سورة  الكهرباء  نقاط  • ا�ستبِدْل 
كهربائي مرّخ�س.

جديدة. باأخرى  البالية  اأو  املقطوعة  الكهربائية  الأ�سالك  • ا�ستبِدْل 
العازل. اإزالة  اإىل  يوؤدي  مما  احلادة  احلافات  حول  الأ�سالك  ر  مترِّ • ل 

مكان  يف  واحَفْظه  التيار،  عنه  اإقَطْع  كهربائي،  جهاز  اأّي  ا�ستعمال  عدم  • عند 
اآمن، جتّنبًا لالإ�سرار بال�سلك الكهربائي.

�ض ل�صدمة كهربائية: اإذا ما �صاهدت �صخ�صًا يتعرَّ

ال�سحية. مل�س  قبل  الكهربائي  التيار  م�سدر  ْل  • اف�سِ
بعيدًا  بحذر  ال�سحية  نْقل  لَغَر�س  خ�سبّيًا،  ق�سيبًا  اأو  زجاجية  األيافًا  • ا�ستعِمْل 

عن م�سدر املاء / الكهرباء.

القلب. تن�سيط   + ال�سطناعي  التنف�س  اإجراءات  بتنفيذ  • ُقْم 

الرقم)999( ل�ستدعاء �سيارة الإ�سعاف. الهاتف  على  ْل  • ات�سِ
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ن�سائح اإىل �سكان املنازل 

كيف تتجّنب ماطر التعامل مع جهاز الطبخ؟ 

كا�سفات الدخان     

ن�سائح اإىل �سكان املباين العامة    

 

ما العمل يف حال اندلع حريق؟   

 

كيف ت�سّغل مطفاأة احلريق؟    

 

ت�سغيل نظام الإنذار اليدوي وا�ستخدام خرطوم 

املياه 

  

اإذا ما حا�سرتك النريان    

اإذا ما ا�ستعلت النريان يف مالب�سك 

− 5
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اإذا ما اكت�سْفَت خطر حريق، ُيكنك الإبالغ 

عنه على العنوان التايل:

 - اال�صتعالمات   - املدين  الدفاع  اإدارة 

هاتف 999 

اأو  ب�سري،  خلطاأ  نتيجة  احلرائق  حتدث 

ب�سبب عامل طبيعي، غري ُمتوّقع، ُيكن لهذه 

توؤّدي  كبرية،  كوارث  يف  تت�سبَّب  اأن  احلرائق 

تطال  ب�سرية  اإ�سابات  اإىل   - اهلل  �سمح  ل   -

واملكاتب(  )امل�ساكن  املباين  يف  املُتواجدين 

الت�سوُّق  ومراكز  كالفنادق  العامة،  والأماكن 

وامل�ست�سفيات واملدار�س، وامل�سانع وغريها. 

حال  يف  الكوارث  هذه  مثل  جتنُّب  وُيكن 

اللتزام باملمار�سات الآمنة لل�سالمة. وتكمن 

�ُسُبل  يف  احلريق  من  الوقاية  اأ�ساليب  اأف�سل 

تدارك ماطره. 

لُبدَّ  م�سوؤوًل،  �سخ�سًا  وب�سفتك  لذلك، 

احلريق،  مبخاطر  دراية  على  تكون  اأن  من 

وبالإجراءات الوقائية التي يجب القيام بها، 

اإن يف منزلك اأو يف مقّر عملك.

www.ncema.gov.ae ُقْم بتعبئة ا�صتمارة تقرير خماطر احلريق املتوفر على موقعنا على �صبكة االإنرتنت
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ن�صائح اإىل �صّكان املنازل

) اإىل الن�صاء( ...  

1 - ل ترتكي اأيَّة عملية طهي 
للطعام دون مراقبة. 

اأطفئي كافة اأجهزة 

الطبخ واف�سليها عن 

امل�سدر يف حال عدم 

ا�ستعمالها.

2 - ارتدي مالب�س منا�سبة 
بي  عند الطبخ، وجتنَّ

منها ذات الأكمام 

الطويلة الوا�سعة، عند 

العمل قرب م�سادر 

احلرارة.

