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مقـــدمـــــة
التقلبات اجلوية :هي حالة من عدم اال�ستقرار اجلوي يف منطقة معينة
ال�سحب الداكنة وت�ش ُّكل ّ
ال�ضباب الكثيف
وما ي�صاحبه من انت�شار ُّ
وهبوب ال ِّرياح والعوا�صف ال َّرعدية والربق وهطول الأمطار الغزيرة
البد ورمبا الثلوج وذلك نتيجة الت�أثر مبنخف�ض ج ّوي
وت�ساقط ح ّبات َ َ
على �سطح الأر�ض.
والزالت الكوارث الطبيعية ع�ص َّية على الإن�سان من حيث املعرفة الدقيقة
لزمان حدوثها ومكانها وقوة ت�أثرياتها والنتائج التي قد ترتتّب عليها،
لكن الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة قطعت �أ�شواط ًا كبرية يف م�سرية
التو�صل �إىل خطط وبرامج و�إجراءات تكفل التقليل من خماطر هذه
ُّ
الكوارث �سواء على م�ستوى اخل�سائر الب�شرية �أو الأ�ضرار املادية.
و�إنطالق ًا من �إميانها القاطع ب�أن الإن�سان هو عماد هذه الأر�ض وم�صدر
قوتها وتطورها ت�سعى دولة الإمارات العربية املتحدة وعلى مر ال�سنني
�إىل حث اخلطى وال�سعي الدائم لن�شر الأمن والأمان يف ربوع �أر�ضها
وتوطيده بكل ما �أوتيت من �إمكانيات مادية وب�شرية ،يف كافة املجاالت،
حيث �إ�ست�ستقت منها �أف�ضل �أ�ساليب التخطيط والتنفيذ معتمدة يف ذلك
�أعلى تقنيات التكنولوجيا املتقدمة وامل�ستخدمة عاملي ًا م�ستعينة بتجارب
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الدول ذات اخلربات املتطورة والتجارب الناجحة خا�صة يف جمال مواجهة
الأزمات والكوارث والطوارئ عرب التاريخ.
�سنتناول يف هذا الدليل الإر�شادي مو�ضوع تق ّلبات الطق�س والأحوال اجل ّوية ال�س ّيئة
يف �أ�سبابها وتداعياتها وخماطرها وكيفية التعامل معها ومواجهة �آثارها ودور
اجلهات املعن َّية والأفراد �أثناءها ويف �أعقاب حدوثها يف احلدِّ من نتائجها� ،إىل
جانب اخلطوات الوقائية التي ُيكن للحكومات واملجتمعات على حدٍّ �سواء �إتباعها
للح�ؤول دون �إرتفاع تكلفة فاتورتها اىل حد اخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات.
ولأن احلفاظ على ال�سالمة العامة يحت ّل املرتبة الأوىل يف �س َّلم الأولو ّيات لدى
قيادتنا الر�شيدة والتي ت�سعى الوزارات والهيئات وامل� َّؤ�س�سات احلكومية املعن َّية
�إىل ترجمتها على �أر�ض الواقع بالتعاون مع كافة مك ِّونات املُجتمع ير ِّكز الدليل
على الإجراءات واخلطوات وال�سلوك ّيات التي يجب �إتباعها قبل وخالل ويف �أعقاب
تق ّلبات الطق�س والأحوال اجل ّوية ال�س ّيئة بهدف ح�صر الأ�ضرار واخل�سائر ب�شر َّية
كانت �أم مادِّية يف حدِّ ها الأدنى.
ي�أتي هذا الدليل يف �إطار �سل�سلة من الإ�صدارات التوجيهية والإر�شادية التي تتّجه
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث �إىل �إجنازها يف �سياق ّ
خطة
توعوية تهدف �إىل امل�ساهمة يف �إر�ساء �أ�س�س ثقافة ال�سالمة العامة يف املجتمع
وت�شكيل وعي �شامل لدى امل� َّؤ�س�سات والأفراد يف كيفية التعامل مع الكوارث
كاف من الإدراك وامل�س�ؤولية حفاظ ًا على �أرواحهم وعلى املحيط
واملخاطر بقدر ٍ
الذي يعي�شون فيه بكل م�ضامينه ومك ِّوناته.
ويبقى دور الفرد �أ�سا�س ّي ًا يف مواجهة كافة حاالت الطوارئ والكوارث و تقع على
عاتقه م�س�ؤولية كبرية ،فهو يتح َّمل الق�سط الأكرب من �شروط �سالمته وبالتايل
احلي �أو املدينة الذي
�سالمة املُحيطني به من �أُ�سرة و�أقارب وجريان يف املبنى �أو ّ
يقيم به.
من هنا ت�أتي �أه ّمية و�ضرورة التعامل والتعاون ب�إيجابية ُمنقطعة النظري مع
ّ
املحطات
ال�سطات واجلهات املعن َّية التي تو َكل �إليها مهام الإنقاذ والإغاثة يف
ال�صعبة.
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متهيد
للطبيعة ظواهرها املتقلبة ب�إ�ستمرار وقد متكن العلم املتقدم والتكنولوجيا
احلديثة من ر�صد هذا العامل الذي نعي�ش فيه و�أي�ض ًا الف�ضاء اخلارجي
بدقة متناهية وف�سر لنا الكثريمن الظواهر الطبيعية و�إ�ستطاع العلماء
�أن ينقلوا للعامل كاف ًة توقعات لأحداث طبيعية قادمة.
املخت�ص�صة
فعندما ت�ست�شعر ال�سلطات املعن َّية عرب �أجهزتها ومراكزها
َّ
بوجود تق ّلبات ج ّوية و�شيكة ،تلج�أ �إىل �إتخاذ اخلطوات الإحرتازية
املنا�سبة ودعوة اجلمهور �إىل ّ
توخي احليطة واحلذر و�إتّباع التعليمات
و�إر�شادات ال�سالمة الالزمة للوقاية من املخاطر التي قد تنجم عن هذه
التق ّلبات والإ�ستعداد والته ّي�ؤ ُّ
للتدخل عند احلاجة.
والتغيات املناخية �أ�ضرار مبا�شرة على اجلهاز
وللتقلبات اجل ّوية
ّ
التغي احلا ّد يف
التن ّف�سي خا�صة الأنف واحللق واحلنجرة ،ذلك �أن ّ
درجات احلرارة والرطوبة بني ال�صباح وامل�ساء ي�ؤ ّدي �إىل �إرهاق و�إجهاد
لوظيفة الأنف وطريقة عمله و ف�شله و�ضعف مقاومته لي�صبح ُمع ّر�ض ًا
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للمر�ض والإ�صابة بامليكروبات والفريو�سات املختلفة ،وتزداد معاناة مر�ضى
احل�سا�سية فالأتربة والتلوث البيئي يزيدان من تفاعل اجل�سم مع م�س ّببات
احل�سا�سية وبالتايل ت�ضعف مناعة الأنف واجلهاز التنف�سي فتزيد �ش َّدة احل�سا�سية
وتكرث �إلتهابات الأنف واجليوب الأنفية.
وهنا البد من �أن نتوقف عند ما ي�سمى ب املنخف�ض اجل ّوي والذي يعترب ظاهرة
طبيعية تتع ّلق بالغالف اجل ّوي الغازي املحيط بالأر�ض ويختلف من حيث فرتة
�إ�ستمراره ب�إختالف طبيعته وين�ش�أ عندما يهبط �ضغط بقعة كبرية من هذا الغالف
عن م�ستوى ما يحيط بها وال ُتكن ر�ؤية هذا املنخف�ض بالعني املج َّردة لكونه جز ًءا
من الغالف اجل ّوي ال�ش ّفاف لكن من املُمكن مالحظة ت�أثرياته املختلفة على
الطق�س من �إ�ضطرابات ج ِّوية.
وللوقاية من هذه التقلبات اجل ّوية ،يجب �أخْ ذ احليطة عند اخلروج من املنزل
و�ضع الك ّمامة الط ّبية يف الأجواء املُرتبة.
و�إختيار املالب�س املنا�سبة و ُي�ستح�سن ْ
ال�سبل
يف مواجهة تق ّلبات الطق�س والأحوال اجل ّوية ال�س ّيئةُ :ير�شدك �إىل �أف�ضل ُّ
التي ت�ساعدك يف احلفاظ على �سالمتك ال�شخ�صية و�سالمة املُحيطني بك ودرء
ما �أمكن من خماطر املفاج�آت غري املُنتظرة والت�ص ُّرف بوعي وحكمة حيال � ّأي
طارئ وتدارك الوقوع يف املمار�سات اخلاطئة التي قد ت�ؤ ّدي �إىل ما ال ُتمد ُعقباه.
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َّ
الضبـــــــــــاب

