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 المركز الوطني للمعلومات

  
  والزوابعالرياح واألعاصري



 المرآز الوطني للمعلومات
  :مدخل

خـالل   على الشواطئ والسواحل اليمنية       البحرية واألعاصير الرياح وتقلبات البحر     يبدأ موسم 
 إلـى  وقد يـؤدي  الغرق مما قد يعرض مرتادي البحر لحوادث الفترة من يونيو حتى سبتمبر

 . بالممتلكات العامة والخاصةاألضرار إلحاق
ومن فصل ألخر فمنها الخفيف السرعة الذي يستطيع        ، ح من منطقة ألخرى   تختلف قوة الريا  و

ومنها الشديد السرعة الذي يـستطيع أن يقتلـع         ، أن يحرك األشياء الخفيفة أو ينقلها من مكانها       
، تويحطم الـسيارا  ، األشجار ويدمر شبكات الكهرباء والهاتف واألعمدة والمنازل والمنشآت       

كما أن األمواج  التي تتولد عن اإلعصار تـؤدي إلـى            ، ةويصيب األشخاص إصابات مختلف   
تدمير منشات الشواطئ  كاألرصفة  ويحطم المباني  والمـسابح والجـسور  والمـستودعات                

 مصحوباً بأمطار غزيرة  فأن ذلك يزيد الكارثة  والخسائر التـي             روإذا كان اإلعصا  . والسفن
نات وتقطـع الطـرق المواصـالت       تسبب الفيـضا  حيث  تصيب المناطق الداخلية والساحلية     

لذلك تصدر مصلحة األرصاد الجوية إرشادات      ، وتقضي على المحاصيل والمنتجات    والجسور
  .اتجاهها ومدى قوتها وكذلك سرعة العواصف وتهديدها لمنطقة ما وعن تحركات األعاصير

  األعاصري : أوال
ة فـوق البحـار أو      تنشأ فـي العـاد    ، حلزونية  ) حركات هوائية   ( عواصف   هي عبارة عن  

االستوائية وتتجه نحو اليابسة مسببة الدمار لكل ما يعترض طريقها بسرعة تقارب  المحيطات
 ميال  ١٨٠ميال وفي بعض األحيان تصل إلى       ٧٢

 في الساعة وتستمر لعدة أيام وفي الغالب يكـون 

ألن األعاصير تقلل   ، أشد الدمار على الشواطئ     
  .ةباليابس من سرعتها جراء احتكاكها

  : اإلعصاركيف يتكون 
 إلـى  البحار االسـتوائية     في عندما يسخن الماء    

 درجة مئوية   ٣٠ و   ٢٧درجة حرارة تتراوح بين   
فانه يعمل على تسخين طبقة الهواء المالصقة لها        

 أعلى ويكون منطقة ضغط منخفض تنجـذب        إلىوبتسخينها يخف ضغط الهواء فيتمدد ويرتفع       
ـ          الرياح من مناطق الضغط ا     إليها  إلـى دى  ؤلمرتفع المحيطة فتهب عليها من كل اتجاه مما ي

 أعلى وسط الهواء البارد فتحمله الريـاح و         إلىتبخر الماء بكثرة وارتفاع هذا البخار الخفيف        
 إلـى  زيادة رفعه    إلىدى  ؤ عملية ركم مستمرة ت    في أعلى   إلىلف بينها وترفعه    ؤتدفعه ببطء وت  

 فتتكون منه قطـرات     دوالتبري فالتكثي في يبدأ   الذي  وزيادة شحنه بمزيد من بخار الماء      ىأعل
 حبيبات البرد وبلورات الثلج وبمجرد توقف عملية الـركم يبـدأ            مكونهالماء الشديدة البرودة    
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 والسيول ونزول كل    والرعدية الهطول وقد يصاحب هذا الهطول العواصف البرقية         فيالمطر  