جتنَّب التحميل املفرط 

لنقاط امل�صدر الكهربائي

3 - عند ا�ستعمالك لالأجهزة 
الكهربائية، ل ُتفرطي 

يف حتميل نقاط امل�سدر 

»املقاب�س« اأكرث من 

طاقتها.

دي من حالة الأ�سالك  4 - تاأكَّ
)اخلا�سة بالأجهزة 

الكهربائية والإنارة 

اإلخ(. وا�ستعيني بفّنّيني 

�سني لإ�سالح  ُمرخَّ

املهرتئة منها اأو 

قة. املت�سقِّ

حذاِر من اجلمر و�صوء 

التخزين

5 - ل ترمي الفحم امل�ستعل 
واجلمر، يف املكان 

�س للنفايات  املُخ�سَّ

املنزلية، دون اإطفائها 

اأوًل.

6 - حافظي على نظافة فرن 
الطبخ يف كل الأوقات.

ة  7 - ل تقومي بتخزين اأيَّ
مواد قابلة لال�ستعال 

قرب م�سادر النار.

8 - ل ترتكي الأ�سياء غري 
امل�ستعملة خارج امل�سكن. 

اإذ يجب التخلُّ�س منها، 

ل م�سدر  فهي قد ت�سكِّ

خطر لندلع حريق.

)اإىل اجلميع...(

ابِعدوا االأطفال عن 

خماطر احلريق

9 - امنعوا الأطفال ال�سغار 
من الت�سبُّب يف اندلع 

احلريق، وابعدوا دائمًا 

عن متناول اأيديهم 

اأعواد الثقاب والولعات 

وال�سموع، ول ت�سَمحوا 

لهم باللعب مبثل هذه 

املواد. وبدًل من ذلك 

يجب تعليمهم ب�ساأن 

اأخطار احلريق.

املعاجلة االآمنة لالألعاب 

النارية

10 - ل ُتهِملوا مراقبة 
اأطفالكم اأثناء لْهوهم 

بالألعاب النارية.

11 - احفظوا هذه الألعاب يف 
�سندوق ُمغلق، وبعيدًا 

عن النريان.

12 - عند حماولة اإ�سعال 
فتائلها، يجب البتعاد 

عنها مل�سافة ذراع، 

وتاليف تكرار حماولة 

الإ�سعال مّرة ثانية.

13 - ل يجوز رمي الألعاب 
النارية على مواد قابلة 

لال�ستعال.
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كيف تتجّنب خماطر التعامل مع غاز املطبخ؟

• بالتهوئة اجليِّدة
يجب ترك ال�سبابيك 

مفتوحة للتهوئة اأثناء 

عملية الّطهي، وعدم 

و�سع اأيَّة مواد قابلة 

لال�ستعال قرب نار 

جهاز الّطبخ.

• بت�صغيل الفرن 
بطريقة �صليمة

الطريقة ال�سحيحة 

ل�ستخدام جهاز 

الطبخ، اأو الفرن، 

هي باإ�سعال عود 

الثقاب اأو نافثة اللهب 

)الوّلعة(، مع توجيه 

اللهب على عني النار، 

ثم ت�سغيل مفتاح 

انطالق الغاز.

• بالتاأكد من عدم 
ب  وجود ت�صرُّ

للغاز

يجب التاأّكد من 

كافة التو�سيالت 

م  )مثل مقب�س التحكُّ

م  بجهاز الطّبخ ومنظِّ

اأ�سطوانة الغاز(. 

ويجب و�سع مادة 

فة اأو حملول  منظِّ

ال�سابون على خرطوم 

)اأنبوبة( املطاط، 

للتاأكد من عدم وجود 

اأية فقاعات، مبا 

يدل على وجود نقاط 

ت�سّرب.

