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  الجمهورية اليمنية
  رئاسة الجمهورية

 المركز الوطني للمعلومات

  

 طوارئ احلرب



  المركز الوطني للمعلومات

  .. مفاهيم تهمك يف حالة الطوارئ:ًأوال
  :اإلنذار 

هو اإلعالم عن قرب حدوث خطر  أو عند وقوعه فعالً بإرسال نغمات معينة ذات صوت حاد 
  :ومن أبرز وسائل اإلنذار. تكون مسموعة في مساحة معينة

  :صافرات اإلنذار
 نغمة مدلول لصافرات ذات نغمات متعددة ولك ها فإنهاتوفر صافرات اإلنذار وسماعفي حالة 

  .معين تستخدم لتنبيه السكان لقرب حدوث الخطر وعند حدوثه وبعد زواله
 :النغمة األولىفي حالة سماع  -

وهي نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة ثم تنقطع لمدة اثنتي عشر ثانية ومن ثم تستمر لمدة دقيقة 
  .ب حدوث الخطرأخرى وتدل على اإلنذار بقر

  :اإلجراءات الواجب إتباعها عند سماع هذه النغمة
  .الهدوء ومحاولة تحليل الوضع التخاذ اإلجراءات الالزمة والمفيدة في مثل هذه الظروف* 
 .البقاء داخل المنزل وعدم الخروج إلى الشوارع* 

 .إقفال األبواب والنوافذ بإحكام* 

 .ضاءةإطفاء أجهزة التهوية والتكييف واإل* 

 .فتح الراديو أو التلفاز لتستمع إلى التعليمات* 

 .تغادر مكانك إال حسب توجيهات الدفاع المدني ال* 

 .ال تستخدم الهاتف* 

  : النغمة الثانيةفي حالة سماع -
وهي نغمة مذبذبة تستمر لمدة دقيقة واحد ثم تنقطع لمدة اثنتي عشر ثانية ثم تستمر لمدة دقيقة 

  .دوث الخطرواحدة وتدل على ح
  :اإلجراءات الواجب إتباعها عند سماع هذه النغمة

فعليك االحتمـاء    لجأم لك مصطحباً أفراد أسرتك وإذا لم  يوجد          لجأم توجه فوراً إلى أقرب      *
  .بإحدى زوايا المنزل بالدور األرضي أو النزول إلى القبو إذا توفر لديك

  .ت الالزمةاالستماع إلى الراديو أو التلفاز ألخذ التعليما* 
  . الهدوء والتصرف بحكمة*
  :لنغمة الثالثةفي حالة سماع ا -

وهي نغمة انتهاء اإلنذار أو اختبار الصافرة وتستمر لمدة خمس عشرة ثانيـة ويمكنـك بعـد                 
  .سماعها ممارسة حياتك كالمعتاد
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 اإلخالء 

د يكون لفئة   هو نقل األشخاص من منطقة خطرة إلى منطقة آمنة واإلخالء قد يكون جماعياً وق             
  .معينة أو لمنطقة محددة دون غيرها

  :أهمية اإلخالء
يعتبر اإلخالء من أهم العوامل واألسباب لتالفي أخطار الكوارث الطبيعيـة أو الـصناعية أو               

  :الحربية وقد زادت أهميته لألسباب اآلتية 
  .المحافظة على أرواح الناس* 
 .المحافظة على األموال والممتلكات* 

  :خالءأنواع اإل
 إخالء إجباري وقد يكون كلي أو جزئي بأمر من السلطات المختصة ويتم علـى النحـو                 -١

  :اآلتي
إخالء إجباري قبل الكارثة ويتم هذا النوع عند توقع خطر معين في مكان محدد ويتم نقـل                  -أ

  .األشخاص إلى أماكن بعيدة وآمنة
ين من مسرح الكارثة إلى منـاطق        إخالء أثناء الكارثة وبعد حدوثها ويتم إخالء المتضرر        -ب

  .أخرى بعيدة عن مصادر الخطر
 توقع خطر بحيث يقوم بعض المـواطنين        دإخالء اختياري ويتم هذا النوع من اإلخالء عن       -٢

باالنتقال من مكان الخطر إلى أماكن أخرى دون توجيه من السلطات المختصة  ويكون غالباً               
طوي على خطورة أيضاً كعدم معرفـة الطـرق         قبل وقوع الخطر وهذا النوع من اإلخالء ين       