ر الماء ينطلق قدر من الحرارة يزيـد مـن           لبخا فالتكثيومع مزيد من هذا      .من البرد والثلج  
 وبتكرار تلك العمليات يزداد حجـم       األمطارانخفاض ضغط الهواء مما يشجع على مزيد من         

 وبزيادة حجمها يزداد حصرها بـين منـاطق         االستوائيةمنطقة الضغط المنخفض فوق البحار      
 وبالتـالي  ها وركمها  تكون السحب والتأليف بين    أمامباردة ذات ضغط مرتفع مما يزيد الفرص        

 الشرق أمام   إلى حول محورها من الغرب      األرضوتأثرا بدوران    .يزيد من شحنها ببخار الماء    
 الدوران بعكس اتجاه عقـرب      فيالكتل الهوائية ذات العواصف الرعدية والبرقية       الشمس تبدأ   

ـ    في ومع عقارب الساعة     ة نصف الكرة الشمالي   فيالساعة   هـذا   وفـى    ة نصف الكرة الجنوبي
الدوران تحدث عاصفة هوائية شديدة الـسرعة       
تعرف باسم العاصفة االسـتوائية أو العاصـفة        

المـدارى    أو االستوائي اإلعصار أو   المدارية
 المداري  الحلزوني اإلعصار أو باسم    )البحري(

 ٢٠ تزايد السرعة الـي    فيوتأخذ هذه العاصفة    
 حقيقيا له   إعصارا فتصبح   الساعة فيكيلومترا  
 من الهواء الـساخن يـسمى عـين         قلب ساكن 
 وتـدور حـول     ة الساع في كيلومترا   وأربعين تتراوح سرعة الرياح فيه بين الصفر        اإلعصار

 دوامات من العواصف الرعدية المدمرة والمصاحبة بتكـون الـسحاب الثقـال             اإلعصارعين  
 وحـدوث    المغرقة األمطارالمليئة ببخار الماء وقطراته وبتكون كل من البرد والثلج وهطول           

  .البرق والرعد
  أنواع األعاصري

   – F-1 اإلعصار -
وحتى هـذا النـوع مـن    .  ميل في الساعة١١٢ و ٧٣الرياح فيه ما بين  تتراوح سرعة

األلواح الصخرية مـن   األعاصير بإمكانه خلع
 المنازل، ودفع السيارات المتحركة إلـى       أرفف

 المنازل المتحركة انقلبت وربما. خارج الطريق
   .ى عقبرأساً عل

 – F-2 اإلعصار -
 ١٥٧ و ١١٣الرياح ما بين  تتراوح فيه سرعة

هنا تبدأ أسقف المنـازل فـي       . ميالً في الساعة  
كمـا يمكـن لهـذا    . وتتحطم المنزل المتحركة الموجودة في مسار اإلعـصار  االنخالع،
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ــدفع ــصار أن ي ــدي   اإلع ــط الحدي ــارج الخ ــة خ ــسكك الحديدي ــاطرات ال  .ق

 – F-3 اإلعصار -
وهذا اإلعصار يتسبب فـي  .  أميال في الساعة٢٠٧ و١٥٨ما بين  وح سرعة الرياحتترا

جذورها وتحطيم حوائط المباني وأسـطحها الـصلبة مثلمـا     اقتالع األشجار الضخمة من
 .اإلعــصار يعتبــر حــاداً ومــدمراً    وهــذا. تــتحطم أعــواد الثقــاب  

 – F-4 اإلعصار -
وهذا اإلعـصار يقـذف   . الساعة ل في مي٢٦٠ و ٢٠٨تتراوح سرعة الرياح فيه ما بين 
 .هذا النوع دماراً واسعاً ويخلف.  طن مثل اللعب٤٠بالقاطرات ويقلب الناقالت حمولة 

  – F5 اإلعصار  -
إن هـذا النـوع مـن    . الـساعة   ميالً في٣١٨ و٢٦١تتراوح سرعة الرياح فيه ما بين 

