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احلرب هي خالف لطبيعة الإن�سان ،لأنها قد ت�ؤدِّي �إىل فناء الأفراد وتهدمي الديار والتهام الأموال ،كما �أنها تبعث على اخلوف واال�ضطراب
لدى كافة النا�س .فالأمم عامة ،من حيث طبيعتها الإن�سانية ،ال تريد احلروب ،ومتيل �إىل جت ُّنب ويالت الوقوع يف براثنها ،لذلك جتنح �إىل
احللول ال�سلمية للم�شاكل والنزاعات التي قد تطر�أ بينها وبني �سواها ،ال�سيما تلك التي تطمع يف اال�ستيالء على �أرا�ضي وثروات غريها.
من هنا ،ف�إن احلرب،مهما اختلفت يف �أ�سبابها ودوافعها ،هي حالة ا�ستثنائية يف الإن�سان ،حالها حال �إجراء العملية اجلراحية ،و�إال
فالالزم عند اخلالف حتكيم احلوار ،ور�ضوخ من لي�س له احلق للحق.
لكن ،مع انت�شار احلروب واملنازعات املُ�س َّلحة يف العامل ،فقد ال تنجو العديد من الدول ،من �أن تكون عر�ضة لها.
وعندما تقع الكارثة  -ال �سمح اهلل  -فهي تقع دون �سابق �إنذار ،مُويكن �أن ت�ؤ ّثر على كل �شخ�ص ،كما على م�سارات احلياة اليومية
االعتيادية .فهي �إىل جانب �سقوط القتلى واجلرحى ،ووقوع الدمار ،قد ت�ؤ ّدي �إىل �أزمة يف ت�أمني ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية ب�سهولة.
لذلك تلج�أ الدول كافة �إىل تنفيذ �إجراءات الطوارئ ،للم�ساعدة يف ت�أمني التجهيزات الأ�سا�سية ،لكي ت�ستمر احلياة الطبيعية قدر
الإمكان� .إال �أن ُفر�ص النجاة قد تت�أثر كثري ًا� ،إن مل تكن معتاد ًا على هذه الإجراءات.

طوارئ احلروب
 ...يف احلقيقة ،ال حاجة لأن جت ِّرب امل�صاعب غري ال�ضرورية ،لأن �إجراءات الطوارئ يف مواجهة احلرب� ،سهلة الفهم واملتابعة .و�إذا
ما بد�أتَ بتعلُّمها وممار�ستها اليوم� ،ستكون بالت�أكيد م�ستعد ًا �إذا ما ح�صل الأ�سو�أ .وما عليك �سوى �أن ت�ستغل الفر�صة ،لت�شارك يف هذه
الإجراءات وتتم َّرن عليها ،عندما تقوم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ب�إجراء مترين طوارئ يف منطقتك.
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توزيع املياه
• عندما ّ
تتعطل �إمدادات املياه� ،سيتم �إن�شاء نقاط توزيع على
مقربة من منزلك.
• �أح�ضر حاويات املاء �إىل �أقرب نقطة توزيع ،و ُقم بتخزين املاء
بطريقة منتظمة.

تر�شيد ا�ستهالك املواد الغذائية

اخلطوة � / 1إ�شعار ت�سجيل

• يف ما يتع َّلق باخلدمات
احلكومية� :ستُ�س َّلم عند
قيامك بالت�سجيل �إ�شعار ًا
بذلك.

اخلطوة � / 2إ�شعار ق�سائم
طعام

• �أرفق مع الإ�شعار وثائق
�أُ�سرتك (�شهادات امليالد)
عند ذهابك �إىل مركز
الت�سجيل املح َّدد.

اخلطوة  / 3مركز الت�سجيل

• د ِّون يف ا�ستمارة الت�سجيل
�أ�سماء و�أرقام ال�سجل
املدين ٍّ
لكل من �أفراد
الأ�سرة على كل ق�سيمة.

