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  الجمھوریة الیمنیة
المركز الوطني للمعلومات

  

زالزلـال



  :مدخل
تعتبر الزالزل من أخطر الكوارث التي تھدد العالم لما 
تسببھ من خسائر فادحة لألفراد والممتلكات، ومما 
یزید من أخطارھا حدوثھا بشكل فجائي یحول دون 
اتخاذ الترتیبات االحترازیة الكافیة من قبل األفراد أو 

  .الجھات المعنیة ذاتھا
وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي بدول العالم إال أن 

نذار المبكر محاوالت التنبؤ بحدوث الزالزل أو اإل
  .عنھا ال تزال محدودة النتائج

ویعتمد حجم األضرار الناتجة عن الزالزل على قوة 
وشدة الزالزل وطبیعة المنطقة التي یضربھا وبعدھا 

  .  ل ونوعیة المنشآت والمباني القائمة والكثافة السكانیة وطبیعة النشاط اإلنسانيعن مركز الزلزا
وتكون نسبة تعرض بعض الدول لخطر الزالزل أكثر من غیرھا بسبب وقوعھا في مناطق 

  ).  مناطق نشطة زلزالیا وحواف القارات، صدوع ، فوالق ( نشطة زلزالیا 
األمر الذي حدًا بالعدید ، لزالزل واستعداد لمواجھتھاومن ھنا انبثقت أھمیة الوقایة من خطر ا

من الدول إلى تطویر أجھزتھا المعنیة بالحمایة المدنیة والتعامل مع الكوارث الطبیعیة أو التي 
  .  من صنع اإلنسان

  :للزاالز 
إما بسبب الحركة التكتونیة  ، ویحدث عن التحرر السریع للطاقة الناشئھو اھتزاز األرض     

الحركة الفجائیة خالل صدع موجود لصفیحة  وھو التشقق أو) Tectonic Motion(ض لألر
) Volcanic Reasons(من صفائح القارات أو خالل تفرعاتھا ، أو بسبب حاالت بركانیة 

أي بسبب حصول بركان فإن قوة اندفاع الكتل البركانیة وھیجانات الطبقات التحتیة تؤدي إلى 
الھزات الحاصلة بسبب التفجیرات النوویة  أو بسببأرضیة ،  حصول ارتجاجات واھتزازات

  .التي یقوم بھا اإلنسان تحت سطح األرض 
  اآلثار الناجمة عن الزلزال   

  : ھناك آثار أولیة وثانویة للزلزال
  : اآلثار األولیة -

  .انھیار المباني* 
  .تدمیر البنیة التحتیة * 
  . وجود أشخاص محاصرون* 
  . الطبیعیة والخدمات العامةتعطل الحیاة * 
  .  تغیر في مناسب سطح األرض وحدوث تشققات وتصدعات* 
  : اآلثار الثانویة -

  .األمواج البحریة الزلزالیة* 
  .نشوب الحرائق * 
  . حدوث انزالقات أرضیة* 
  .تشكل فیضانات* 
  .انتشار األوبئة واألمراض * 

  :النتائج المباشرة للزلزال 
  :  فانھ یؤدي إلى حدوث األتي مة عن الزلزالاآلثار الناج ةنتیج

  .األھاليوحدوث ذعر بین  خسائر في األرواح* 
  .أشخاص محاضرون وجرحى وقتلى * 
  . تدمیر الممتلكات* 
  .التشرد * 



  . تدمیر الصناعة وفقدان الوظائف بشكل دائم أو مؤقت* 
  .تدمیر مشاریع النفع العام* 
  . خطر انتشار األمراض* 
تصدع الجسور والكباري  –نتیجة تكسر أنابیب المیاه والصرف الصحي  البنیة التحتیة تدمیر * 

تھدم شبكة االتصاالت  -سقوط خطوط الكھرباء المعلقة –واحدث حفر عمیقة وتكسر الطرق 
  . وھذا یؤثر على خدمات الطوارئ

  .انھیار أو تصدع السدود وخزانات المیاه* 
  :   زلاالستعداد والوقایة لمواجھة الزال

یمكن اتخاذ العدید من اإلجراءات من قبل األجھزة الحكومیة واألفراد للتخفیف من المخاطر 
  :واآلثار الناتجة عن الزالزل