  .واألماكن اآلمنة
  :أولوية اإلخالء

البد أن يكون هناك أولوية إلخالء المناطق األكثر تعرضاً للخطر وذلـك حـسب تقـديرات      *
األجهزة المختصة سواء كانت هذه المناطق حيوية أو مناطق سكنية أو غير ذلـك علـى أن                 

  .الخ..  دور الرعاية االجتماعية-السجون –تراعي كيفية إخالء المستشفيات 
  ). مرضى- شيوخ- نساء-أطفال(  مراعاة أولوية إخالء األشخاص *

  اإلجراءات والتعليمات المسبقة التي يجب معرفتها قبل في عمليات اإلخالء 
  . يجب معرفة نغمات اإلنذار ومدلوالتها وماذا تفعل عند سماع كل نغمة *
عبارة عن أماكن تحدد في المدن واألحياء حسب تقسيمات معينـة            وهي    معرفة نقاط التجمع   *

يتجه إليها السكان المراد إخالئهم إذا طلب منهم        ) الخ... الحدائق – المساجد   –المدارس  ( مثل  
  .ذلك
  . معرفة مواقع اإليواء إن وجدت *
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 وعـدم ) الخ...١٩٩النجدة  ، ١٩٥اإلسعاف  ، ١٩١الدفاع المدني ( معرفة خدمات الطوارئ     *
  .إشغال الهاتف إال في حالة الطوارئ واإلبالغ عن الحوادث فقط

 االستماع إلى الراديو والتلفاز عند سماع نغمات اإلنذار لمعرفة التوجيهات التي توجه لـك               *
  .من السلطات المختصة والعمل على تنفيذها

 أوليـة    االحتفاظ باألشياء الضرورية بالمنزل من مواد غذائية ومالبس وحقيبـة إسـعافات            *
  .وكشاف يدوي ومذياع 

  . عدم االهتمام بالشائعات أو نقلها*
  اإلجراءات الواجب إتباعها عندما يطلب منك إخالء منزلك

  ). الغاز– الكهرباء –المياه ( إقفال األبواب والنوافذ ومصادر *
  ) المستندات الهامة- المجوهرات -النقود ( اصطحب األشياء الثمينة مثل*
  .وحليب األطفالالمعلبة اد الغذائية الخفيفة  خذ  بعض المو*
  . التأكد من  اصطحاب جميع أفراد العائلة*
  . التوجه إلى نقاط التجمع  المحددة مسبقاً من قبل الجهات المختصة*
  . إعطاء معلومات عن األسرة لمسئولي اإلخالء*
  . تقديم المساعدة والعون للنساء واألطفال والمرضى والعجزة*
  .رشادات السلطات المختصة إتباع إ*
  . التأكد من اصطحاب األمتعة الخاصة ووضع بطاقات تعريف أو عالمات مميزة عليها*
  . عدم التزاحم والتوجه إلى وسائل النقل المخصصة لعمليات اإلخالء*

  .التزام الهدوء أثناء عمليات النقل إلى مراكز اإليواء* 
  .تقال فسوف تتخذ التدابير الخاصة بالسالمة إذا أعدت لك السلطات المختصة وسيلة لالن*

  :ولكن عندما تكون ماشياً على قدميك أو قائداً لسيارتك تذكر ما يلي
  .  حركة الطرقازدحامحاول مغادرة مكانك مبكراً فقد  -
  .تأكد من وجود الوقود الكافي لسيارتك عند قيادتها -
  .اتبع خطة السير المرسومة لك -
  .للحصول على المعلومات الالزمةاستمع إلى المذياع  -

  :اإليواء 
  .هو إسكان المتضررين في أماكن بعيدة عن الخطر

  :اإلجراءات المتبعة في أماكن اإليواء
 .تسجيل المعلومات الضرورية عن الشخص وأسرته وأمتعته* 

 .إتباع التعليمات الموجودة في أماكن اإليواء* 
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 .تقديم المساعدة للغير في أماكن اإليواء* 

 .البقاء في مكان اإليواء حتى يطلب العودة إلى الوضع السابع* 

  :أنواع اإليواء
  )الخ.... قصور األفراح – الفنادق – النوادي –المدارس (ثابتة مثل أماكن * 
على أن يتوفر بها الخدمات الضرورية لإلقامة حتى عودة         ) معسكرات اإليواء (مؤقتة  أماكن  * 

 .يةالمتضررين إلى مساكنهم األصل

  :الشروط الواجب مراعاتها في الغرف التي تعمل كمالجئ مؤقتة
ة األبواب والنوافذ بمعنى أن تكون الغرف داخلية ويفضل من لديـه قبـو              يلقلتكون الغرفة   * 