اخلطوة 4

• ا�ستعمل ق�سائم الطعام
ل�شراء املواد املق َّننة من
باعة التجزئة ّ
املرخ�ص
لهم.
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تر�شيد ا�ستهالك الوقود

اخلطوة � / 1إ�شعار ق�سائم الوقود

اخلطوة  / 2مركز اال�ستالم

• يف ما يتع َّلق باخلدمة احلكومية� :ست َُ�س َّلم عند الت�سجيل
بطاقة �إ�شعار بذلك.

• ق ّدم هذه البطاقة مع �سج ّلك املدين �إىل مركز اال�ستالم
املح َّدد.

اخلطوة  / 3ق�سائم الوقود

اخلطوة  / 4ا�ستخدام الق�سائم

• ا�ستلم ق�سائم الوقود اخلا�صة بك.

• ا�ستعمل ق�سائم الوقود ل�شراء حاجتك منها.
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ربع بالدم
الت ُّ

�سماعك النداء:
عند
ِ

ربع بال َّدم و ُقم بالت�سجيل.
•� ْ
إذهب �إىل �أقرب مركز للت ّ

ُق ْم بواجبك...

ال�صحية،
ا�صطح ْب معك بطاقة هو ّيتك والبطاقة
•
ِ
ّ
�سيهتم بك طبيب (ة)
وبطاقة الت�سجيل ...بعد ذلك،
ّ
�أو مم ِّر�ض (ة).
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نظام الإنذار العام «�إنذار اجلمهور»
نظام الإنذار العام هو عبارة عن �شبكة �ص ّفارات �إنذار ،ت�ضعها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث �أو الدفاع املدين ،يف
مناطق ا�سرتاتيجية يف كل �أرجاء البالد .ويهدف هذا النظام �إىل �إنذار اجلمهور بالتهديدات الو�شيكة التي مُيكن �أن تع ّر�ض حياة النا�س
وممتلكاتهم للخطر .و�س ُي�ستخدم نظام الإنذار العام للتحذير من هجمات ج ّوية� ،أو ب ّرية �أو بحرية ،بالإ�ضافة �إىل الكوارث الطبيعية �أو
التي ي�س ِّببها الإن�سان .ويبينِّ اجلدول �أدناه املعاين املختلفة للإ�شاراتَّ .
ويف�ضل حفظها عن ظهر قلب.
äGQÉ°TE’G
zQGòfEG{ IQÉ°TEG

zô£ÿG ∫GhR{ IQÉ°TEG
záª¡e ádÉ°SQ{ IQÉ°TEG

ΩÉ`````©dG QGò````fE’G ΩÉ````¶f
∞bƒŸG
π°üJ ô£ÿG øe ádÉM ∑Éæg ¿ƒµJ ÉeóæY ≥∏£oJ
É¡æY ¿ÓYE’G ºàjh ,»æWƒdG iƒà°ùŸG ¤EG
á°üàîŸG
äÉ¡÷G πÑn bp øe
s
ójó¡àdG »¡àæj ÉeóæY ≥∏£oJ
¤EG ´Éªà°SÓd ¿Éµ°ùdG ¬«Ñæàd ≥∏£oJ
ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÈY º¡e CÉÑf

≈æ©ŸG
GQƒa CÉé∏ŸG ¤EG ∑ôëàdG
Ék ≤HÉ°S IOós ëŸG á≤£æŸG ¤EG hCG
∫õæŸG ¤EG IOƒ©dG ¿ÉµeE’ÉH
Gk Qƒa á«∏fi áYGPEG ájCG ¤EG ´Éªà°S’G
áMÉàeo iôNCG á∏«°Sh ájq CG hCG