11

تكون ّ
الضباب
ّ

َّ
ال�ضباب هو �إحدى الظواهر الطبيعية التي تتك ّون عادة نتيجة للتق ّلبات املناخية �أو
من املاء ِّ
املتبخر من البحريات �أو الأنهار �أو البحار �أو من الرتبة ال ّرطبة والنباتات
ويت�ش َّكل يف �صورة ُ�س ُحب منخف�ضة تتك َّثف قريبة من �سطح الأر�ض ،فتت�س َّبب يف
ُ�ض ْعف الر�ؤية الأفقية وتد ّنيها وتختلف درجة َّ
ال�ضباب ب�إختالف كثافة البخار،
حيث ك ّلما زادت كثافة البخار كان ّ
ال�ضباب � ّأ�شد كثافة.
تداعياته

ي�ؤ ّدي ّ
ال�ضباب ،وخا�صة الكثيف منه �إىل �إنخفا�ض الر�ؤية و�إعاقة كافة و�سائل
املوا�صالت والنقل ب�أنواعها.
وقد يرتافق مع َّ
ال�ضباب �أو يعقبه �إرتفاع تدريجي يف الرطوبة ،وهبوب رياح حم َّملة
ببع�ض الغبار ومثرية للأتربة ،كما قد يتلوه �سقوط �أمطار خفيفة �أو غزيرة قد
ت�ؤ ّدي �إىل في�ضانات و�سيول.
مخاطره

ي�ش ِّكل َّ
ال�ضباب خطر ًا حقيقي ًا على ال�سالمة العامة فهو يزيد من احلوادث املرورية
�أثناء تكونه �أو ت�شكله ويت�س َّبب يف �إحلاق خ�سائر ما ّدية وب�شرية نتيجة لهذه احلوادث
�صحية �ضا ّرة على املر�ضى املُ�صابني بالأمرا�ض الرئوية
كما �أنه قد يرتك �آثار ًا ّ
والتنف�سية.
كيفية التعامل معه ومواجهة آثاره

عند �إنت�شار َّ
ال�ضباب ،يجب عدم مغادرة املنزل �إ َّال يف حاالت ال�ضرورة و�إذا لزم
الأمر و�إ�ضطر ال�شخ�ص �إىل اخلروج ،ال بد من �أخذ احليطة واحلذر ،ال�سيما
يف حالة �إ�ستخدام املركبات املختلفة وقيادتها وهذا ي�ستوجب تخفي�ض ال�سرعة
وت�شغيل الأنوار املنخف�ضة الأمامية واخللفية ،وعدم ت�شغيل �أنوار االنتظار وعدم
التجاوز و�إتخاذ امل�سرب الأمين من الطريق وتاليف الأي�سر منه �إ َّال عند ال�ضرورة
واملحافظة على الر�ؤية التامة من خالل الزجاج الأمامي وعدم ت�شغيل التكييف
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اجلوية الســ ِّيـئـة
فـي مواجهة تقلّبات الطقس واألحوال
ِّ

ال�ساخن للح�ؤول دون تك ّثف البخار عليه وتخفيف ال�سرعة عند �إجتياز
التج ّمعات املائية� .أ ّما عند حدوث �إنزالق مفاجئ ،يجب املحافظة على
القدم عن دوا�سة الوقود
رباطة اجل�أ�ش والهدوء وعدم اللإرتباك ورفع َ
وعدم ال�ضغط على املكابح و�إِدارة املقود عك�س �إجتاه الإنزالق ،ويف حالة
التوقف يجب الإبتعاد عن جوانب الطريق ،واللجوء �إىل مكان �آمن.
دور الجهات المعن َّية

ت�أخذ ال�سلطات املعن َّية على عاتقها م�س�ؤولية تدارك املخاطر التي قد
تنجم عن َّ
ال�ضباب ،وكذلك عن الأمطار وال�سيول ،التي قد تتع َّر�ض لها
مناطق بعينها �أو التي قد تكون �شاملة ملختلف مناطق البالد.
ويدفع هذا الأمر باجلهات املعن َّية �إىل القيام بحملة توعية ت�ستهدف
ال�سكان ،عرب �سل�سلة من الن�صائح ُت�سديها من خالل و�سائل الإعالم
والإت�صال املتوفرة ب�ضرورة البقاء يف منازلهم ،وعدم مغادرتها يف
حاالت َّ
ال�ضباب �إ ّال عند ال�ضرورة ،ولع ّل �أكرث هذه الن�صائح هي تلك
وجه �إىل �سائقي املركبات على الطرق ال�سريعة واخلارجية �أو داخل
التي ُت َّ
املدن ،ويف مق ّدمتها �ضرورة توخي احليطة واحلذر �أثناء القيادة و�إتّباع
التعليمات املرورية والتق ُّيد بها حفاظ ًا على �سالمتهم.
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وتلج�أ ال�سلطات املعن َّية عند تفاقم َّ
ال�ضباب و�إ�ستمرار �إنت�شاره �إىل الإ�ستفادة من
الن�صية وكذلك
و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية واملكتوبة ومن الر�سائل الهاتفية ّ
من و�سائل التوا�صل االجتماعي ومواقعها عرب ال�شبكة العنكبوتية لبثّ �سل�سلة من
الر�سائل التحذيرية املتوا�صلة.
منها وعلى �سبيل املثال:
.1

َخ ّف�ض �سرعتك عند الدخول يف منطقة �ضبابية.

.2

�أترك م�سافة كافية بني مركبتك واملركبات التي �أمامك.

.3

ال ت�ستخدم ال�ضوء العايل �أثناء ّ
ال�ضباب لأنه يجعل الر�ؤية غري وا�ضحة.
ال ُت�ش ّغل �أ�ضواء الإنتظار مطلق ًا �أثناء القيادة يف ال�ضباب.

.4
.5
.6
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ال تتجاوز ال�سيارة التي �أمامك �إ ّال عند ال�ضرورة.
خم�ص�ص لل�سري وفق
ال تتم َّهل �أثناء القيادة يف امل�سرب الأي�سر من الطريق لأنه َّ
ال�سرعة املح ّددة.
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اجلوية الســ ِّيـئـة
فـي مواجهة تقلّبات الطقس واألحوال
ِّ

.7

يف حال �إنعدام الر�ؤية وتع ّذر �إمكانية القيادة من الأف�ضل �إيقاف
ال�سيارة خارج الطريق بعيد ًا عن حركة ال�سري.