 .أرضي وكلما كانت الغرفة بموقع متين من هيكل البناء فهو األفضل

عدم تسرب الهواء من الخارج في      إحكام إغالق مسارب تلك األبواب والنوافذ والتأكد  من          * 
 .حالة وجود غازات كيماوية

وضع أرضة الصقة على الزجاج لضمان عدم تطاير الشظايا إلى الداخل كمـا يستحـسن               * 
وضع ستائر قماش سميك من الداخل ورشه بالماء إذا دعت الحاجة ليقلل من تسرب الغازات               

 .بالتصاقها بالماء

 كمصابيح الكيروسين والشموع أو الـدفايات بأنواعهـا         عدم إشعال ذوات اللهب أو الوهج     * 
 .والسجائر لئال تتسبب في سرعة إحراق األكسجين في الغرفة الوقتية

إطفاء المكيفات وكذلك مراوح التهوية وإحكام إغالق واجهاتها من األمـام منعـاً لتـسرب               * 
 .الهواء إلى الداخل

 .إيجاد جهاز تنقية الهواء إذا أمكن ذلك* 

ن اسطوانة أكسجين تحسباً لفساد الهواء داخل الغرفة الوقتية ويكون ذلك بالتنسيق مـع              تأمي* 
 .الوحدة  الطبية في كل منطقة على كيفية ومتى استخدامها

الحرص على منع األطفال من القفز أو الصراخ أو أداء أي مجهود عضلي أو نفسي كالهلع                * 
في حرق األكسجين داخل الغرفة الوقتيـة  والخوف ألن ذلك يزيد في سرعة التنفس مما يجعل       

والحرص على إبقائهم في وضع الجلوس وعدم إيقاظ من ينام منهم ما لم يكن هناك ضـرورة                 
 .لنقاه

 :تأمين الغرفة باآلتي* 

  )ة معلب مواد غذائيةسندوتشات مغلفة ببالستيك أو(غذاء يكفي لمدة يوم على األقل  -
  .عدد كافي من المياه الصحية -
  .افات أولية كافيةإسع -
 .إيجاد صندوق للنفايات ذو غطاء جيد اإلغالق -
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  .بطاريات احتياطوكشاف يدوي و إضاءة ذاتية تضيء عندما تنقطع الكهرباء -
  . توفير مذياع وهاتف-
  . تأمين عدد من البطانيات القطنية لالحتياط-

  :اإلغاثة 
 .وتعني توفير الغذاء والكساء والمأوى والعالج للمتضررين

  )البيولوجية(احلروب اجلرثومية : ثانيا
 متعمد لألوبئة الفتاكة التي تنتشر فـي الطبيعـة          هالحرب الجرثومية هي تركيز وتنظيم وتوجي     

بصورة عفوية منذ أقدم العصور ضد اإلنسان والنبات والحيوان بعد أن لوحظ التأثير الحاسـم               
خطيـر بـين القـوات      على نتائج بعض المعارك والحروب بسبب تفشي وبـاء أو مـرض             

   .المتحاربة
وترجع خطورة األسلحة الجرثومية إلى قدرتها على البقاء لفترات طويلة جدا مقارنة باألسلحة             
الكيماوية والنووية وكذلك قدرتها على النمو وحدوث عدوى بين المـصابين وقـدرتها علـى               

الخطـورة ممـا     تغيير الخواص الطبيعية للجرثومة كالشكل ودرجـة         وقدرتها على  االنتشار
يصعب معها تشخيصها أو استخدام المضادات الحيوية واألمصال واللقاحات المعروفة ضدها           
كذلك استخدام خليط من أنواع مختلفة من الجراثيم يزيد من خطورتها حيث يصعب تشخيص              

  . المرض ومقاومته
  :خواص األسلحة الجرثومية

  .مقاومة الظروف الطبيعية* 
 .نهاسهولة إنتاجها وتخزي* 

 .صعوبة اكتشافها إال بعد ظهور األعراض* 

 .المرونة من حيث استخدامها كعوامل مميتة أو شل القدرة* 

 .سهولة انتشارها ونقلها لألمراض* 

  ).بشرية، حيوانية، نباتية(تحدث خسائر كبيرة * 
  :الجرثوميةطرق انتشار األسلحة 

 .الرش من الطائرات* 

 ). دبابات-روخية صا-مدفعية(القذائف بأنواعها * 

 .التلوث المتعمد كتلويث مصادر المياه* 

  : أهم الجراثيم المستخدمة في األسلحة البيولوجية 
خطر ما فيه هو أن جرثومته سهلة الزرع والحفظ عظمية  أافتك األوبئة جميعا و   :  الطـاعون  -