• با�صتبدال 
االأجهزة التالفة

يجب فح�س اأنبوبة 

الغاز وخرطوم 

الإمداد بانتظام، 

وا�ستبدالهما عندما 

تكونا تالفتني، اأو كل 

�سنتني. كما يجب 

م كل  تبديل املنظِّ

خم�س �سنوات، ح�سب 

تو�سيات اجلهة 

عة. امل�سنِّ

• بالتخزين 
املنا�صب

يجب حفظ اأ�سطوانة 

الغاز املُ�سال دائمًا يف 

و�سع الوقوف، وبعيدًا 

عن املواد القابلة 

لالحرتاق وال�ستعال،.

وعدم تخزين اأكرث من 

اأ�سطوانة احتياطية 

واحدة يف اأّي وقت.
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كا�صفات الدخان

ُيعترب الدخان ال�سبب الرئي�س يف الوفيات، يف العديد من احلرائق القاتلة. فقد تويف عدد اأكرب من الأ�سخا�س ب�سبب ا�ستن�ساق الدخان، 

مقارنة مبن اأ�سيبوا باحلروق. لأن الدخان يحتوي على غازات وجزيئات �سامة. من هنا، اإن تركيب كا�سفات الدخان يف املنازل �سي�ساعد 

يف اإطالق اإنذار مبكر لالأ�سرة بوجود حريق، قبل اأن يتكّثف الدخان وُي�سبح الهروب منه م�ستحياًل.

ما هو جهاز ك�صف الدخان؟

هو جهاز التقاط ُمربمج ُي�سدر اإنذارًا �سوتيًا تلقائيًا عند اأول تكثٍُّف للدخان. وي�ساعد يف حتذير الآخرين من وجود حريق قريب. ُيثبَّت 

اجلهاز يف ال�سقف وعلى مقربة من غرف النوم واملطبخ. وُيكن للمقيمني يف املنزل تركيب كا�سفات اإ�سافية من اأجل حماية اأكرب تطال 

فّنيي  جانب  من  املُنتظم  بالفح�س  دورّيًا،  اجلهاز  هذا  �سيانة  ب  وجَتِ احلرائق.  وقوع  ُيحتمل  حيث  وغريها،  والطعام،  املعي�سة،  غرف 

ني. )راجع كتيب التعليمات املُرفق به لتحديد الفرتة املقرتحة لل�سيانة(. ال�سيانة املُخت�سّ
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ن�صائح لل�صالمة اأثناء احلريق يف املباين العامة

ُتعترب اإجراءات الأمان وال�سالمة من كوارث احلرائق يف املباين العامة، من اأهم اخلطوات ال�ستباقية التي ُيكن تطبيقها، ملنع وقوع 

املزيد من اخل�سائر الب�سرية اأثناء حدوث احلرائق. لذلك، اإن اللتزام بتطبيق املعايري والقوانني الإدارية والإجراءات التنظيمية التي 

حتّددها ال�سلطات املعنية، ُي�سبح �سرورة ما�سة حتتاج تعاون اجلميع، ُماّلكًا كانوا اأم �ساغلني لهذه املباين. وعماًل بذلك، لُبّد من التقيُّد 

مبا يلي:

على  الب�سائع  تكدي�س  • جتّنب 
امتداد الردهات ومارج الطوارئ 

وال�سالمل امل�سرتكة. 

اأبواب  اإغالق  اإىل  اللجوء  • عدم 
اخلروج، عندما تكون املباين 

م�سغولة، اأو يف حالة ا�ستعمال.

احليوية  املعّدات  من  اأّي  اإزالة  • جتنُّب 
اخلا�سة مبكافحة احلرائق، مثل 

خراطيم املياه، ومطافئ احلريق 

من الأماكن التي ُرّكبْت فيها، 

واحلر�س على �سيانتها.

من  به  امل�سموح  العدد  جتاُوز  • جتنُّب 
ال�سكان وال�ساغلني، والإفراط يف 

زيادة العبء الب�سري على املباين.
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ما العمل يف حالة اندالع حريق؟

اإذا ما اكت�سفت وجود حريق، ل َتَخْف. بل اتبْع اخلطوات اخلم�س الب�سيطة التالية:

3 - اأغلْق م�سادر الغاز الرئي�سة، اإذا 
ما ا�ستطعت الو�سول اإليها، واطلْب 

امل�ساعدة عرب الت�سال الهاتفي 

بالرقم )999(.