ة لمـسافات تـصل   كالحجار األعاصير يحطم كل ما يقف في مساره، إذ يقذف بالسيارات
وتماثـل قـوة هـذا    . األرض ، وحتى المباني يمكنه اقتالعها بالكامل مـن األمتارلمئات 

  .اإلعصار قوة القنبلة الذرية
     األعاصرياآلثار النامجة عن 

يسبب دمارا هائال علـى اليابـسة       انه   خطوط مستقيمة أو منحنية ف     في اإلعصار ةركنتيجة لح 
 باإلضـافة  الغزيرة والفيضانات والـسيول  باألمطارومصاحبته  الخاطفةبسبب سرعته الكبيرة  

   :، فــان ذلــك يــؤدي إلــى حــصول اآلثــار اآلتيــة البــرق والرعــدظــاهرتي إلــى
 وحدوث ذعـر بـين      خسائر في األرواح  * 

  .األهالي
  .تشريد اآلالف من األشخاص* 
  تدمير الممتلكات* 
منهـا تـدمير شـبكة      تدمير البنية التحتية    * 

الكهرباء والميـاه، تـدمير     الطرق، شبكات   
  .شبكات االتصاالت 

  . وجود أشخاص محاصرون* 
  . تعطل الحياة الطبيعية والخدمات العامة* 
  .  اإلضرار باألراضي الزراعية * 
  .انتشار األوبئة واألمراض * 
  
  



 المرآز الوطني للمعلومات
  :   الرياح واألعاصرياالستعداد والوقاية ملواجهة 

جهزة الحكومية واألفراد للتخفيف من المخـاطر       يمكن اتخاذ العديد من اإلجراءات من قبل األ       
  :الرياح واألعاصيرواآلثار الناتجة عن 

  لحكومةل بالنسبة: أوال
الرياح التي تساهم في التخفيف من اآلثار الناتجة عن          من اإلجراءات    عدداتخاذ  للحكومة  يمكن  

  : منهاواألعاصير
  :قبل مرور اإلعصار إجراءات المواجهة -١
اد وجاهزية الفرق المتخصصة والمؤهلة على العمل في الظروف القاسـية           استعدرفع درجة    •

  .لدى كافة الجهات المعنية تحسباً للمخاطر المحتملة
  .رفع درجة استعداد المستشفيات وكفاءتها االستيعابية الستقبال إصابات متوقعة •
  .مراقبة حركة المرور على الطرق السريعة والمالحة البحرية والطيران •
  .صرين ونقل المصابين إلى المستشفياتاتعامل مع البالغات وإنقاذ المحسرعة ال •
  . الالزمة إلعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة واألعمالاتخاذ اإلجراءات •

  .إعداد خطط وطنية لالستعداد واإلغاثة •
  :اإلعصار بعد وقوع المواجهةخطة   -٢
  .اإلعصار بها مروررة من المناطق المتضرسرعة االنتقال وتقسيم فرق للعمل في  •

 وتنفيذ التدابير الخاصة بإنقاذ األرواح والممتلكات وتقديم        لمباشرةاتخاذ اإلجراءات المناسبة     •
  .اإلسعافات األولية للمصابين

استمرار عمليات اإلنقاذ واإلغاثة على مدار الساعة وبذل أقصى جهد في الساعات األولـى               •
  .إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح

  .تقييم المستمر للموقف بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةال •

  .إيواء المشردين وتقديم الرعاية االجتماعية الالئقة لهم •

اتخاذ إجراءات رفع األنقاض وإصالح البنية التحتية إلعـادة الوضـع الطبيعـي للمنطقـة                •
  .المتضررة

  .استعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة التوابع المحتملة •

  . المعنية بتنفيذ الخطةالجهات-٣
  : الجهات الرئيسية-١

 :وزارة الداخلية ممثلة في  - أ

 اإلدارة العامة للدفاع المدني •

  شرطة النجدة  •
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 األمن المركزي  •