  لحكومةل بالنسبة: أوال
التي تساھم في التخفیف من اآلثار الناتجة عن الزلزال من اإلجراءات  عدداتخاذ للحكومة یمكن 

  :منھا
  
  :ل وقوع الزلزالإجراءات المواجھة قب -١
تكثیف الرقابة على المباني عند إنشائھا وترمیم القدیم منھا ومراعاة األسس الھندسیة  -١ 

ھولة بإعداد كبیرة من الناس مثل المدارس أالحدیثة عن إقامتھا وبخاصة المباني الم
   .الخ واتخاذ القرارات بشأن اختیار المواقع المناسبة للمنشآت الجدیدة... المستشفیات

دعم الدراسات العلمیة والبرامج الھادفة للتحضیر لمواجھة الزالزل والتقلیل من آثار  -٢
  .  مخاطرھا

  .إعداد حمالت إعالمیة وتثقیفیة لتوعیة المواطنین بقواعد ومتطلبات السالمة العامة -٣
  .إعداد خطط وطنیة لالستعداد واإلغاثة -٤
ددة والمنشآت الكبیرة والمناطق المعرضة لنشوب التدریب على إجراءات إخالء المباني المھ -٥

  .  الحرائق
  
  
  
  :بعد وقوع الزلزال المواجھةخطة   -٢ 
 المناطق المتضررة من حدوث الزلزالسرعة االنتقال وتقسیم فرق للعمل في.  
 وتنفیذ التدابیر الخاصة بإنقاذ األرواح والممتلكات وتقدیم  لمباشرةاتخاذ اإلجراءات المناسبة

  .ت األولیة للمصابیناإلسعافا
 استمرار عملیات اإلنقاذ واإلغاثة على مدار الساعة وبذل أقصى جھد في الساعات األولى

  .إلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح
التقییم المستمر للموقف بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة.  
إیواء المشردین وتقدیم الرعایة االجتماعیة الالئقة لھم.  
 رفع األنقاض وإصالح البنیة التحتیة إلعادة الوضع الطبیعي للمنطقة اتخاذ إجراءات

  .المتضررة
استعداد كافة الجھات المعنیة لمواجھة التوابع المحتملة للزلزال.

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  .الجھات المعنیة بتنفیذ الخطة-٣
  :الجھات الرئیسیة - ١

وزارة الداخلیة ممثلة في:
اإلدارة العامة للدفاع المدني
شرطة النجدة  
ن المركزياألم
 المحافظاتفي  مناألإدارات  
الصحة الوزارة المختصة في مجال.
الكھرباء الوزارة المختصة في مجال
المیاه والبیئة الوزارة المختصة في مجال
األشغال العامة  الوزارة المختصة في مجال.
  : الجھات المعاونة-٢
جمعیة الھالل األحمر الیمني
والتعلیم التربیة الوزارة المختصة في مجال.
المواصالت الوزارة المختصة في مجال.
الشئون االجتماعیة الوزارة المختصة في مجال.  

  
  بالنسبة لألفراد:ثانیا

  ھل تعرف ماذا تفعل عند حودث زلزال؟
إن خطورة الزالزل تكمن في عدم معرفة وقت حدوثھا ألنھا تأتي فجأة، وبالرغم من ذلك     

  .اتخاذ بعض اإلجراءاتة حدوث الزلزال وذلك عن طریق یمكن التقلیل من اإلصابات ساع
فمن خالل الدراسات التي أجریت على سبب اإلصابات الناتجة عن الزلزال اتضح أن غالبیتھا 

ترجع معظم اإلصابات البشریة الناتجة رى ال تتعلق بالزلزال بشكل مباشر، وناتج من أمور أخ
  : عن الزالزل إلى

كسقوط أجزاء من الجدار أو السقف وسقوط تجھیزات اإلنارة ، االنھیار الجزئي للمبنى-١
  .  وإطارات الصور