مالحظة :عند ال�ضرورة ،يمُ كن االت�صال باجلهات املعن َّية (الطوارئ،
الدفاع املدين) ،على الرقم .999
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ت�أمني املالجئ وت�أهيلها وحمايتها
ت�أخذ املالجئ ،التي تقوم بتهيئتها �إدارة الدفاع املدين
واجلهات املعنية� ،شكل املنازل� ،أو الطوابق /املالجئ
العامة .و ُيراد منها حماية ال�سكان من الإ�صابات
التي قد ت�س ِّببها الأ�سلحة �أثناء احلاالت الطارئة زمن
احلرب.
وهناك �أربعة �أنواع من املالجئ ،هي:
ق�صد به امللج�أ داخل الوحدة
• امللج�أ املنزلُ ،ي َ
ال�سكنية الواحدة.
• امللج�أ الطابق ،وهو م�شابه مللج�أ املنزل ،لكنه �أكرب
منه ،ويقع يف منطقة م�شرتكة يف كل طابق من
املبنى.
• ملج�أ ُ�س َّلم الطابق ،حيث مُيكن تعديل �سالمل
النجاة الداخلية اخلا�صة باحلرائق ،وحتويلها �إىل
مالجئ.
يتم ت�شييده يف جممع
• امللج�أ العام ،وهو الذي ّ
عام (مثل حمطة قطار املرتو� ،أو جممع �سكني،
مدر�سة ،م�سجد ،مركز اجتماعي �أو مبنى حكومي
�أو مواقف ال�سيارات العامة حتت الأر�ض).
�أثناء حاالت طوارئ احلرب ،تقوم الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ب�إبالغ اجلمهور
ب�إجراءات احلماية التي يجب اتّباعها.

ا�ستعمل امللج�أ  /املنزل

كنت يف منزلك �أثناء
• �إذا َ
الطوارئ ...ابقَ حيث �أنت،
وا�ستخد ْم
حا ِف ْظ على هدوئك،
ِ
ملج�أ املنزل �أو الطابق حيث
يتو ّفر.
• بالن�سبة �إىل الوحدات
ال�سكنية التي ال تتو َّفر فيها
مالجئ منزلية  /طوابق...
ات َب ْع تعليمات اجلهات املعن ّية
التي ت�صدر يف حينها ،لتهيئة
�أغطية مطورة داخل منزلك
با�ستعمال املواد والأثاث املنزيل
املتوفر .فمثل هذه الأغطية
مُيكن �أن تو ِّفر درجة مقبولة من
احلماية �ضد الركام املتطاير
و�شظايا الزجاج.

توجه �إىل �أقرب ملج�أ عام

• �إذا كنت خارج املنزل عند
�صدور �إ�شارة «الإنذار» العام...
ابحث عن احلماية يف �أقرب
ملج�أ عام� ،أو داخل �سرداب
بناية� ،أو مم ّر م�سقوف (�أنفاق
عبور امل�شاة).
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تهيئة املالجئ املنزلية

�أثناء احلاالت الطارئة ،تقوم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ب�إبالغ ال�سكان ب�ضرورة اال�ستعداد ومغادرة املكان،
وتهيئة مالجئهم املنزلية .وت�شمل هذه التهيئة ما يلي:
• تزويد امللج�أ بخط هاتفي ،تلفاز �أو مذياع «راديو»،
			
• �إزالة كافة التمديدات والرفوف امل�ؤقتة داخله.
وم�صباح ّ
ك�شاف يعمل بالبطاريات� ،إلخ.
						
• �إغالق فتحات التهوئة.

�أغلق كافة م�صادر الغاز واملاء ،والفتحات
التي مُيكن �أن يت�س ّرب منها ال ُغبار.

�أح�ض ْر املواد الأ�سا�سية مثل املاء والأدوية
(�إذا ِلزم) لبقائك يف امللج�أ.

التح ّرك ب�سرعة وهدوء �إىل داخل امللج�أ.

ابت ِع ْد عن اجلدران والأبواب يف امللج�أ وال
تتّكئ عليها.

ا�ستمع �إىل الإذاعة �أو التلفاز ملتابعة
الر�سائل امله َّمة ال�صادرة عن اجلهات
املخت�صة.
َّ

عند �سماع �إ�شارة «انتهاء احلالة»
ت�ستطيع مغادرة امللج�أ املنزيل وا�ستئناف
حياتك اليومية املعتادة.
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التعامل مع فتحات التهوئة