.8

�إحذر من خطر الإنزالق ال�سيما مع بداية هطول املطر ،حيث ي�صبح
�سطح الطرق ز ِلق ًا ولزج ًا نتيجة �إنحالل ال�شحوم والزيوت والأتربة
املرت�سبة عليها.
ِّ
�إذا �إ�ضطررت للتو ّقف ال ت�صف �سيارتك �إىل جانب الطريق بل بعيد
عنه يف مكان �آمن مع ت�شغيل �أنوار الإنتظار الأربعة.

.9

دور األفراد

مهما كانت الن�صائح والتحذيرات التي ُتطلقها ال�سلطات واجلهات
املعن َّية قبيل و�أثناء تك ّثف َّ
ال�ضباب ،وعلى �ضرورتها و�أه ّميتها ،يبقى
الإ�ستعداد املُ ْ�س َبق لدى الفرد � ْأي وعيه وثقافته هو العن�صر الأهم يف
معادلة ال�سالمة ،فهو الذي ُيحدِّ د مدى �إلتزامه وتق ُّيده ب�شروط احليطة
واحلذر والت�ص ُّرف ال�سليم الذي يكفل �ضمان �سالمته و�سالمة َمن حوله
ومن العنا�صر ال�ضرورية لهذا الإ�ستعداد:
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.1

.2

.3

�ضرورة الإ�ستماع �إىل الن�شرات اجل ّوية وحالة الطق�س وظروف احلركة على
الطريق قبل �سلوكه.
الت�أ ّكد من �سالمة الإطارات والأنوار واملكابح والت�أ ّكد امل�ستمر من �صالحية
م�ساحات الزجاج الأمامي واخللفي ومن ح�سن �أداء جهاز �ضخّ املياه �إليها.
ّ
الإطالع املُ�سبق على كت ِّيبات ال�سالمة التي تو ّزعها اجلهات املعن َّية املُختلفة
واخلا�صة مبثل هذه احلاالت.

إرشادات في مواجهة ّ
الضباب

مع الت�أكيد على �أن خماطر ّ
ال�ضباب ال تطال الأفراد داخل منازلهم �أو يف �أماكن
العمل �أو الدرا�سة ،ف�إن الن�صائح والإر�شادات ترت َّكز على �أولئك الذين ت�ضط ّرهم
الظروف �إىل التواجد يف الرب �أو البحر �أو على الطرقات ويف هذا الإطار يجب
القيام بالإجراءات التالية:
� .1أثناء قيادة املركبة يجب التق ُّيد مبا يلي:
�ضرورة ترك م�سافة كافية بني كل مركبة واملركبات الأخرى ال�سيما تلك التي
�أمامها.
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عدم �إ�ستخدام ال�ضوء العايل �أثناء ّ
ال�ضباب لأنه يجعل الر�ؤية غري
وا�ضحة.
�ضرورة ت�شغيل امل�صابيح املنخف�ضة الأمامية واخللفية للمركبة.
يف حال �إنعدام الر�ؤية وتع ّذر �إمكانية القيادة ،من الأف�ضل �إيقاف
ال�سيارة خارج الطريق بعيد ًا عن حركة ال�سري.
َخفْ�ض ال�سرعة عند الدخول يف منطقة �ضبابية.
عدم ت�شغيل �أنوار الإنتظار الأربعة مطلق ًا �أثناء القيادة.
عدم التجاوز �إ ّال عند ال�ضرورة الق�صوى.
عدم التم ّهل �أثناء القيادة يف امل�سرب الأي�سر من الطريق ،لأنه
خم�ص�ص لل�سري وفق ال�سرعة املح ّددة.
َّ
عند اال�ضطرار للتو ّقف ،عدم ر ْكن ال�سيارة �إىل جانب الطريق ،بل يف
مكان �آمن مع ت�شغيل �أنوار االنتظار.
امل�ساحات لإزالة الأبخرة املتكثفة على الزجاج الأمامي.
	�إ�ستخدام ّ
عدم ُت�شغيل التكييف ال�ساخن لأنه يت�س َّبب يف تكثيف البخار على
الزجاج الأمامي ف ُيعيق الر�ؤية.
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تخفيف ال�سرعة عند اجتياز التج ّمعات املائية � -إذا ُو ِج َدت  -تفادي ًا لإنزالق
املركبة.
القد َم عن
عند حدوث الإنزالق الفجائي ،يجب الهدوء وعدم االرتباك و ر ْفع َ
دوا�سة الوقود وعدم ال�ضغط على املكابح و�إدارة املق َود عك�س �إجتاه االنزالق.
� .2أثناء التواجد يف الرب �أو البحر:
عدم املغامرة يف البقاء تفادي ًا لتفاقم الأمور نحو الأ�سو�أ.
احلر�ص على العودة يف �أ�سرع وقت ممكن �إىل مكان الإقامة.
	�إبالغ الأهل �أو الأ�صدقاء عن �أماكن التواجد ووجهات العودة �إذا �أمكنك ذلك.
عند ح�صول � ّأي طارئ ،يجب التوا�صل مع اجلهات الأمنية املعن َّية مثل حر�س
احلدود وال�سواحل.
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الرعدية والصواعق
البرق والعواصف َّ
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الرعدية والصواعق
تكون البرق والعواصف َّ
ّ

عند �إ�ضطراب الأحوال اجل ّوية يظهر الربق يف قلب ال�سماء فج�أة على �شكل �ضوء
ُمبهر وهو عبارة عن �شرارة قوية ناجتة عن ت�صادم بني �سحابتني حتمل �إحداهما
�شحنة كهربائية �سالبة والأخرى �شحنة كهربائية موجبة ،ويعقب هذا ال�ضوء �صدى
عال قادم من ال�سماء ،ي�س ّمى الرعد ،و ُيطلق على الإثنني مع ًا �إ�سم
ّ
دوي ُمنخف�ض �أو ٍ
ال�صاعقة وحتدث ال�صاعقة عندما يكون التفريغ الكهربائي بني �أ�سفل ال�سحابة
ذات ال�شحنات ال�سالبة مع ال�شحنات املوجبة على �سطح الأر�ض وما عليه من
�أج�سام.
والعا�صفة هي ظاهرة ج ّوية ترتبط بحركة �سريعة للرياح� ،أما العا�صفة ال َّرعدية
فهي �إ�ضطراب يف الغالف اجل ّوي وعبارة عن تفريغ كهربائي مفرد �أو متعدِّ د
وترافق العوا�صف ال َّرعدية ُ�س ُحب كثري ًا ما ي�صاحبها هطول ّ
زخات من املطر �أو
الثلج �أو ح ّبات ال َربد ،كما قد حتمل معها غبار ًا ورما َال ،وتتفاوت العوا�صف يف
حجمها ويف مدة �إ�ستمرارها فهي قد ت�ستمر لب�ضع �ساعات كما قد تدوم �أ�سابيع.
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تغيات يف
والزوبعة ،هي حركة مفاجئة �سريعة للرياح ترتافق عادة مع ّ
الطق�س مثل العوا�صف ال َّرعدية وهطول الأمطار وت�ساقط الثلوج وتكون
�سرعة ال ِّرياح يف الزوابع كبرية.
�أما الإع�صار فهو منطقة �ضغط ج ّوي ُمنخف�ض يتزامن مع رياح حلزونية
تدور �إما بعك�س عقارب ال�ساعة �أو يف �إجتاهها العادي.
تداعياتها

ي�ضرب الربق غالب ًا خارج منطقة الهطول ال�شديد للأمطار ،وميكن
�أن يحدث على بعد حوايل � 10أميال منها� ،أما العوا�صف ال َّرعدية
فت�صاحبها جمموعة من الظواهر ،ممكن �إجمالها فيما يلي:
.1

رياح �شديدة قد تتجاوز �سرعتها الـ  50كلم يف ال�ساعة.