  . وهو أول ما يفكر فيه عند ذكر األسلحة الجرثومية األذى
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بب غثيانا وقيئا مع إسهال ومغص معوي وينتقل عن طريـق تلـوث             مرض يس  :  الكوليرا -
الطعام بالغائط أو القي أو البول أو اللعاب وللوقاية منه يجب إتباع توجيها النظافة الشخـصية                

 . وعدم رمي فضالت المصاب به في الطرقات العامة والقضاء على الذباب

 وينتقل لإلنسان عن طريق الحليب      مرض يصيب الماشية وخاصة األبقار     :  الحمى القالعية  -
 . ب غلي الحليب قبل شربة وكذلك طهي األطعمةجلذلك ي

تنتقل لإلنسان عن طريق جثث الحيوانات المصابة أو عـن طريـق جلودهـا أو                :  الجمرة -
مام كثير من   أ جرثومة الجمرة أن تتكيس وتصمد       نأصوافها وتسبب التهابا رئويا حادا وبالمكا     

 . ة المناخية التقلبات الطبيعي

ينتقل الفطر المسبب له بواسطة الغبار والمرض شديد العـدوى ويـسبب            :  المرض الفطري  -
  .الوفاة من االلتهاب الحاد بالرئة 

  : وهناك مجموعة من اإلمراض الفيروسية السارية مثل 
  . أكثر األمراض السارية عدوى ولكنه ليس مخيفاً بفضل اكتشاف اللقاح الواقي : الجدري -
ال توجد أي مناعة في اإلنسان ضد هذا المرض ونسبة وفيـات       :  التهاب الدماغ الفيروسي   -

لكن إجراءات الوقاية كغلي الحليب وطهي الطعام جيدا تقلل من          % ٢٥المصابين به تصل إلى     
  . نسبة اإلصابة إلى حد كبير

  الحمى الصفراء -
  : بيولوجيةكأسلحةشروط استخدام الجراثيم 

 كمـا   ،جراثيم كأسلحة بيولوجية فيجب أن تكون حية ونشيطة وعديدة أي كثيرة           تستخدم ال  يلك
أن تكون لديها قابلية للبقاء تحت مختلف الظروف        ، و يجب أن تكون زراعتها واستعمالها سهل     

الطبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة والجفاف وأشعة الشمس لذلك يفضل األعداء استخدامها            
يمكن استخدام أكثر من جرثومة واحدة في       انه   األسلحة الجرثومية    ليال ومما يزيد من خطورة    

  .أن واحد
 تؤدي األسلحة البيولوجية الغرض الذي يريده العدو فأنة البد من وسـائط لنقلهـا إلـى                 يولك

  : الخصم وهذه الوسائط بين اإلنسان والجراثيم تشمل 
ر الطعام والشراب وتتراوح    ألنها مسقط الفضالت ومرتع الحيوانات كما إنها مصد       : األرض -

حياة الجراثيم في األرض بين شهر وعشرين سنة ولذلك فد تنتقل لإلنسان بالغبار عند هبـوب                
  . الرياح 

 ومن األمـراض الفيروسـية    . الماء ضروري لكل أنواع الحياة على ظهر األرض         : المياه   -
 . الخ  .. لكوليرا والتيفوئيد واليرقان والدوسنتارياا:  يحملها الماء يالت
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قد يكون المأكل ملوثاً بجراثيم ألمراض معينة يدسها جاسوس أو حـشرة، ويعقـم              : الطعام -
ويعقم الطعام بـالطبخ والطهـي       .الطعام بالطبخ والطهي ومراعاة القواعد الصحية في النظافة       

  .ومراعاة القواعد الصحية في النظافة
قل األوبئة واألمراض وذلـك مثـل       تساعد على ن  التي  مجموعة من الحشرات والحيوانات      -

  . الفئران- البراغيث- القمل- الذباب-البعوض
  :طرق الوقاية من األسلحة الجرثومية

لقتل العديد مـن األرواح البـشرية       تفتك األسلحة الجرثومية بالكائنات الحية ويستخدمها العدو        
ن لـذلك كانـت     إضعاف جنود الخصم وتقليل مجهوده الحربي بالقضاء على النبات والحيوا         و

  .مسؤولية الوقاية منها تقع على عاتق األفراد والدولة
  :إجراءات الوقاية بالنسبة للدولة