�إىل جانب الفتحات اخلا�صة بنقاط الإنارة ،الكهرباء ،الهاتف ،التلفاز واملذياع ،يف املالجئ املنزلية ،هناك فتحتان للتهوئة يف جدار
امللج�أ.
�أثناء حالة طارئة يف زمن احلرب:
يتم
• يجب �إقفال فتحتي التهوئة ب�إحكام ،بوا�سطة لوحات فوالذّ ،
جتهيزها ل�ضمان ح�صر الهواء يف كافة �أرجاء امللج�أ املنزيل .الأمر
الذي ي�ساعد يف حمايتك و�أُ�سرتك من ا�ستن�شاق املل ّوثات من اخلارج.
• يف هذه الو�ضعية التي يكون فيها الهواء حم�صور ًا ،مُيكن �أن تبقى
مرتاح ًا ن�سبي ًا داخل امللج�أ املنزيل لعدة �ساعات .وتعتمد فرتة البقاء
الفعلية على عدة عوامل ،مثل :العمر ،اجلن�س واحلالة اجل�سدية
للأ�شخا�ص املوجودين يف امللج�أ.
• مُيكن �إقفال هذه الفتحات ،عن طريق �ش ّد لوحات الفوالذ ،با�ستعمال
الأدوات املنزلية االعتيادية .و�إذا ما ُوجد � ّأي �شرط يف امل�ستقبل،
�أثناء حالة طوارئ �إبان احلرب ،لبقائك فرتة �أطول يف امللج�أ املنزيل،
�أو �إ�سكان عدد �أكرب من الأ�شخا�ص داخله� ،ستو ِّفر هذه الفتحات و�سيلة
لإدخال هواء جديد ،و�إخراج الهواء الفا�سد ،من خالل تركيب معدات
منا�سبة ُيحدِّ دها الدفاع املدين ،عندما تظهر احلاجة لذلك.
�أثناء �أوقات ال�سلم:
تو ِّفر فتحات التهوئة الهواء لال�ستعمال اليومي للملج�أ املنزيل.
ْ
يحا�صر عر�ضي ًا داخل
اترك  25باملئة على الأقل من �إجمايل م�ساحة فتحة التهوئة دون غطاء ،من �أجل احليلولة دون اختناق � ّأي �شخ�ص َ
امللج�أ املنزيل .يح َّدد هذا ال�شرط يف قائمة «الأعمال امل�ص َّرح بها وغري امل�ص َّرح بها» ،واملذكورة على الالئحة املثبتة على الوجه الداخلي
لباب امللج�أ املنزيل.

36

| دليلك يف احلاالت الطارئة

تهيئة املالجئ العامة

احتم بالذهاب
كنت خارج منزلك،
َ
�إذا َ
و�سمعت �إ�شارة «الإنذار»َ ،
ابحثْ عن �أقرب ملج�أ .ويف حال عدم وجود ملج�أ عام على مقربة منكِ ،
�إىل ملج�أ حتت الأر�ض (مثل �سرداب مبنى ،نفق �أو نفق عبور م�شاة) ،وابتعد عن �أ َّية نوافذ �أو لوحات زجاجية .يف حال عدم توفر مثل هذا
امللج�أ على مقربة منك و�/أو مل ت�ستطع الو�صول �إليه خالل دقائق قليلة ،ابحثْ عن حفرة (جماري) مياه الأمطار �أو الأ�سالك الكهربائية
ا�ستلق يف خندق.
حتت الأر�ضية� ،أو �أي مكان م�سقوف� ،أو ِ
خ�ص�صة له ،املُح َّددة من جانب اجلهات املعن َّية .وتتو َّفر املعلومات اخلا�صة مبواقع املالجئ العامة
وملعرفة امللج�أ العام ،انتبه للإ�شارة املُ َّ
على املوقع الإلكرتوين.

• حت َّرك ب�سرعة
دون تدافع ،واتب ْع
التعليمات ال�صادرة
عن امل�س�ؤولني.

• حت َّرك كوحدة عائلية
لتج ّنب القلق ،و�ساعد
املعاقني والأطفال
ال�سن.
وكبار ّ

• �إذا ُك ْن َت يف مركبة،
�أوقفها �إىل جانب
الطريق ،اقفلها،
وتوجه �إىل �أقرب
َّ
ملج�أ.