.2

عوا�صف وزوابع و�أعا�صري.

.3

هطول �أمطار وت�ساقط ح ّبات ال َربد.

 .4حدوث �سيول وفي�ضانات.
وقد ُت ِدث ال�صواعق وال ِّرياح القوية �ضرر ًا يف �شبكات الكهرباء
مما قد ي�ؤدِّي �إىل انقطاع التيار �أو تلف املع ّدات الكهربائية
والإت�صاالتّ ،
للمنازل و�إ�ضطراب يف احل�صول على اخلدمات احلياتية كالهاتف واملاء
وغري ذلك وقد تت�س َّبب ال�صواعق يف ن�شوب حرائق.
مخاطرها

القوي ولِ ا ت�س ِّببه من �أ�ضرار
يخ�شى الإن�سان ال�صواعق ب�سبب �صوتها ً
ما ّدية ،ويف �أحيان قليلة من خ�سائر يف الأرواح ،والربق عادة ال يكون
ال�سبب فهو �أن معظم �شحناته ال ت�صل �إىل الأر�ض �إ ّال �أنه يُظهِ ر
�ضار ًا �أما َّ
قوته من �آن �إىل �آخر ب�إقتالع �شجرة �أو هدم مدخنة �أو قتْل �شخ�ص �أو
حيوان.
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لي�س من مكان ُيكن �أن ي�ستوعب ال�صاعقة �سوى الأر�ض ،ونظر ًا لطاقتها اجل ّبارة
التي تقا�س بالـ كيلو فولت وتفرغ يف زمن ق�صري ،ف�إنها حتتاج يف بع�ض الأحيان �إىل
التفريغ قبل �أن جتد مم ّر ًا �سه ًال نحو الأر�ض ،فتقوم بته�شيم كل ما يف طريقها
ّ
فين�شطر �إىل �أجزاء
ويف هذه احلالة يذهب جزء من هذه الطاقة �أما اجلزء الآخر
يطال كل منها مكان ًا �أو ج�سم ًا ما �إن�سان �أو حيوان يف العراء فيتَّخذه منفذ ًا �إىل
الأر�ض ويت�س َّبب يف الق�ضاء عليه �أو �أذ َّيته.
ولقد �إت�ضح �أن معظم الذين �صعقهم الربق كانوا يقفون يف مكان مرتفع �أو
ي�ستظ ّلون حتت �شجرة كبرية وهذا هو �أخطر ما يفعله الإن�سان حينما تثور عا�صفة
رعدية ،ذلك لأن الأ�شجار واملباين العالية ت�ساعد �صواعق الربق على الو�صول
�إىل الأر�ض ،لذا كان احلر�ص على تزويد �أ�سطح املباين مبانعات ال�صواعق ،وهي
متت�ص الكهرباء وت�صرف �شحنتها القاتلة �إىل جوف الأر�ض
�أ�شرطة معدنية
ّ
ب�سالم بعيد ًا عن املبنى لأن الطاقة املُذهلة لل�صاعقة قادرة على تدمري � ّأي �شيء
يقف يف طريقها.
وقد يتع ّر�ض ال�شخ�ص لل�صعقة �أثناء �سريه فوق �سهل منب�سط �أو وقوفه يف ماء
َ�ض ْحل ،حيث ي�صبح ج�سمه �أكرث الأ�شياء املوجودة حوله �إرتفاع ًا ،فيه ّيئ لل�صواعق
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ِّ

�أق�صر الطرق املو�صلة لتفريغ �شحنتها يف الأر�ض ،كما �أن احلقول
املك�شوفة �أو الرطبة وح ّمامات ال�سباحة وال�سواحل واملباين الق�صرية
عتب بالغة اخلطورة وت�ش ّكل الأ�شجار املنعزلة
غري املحم ّية واخليام ُت َ
الواقعة فوق قمم التالل خطر ًا ،لأنها جتذب ال�صواعق ويكون للتيار
الكهربائي ال�ساري يف جذبها ت�أثريات قو ّية ج ّد ًا تكفي لقتل �شخ�ص يقف
�إىل جوارها �أو يجل�س حتتها.
اإلجراءات الوقائية في مواجهة تق ّلبات الطقس

عند ال�شعور بوجود ظروف ج ّوية غري �إعتيادية يجب الت�ص ّرف بوعي
و حذر و�إتباع �سل�سلة من اخلطوات التي ت�ضمن ال�سالمة �أو تقلل من
أهم هذه اخلطوات
م�ستوى املخاطر التي قد تنتج عن هذه الظروف و� ّ
هي كما يلي:
 .1متابعة الن�شرات اجل ّوية عرب و�سائل الإعالم املحلية ومواقع التوا�صل
االجتماعي.
 .2ت�أجيل �أ َّية �أعمال �أو ن�شاطات خارج املنزل ،وهذه �أف�ضل طريقه
لتج ُّنب الوقوع يف م�آزق خطرية.
 .3عدم مغادرة املنزل �إ ّال عند ال�ضرورة الق�صوى وعدم ال�سماح
للأطفال باللعب خارج املنزل.
 .4الت�أ ّكد من �أن جميع النوافذ والأبواب اخلارجية وغريها من املنافذ
قد �أحكم �إغالقها ب�شكل جيد.
 .5الت�أ ّكد من جهوزية حقيبتي الإ�سعاف والطوارئ وتوفري و�سائل الإنارة
الإحتياطية مثل م�صباح يدوي �أو �شموع لإ�ستخدامها عند احلاجة
ال�سيما عند انقطاع التيار الكهربائي.
 .6ف�صل التيار الكهربائي عن كافة الأجهزة املنزلية حلمايتها وتفادي
مرور التيار الكهربائي الذي حتمله ال�صواعق عرب �شبكة املنزل.
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.7

.8

.9

جت ُّنب �إ�ستخدام الهواتف املتحركة �أو ال�سلكية خا�صة يف الأماكن املفتوحة � ّإل
يف حالة ال�ضرورة الق�صوى.
جت ُّنب الإ�ستحمام لأن الأنابيب ومتديدات احلمام ُيكن �أن تو�صل الطاقة
الكهربائية للربق.
االبتعاد قدر الإمكان عن النوافذ الزجاجية والأبواب والأج�سام املعدنية.

 .10الإ�ستعداد التام للإلتزام الفوري بتنفيذ التعليمات و�أوامر الإخالء ،التي
املخت�صة يف الدولة ،مبا�شرة �أو عرب � ٍّأي من و�سائل
ت�صدرها اجلهات املعن َّية
َّ
الإعالم.
وخالل التواجد خارج المنزل يجب التقيد بالتعليمات التالية:
.1

عند مالحظة وجود �إ�شارات لقرب حدوث عا�صفة كظهور غيوم ركاميه رعدية
�أو تكاثر �سريع للغيوم �أو مالحظة ما ي�شري �إىل �ضوء عام داكن ما ي�شبه قرب
الظالم وحدوث برق وزيادة يف �سرعة الرياح ،فهذه دالئل على �أن العا�صفة
يتوجب الدخول �إىل املنزل �أو اللجوء �إىل �أقرب
ال َّرعدية �أ�صبحت خطر عندها َّ
مبنى والدخول �إليه �أو اللجوء �إىل مركبة �شريطة �أن يكون �سقفها من معدن
و�إقفال الهاتف نهائ ّي ًا وعدم �إ�ستخدامه �إ ّال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ويجب
�أن تتذكر دائم ًا �أنّ الربق قد ي�ضرب �أو ُي�صيب مناطق تبعد عدة �أميال عن
مكان الغيمة ،كما يجب احلذر من الغيوم ال َّرعدية حتى لو مل تكن فوق الر�أ�س
�أو قريبة منه.
القيادة بحذر �شديد على الطرقات خوف ًا من حدوث الإنزالقات �أو �إختفاء معامل
الطريق وحمدودية الر�ؤية يف حال �إ�ستدعت احلاجة ال�ضرورية لإ�ستخدام
املركبة.
التحرك فور ًا �إىل �أقرب مبنى �أو مركبة من �أجل احل�صول على ملج�أ �آمن.