2 - اأغلق الباب يف مكان احلريق، 
لحتواء الغاز والدخان.

1 - ُقْم باإخالء املبنى من جميع �سّكانه.
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4 - كافح احلريق اإذا ما ا�ستطعت، لكن، اإحر�س على عدم 
تعري�س نف�سك اأو الآخرين للخطر.

5 - اإذا ما وجدت نف�سك م�سطرًا للهروب عرْب الدخان، 
اإحِن ج�سدك وُقْم بالزحف على يديك وركبتيك. ففي 

حالة احلريق، يرتفع الدخان عادة تاركًا حّيزًا من 

الهواء النظيف على ارتفاع يرتاوح ما بني 30 اإىل 60 

�سنتيمرتًا عن م�ستوى الأر�س. لذلك، فاإن الزحف 

ي�ساعدك على اإبقاء راأ�سك يف هذه املنطقة الآمنة، 

بعيدًا عن املحتوى ال�ّسام للدخان. 
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كيف ت�صتخدم ِمطفاأة احلريق؟

باع اخلطوات الب�سيطة التالية: اإن ا�ستخدام ِمطفاأة احلريق م�ساألة �سهلة، باإمكان اجلميع القيام بها. وما عليك �سوى اتِّ

 

املطفاأة  • اإم�سك 
يف و�سع م�ستقيم، 

ثّم ا�سحْب م�سمار 

الأمان املثبَّت ملنع 

حدوث الإطالق 

العر�سي.

على  • ا�سغْط 
املقب�س الأعلى 

للِمطفاأة.

خرطوم  ه  • وجِّ
املطفاأة اإىل اأ�سفل 

النار، وحافظ على 

م�سافة اآمنة ترتاوح 

ما بني مرت واحد 

ومرت ون�سف عن 

احلريق.

الإطفاء  مادة  ه  • وجِّ
نحو النار يف حركة 

دائرية ت�سمح لها 

بالو�سول اإىل كامل 

م�ساحة احلريق.

من  النتهاء  • عند 
اإطفاء احلريق، 

افتح كافة الأبواب 

والنوافذ لتهوئة 

املكان.
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ت�صغيل نظام االإنذار اليدوي وا�صتخدام خرطوم املياه

يف حال اندلع حريق، ُقْم مبا يلي:

اأرجاء  يف  الإنذار  نظام  �سّفارة  اإطالق  يف  ي�ساعد  الذي  الأمر  الزجاجي،  غطائها  حتطيم  عرب  يدوية،  نداء  نقطة  اأقرب  • ت�سغيل 
املبنى.

بها. اخلا�س  ال�سّمام  فتح  عرب  املياه،  خرطوم  لفافة  • ت�سغيل 
ل�ستخدامه. املق�سود  املكان  ناحية  اخلرطوم  ه  • وجِّ

النريان. اأ�سفل  نحو  التيار  ه  ووجِّ املاء  • افتْح 
    يجب التاأّكد من عدم ا�ستخدام خرطوم املياه لإطفاء احلرائق الكهربائية 



111 يف ال�صــالمة من احلــرائـق  |

اإذا ما حا�صرتَك النريان...

ل َتَخْف ول ترَتِبْك، بل حافْظ على هدوئك، واتبْع اخلطوات التالية:

1 - انتقْل اإىل غرفة 
ل اأن  اآمنة، يف�سَّ

تكون ُمِطّلة على 

�سارع.

2 - اأغلْق الباب 
خلفك، وغطِّ 

الفجوة املوجودة 

يف اأ�سفله ببطانية 

اأو �سجادة، ملنع 

الدخان من 

الدخول اإىل 

غرفتك.

3 - اأطلب امل�ساعدة، 
وا�سرخ من 

النافذة اأو 

الفتحات الأخرى، 

لإعطاء الإنذار 

ة. وانتظر  للمارَّ

و�سول فرقة 

الإطفاء والإنقاذ.