  .  وكلما كانت المباني عالیة كلما زادت خطورة ھذا الزجاج، الزجاج المتطایر من النوافذ -٢
. انقالب وتحطم بعض أو كل محتویات المنزل من أثاث وغیره-٣
. نقطاع وسقوط أعمدة وأسالك الكھرباءالحرائق الناتجة عن مواقد النار أو أفران الغاز وا-٤
  .التصرفات اإلنسانیة الالشعوریة نتیجة الرعب والفزع كردة فعل للحادث - ٥   
  .  سقوط أسالك الكھرباء - ٦   

   .حدوث الزلزالوبعد التالیة قبل وأثناء  إجراءات ارشادارت السالمة إتباعبلذلك فإننا ننصحك 
  قبل وقوع الزالزل :أوًال

  .ف أفراد األسرة بكیفیة التصرف الصحیح والسلیم أثناء حدوث الزلزال وعدم الرعبتعری* 
تدریب أفراد العائلة الناضجین على كیفیة قطع التیار الكھربائي وإغالق مصادر الغاز والماء * 

  . عند شعورھم بالھزات األولى
  .تدریب أفراد األسرة على مبادئ اإلسعافات األولیة* 
  
  
  
  
  



  : لطوارئ في متناول الید مثلمواد ابفظ تأح* 
 ویفضل أن تكون عبوات الماء في علب ) على األقل لتران لكل فرد (كمیة من الماء

.صغیرة حتى یسھل حملھا عند اإلخالء إذا تطلب األمر ذلك
كمیة من األطعمة المعلبة. 
صندوق وكتاب إسعافات أولیة.
كشافات إضاءة ببطاریة .
ل بالبطاریةشموع وكبریت أو اضاءات تعم.
 بطاریةنقال یعمل بالرادیو.
 معدات األشخاص العاجزین –حلیب األطفال  –أدویة المرضى (مستلزمات خاصة.(
بعض من المال.
مفاتیح لقفل مواسیر الماء والغاز .
یجب أن یكون ھناك خطة لتجمیع األسرة بعد الزالزل .
 إلیھمكتیب یتضمن أرقام ھواتف األشخاص الذین یمكن الرجوع.

من الرفوف المناطق المنخفضة بدال أوحاول أن تضع األشیاء في البیت على الرفوف السفلي * 
.تثبیتا قویااألماكن العالیة كما یجب تثبیت الرفوف واألشیاء األخرى إلى الجدران أو
- ومعروف مثل المستشفیات سجل أرقام الھواتف الخاصة بالمرافق التالیة في مكان بارز*

.، الصیدلیات وغیرھا هایوالمالكھرباءمؤسسة  – النجدة -الھالل األحمر  -الدفاع المدني
  .تعریف أفراد األسرة بكیفیة التصرف الصحیح والسلیم أثناء حدوث الزلزال وعدم الرعب

التي تعلن عنھا وزارة الصحة لتفادي  تطعیماتالعمل على تطعیم جمیع أفراد األسرة بال* 
  .  ةانتشار األوبئ

  أثناء الزالزل  : ثانیًا
مخفیة حقًا  المصاحبة للزلزال أن الھزة األرضیة - المحافظة على الھدوء وعدم االنفعال* 

   .ولكنھا لن تضرك إال إذا وقع شيء فوقك
یمكن التيیقع الزلزال في أي وقت وال تدرى أین تكون حین أذن وھنا نورد اإلجراءات قد* 

  :الزالزلیمكن أن تكون فیھا لحظة وقوع اتخاذھا في أمكنة مختلفة
  :في المنزل -

.الخرسانیةحاول أن تختبئ تحت المكاتب والطاوالت أو قرب األعمدة* 
القویة التي تستمر من دقیقة انتقل إلى مكان أمن إذا كان باإلمكان وخاصة في حاالت الزالزل*

.خفیفةإلى دقیقتان وتذكر دائما إن الزالزل القویة تتبعھا ھزات
بحالة من الذعر والھلع فھذا اختر الوقت الالزم لعملیة الھروب والنجاة وال تندفع للخارج* 

المنزل ال یعنى انك في یمكن أن یعرضك إلى أخطار و إصابات وتذكر أن وجودك خارج
.الخ....والالفتاتزجاجالخطر فھناك أشیاء قابلة للسقوط كالجدران األسمنتیة و

على الحریق إذا حصل في الغاز والكھرباء ثم باشر بالسیطرة  لطاقة أوالأغلق مصادر ا* 
.وقت قصیر