.4

جتنب العمل �أو الوقوف يف املناطق املرتفعة� ،أوعلى �أ�سطح املباين وتلك التي
ُّ
حتت الإن�شاء.

.2

.3
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.5

البحث عن مكان منخف�ض �آمن وجت ُّنب الوقوف حتت الأ�شجار
العالية واملنفردة والأبراج و�أعمدة الإنارة والهاتف ورافعات اللوحات
املعدنية �أو �سواها.

.6

االبتعاد عن جميع �أدوات الزراعة املعدنية� ،أو املركبات ال�صغرية
كالدراجات الهوائية �أو النارية �أو عربات الغولف.
البقاء بعيد ًا عن املناطق امل�س َّيجه ب�أ�سالك معدنية� ،أو �أ�سالك ن�شر
الغ�سيل املعدنية والأنابيب املعدنية على �إختالف �أ�شكالها و�أحجامها
وكذلك عن خطوط ال�سكك احلديدية.

.8

التوجه �إىل ال�شواطئ �أو ال�سباحة يف املياه املتدفقة �أو الربك
عدم ّ
والإبتعاد عن جماري الأودية وال�سدود.

.9

عند التواجد يف غابة �أو مكان فيه �أ�شجار كثرية �أو مكان مفتوح
كواد �أو ما �شابه �أو حفرة
�سهل يجب البحث عن منطقه منخف�ضة ٍ
حتيط بها �شجريات �صغرية وكثيفة واللجوء �إليها �إىل �أن تزول
العا�صفة.

.7

25

 .10يف حالة التواجد مع جمموعة من الأفراد يف منطقه مك�شوفة ،يجب على
اجلميع �أن يتف َّرقوا عن بع�ضهم ولتبقى امل�سافة بني �شخ�ص و�آخر عدة �أمتار.
 .11عدم ا�ستخدام � ّأي من �أنواع املركبات للتنقل يف املناطق املغمورة باملياه ،ذلك
�أن املياه اجلارفة ُيكن �أن تت�س َّبب يف فقدان ال�سيطرة على قيادة املركبة.
� .12ضرورة البقاء بعيد ًا عن خطوط الطاقة الكهربائية عند هطول الأمطار
الغزيرة حيث �أن �إنقطاع هذة اخلطوط ال يعني �أنها �آمنة.
 .13عند هبوب ال ِّرياح ال�شديدة �أثناء قيادة املركبة ،يجب �إيقاف املركبة يف مكان
�آمن ومغادرتها ،واللجوء �إىل �أقرب مكان �آمن واالحتماء به ريثما ي�ستق ّر
الو�ضع ،فمن املمكن �أن تت�س َّبب ال ِّرياح ال�شديدة يف �إنقالب املركبة.
 .14االبتعاد عن مناطق املياه املفتوحة مثل الأنهار والبحريات وامل�سابح ومغادرة
البحر فور ًا �إىل الياب�سة.
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وهناك جمموعة من الإجراءات الدورية يجب القيام بها كخطوات
وقائية �ضرورية ملواجهة تداعيات �أية تق ّلبات مناخية ومن �أه ّمها:
 .1الك�شف الدوري على املبنى خا�صة اجلدران والأ�سقف و�إ�صالح � ّأي
خلل فيها.
.2

جتهيز املبنى مبانع ال�صواعق.

.3

تفقد قنوات ت�صريف املياه و�إجراء ال�صيانة الدورية والالزمة
للتمديدات الكهربائية و�شبكات املياه.

.4

�إ�صالح �أي �أعطال يف الأبواب والنوافذ اخلارجية مثل ال�شقوق
والك�سور والثقوب والتي ت�سمح بت�سرب الهواء �أو الأمطار �إىل داخل
املنزل.

.5

تثبيت الأج�سام القابلة للتطاير ج ّراء ال ِّرياح ال�شديدة ،كالألواح
املعدنية و�صحون �إلتقاط قنوات املحطات التلفزيونية وغريها.

.6

�إزالة الأ�شجار التالفة �أو الهزيلة والفروع التي قد ت�سقط �أثناء
حدوث العوا�صف ال َّرعدية ال�شديدة خوف ًا من ت�س َّببها يف املزيد من
الإ�صابات والتلف.

وقد �أ�شارت الإح�صائيات خالل ال�سنوات املا�ضية �إىل �أن العدد الأكرب
من الذين قتلوا �أو �أ�صيبوا من �صواعق الربق وما يتبعها ،كانوا �إ ّما يف
قارب �أثناء نزهة �أو �صيد �أو ي�سبحون �أو يلعبون الغولف �أو كرة القدم �أو
ق�ص احل�شائ�ش
ميتطون دراجات �أو واقفني حتت �شجره �أو يقودون عربة ّ
�أو يتحدثون بوا�سطة الهاتف �أو ميتطون ح�صان ًا �أو يت�س َّلقون اجلبال.
دور الجهات المعن َّية

لكل حدث جهته القيادية واجلهات املعن َّية به ويف حاالت تق ّلب الطق�س
و�سوء الأحوال اجل ّوية يلعب الدفاع املدين دوره كـجهة قيادية ،بالتعاون
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والتغي
مع املركز الوطني للأر�صاد اجل ّوية والزالزل ووزارات الداخلية وال�صحة
ّ
املناخي والبيئة والطاقة والهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت والهيئة العامة
للطريان املدين.
وكما يف جميع احلاالت الطارئة ،تقوم اجلهات القيادية واملعن َّية بدور �أ�سا�سي
ت�شريعي و�إجرائي مثل �سن القوانني وو�ضع اخلطط وذلك بناء على �سج ّل املخاطر
الطبيعية كخطوات �إ�ستباقية وقائية وم�ستدمية ومتهيد ًا لتطبيقها وتنفيذها عند
موجه
وقوع �أي طارئ ,و�أي�ض َا للجهات املعنية دور هام �آخر وهو توعوي �إر�شادي َّ
مبا�شرة �أو عرب و�سائل التوا�صل وو�سائطه �إىل اجلمهور.
وعند وقوع احلدث َّ
تتدخل اجلهات املختلفة،ك ّل يف �إطار مهامه املُح َّددة له �سلف ًا
وبالتن�سيق مع اجلهات املعن َّية الأخرى.
دور األفراد