  .نشر التوعية الصحية* 
 .مكافحة الحشرات والحيوانات* 

 .توفير المضادات الحيوية* 

 .توفير التطعيمات واألمصال واللقاحات* 

تنشأ بين رعاياها بشكل ملفـت للنظـر        االستقصاء الوبائي ومالحظة أية أعراض يمكن أن        * 
  .والتدخل الفوري لحصرها وعالجها

  :إجراءات الوقاية بالنسبة للفرد
فال بد من عالجه طبيـاً بالمـضادات        بأحد األمراض الفيروسية    إذا حدث أن أصيب اإلنسان      
 لمنـع  اإلرشـادات اآلتيـة  أما إذا لم يكن هناك أعراض فيتبع . الحيوية المعروفة لدى الطبيب 

  . أو إصابته باألمراضانتشار الجراثيم
إتباع نظام جيد للصحة والنظافة الشخصية كإجراء وقائي ضد انتشار المرض عقب الهجوم             * 

البيولوجي، إن الهجوم صعب الكشف ولذلك يجب أن تكون جاهزاً في كـل وقـت فالجـسم                 
  .تمرن بقدر اإلمكانالصحيح يقاوم الجراثيم ولذلك احتفظ بجسمك في لياقة صحية وراحة و

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

 .أهتم بأخذ التطعيمات في وقتها* 

 .نظف جميع الجروح والخدوش باستعمال الماء والصابون والمطهرات المتاحة* 

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

يفـضل المعلبـات    "أستعمل الكمامة الواقية وال تأكل طعاماً أو شراب من أوعية مفتوحـة             * 
  ".  دائماً
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  األسلحة الكيميائية: ثالثا
غازية تستخدم في الحروب لغرض أو قتـل أو تعطيـل            هي مواد كيميائية صلبة أو سائلة أو      

  .القوة البشرية عن المقاومة
  :الغرض من استخدامها

  .د من األرواح البشريةإزهاق العدي* 
 .إضعاف الروح المعنوية* 

 .شل اإلنتاج الصناعي والزراعي* 

 .تعطيل العمل في المرافق والمؤسسات العامة* 

  : األسلحة الكيميائيةانتشار طرق
  . أو قذفاً- رشا-الطائرات* 
 .الصواريخ* 

 .المدافع* 

  :العوامل المناخية المؤثرة على كفاءة األسلحة الكيميائية
  .ارتفاع درجة الحرارة يضعف فعاليتها: درجة الحرارة*
تؤثر التضاريس على حركة انتقال المواد الكيميائية فقد تحجب أو تعيق انتقال            :طبيعة األرض *

  .هذه المواد من مكان إلى آخر
  . سرعة الريح*
  . األمطار والرطوبة*

  :طرق التعرف على المواد الكيميائية
  :التعرف على استخدام األسلحة الكيميائية بالظواهر التاليةهناك صفات يمكن من خاللها 

  .صوت القنبلة الكيميائية يكون خافتاً ويتصاعد منه دخان كثيف ببط* 
 .قلة الشظايا للقنابل الكيميائية قياساً بالقنبلة التقليدية* 

 .وجود حشرات ميتة في المنطقة المعرضة لإلصابة* 

 .ي على األرض المصابةوجود بقع زيتية بشكل غير طبيع* 

  :طرق اإلصابة بالمواد الكيميائية
  .باستنشاق الغاز الكيميائي: الجهاز التنفسي*
  .عن طريق األطعمة المتعرض لتلوث الكيميائي: الجهاز الهضمي*
   الجروح*

   الغازات السامةأنواع
  .سامة قاتلة ومنها سامة وغير سامةهناك أنواع كثيرة من الغازات منها 
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  :مواد كيميائية سامة قاتلة: أوالً
  إلي أربعة أنواع هيتنقسم 

  .من أكثر الغازات خطورةوهي ،  تعرف بمركبات الفسفور العضوية:  غازات األعصاب-١
الوقاية الكاملة ضرورية جداً ضد هذه الغازات وذلك بارتداء المالبس الواقيـة، القفـازات،              و

  .الحذاء وقناع الوجه مع غطاء فوق الرأس
 دافـس وتعمل علـى إ  مركبات كيميائية سامة وقاتلة لها رائحة مميزة        هي  : ات الدم    مسمم -٢

 .الدم تدريجياً وتسبب التسمم العام ثم الوفاة في غضون عدة ثوان

تعرف بالمواد الباقيـة، أي يـستمر        و مركبات كيميائية سامة وقاتلة   هي  : حرو مسببات الق  -٣
 .قد تؤدي إلى الوفاة والزيتية والمتلفة للجلدبقائها مدة طويلة على األرض وذلك لخاصيتها 