   المحافظات فيمناألإدارات   •
 .الوزارة المختصة في مجال الصحة - ب

  الكهرباءالوزارة المختصة في مجال - ت

  المياه والبيئةالوزارة المختصة في مجال - ث

 . األشغال العامةلوزارة المختصة في مجالا - ج

  : الجهات المعاونة -٢
 جمعية الهالل األحمر اليمني  - أ

 .التربية والتعليمالوزارة المختصة في مجال  - ب

  المواصالتالوزارة المختصة في مجال - ح

  . الشئون االجتماعيةالوزارة المختصة في مجال  - خ

  بالنسبة لألفراد:ثانيا
  هل تعرف ماذا تفعل حني حدوث االعصار؟

وان أحوال اإلعصار حقيقـة     ،  والمناطق الداخلية  ئالتنبيه باإلعصار معناه تهديده للشواط        
منطقة الوليس معناه وشيك الحدوث ، وعندما يتم إصدار هذا التنبيه فأن أي شخص في                واقعه
 مستعداً لالستجابة فوراً عند سـماع       ، ويكون السالمةيشمله التنبيه يجب أن يتبع إرشادات       التي  

  .اإلنذار بهذا الحدث 
وفيما يلي إرشـادات الـسالمة       ساعة ،    ٢٤ويتم إصدار إنذار اإلعصار قبل أن يقترب خالل         

  :التي يجب إتباعها في الحاالت اآلتية
  قبل حدوث اإلعصار : أوالً 

  :عندما تتلقى إنذارا بقرب  وصول اإلعصار يجب إتباع ما يلي 
ابع االستماع إلى نشرة األحوال الجوية والتعليمات التي تـصدرها الـسلطات المختـصة              ت* 

 .واإلنذارات التي تصدر عن احتمال حدوث الزوابع التي تصاحب األعاصير 

 .تهيأ بزمن كاف قبل وصول العاصفة لتجنب ضيق الوقت الذي يعيق النجاة * 

  .اإلعصار اترك المناطق المنبسطة التي تكون عرضة ألمواج * 
أحكم إغالق النوافذ جيداً أو أحكم قفلها بـشريط خـاص ألن األخطـار المحدقـة بالنوافـذ               *

الصغيرة تكون  دائماً بسبب النفايات  التي تضربها وتنكسر النوافذ الكبيرة بواسـطة ضـغط                
  .العاصفة عليها

ألوانـي   ا:حافظ على تأمين األشياء التي خارج الدار والتي ربمـا تعـصف بهـا الريـاح                 *
الحيوانات ، أثاث المنزل ، لعب األطفال   ، معدات وأدوات  الحديقة   ، المستخدمة لجميع النفايات    
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وأي أشياء أخرى  أربط  هذه األشياء أو أعمل  علـى تخزينهـا  قبـل أن تقتـرب                     ، األليفة  

  .األعاصير
ياه الـشرب   ألنه ربما تفسد م   ، أعمل على تخزين مياه للشرب في أوان نظيفة وأواني الطبخ           *

  .العامة أو تتضرر شبكة المياه العامة
احتفظ براديو وبطاريات احتياطية له دائماً أن الراديو سيكون وسيلة االتصال الوحيـدة فـي               *

حالة انقطاع التيار الكهربائي وكذلك فإن مرافق الطبخ واإلنارة ستكون ضرورية فـي حالـة               
  .تعطل وسائل الخدمات العامة 

أو بـسبب انقطـاع     ، قود ألنه ربما تتعطل محطات الخدمات  أليام عديدة          أمال سيارتك بالو  *
  .التيار الكهربائي

وخاصة فـي حالـة     ، ألنة ربما  تكون الرياح قوية       ، أبق في منزلك أو في األماكن العالية        * 
  .صدور تعليمات باإلخالء بواسطة  السلطات  إلى مكان أخر حتى زوال العاصفة 