المغادرة بسرعة وافتح األبواب مفتوحا حتى تتمكن من إذا شعرت بالھزة اترك باب الغرفة * 
.العلیامباشرة إذا كنت تسكن في الطوابق

  .مباشرةتجنب استعمال الشموع أو الكبریت أثناء الزالزل أو بعدة* 
  شارع محاط من كال الجانبیین باألبنیة في  -

.الالفتاتوابتعد عن األشیاء الخطرة والقابلة للسقوط كالجدران* 
  .متوفريءاعمل على حمایة رأسك بخوذة أو أي ش* 
  .  تجنب التوقف بجوار المباني أو الكباري العلویة أو خطوط الكھرباء* 
التي قد تكون مھددة بالخطر نتیجة للھزة األرضیة وقد تنھار تجنب الجسور والمنشآت العالیة * 

.بسبب الھزات التي تلي الھزة الرئیسیة



  .بعضھاال تھرول بین المباني القریبة من* 
عند توقف الھزة األرضیة تحرك ببطء واحذر وانتبھ للطریق خشیة الوقوع في األماكن * 

  .  المدمرة بسبب الزالزل
شيء قابل للسقوط كالبوابات انك ال تستطیع الوقوف ال تستند إلى أي عند حدوث الھزة تشعر*

.والجدران
.المبانيحاول الوقوف في مكان مكشوف بعید عن* 
في أماكن التسوق أو أماكن اللعب  -

.غادر المكان بانتظامو الزدحاملالخارج واألدراج تجنبا ال تندفع بسرعة نحو* 
  .و الشعور بالذعر والھلعاألمور ھتذكر دائما أن أسوأ* 
  في المصعد -

بالمصعد اضغط على جمیع األزرار وعند توقف المصعد غادر من إذا شعرت بالھزة وأنت* 
.اقرب مخرج مناسب

وانحصرت بداخلة اضغط على جرس الطوارئ وانتظر بھدوء واصبر إذا تعطل المصعد* 
.النجدةلحین وصول

.في حالة انتشار الحریق أوالزالزل أثناء حدوث ال تستخدم المصعد في* 
  في المكتب -
  .لتبقى في وضع آمنتحت طاولة المكتب اختبئ*  
.واألدراج والخزائن وغیرھا داخل المكتبأحذر تساقط الرفوف*  

.ھو وقایة نفسك ووقایة الناس من حولكتذكر أن أھم شيء*
في السیارة -

  .توقف حینما تكون الظروف مناسبة للتوقف.لسالمةإذا كنت تقود سیارتك توقف مع مراعاة ا* 
إذ مھما كانت األصوات الصادرة عن مبددات ، ال تغادر السیارة إلى إن تنتھي الھزة األرضیة* 

  .  الصدمة بالسیارة عنیفة ومخیفة إال أن السیارة تعتبر المكان األمین في ھذه الظروف
.. فكر جیدًا وقد سیارتك بتعقل، تسلم للخوفال تسو مسئولةالقیادة المتھورة والغیر أحذر*
  في المباني العامة -
  .المحافظة على الھدوء وعدم االنفعالعند الشعور بالھزة یجب*
المتواجدون في المباني تحت الطاوالت أو في الممرات الداخلیة وقرب الزوایا الداخلیةیحتمي*

 .االھتزازألشیاء القابلة للسقوط نتیجةللمبنى وبعیدا عن الجدران الخارجیة و النوافذ وا
.وھدوءالمعلمون بتنظیم عملیة اإلخالء للمباني المدرسیة من التالمیذ بنظامیقوم* 
مصادر أخرى معرضة للخطر  أیةالتیار الكھربائي من المحول الرئیسي وكذلك قطع یتم قطع* 

.مثالكالغاز
.ىستخدام الھاتف إال للضرورة القصواعدم*
بانتظار وصول قل اإلصابات إن وجدت إلى خارج المبنى حیث یتم إجراء اإلسعافات األولیةن*

.رجال اإلسعاف
الزالزل یتم إخالء المبنى بھدوء ونظام ویتم التجمع في ساحات مكشوفة بعیدا عنبعد انتھاء*