تسبب تلف وتغيرات بأنسجة الجهاز التنفسي فتصبح غير         هي مركبات   :  الغازات الخانقة    -٤
  .قادر على إمداد الجسم باألكسجين وبالتالي تسبب الموت البطيء باالختناق

  :مواد كيميائية سامة وغير سامة: ثانياً
تستعمل في القنابل     و مركبات زرنيخية سامة وغير سامة    هي  : سة   الغازات المقيئة المعط   -١

اليدوية والقذائف الخفيفة لتفريق التظاهرات والقبض على المجرمين وشـل حركـة القـوات              
 .الحربية وتقليص مقدرتها على القتال

 تؤدي إلى ازدياد إفراز الدموع مع كحة مستمرة         هي مركبات :  الغازات المسيلة للدموع   -٢
  . تأثير هذه الغازات بعد بضع دقائق من خروج الشخص من مكان وجود الغازيقلو
ال يؤدي إلى قتل المصاب ولكن تؤثر        و غازات سامة وغير قاتلة   هي   : غازات شل القدرة   -٣

  .تأثيراً فعاالً على الجهاز العصبي أو العضلي
  :لهجوم كيمائيطرق الوقاية في حالة ا

  : كنت داخل المنزلإذا -١
إلى المكان المعد مسبقا لكي يكون ملجأ والذي من أهم متطلباته أن يكون قابل للغلـق                الجأ  * 

 وتحتوي على جميع احتياجـات األسـرة        منع تسرب الهواء من خاللها    المحكم للمنافذ بحيث ت   
 .منع خروج أو دخول أي شخص بعد ذلكل

  .إطفاء وسائل التكييف* 
وفي حالة عـدم    " الكمامة"باستخدام القناع الواقي    حماية أعضاء التنفس من المادة الكيميائية       * 

في حالة غـاز  توفره يمكنك استخدام قطع من القماش المبلل بالماء ووضعها على األنف والفم   
 .األعصاب ، أما في حالة غاز الخردل تكون قطع القماش جافة

ة العاديـة الطويلـة   حماية اإلقدام من المادة الكيميائية باستعمال األحذية المطاطية أو األحذي       * 
 .ولبس القفازات على األيدي
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 .حماية الجسم باستعمال معاطف المطر أو معاطف النايلون أو المالبس المشمعة أو الجلدية* 

   بأفراد األسرة إلـى األدوار العليـا       صعدافي حالة عدم وجود ملجأ أو غرفة معدة مسبقا،          * 
فذ وفتحات التهوية مع وضع قطع قماش مبلـل         قفل األبواب والنوا  واختير غرفة قليلة المنافذ و    

  .بالماء عليها

 .النظر من خلف زجاج النوافذ دون فتحه* 

الهدوء النفسي وراحة األعصاب ذلك ألن القلق والخوف يولدان حالة نفسية تزيـد حركـة               * 
التنفس من شهيق وزفير مما يؤدي إلى دخول جزيئات من المواد الكيميائية داخل الجسم والتي               

  .دورها تؤثر على األعصابب
  : حتى ال تتعرض للتلوث بالغاز وذلك من خاللوقاية األطعمة والمياهاعمل على *  

غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول األطعمة وكذا غسل المواد المعدة للطهي قبـل               -
  .استخدامها

ق مـشمع   حفظ األطعمة داخل أوعية خشبية أو زجاجية أو معدنية، مع تغطيتها بـور             -
 .تغطية محكمة

حفظ المياه داخل أوعية زجاجية أو صفائح معدنية أو ترامس بعـد تغطيتهـا بـالورق               -
 .المشمع بصورة محكمة أيضاً

مصادر المياه جيدا وخاصة الخزانات المثبتة على أسـطح العمـائر           العمل على تغطية     -
  .لمنع تلوثها بالغاز

  .توجيهات الالزمة الراديو أو التلفاز ألخذ الىاستمع غال* 
  : المنزلخارجإذا كنت  -٢
  .التزم بالهدوء وتصرف بحكمة وروية*

  .إليك أقربهما إلى منزلك فعد حاال أو كنت قريبا من مكان عملك إذا* 
 كانت الرياح متجهة    إذا الرياح، بحيث    اتجاهابتعد فورا عن مكان الغارات ويستحسن معرفة        * 