ألن التنقل في مثل هذه الظروف يعتبر خطراً جـداً          ،  فترة اإلعصار  لأبق داخل المنزل خال   *
  . برؤية الرياح التي سوف تنشط سرعتها وتغير اتجاهها في أي وقتعخدنوال ت

إذا كنت صياداً فانه يجب االلتزام بتعليمات السلطات المعنية بعدم الخروج إلى البحر خالل              * 
  . بذلكالمدة المحددة من قبل السلطات وااللتزام

وأتركـه فـي    ، اربط قاربك جيداً قبل وصول العواصف أو حركة إلى منطقة معينة وآمنة             * 
  .مربط إلى أن تهدأ العاصفة

  :اإلخالء عملية -
المنطقة التي سيمر بها اإلعصار واالنتقال إلى أماكن اإليواء         بإخالء  قامت السلطات المعنية    إذا  

  :باإلرشادات التالية مالتي حددتها السلطات فانه يجب االلتزا
  .اتبع التعليمات والنصائح الصادرة من السلطات المختصة * 
فوراً أذهب إلى ذلك المكان المحدد وليس ألي مكان آخر ، إذا حددت لك              قم بعملية اإلخالء    * 

مسارات موصى بها ، استخدم هذه المسارات وال تعمل على استخدام مسافات أقصر تجـدها               
 .بنفسك 

 .المياه ، وأفصل الكهرباء عند إخالء المنزل ير مواسأغلق * 

 .تابع عن طريق الراديو أو التليفزيون كافة المعلومات التي تحتاجها * 

  .ألي استفسار ) ١٩١( اتصل بعمليات الدفاع المدني * 
  
 

  :أنتقل بحذر 
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، ولكن  إذا أعدت لك السلطات المختصة وسيلة لالنتقال فسوف تتخذ التدابير الخاصة بالسالمة             

  :إذا كنت ماشياً على قدميك أو قائداً لسياراتك تذكر هذه الخطوات
مياه الفيـضانات ، األشـجار الـساقطة أو أسـالك           تعيقك  غادر مكانك مبكراً ، ألنه ربما       *

  .الكهرباء
 .تأكد من وجود الوقود الكافي لسيارتك * 

 .اتبع الطرق الموصى بها * 

 .للحصول على المعلومات اإلضافية أثناء السفر استمع إلى الراديو أو التليفزيون *

  بعد اإلعصار : ثانياً 
  :عندما ينتهي اإلعصار

  .أبق في مكان اإليواء إلى أن تصدر إليك التعليمات بمغادرة المكان وأن األوضاع آمنة * 
استمر في االستماع إلى جهاز الراديو والتليفزيون لتلقي المزيد من النصائح واإلرشـادات             * 
 :لمث

  .لحصول على الرعاية الطبية الضرورية أماكن ا •
  .لحصول على المساعدات الضرورية الطارئة كإيجاد المسكن ، الكساء، الغذاءأماكن  •

  .الطرق التي تساعد بها نفسك للنجاة من الكارثة  •
ابتعد عن منطقة الكارثة، ألن االستطالع في هذه الظروف ربما يعيـق عمليـات اإلنقـاذ                * 

  .ن أن يكون خطراً بالنسبة لك وكذلك يمك
 .اعمل على قيادة سيارتك بحرص على طول الشوارع المملوءة بالحطام *

تجنب أسالك الكهرباء المتدلية ، وبلغ عنها فوراً شركة الكهربـاء أو الـدفاع المـدني أو                 * 
 .الشرطة 

 .أبلغ عن مجار الصرف المتضررة * 

  حاول منع الحرائق بقدر اإلمكان* 
الطعام المثلج لكي ال يفسد، آلن انقطـاع        أفحص  * 