تفر�ض احلالة على الأفراد الت�ص ُّرف مب�س�ؤولية تامة ،وبوعي و�إدراك للمخاطر
التي قد تنجم عن �أ َّية خطوة غري مدرو�سة لذا ف�إن اال�ستعداد املُ�سبق ملواجهة �أ َّية
تق ّلبات مناخية ُمتملة هو عن�صر �أ�سا�س يف �ضمان ال�سالمة والبعد ع ّما قد يرفع
من ن�سبة اخل�سائر فمن ال�ضروري الإلتزام التام بالتعليمات والإر�شادات التي
ت�صدر عن اجلهات املعن َّية.
ويف هذا الإطار ف�إن التعاون بني الأفراد واجلهات املعن َّية والتجاوب ال�سريع مع
الإجراءات التي تتخذها هذه اجلهات هي العامل الرئي�س ل�ضمان ال�سالمة العامة،
َ
واحل ّد من املخاطر والأ�ضرار.
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تكون ال ّرياح الشديدة
ّ

ال ِّرياح هي حت ّرك �أو �إنتقال الكتل الهوائية يف الإجتاه الأفقي ،وذلك نتيجة
للإختالف يف ال�ضغط اجل ّوي بني مكان و�آخر ،فهي تتح ّرك مت�سارعة من مناطق
ال�ضغط املرتفع �إىل تلك ذات ال�ضغط املنخف�ض.
وال ِّرياح جزء من الطق�س فاليوم احلار الرطب قد يتح َّول فج�أة �إىل بارد �إذا ما
ال�سحب املُ َح َّملة بالربق واملطر عند �إلتقاء
ه ّبت ال ِّرياح من منطقة باردة وقد تتكون ُّ
ال�سحب بعيدً ا وت�سمح
الهواء البارد بالهواء احلار الرطب وقد تدفع رياح �أخرى ُّ
لل�شم�س ب�أن تدفئ الأر�ض مرة �أخرى وميكن للرياح �أن حتمل العا�صفة الهوجاء
�إىل م�سافات بعيدة.
التغيات املناخية على �سطح الأر�ض� ،إذ
ال�سبب الأ�سا�س يف ّ
و ُت َع ّد �أ�شعة ال�شم�س َّ
�أنها تعمل على ت�سخني الهواء ومت ُّدده وبالتايل يق ّل �ضغطه ،كما وحتدث ال ِّرياح
نتيجة الت�سخني غري املت�ساوي للغالف اجلوي عن طريق الطاقة املنبعثة من
ال�شم�س التي جتعل الهواء الذى يعلو املناطق احلارة يتم َّدد ويرتفع فيح ّل حمله
هواء من املناطق الأبرد.
ومتتاز ال ِّرياح بخ�صائ�ص هي:
ال�سرعة :وتقا�س ب مرت/الثانية �أو عقدة�/ساعة والعقدة تعادل  1.852كيلومرت
يف ال�ساعة �أي واحد ميل بحري يف ال�ساعة.
�ش َّدة ال ِّرياح :قدرتها على حتريك ج�سم ما �إىل م�سافة مع َّينة ووحدة قيا�سها
هي كيلوغرام لكل مرت مكعب.
وهناك عوامل تتح َّكم يف �سرعة ال ِّرياح و�ش َّدتها وهي:
.1
.2
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االختالف يف ال�ضغط اجل ّوي فك ّلما زاد االختالف زادت �سرعة الرياح.
نق�صت الكثافة زا َدت �سرعة الهواء ،فالهواء البارد
�أثر كثافة الهواء ،فكلما َ
�أكرث كثافة من ال�ساخن واملُ�شبع ببخار املاء �أكرث كثافة من اجلاف.
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.3

ّ
يحتك مبا�شرة مع
�أثر االحتكاك على �سطح الأر�ض ،فالهواء
الت�ضاري�س وك ّلما زاد االحتكاك ق َّلت ال�سرعة.

على الأغلب تتزايد �سرعات ال ِّرياح بزيادة االرتفاع ،و�إن كانت هناك
بع�ض احلاالت التي تكون فيها هذه القاعدة معكو�سة ،وعلى الأخ�ص يف
املم ّرات اجلبلية حيث تتح ّرك طبقات الهواء املال�صقة ل�سطح الأر�ض
ب�سرعات �أقل بكثري من املناطق املرتفعة ب�سبب االحتكاك الناجت بني هذه
الطبقات من �سطح الأر�ض.
وتهب ال ِّرياح يف الن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية يف �إجتاه دوران عقارب
ّ
ال�ساعة حول مناطق ال�ضغط املرتفع ،ويف الن�صف اجلنوبي تكون يف
�إجتاه معاك�س حول مناطق ال�ضغط املنخف�ض.
ت�ص َّنف ال ِّرياح �إىل درجات ح�سب �ش َّدتها و�سرعتها .والعا�صفة هي
ال�سرعات العالية.
ال ِّرياح ذات ُ
تهب ال ِّرياح ب�صفة منتظمة �إما دائمة
ويف بع�ض مناطق الكرة الأر�ضية ّ
�أو مو�سمية.
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و�أنواع الرياح �أربعة وهي:
 .1دائمة
 .2مو�سمية �صيفية
� .3شتوية حم ّلية
 .4ويومية ن�سيم َبر� ،أو بحر� ،أو جبل �أو وادي.
وقد مت َّكن الإن�سان عرب التاريخ من �إ�ستغالل ال ِّرياح ب�ص َور متعدِّ دة ف�سخرها لتكون
م�صدر ًا للطاقة وت�سيري الطواحني الهوائية و توليد الطاقة وكقوة دافعة لل�سفن
ال�شراعية والطائرات.
الرياح
تداعيات ِّ

تتح َّرك الرياح وفق ًا ل�ش َّدتها واجتاهها وت�ؤ ّثر يف طريقها وب�شكل متفاوت على كل ما
يقع على �سطح الأر�ض وت�ضاري�سها من �أج�سام مثل الب�شر وال�شجر واملبان وغريها
كما تدفع الغيوم �أثناء حت ّركها مت�س ِّببة �أحيان ًا -يف هطول �أمطار وت�ساقط ثلوج.
وتلعب ال ِّرياح دور ًا �أ�سا�س يف عملية ت�ش ّكل الغيوم ،فهي حتمل بخار املاء من �سطح
البحار واملحيطات �إىل طبقات اجل ّو العليا ،ولكن ذ ّرات املاء هذه حتتاج �إىل جتميع
لل�سحاب فال ِّرياح حتمل
وتكثيف لكي تت�ش َّكل هذه الغيوم وهنا ي�أتي تلقيح ال ِّرياح ّ
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دائم ًا معها ذ ّرات الغبار وامللح الناعمة ،وعندما ت�صعد هذه الذرات
�إىل اجل ّو والرتفاع عدة كيلومرتات حيث درجة احلرارة منخف�ضة ج ّد ًا
تتج َّمع حولها ذرات املاء لت�ش ِّكل قطرات وبالتايل تت�ش َّكل الغيوم الثقيلة
التي تزن �آالف الأطنان.
وقد ت�س َّبب ال ِّرياح يف حدوث �أمواج بحرية عالية ،كما قد تًلحق �أ�ضرار ًا
باملحا�صيل الزراعية والنباتية من حيث ت�أثريها يف �إنخفا�ض درجات
احلرارة.
الرياح
مخاطر ِّ

قد ُتدث الرياح وفق ًا لق ّوتها و�سرعتها �أ�ضرار ًا يف املنازل واملن�ش�آت
العامة ،حيث ُيكن �أن تت�س َّبب يف تطاير نوافذ املنازل و�أبوابها والأج�سام
غري املث َّبتة على �أ�سطح املباين وحولها مثل �ألواح �إلتقاط املحطات
الف�ضائية ومعدات وخم ّلفات منزلية وغريها وقد ت�ؤ ّدي �إىل �سقوط
وتك�سر �أغ�صان الأ�شجار يف ال�شوارع واحلدائق و�إقتالع اللوحات
ُّ
الإر�شادية و�إ�شارات املرور ومظالت مواقف ال�سيارات وت�ض ُّرر �أعمدة
الإنارة وتلف وتقطيع الأ�سالك الكهربائية والهاتفية و�سقوطها كما قد
تت�س َّبب يف �إنقالب املركبات و�إعاقة حركة ال�سري والطريان وو�سائل النقل
البحري.
الرياح ومواجهة آثارها
كيفية التعامل مع ِّ