4 - اإذا كان لديك 
هاتفًا ثابتّا، 

ات�سل بالرقم 

)999( واأبلغ 

موظف البّدالة 

مبوقعك )رقم 

البيت، ال�سقة، 

الطابق(، نوع 

احلريق وعدد 

الأ�سخا�س 

املحا�سرين.

5 - ل تهلْع، اأو حتاِول 
القفز من املبنى، 

�ست�سل امل�ساعدة 

اإليك خالل وقت 

ق�سري جدًا.
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اإذا ما ا�صتعلت النريان يف مالب�صك...

اتَبْع اخلطوات التالية: 

ينطفئ  حتى  با�ستمرار  • تدحرْج 
اللهب. فالتدحرج ي�ساعد يف اإخماد 

اللهب مبنع الأوك�سجني عنه.

�سواء  الأر�س...  على  فورًا  • ا�ستلِق 
كنت يف املنزل اأو خارجه، وغطِّ 

وجهك بيديك. اإن تغطية الوجه 

ت�ساعد يف منع و�سول اللهب اإليه 

وحتميه من احلريق، كما ُتبعد 

الدخان والأبخرة من الو�سول اإىل 

الرئتني.

ترك�س. ول  تهلع،  ل  ف...  • توقَّ
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ي�سّكل ذوو الحتياجات اخلا�سة �سريحة جُمتمعية هامة، لُبدَّ من اللتفات اإليها يف احلالت الطارئة، وال�سعي لإيجاد الظروف املالئمة 

لها، لكي تنال حّقها من الهتمام وال�سالمة، متامًا كغريها من ال�سرائح الأخرى. وقد يكون اأفراد هذه ال�سريحة من كبار ال�سّن، اأو من 

ن يعانون من اإعاقة حركية، اأو ب�سرية، اأو �سمعية.  الذين ُيعانون من م�ساكل طّبية ُمزمنة، اأو ممَّ

الحتياجات  ذوي  حيال  امل�سوؤولية  وتنطلق 

»خدمات  يف  ت�سجيلهم  نقطة  من  اخلا�سة، 

مبادرة  وهي  والإ�سعافية«،  الطّبية  الطوارئ 

بهدف  دبي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقتها 

كافة  م�ستوى  على  ال�سريحة  بهذه  الهتمام 

اإمارات الدولة، وبالتن�سيق مع اجلهات املعنّية 

يف كل اإمارة. ويف هذا الإطار، حتتفظ بع�س 

ب�سجاّلت  الطوارئ  لإدارة  املحلية  املكاتب 

اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي  ال�سّن  لكبار 

والتحّرك  اأماكنهم،  حتديد  ُيكنها  حيث 

حالت  يف  ال�سرعة  وجه  على  مل�ساعدتهم 

الطوارئ والأزمات والكوارث.

والإ�سعافية  الطّبية  الطوارئ  خدمة  وُتظِهر 

�سا�سات  على  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي 

ات�سالت  دبي،  �سرطة  يف  العمليات  غرفة 

بتقدمي  ي�سمح  ما  وهذا  فيها،  لني  امل�سجَّ

بال�سرعة  لهم  الالزم  والعون  الإ�سعافات 

الق�سوى، عند وقوع اأية حالة طارئة يف املكان 

الذي يقيمون فيه، وذلك من خالل التن�سيق 

ة يف اإمارات الدولة. مع الإدارات املُخت�سَّ
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يف ما يلي، �سل�سلة من الإر�سادات والتعليمات، يجدر اللجوء اإليها يف احلالت الطارئة، مل�ساعدة الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة، 

وفقًا لو�سع كّل منهم وحالته:

والقرارات. والإجراءات  املوارد  من  احتياجاتهم  ملعرفة  الطارئ،  وقوع  وبعد  واأثناء  قبل  املجتمع،  يف  • حتديدهم 
• ال�ستفادة من خربات جمتمعهم، ك�سركاء ا�سرتاتيجيني يف عملية التخطيط والتمارين، مثل املوؤ�س�سات اخلريية والهيئات احلكومية 

املعنّية بالهتمام بهذه الفئة، واأفراد من ذوي الحتياجات اخلا�سة.