 كانت  إذا أما مع الريح    االتجاهلى انتشار الغازات فحاول      فان ذلك يساعد ع    اإلصابةمن منطقة   
نحو مكان الغارات فاتجه عكس اتجاه الريح وفي كلتا الحالتين يجب االبتعاد عن             الرياح متجهة   
  .مكان اإلصابة

حاول منع وصول الغارات أو رذاذ السوائل الكيمائية لجسمك وذلك بتغطية الرأس واألنـف              *
  .مع تغطية اليدين واألجزاء المكشوفة من جسمكبأي شيء في متناول يدك 

  :داخل السيارةإذا كنت  -٣
  .حاول الوقوف وأطفئ محرك السيارة*

  .أغلق الزجاج جيدا* 
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  .حاول إغالق كافة فتحات التهوية في السيارة بقطع من القماش* 
  .ابق هادئا داخل السيارة* 
  . المكشوفة من الجسمققم بتغطية المناط* 
  .حوزتك قناع الغازات السامة فاستعمله في الحالإذا كان ب* 
  .استمع إلى الراديو ألخذ التوجيهات الالزمة* 

  : في حالة اإلصابة بمادة كيمائيةاإلسعافات األولية
  :ةاآلتياإلرشادات عند التعرض لإلصابة باألسلحة الكيميائية يتبع 

  .التصرف بهدوء ودون فزع* 
 .ميائياً وإبعادها عن متناول أفراد األسرةمحاولة خلع المالبس الملوثة كي* 

المبادرة بغسل العينين وأطراف الجسم بالماء، ويستحسن البقاء لمدة طويلة تحت الماء، مع             * 
 .أثناء الغسيلأو العينيين تجنب دخول الماء داخل الفم * 

 .تجنب حك جسمك أو إزالة الفقاعات عند ظهورها* 

  .طق المصابة وتجنب دلك الجسموضع قطعة قماش مبللة على المنا* 
  .إذا سنحت الفرصة انقل المصاب إلى اقرب مركز طبي أو مستشفى* 

    اهلجوم النووي:رابعا
شـديدة االنفجـار وال   ) تي إن تي (T.N.Tاالنفجار النووي أقوى عدة مرات من انفجار مادة  

طع أكثـر   توجد صعوبة في التعرف على االنفجار النووي إذ أن أول شيء يحدث ضوء سـا              
  .بكثير من ضوء الشمس

ن الوقت قصير جداً التخاذ ساتر مباشر ويعتمد الساتر علـى           ا ف وعند حدوث االنفجار النووي   
نوع السالح ومسافته ومع ضوء الساطع تأتي الحرارة واإلشعاعات النووية، وفي خالل ثوان             

  :اآلتيةباإلرشادات وإذا كنت في مكان مكشوف يجب أن تقوم .تأتي موجة االنفجار
سارع إلى االستلقاء على األرض وجسمك مسطح، وإذا كان لديك ملجأ أو مخبـأ فحـاول                * 

  .االلتجاء إليه عند االنفجار
 .ال تنظر في اتجاه االنفجار أو ناحية الضوء الساطع* 

 .حاول أن تبقى هادئاً وأن تتحكم في أعصابك لتسيطر على الموقف* 

 .بس الواقية ضد اإلشعاعات النووية إذا كانت متوفرةسارع إلى ارتداء األقنعة والمال* 

ابق هادئاً داخل المخبأ والملجأ المحصن ضد االنفجار حتى يزول الخطر تماماً بعد إبـالغ               * 
  .الجهات المختصة لك بذلك
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   احلربتعليمات للسالمة أثناء طوارئ: خامسا
 وقت وال تـدرى أيـن       في أي في حالة تعرض الدولة ألي نوع من الحروب فقد يحدث ذلك            

اتخاذها في أمكنة مختلفة يمكن أن تكون فيها  تكون حين أذن وهنا نورد اإلجراءات التي يمكن
  .الحرب لحظة وقوع

  : في المصانع -أ
 .إيجاد موقع مخصص في المناطق الصناعية تستخدم إليواء العاملين بالمصنع* 

نذار لإلعالم عند وقوع غـارة جويـة        استعمال أجراس اإلنذار لتنبيه العاملين كصافرة اإل      * 
 .وذلك لتهيئة العمال لالستعداد لمواجهة أي خطر

 .التأكد من أن وسائل السالمة والحماية من الحرائق تعمل بشكل جيد* 

من الضروري إيجاد خطط للطوارئ داخل كل مصنع يحدد فيها مسؤوليات وواجبات كـل              * 
 . في حالة الطوارئإلتباعهاشخص وذلك 