قد ي�ؤدِّي هبوب ال ِّرياح والعوا�صف �إىل �سل�سلة من املخاطر على الأرواح
واملمتلكات واملن�ش�آت العامة وهذا يعود �إىل م�ستوى ِ�ش َّدتها و�سرعتها،
واال�ستعداد لها يبد�أ عرب خطوات و�إجراءات وقائية دورية يجب القيام
بها ُم�سبق ًا متهيد ًا لتفادي الأ�ضرار التي قد تنجم عنها �أو التخفيف منها
عند حدوثها .ولع ّل ال َك�شف امل�ستم ّر على الأبواب والنوافذ والتجهيزات
املنزلية اخلارجية ،واملع ّدات واملن�ش�آت املحيطة بامل�سكن ،والعمل على
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�إ�صالح التالف منها ،والت�أ ّكد من ذلك ب�شكل دوري ،هو ال�سبيل الأف�ضل لتفادي
�أ�ضرار تق ّلبات الطق�س عموم ًا.
وعند تو ُّقع هبوب الرياح� ،أو ال�شعور ببدء هبوبها ،يجب البقاء يف املنازل �أو داخل
املباين وعدم مغادرتها � ّإل عند ال�ضرورة الق�صوى و�إتباع التعليمات ال�صادرة عن
اجلهات املعن ّية ،والتعاون معها.
دور الجهات المعن َّية

تكون غرف العمليات اخلا�صة باجلهات املعن َّية يف جميع �أنحاء الدولة مت� ّأهبة
للحدث وعلى توا�صل يف ما بينها لتن�سيق اجلهود وم�ساندة فرق الطوارئ
املحلية بالإمكانات الالزمة عرب مركز العمليات الوطني يف «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،ومع اجلهات العاملة يف كل �إمارة لتحديد
الأدوار وامل�س�ؤوليات والوقوف على م�ستويات اجلاهزية الق�صوى وتفعيل
اخلطط والإجراءات الالزمة للتعامل مع احلالة الطارئة ومل�ساعدة اجلمهور
وتقدمي الإ�سعافات وخدمات الإنقاذ للم�صابني واملت�ض ّررين وتنظيم عمليات
الإخالء عند ال�ضرورة.
ويف ٍّ
املخت�صة �إىل التوا�صل مع اجلمهور وتوجيهه
خط موازٍ تلج�أ اجلهات املعن َّية
َّ
لإتباع التعليمات والإر�شادات ،مبا�شرة �أو من خالل و�سائل االت�صال املقروءة
املخت�صة ل�ضمان
وامل�سموعة واملرئية والتوا�صل االجتماعي ،والتعاون مع اجلهات
َّ
�سالمة الأفراد واملجموعات.
املخت�صة ك ٌّل يف جمال تخ�ص�صه ب�إزالة املخلفات
وعند هدوء الر ّياح تقوم الفرق
َّ
التي خلفتها الرياح يف ال�شوارع كالأ�شجار واللوحات الإعالنية والإر�شادية
و�أعمدة الإنارة املت�ضررة وغريها وفتح الطرقات وت�سهيل مه ّمة الأهايل يف رفع
الأ�ضرار و�إ�صالح ما �أف�سدته الرياح و�صو ًال �إىل مرحلة التعايف التام.
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ِّ

دور األفراد

�إن مه ّمة مواجهة خماطر ال ِّرياح والعوا�صف ال تقع فقط على كاهل
ال�سلطات الر�سمية ،فللأفراد دور �أ�سا�س يف الوقاية من هذه املخاطر
خت�صة
ذلك �أن امل�س�ؤوليات ِ
اجل�سام امللقاة على عاتق ال�سلطات املُ َّ
والإجراءات التي تقوم بها قد ال حت ِّقق �أهدافها يف �ضمان ال�سالمة
للمجتمع واملمتلكات العامة واخلا�صة دون �أداء الأفراد لأدوارهم بوعي
وم�س�ؤولية.
إرشادات في مواجهة الرياح
.1

�إتخاذ الإحتياطات امل�سبقة الالزمة ملواجهة ما قد ينجم عن ال ِّرياح.

.2

التغي
�ضرورة املتابعة امل�ستمرة للن�شرات اجلوية عند ال�شعور ببدء ّ
يف الطق�س.

.3

الإلتزام التام بالتعليمات والإر�شادات ال�صادرة عن اجلهات املعن َّية،
عرب خمتلف و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي.
الت�أ ّكد من ثبات املعدات والتجهيزات امللحقة باملنزل وما ُيحيط به.

.4
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.5

الإلتزام بالبقاء يف املنزل وعدم مغادرته �إال عند ال�ضرورة الق�صوى.
ّ
توخي احلذر وخف�ض ال�سرعة وترك م�سافة فا�صلة كافية مع املركبات الأخرى
�أثناء قيادة املركبة ال�سيما على الطرقات ال�سريعة ،حيث ب�سبب ن�شاط ال ِّرياح
�إثارة للغبار والأتربة مما ي�ؤ ّدي �إىل انخفا�ض مدى الر�ؤية الأفقية.

.7

عدم �إرتياد البحر وال�شواطئ.
جت ُّنب �أماكن جريان الأودية ومناطق جت ُّمع املياه.

.6

.8
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األمطار
ّ
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والسيول والفيضانات
تكون األمطار
ّ
ّ

أهم �ضرورات احلياة ،فبدونه متوت الأر�ض التي تعي�ش عليها
ي�ش ِّكل ا َمل َط ُر �أحد � ّ
ال�س ُحب يف
جميع الكائنات احل َّية ،وهو �أحد �أ�شكال قطرات املاء املت�ساقطة من ّ
ال�سماء وتتفاوت قطرات املطر من حيث �أحجامها �إىل حدٍّ كبري كما تتفاوت يف
�سرعة �سقوطها ،والقطرة الأكرب هي الأ�سرع يف الت�ساقط وي�ؤ ّدي �إجتاه ال ِّرياح دور ًا
هام ًا يف كمية بخار املاء التي حتملها هذه الرياح.
تن�ش�أ الأمطار من بخار املاء يف الغالف اجل ّوي ويتكون بخار املاء عندما تت�سبب
حرارة ال�شم�س يف تبخر املاء من املحيطات وغريها من امل�سطحات املائية فيربد
الهواء الرطب الدافئ عندما يرتفع وتقل كمية البخار التي ميكنه حملها وت�سمى
درجة احلرارة التي ال ميكن للهواء عندها� ،أن ي�ستوعب كمية �إ�ضافية من الرطوبة
نقطة الندى ،ف�إذا �إنخف�ضت درجة احلرارة �إىل ما دون نقطة الندى يتكاثف
بخار املاء على �شكل رذاذ م�شكال ال�سحب ويتكاثف بخار املاء على �شكل ج�سيمات
متناهية يف ال�صغر ت�سمى نويات التكاثف وتت�ألف هذه النويات من الغبار و�أمالح
البحار واملحيطات وبع�ض املواد الكيميائية املنبعثة من امل�صانع وعوادم ال�سيارات،
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وعند تكاثف بخار املاء تنطلق حرارة جتعل ال�سحب �ساخنة وي�ساعد هذا
الت�سخني على دفع ال�سحب �إىل �أعلى وبذلك ت�صبح �أكرث برودة.
وهناك ثالثة �أنواع من الأمطار:
.1

الت�صاعدية :هي التي حتدث نتيجة مت ُّدد الهواء ال َّرطب القريب من
�سطح الأر�ض.