اإعاقتهم. لنوع  وفقًا  لهم،  الالزمة  واملواد  والتاأّهب  الوعي  ر�سائل  • تخ�سي�س 

الذين ُيعانون من م�صاكل طّبية ُمزمنة 

املوّقعة  الطّبية  بامل�ستندات  تزّودهم  من  التاأّكد  يجب   •
ال�سّحية،  احلالة  فيها  ُتذكر  املُعالج،  الطبيب  قبل  من 

يتّم  اأن  )على  املطلوبة  واجلرعات  الأدوية  قائمة 

الهتمام بتوفري مزون كاٍف منها(، قائمة الفحو�سات 

اإىل و�سفة طّبية  اإ�سافة  اإجراوؤها،  ب  يتوجَّ التي  الدورية 

الأدوية  اأ�سماء  تدوين  من  التاأّكد  يجب  كما  احتياطية. 

املحظور ا�ستعمالها. 

اإليه  الو�سول  طريق  وتاأمني  لهم،  الآمن  املكان  • حت�سري 
ب�سكل يتالءم مع احتياجاتهم وحالتهم.

الآمن. املكان  واإىل  من  ال�سل�س  النتقال  • م�ساعدتهم يف 
تواجدهم. مكان  عن  املعنّية  اجلهات  • اإبالغ 

املعني،  لل�سخ�س  �سخ�سية  تعريف  بطاقة  حت�سري   •
الطبيب  ا�سم  الهوية،  رقم  الثالثي،  ال�سم  ت�ستمل على: 

اأو املُعالج ال�سخ�سي، قائمة الأدوية التي يتناولها واأرقام 

هواتف اأبناء العائلة والأقرباء.
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الذين ُيعانون من اإعاقة حركية

اأن  �ساأنه  من  ما  كل  اإبعاد  عرب  اإليه،  الو�سول  طريق  وت�سهيل  فيه،  املريح  واملكوث  اإليه  الدخول  ُيتيح  لهم  اآمن  مكان  اختيار  • يجب 
ُيعيق ذلك.

احتياطية. بطاريات  وجود  من  التاأّكد  يجب  كهربائيًا،  اأو  يدوّيًا  املُتحّرك  الكر�سي  ا�ستخدام  حالة  • يف 
احلالة،  هذه  مثل  مبعاجلة  خا�سة  ر�سا�سة  اأ�سطوانة  اقتناء  عرب  الكر�سي،  عجالت  اإحدى  يف  ثقب  حدوث  لإمكانية  الحتياط  • يجب 

ل اقتناء اإطار داخلي اإ�سايف. اإ�سافة اإىل منفاخ هوائي، وُيف�سَّ

ومنحدرات. �سة  م�سَّ مياه  دورات  من  املالجئ،  يف  الفئة  هذه  متطّلبات  العتبار  بعني  • الأخذ 
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الذين ُيعانون من اإعاقة ب�صرية 

بعد  اإليه،  الو�سول  طريق  وت�سهيل  لهم،  الآمن  املكان  • جتهيز 
اإبعاد كل ما من �ساأنه اأن يعيق النتقال اإليه.

املطلوبة  الن�ساطات  على  املعني  ال�سخ�س  تدريب  • ُيف�سل 
كيفية  وعلى  الآمن،  املكان  يف  واملكوث  اإىل/  الدخول  بهدف 

الت�سّرف املطلوب يف حالت الطوارئ.

الذين ُيعانون من اإعاقة �صمعية 

توفري جهاز ا�ستدعاء خا�س، وتاأمني ُمعنٍي ُيجيد لغة الإ�سارة.   •
على  امل�ساعدة  بجهاز  ذلك،  اإىل  حاجة  يف  هم  َمن  تزويد   •

ال�سمع وبطارية اإ�سافية له.