• �إذا مل تكنْ على
مقربة من ملج�أ،
احتم حيث كنت
ِ
(مثال :يف نفق لعبور
امل�شاة).

جتلب معك �أ�شياء
• ال ْ
كبرية �أو مواد قابلة
لال�شتعال �إىل داخل
امللج�أ.
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االنتقال �إىل املالجئ العامة

• ْ
ادخل �إىل امللج أ�
مبا�شرة ،وال تغلق
املداخل واملم َّرات.

• ابقَ مع الآخرين وال
تتج َّول يف املكان.

• حافظ على
الهدوء وا�ستمع �إىل
التعليمات التي ت�صدر
عن م�س�ؤويل الدفاع
املدين �أو �إىل الإذاعة
�أو التلفاز.

• ال ت ْ
ُ�شعل نار ًا لطهي
وجبات الطعام

• �أخ ْرب امل�س�ؤولني
املخت�صني� ،إذا ما
ّ
َ
واجهتك �أ َّية م�شاكل.

مغادرة امللج�أ العام

املخت�صة بذلك
• غادر امللج�أ بعد �أن ت�أمرك ال�سلطات
َّ
فقط.

• دع الأ�سرة تتح َّرك بكاملها .كن �صبور ًا وال تلج�أ �إىل
تتعجل اخلروج.
التدافع �أو َّ

37

38

| دليلك يف احلاالت الطارئة

االحتماء �أثناء التواجد يف منطقة مفتوحة
تت�صرف �إذا ُكنتَ خارج املنزل ،عندما ُتط َلق �صفارة «الإنذار»؟
كيف
َّ

عت �صفارة «الإنذار»ْ � ،
أرك�ض �إىل �أقرب ملج�أ عام� ،أو مالذ ،مثل �سرداب مبنى �أو نفق �أو نفق لعبور
نت خارج املنزل ،و�سمِ َ
�إذا ُك َ
كنت غري قادر على الو�صول �إىل �إحداها خالل دقائق قليلة ،ا ْب َحثْ ،
امل�شاة .ويف حال عدم توفر مثل هذه املن�ش�آت على مقربة منك� ،أو َ
ْ
وحاول الو�صول �إىل الأماكن التالية :اخلنادق ،جماري وقنوات ت�صريف املياه� ،أو املجاري املفتوحة.
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الوقاية من الأ�ضرار

رغم �أننا ال ن�ستطيع التح ُّكم يف ا�ستعمال الأ�سلحة مثل (القنابل والقذائف) ،التي ت�س ِّبب الأ�ضرار ،هناك العديد من الإجراءات التي
ن�ستطيع اتخاذها م�سبق ًا للحيلولة دون �إحلاق َّ
ال�ضرر باملمتلكات� ،أو على الأقل ،احل ّد منها �إىل �أدنى م�ستوى.
حماية ال�سطوح الزجاجية

• ُقم بتدعيم كافة ال�سطوح الزجاجية بوا�سطة �شريط ال�صق ،لتج ُّنب تناثرها .مُيكن ترك النوافذ مفتوحة.
• ار َف ْع الأ�شياء املع َّلقة على اجلدران ،وكافة الأج�سام واحلاجيات املوجودة على الرفوف والنوافذ ،ويف ال�شرفات.
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احتياطات دفاعية
�إجراءات التعتيم
رغم �أن التعتيم الكامل ال مينع الغارات اجلو ّية املعادية �أو الق�صف املعادي� ،إ َّال �أنه مُيكن �أن يق ِّل�ص من فر�ص جناحها ،عن طريق
الت�أثري على �إمكانية حتديد الأهداف وت�شخي�صها .يف هذه احلالة ،ت�ص َّرف كما يلي:

• �أطفئ كافة امل�صابيح اخلارجية.

• ُقم بتغطية كافة منافذ امل�صابيح
الداخلية ،مثل النوافذ والأبواب،
با�ستعمال ال�ستائر وغريها.

• خ ِّفف من �إنارة املركبة �إىل احل ّد
الأدنى ،بتغطيتها ب�شريط �أ�سود ،مع
ترك جزء �صغري منها فقط مك�شوفاً.