يجب إيقاف العمليات الميكانيكية عن التشغيل      ) صافرات اإلنذار (سماع أجراس اإلنذار    عند  * 
 .تماماً والتوجه السريع إلى أماكن اإليواء

التأكد من وجود المولدات الكهربائية االحتياطية للجوء إليها فـي حالـة انقطـاع التيـار                * 
 .الكهربائي

 .ت األولية في المصنعضرورة التأكد من وجود أدوات ومعدات اإلسعافا* 

اتخاذ بعض اإلجراءات االحتياطية التي تمنع دخول دخان الحريق والغازات مـن خـالل              * 
 .مجاري التكييف أو فتحات التهوية

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

 . اإلعالمإتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني من خالل وسائل* 

  : في محطات الوقود -ب
 . بتعليمات الدفاع المدني بشأن الصهاريجدالتقي* 

 .التقيد باستخدام كروت توزيع الوقود وأتباع األنظمة الصادرة باستخدامها* 

من سـعة   % ٤٠عدم تعبئة الوقود للمركبات عندما يصل مستوى الوقود في الخزانات عند            * 
 .الخزانات

 .ن والناقالت الفردية إال بتصريح من الدفاع المدنيعدم تعبئة الجوالي* 

التأكد من فعالية معدات اإلنذار الموجودة في المحطة وإكمال النقص أو إصالح األعطـال              * 
 .فيها

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

 .أهمية وجود صندوق إسعافات أولية* 
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 .الء المحطة عند سماع صافرة اإلنذار حتى نهاية الغارةإخ* 

 .إبعاد ناقالت الوقود عن المحطة والسكن المجاور* 

  : في الدوائر الحكومية-ج
 .تحديد مخارج الطوارئ وساللم النجاة* 

 .وضع خطة طوارئ للخروج من المبنى عند الحاجة إلى مكان آمن يحدد مسبقاً*

 . األرضي ليكون ملجأ في حاالت الطوارئتجهيزات البدروم أو الدور* 

 .تأمين الحاجات الضرورية التي يحددها الدفاع المدني* 

 . في حالة الضرورةالإعدم استعمال الهاتف *

يتولى فريق األمن والسالمة في الموقع تنظيم عملية اللجوء أو اإلخالء وتقديم اإلسـعافات              * 
 .جوديناألولية إذا لزمت ورفع الروح المعنوية للمو

  : في المنشآت والمباني الزجاجية -د
وضع شرائح الصقة على الزجاج في النوافذ الزجاجية والواجهات للمباني وهذه الـشرائح             * 

 .عبارة عن الصقات بالستيكية تلصق على الزجاج من الداخل

 من  في الحاالت الطارئة ينصح باالبتعاد عن النوافذ الزجاجية ووضع الستائر عليها والوقاية           *
شظايا الزجاج في حالة تعرضه للكسر وكذلك عدم المرور بجوار المبـاني الزجاجيـة قـدر                

 .اإلمكان

  : في استخدام المصاعد الكهربائية-هـ
عدم استخدام المصاعد في الحاالت الطارئة نظراً الحتمال انقطاع التيار في أي لحظة مما              * 

  .يؤدي إلى توقفه
 المصعد من الخارج تمنع اسـتخدام المـصاعد فـي           وضع دالالت وإرشادات بجوار باب    * 

 .الحاالت الطارئة

 .توفير متطلبات السالمة في المصعد سواء من وسيلة اإلنذار أو االتصال أو التهوية* 

  : اإلجراءات التي يجب إتباعها بعد انتهاء حالة الطوارئ-و
عيـق الجهـات    تجنب التجمع بالقرب من األماكن المتضررة ألنه قد يعرضك للخطـر وي           * 

 .المختصة من أداء واجبها

 .ال تصدق الشائعات وال ترددها ألنها سالح يستخدمه العدو إلضعاف الروح المعنوية* 

إذا كنت تقود سيارتك فعليك مراعاة إفساح الطريق لسيارات الـدفاع المـدني وسـيارات               * 
 .الطوارئ

 .ة عنهم أكثر مما تساعدهمال تستعمل الهاتف لالطمئنان على األصدقاء فقد تعيق النجد* 



  المركز الوطني للمعلومات

ال تقترب من األجسام الغربية التي تجدها على األرض حتى ولو كانت مألوفة لديك، ألنها               * 
، كل ما عليك وضع عالمـة بـالقرب منهـا وإبـالغ             لالنفجارقد تكون شراكاً خداعية قابلة      

 .السلطات المختصة بها

  :املصدر
- www.998.gov.sa 