الآمن. املكان  نحو  الإر�سادية  الإ�سارات  بو�سع  العناية  جتب   •
الطارئ. حالة  يف  لالإنذار  �سة  م�سَّ اأجهزة  توفري   •



احلقيــبة اجلاهــزة

هل تعرْف ماذا تفعل يف حالة طارئة؟

هل اأنَت واأُ�صرتك م�صتعدون حلالة طارئة؟

هل لديَك املواد االأ�صا�صية مل�صاعدتك اأثناء احلالة الطارئة؟

ر يف حت�سري حقيبة طوارئ جاهزة. اإن مْل تكْن كذلك، َفكِّ

الطارئة.  احلالة  اأثناء  �ست�ساعدك  اأ�سا�سية،  مواد  عن  عبارة  • هي 
احلدث. مكان  خارج  موقع  اأّي  اإىل  الإخالء،  اأثناء  اأو  عامة،  مالجئ  اإىل  توؤخذ  اأو  املنزل،  ملجاأ  يف  ُترتك  اأن  • ُيكن 
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نات االأ�صا�صية للحقيبة اجلاهزة املكوِّ

د من اأن كل ع�سو من اأفراد اأ�سرتك يعرف املكان الذي ُو�سعت فيه. يجب اأن تكون احلقيبة اجلاهزة  عند حت�سري حقيبتك اجلاهزة، تاأكَّ

ئة، و�سهلة احلمل عندما حتتاجها يف حالة طارئة.  ُمهيَّ

ي دورًا يف ال�ستعداد للطوارئ. اإن تهيئة حقيبة طوارئ جاهزة، هو اإجراء �سهل وغري مكلف. قد  باإمكان كلٍّ من اأفراد اأ�سرتك اأن يوؤدِّ

د من، وحتديث حمتويات حقيبة  حتتاج اإىل مراجعة قائمة املواد لت�سيفها اإىل احلقيبة اجلاهزة، ويتبادل اأفراد العائلة الدور يف التاأكُّ

نات اأ�سا�سية؟ الطوارئ يف اأوقات منتظمة. فماذا يجب اأن حتتوي حقيبتك اجلاهزة من مكوِّ
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والكوارث. والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  عن  ال�سادر  الطارئة«،  احلالت  يف  »دليلك  • كتاب 
ثقاب. اأعواد  مع  �سموع  اأو  و/  ك�ّساف  • م�سباح 

الطوارئ(. بحالت  اخلا�سة  الأخبار  ن�سرات  اإىل  )لال�ستماع  اإ�سافية.  بطاريات  مع  ترانز�ستور(،  )راديو  مذياع  • جهاز 
الهواء. من  مفرغة  علب  يف  احتياطية  • بطاريات 

• �سفارة.
ال�سخ�سية. الطّبية  • الأدوية 

الأولية. الإ�سعافات  • علبة 
للماء. مقاومة  مطوية  يف  ال�سفر(  وجوازات  الهوية  )بطاقات  املهمة  الوثائق  من  • ُن�سخ 

اأخرى. خا�سة  عناية  مواد  اأو  و/  الأطفال  رعاية  • جتهيزات 

املواد االختيارية

• قائمة باأرقام هواتف خدمات الطوارئ )الهيئة الوطنية 
ال�ساخن  اخلط  والكوارث،  والأزمات  الطوارئ  لإدارة 

اإليك  الأقرب  ال�سرطة  مركز  هواتف  اأرقام  لل�سرطة، 

وهيئات املاء والكهرباء واخلدمات(.

• قائمة بالأرقام ال�سخ�سية )من �سمنها اأرقام هواتف 
اأفراد عائلتك، املكتب، املدر�سة(.

ال�سغرية(. بالعمالت  ل  )ُيف�سَّ • نقود 
وا�ستبِدْلها  ال�سالحية  تاريخ  من  د  )تاأكَّ معباأة  مياه   •

بانتظام(.

ر�سا�س(. قلم   / واأقالم  )اأوراق  للكتابة  • مواد 
وقمي�س( ريا�سي  )بنطال  احتياط  مالب�س  • طقم 

مياه

معدنية

مياه

معدنية



اعتبارات اأخرى عند حت�صري حقيبة الطوارئ اجلاهزة 

به؟  اخلا�سة  حقيبته  العائلة  اأفراد  من  كلٍّ  لدى  يكون  اأن  يجب  • هل 
�سرتك.