.المباني بمسافة ال تقل عن ارتفاعھا وبعیدا عن خطوط الكھرباء
  : الزل الشدیدبعد الز: ثالثًا
تفقد عائلتك واألشخاص الذین ھم حولك وجیرانك وتعرف على إصاباتھم واعمل على * 

  .  مساعدتھم وتقدیم الخدمة االسعافیة لھم شریطة الحفاظ على سالمتك أوًال
والعمل  الموضوعة من قبل الدولةخطة الحسب بإخالء المباني بشكل كامل وبھدوء ونظام * 

من أماكن الخطر إلى أماكن آمنة بإشراف الجھات المعنیة أو بالتعاون مع  على إخالء المصابین
   .ذوي الخبرة واالختصاص

  



   :المنزلیة تفقد إجراءات  السالمة *
وجود  تال حظیأو  افصل التیار الكھربائي إذا وجد التماسًا كھربائیًا في إحدى الدوائر -      

  .تلف في األسالك
  .اقفل صمام الماء الرئیسي، ماء مكسورًاإذا وجدت أنبوب ال -      
  .ال تكتشف تسرب الغاز بواسطة الكبریت -      
  .تأكد أن بیتك خال من الحریق أو المخاطر التي تؤدي إلى حدوث حریق -      
  .  ال تستعمل الوالعات أو اللھب المكشوف إال بعد التأكد من عدم وجود تسرب غاز -      
ال تستعمل مفاتیح الكھرباء ألن الشرر قد یؤدي إلى ، في تسرب غاز  إذا كنت تشك  -      

  .  إشعال المتسرب
  . افتح المذیاع لالستماع إلى آخر تعلیمات الطوارئ* 
ال تقترب من المباني التي أصابھا الدمار ألن الھزات األرضیة الالحقة قد تحطمھا تمامًا * 

  . وتنھار علیك
  .األنقاض أو الزجاج المكسور البس األحذیة عن وجودك قرب* 
وال تلمس األجسام الملتصقة بھا أو أي ، ال تلمس األسالك الكھربائیة التي وقعت على األرض* 

  .  نوع من األسالك
  . نظف المواد الخطرة المسكوبة مقل العقاقیر واألدویة والبنزین وغیره* 
  . احذر الخزانات والدوالیب* 
  . فقد تسقط علیك األرفف أو األشیاء المتراكمة فوقھا افتح األبواب بحذر وكن حذرًا* 
قد تجد بعض الماء للطوارئ بالقرب منك ، إذا انقطع الماء. افحص المواد التموینیة التي لدیك* 

  . أو مكعبات الثلج بعد أن تذوب، في السخان مثًال أو في صندوق الطرد بالحمام
  . كسار الزجاجال تأكل أو تشرب شیئًا مكشوفًا قرب مكان ان* 
  . احذر نشر الشائعات* 
ال تخرج في الحال وخاصة إذا كنت في منطقة ساحلیة فقد تحدث أمواج زلزالیة قد تجرفك * 

  .  اتركھ خالیًا لسیارات الطوارئ، وال تزحم الشارع بسیارتك
  . كن مستعدًا للھزات التي تلي الزلزال فقد یحدث المزید من األضرار* 
  . دیم المساعدة إذا أستدعك الشرطة أو الدفاع المدني أو منظمات الطوارئكن مستعدًا لتق* 
  .  تعاون مع مسئولي األمن. ال تدخل المناطق المدمرة إال إذا طلب منك دخولھا* 
إذا اضطررت الستعمال سائل تشك انھ ملوث بقطع زجاجیة یمكن تصفیتھ بمندیل نظیف أو * 

  .  قطعة قماش كمرشح
  .  كھرباء افحص ثالجتك واستعمل المأكوالت قبل أن تتلفإذا انقطعت ال* 
  . یمكن استعمال شوایات الفحم للطبخ في الطوارئ* 
. تذكر أخي المواطن أن التجمھر في مكان االنھیار یعرضك للخطر ویعیق عمل األجھزة* 

  .  الرسمیة
  
  



  :المصادر 
 - www.falak.ae
-www.998.gov.sa  
- www.gdocd.gov.ae  
 -www.moi.gov.ps  
 -www.acd997.com
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