  .الكهرباء يسبب إفساده أثناء هبوب العاصفة

تذكر أن هبوب اإلعصار إلى الـداخل يمكـن أن          * 
يسبب فيضانات شديدة لـذلك ابتعـد عـن ضـفاف           

 .الشواطئ 

تأكد من تثبيت األعمدة والحـواجز التـي داخـل          * 
  .المنزل بعد هدوء العاصفة

  الزوابع: ثانيا
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 ميل في الـساعة،     ٢٠٠عاصفة قوية مصحوبة برياح ملتوية الشكل تبلغ سرعتها حوالي          هي  

وتتضح بأنها دائرية الشكل، وعلى هيئة سحب اسطوانية من اللون البني إلى اللون األسـود،                
  .ولها صوت كصوت الطائرة أو قطار متحرك

صـغيرة مـن    والعواصف القصيرة من أعنف الظواهر الطبيعية على اإلطالق في مـساحة            
  .األرض ومن أكثرها دماراً وهي تصاحب األعاصير دائماً وتتقدمها

  :التنبيه بوقوع الزوبعة
  : معناه أنها ربما تحدث في منطقتك أو بالقرب منك، لذلك أتبع مايلي

استمع إلـى الراديـو أو التلفزيـون لمعرفـة         * 
األحوال الجوية، راقب الـسماء، إذا رأيـت أي         

ني بلغ عنه بالهاتف فـوراً      شكل دائري أو اسطوا   
إدارة الدفاع المـدني أو الـشرطة أو مـصلحة          

  .األرصاد الجوية
ال تستخدم الهاتف للحصول على المعلومـات،       * 

بل استمع إلى نشرة األحوال الجويـة المذاعـة         
  .بالراديو أو التلفزيون

هـاز  إذا صدر اإلنذار بهذا الخصوص فإنه يعني أن الزوبعة شـوهدت بالفعـل أو فـي ج                * 
  :إرشادات السالمة اآلتيةالرادار، لذلك أتبع 

اتخذ االحتياطات الضرورية فوراً لحماية نفسك لكي ال تطير أو تضرب باألشياء الـساقطة              * 
  .أو تصاب باألنقاض المتطايرة

  .إن أفضل أنواع الحماية هي أن تختبئ أسفل في كهف أو بناية مسلحة* 
  :إرشادات السالمة عند حدوث الزوابع

 ل تعرف ماذا تفعل حني حدوث الزوابع؟ه

  :إذا كنت في منزلك
اذهب إلى الغرفة السفلية المعدة للحماية من العاصفة إذا كان لديك واحدة منها، وإذا لم يكن                * 

لديك غرفة معدة لهذا الغرض اذهب إلى زاوية البدروم، واتخذ الحماية تحت طاولـة قويـة،                
  .ابق األعلىولكن ليس تحت المعدات القوية في الط

إذا لم يوجد بدروم في منزلك، اختبئ بالجزء األوسط من منزلك في الدور السفلي أو فـي                 * 
 .حجرة صغيرة كدورة المياه أو الحمام أو تحت أثاث قوي ومتين

 .ابتعد عن النوافذ لتفادي األنقاض والشظايا المتطايرة* 

  .  إذا كنت في الخارج غادر السيارة فوراً إلى أقرب ملجأ* 
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  :إذا كنت في مكان العمل في بناية

اذهب إلى داخل المبنى في أحد الدروب في أسفل البناية أو إلى منطقة معينة للحمايـة فـي              * 
  .مثل هذه الظروف

  :إذا كنت في المدرسة
اتبع التعليمات الصادرة من سلطات المدرسة، وهذه التعليمات خاصة بالتدابير التـي يمكـن              *

  .في مداخل الطوابق لبناية المدرسةاتخاذها لتحمي نفسك 
  :إذا كنت في أرض فالة

اتخذ لك غطاءاً واستلق منبسطاً في أقرب مكان منخفض، مثل جدول أو مجرى وغط رأسك               *
  .بذراعيك
  :املصادر
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