ُ
اأ على  بالنفع  ويعود  عملي  هو  مبا  • ُقْم 

الطارئة. احلالة  اأثناء  احلركة  ثقيلة  مبواد  املعّباأة  احلقيبة  ُتعيق  قد  اجلاهزة.  احلقيبة  يف  ثقيلة  مواد  ت�سْع  • ل 
بانتظام. وا�ستبدلها  النتهاء  تاريخ  من  د  تاأكَّ للتلف.  القابلة  املواد  • لِحْظ 

اجلاهزة. احلقيبة  وجود  مبوقع  الأ�سرة  اأفراد  • اأخرْب 

مالحظة: ت�ستعمل مواد حقيبة الطوارئ، يف الأماكن التي قد ُتخلى اإليها من منزلك، ويجب اأن ُتعاَمل بطريقة م�ستقلة عن املواد 

لب اإجراءات احلماية املوقعية، لُبدَّ من تهيئة  املخزنة اخلا�سة باحلماية املوقعية. اأما بالن�سبة للحوادث الكيماوية والتي تتطَّ

جمموعة متلفة من املواد. 

ملزيد من املعلومات عن اإجراءات احلماية يف املوقع، ُيرجى العودة اإىل ال�سفحات اخلا�سة باملو�سوع.
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ة اأرقام هواتف مهمَّ

عند وقوع اأّي حادث طارئ، ُقْم بالت�سال على الأرقام التالية، وفقًا للمكان الذي تتواجد فيه:

الدفاع املديناالإ�صعافال�صرطةاجلهة

جهاز حماية 

املن�صاآت احليوية 

وال�صواحل

املركز الوطني 

لالأر�صاد اجلوية 

والزالزل

7374 222-99999899799602اأبوظبي
02-222 7377

999998997996دبي

999998997996ال�صارقة

999998997996عجمان

999998997996اأم القيوين

999998997996راأ�ض اخليمة

999998997996الفجرية

ملعرفة احلالة اجلّوية، االت�صال بالرقم: 70001300



125كلمة اأخرية  |

كلمة اأخرية

نا على تقديها لك بتف�سيل مفيد، يف هذا الدليل الذي ن�سعه بني يديك، والغر�س  كانت هذه �سل�سلة من الإر�سادات والتعليمات، َحر�سْ

�ْسرتك وحُميطك، م�ستفيدين من اأحدث التجارب والدرا�سات والبحوث، يف جمال مواجهة احلالت الطارئة، على م�ستوى 
ُ
منه حمايتك واأ

العامل.



الطارئة احلاالت  يف  |  دليلك  126

وعماًل بتوجيهات قيادتنا الر�سيدة، وحر�سها على اإن�ساننا – كقيمة بحّد ذاته – عرب ت�سخري كافة الإمكانات املُتاحة، حفاظًا على اأْمنه 

و�سالمته وتطّوره ... جاء هذا الدليل الإر�سادي، ليدّلك على طريق ال�سالمة يف مواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث، طبيعية كانت، 

ف ب�سالمة، لتكون على اأمّت اجلاهزية يف املواقف  ـنك بثقافة املواجهة حيال املواقف ال�سعبة، وكيفية الت�سرُّ اأم من �سنع الب�سر، ولُيَح�سّ

الطارئة. 

اإن تنفيذك الواعي وامل�سوؤول، جلميع التعليمات الواردة يف هذا الكتيِّب، هو اخلطوة ال�سحيحة الأ�سا�س، يف درء املخاطر التي قد حتيق 

بك، قبل وقوعها، اأو ال�ستعداد ملواجهتها يف حال حدوثها، اأو ملواجهة اآثارها ال�سلبية على الأفراد واملُجتمع بعد ح�سولها.

  

وتذكر دائمًا: اإن ال�ستعداد هو اخلطوة الأهّم نحو احلماية... 
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