.2

الت�ضاري�سية :هي التي حتدث ب�سبب �إلتقاء ال ِّرياح ال َّرطبة القادمة
من البحر مبناطق مرتفعة.

.3

الإع�صارية :وتنتج عن �إلتقاء رياح خمتلفة يف درجة حرارتها
ورطوبتها.

والفي�ضان :هو تراكم �أو تزايد املياه التي تغمر الأر�ض وخروج
خ�ص�صة لها على �إ�ستيعابها وهو �أي�ض ًا:
املياه عن قدرة املجاري املُ َّ
الزيادة املفاجئة يف م�ستوى من�سوب مياه البحار �أو البحريات �أو
الأنهار �أو ال�سواقي الناجتة عن الهطول الغزير للأمطار �أو عقب
الزالزل ،وك ّلما زادت �سرعة جريان املياه �إزداد معها كمية الفي�ضان
والعك�س �صحيح.
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ال�سيول والفي�ضانات �ضارة لأنها قد ت�ؤ ّدي �إىل خ�سائر كبرية يف
وتكون معظم ّ
الأرواح واملمتلكات مثل املنازل واملوا�شي وال�سيارات واملن�ش�آت العامة واملباين
واجل�سور والأنفاق وخطوط الهاتف والتيار الكهربائي كما ت�ؤدي �إىل جرف الطبقة
العليا للرتبة فعلى امل�ستوى الب�شري ،قد تت�س َّبب الفي�ضانات بحاالت وفاة نتيجة
الغرق �أو ال�صعق بالتيار الكهربائي� ،أو نتيجة للأوبئة والأمرا�ض التي تنت�شر ب�سبب
التل ّوث املُحتمل ملياه ال�شرب ،كما قد تت�س َّبب يف حدوث نقْ�ص حاد يف املواد الغذائية
ال�سيما يف املناطق التي حتا�صرها املياه وي�صعب الو�صول �إليها ب�سهولة �أو نتيجة
لغرق املحا�صيل الزراعية وبالتايل تلفها.
ال�سيول والفي�ضانات عرب
وميكن للخرباء ومراكز الأر�صاد اجلوية تو ّقع ح�صول ّ
متابعتهم للتقلُّبات اجلوية املُختلفة وبالتايل التنبيه �إىل املخاطر املُحتملة ،لكن
�إتخاذ �إجراءات احليطة واحلذر �ضروري ًا وواجب ًا على امل�ستويني الفردي واجلماعي
لتاليف وقوع �أ�ضرار �أكرب وت�أتي ال�سرعة يف تنفيذ عمليات الإخالء يف مق ّدمة هذه
الإجراءات.
تداعياتها

ت�ساهم الأمطار يف تنظيف الهواء من الغبار وامللوثات الكيميائية و من املُمكن �أن
تكون �ضا ّرة �أي�ض ًا ،مثل ظاهرة املطر احلم�ضي التي تت�شكل عندما تتفاعل الرطوبة
مع �أوك�سيد النيرتوجني وثاين �أوك�سيد الكربيت وتنبعث هذه املواد الكيميائية من
املركبات وامل�صانع وحمطات توليد الطاقة وتعمل هذه الأمطار على تلويث مياه
البحريات واجلداول م�ش ّكلة بذلك خطورة على احلياة املائية.
مخاطرها

قد تت�س َّبب الأمطار وما ينتج عنها من �سيول وفي�ضانات يف العديد من املخاطر
والأ�ضرار مثل:
.1

40

�صحية ت�صيب الب�شر كالأنفلونزا
�إنخفا�ض يف درجة احلرارة و�إنت�شار لعوار�ض ّ
وغريها.
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ِّ

� 		 .2إنهيار ال�سدود التي تختزن كميات كبرية من املياه.
 		 .3ت�ساقط كميات من ال�صخور يف املناطق اجلبلية ب�إجتاه املناطق
الأقل انخفا�ض ًا.
� 		 .4إنهيار املنازل ال�سيما تلك القدمية منها.
� 		 .5إحداث �أ�ضرار يف امل�ساكن واملمتلكات ال�سيما يف حالة التهاون يف
�إجراء الك�شف وال�صيانة الدورية عليها.
 		 .6الت�أثري على �شبكات الطاقة الكهربائية وخطوط الإت�صاالت ورمبا
�إنقطاع التيار واخلطوط الهاتفية.
 		 .7انهيار بع�ض اجل�سور و�إجنراف الطرق املع َّبدة بفعل قوة �إندفاع
ال�سيول املحملة باحلجارة والأتربة.
ّ
تفجر �أنابيب املجاري نتيجة عدم قدرتها على حت ّمل �ضغط التدفق
ُّ 		 .8
الهائل للمياه.
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� 		 .9إقفال ال�شوارع َ
و�ش ّل �أو �إعاقة حركة تن ّقل النا�س والن�شاطات املختلفة و�إحداث
�إختناقات مرورية م�ؤ ّقتة.
 .10وقوع حوادث مرورية و�سقوط �ضحايا ال�سيما نتيجة �إختفاء معامل ال�شوارع
بفعل ارتفاع من�سوب املياه املتد ّفقة عليها.
 .11عزل مناطق و�أحياء عن غريها وحما�صرة ال�سكان داخل منازلهم.
 		.12ت َلف يف احلقول والب�ساتني واملزروعات والنباتات واملحا�صيل واملن�ش�آت
والتجهيزات.
دور الجهات المعن ّية

تقوم اجلهات املعن َّية ويف مقدمتها «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» مبتابعة احلالة اجل ّوية عن كثب من خالل التن�سيق مع اجلهات املعن َّية
من بينها وزارة الداخلية واملركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل ورفع حالة
الإ�ستعداد واجلاهزية لدى فرق الطوارئ يف جميع �إمارات الدولة �إىل الدرجة
ّ
والتدخل ال�سريع يف احلاالت الطارئة وفق اخلطط املر�سومة واملُعت َمدة
الق�صوى
م�سبق ًا والتعامل مع تبعات الأ�ضرار التي قد تلحق ببع�ض املرافق احليوية وال�سكنية،
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�إ�ضافة �إىل ذلك تعمل اجلهات املعن ّية على مدار ال�ساعة لإ�ستقبال
املعلومات والبيانات اخلا�صة بحاالت خمتلف املناطق وحتليلها متهيد ًا
املخت�صة وتقدمي كافة �أنواع الدعم
ملعاجلة التط ّورات من خالل الفرق
َّ
وال�سيول والفي�ضانات،
وامل�ساعدة للجمهور وللوقاية من خماطر الأمطار ّ
تلج�أ ال�سلطات واجلهات املعن ّية �إىل �سل�سلة من اخلطوات والإجراءات
الإ�ستباقية ،ويف مق ّدمتها:
.1

.2

احلر�ص على ت�أ�سي�س بنية حتتية متط ِّورة ووفق موا�صفات عاملية
�إ�ستناد ًا �إىل �أحدث الدرا�سات والتجارب يف املجال.
الت�أ ّكد الدائم من تنفيذ اخلطط التي جرى و�ضعها ب�شكل م�سبق.

.3

ّ
للتدخل ال�سريع عند
تخ�ص�صة وتدريبها ومتكينها
ت�أهيل فرق ُم ِّ
احلاجة والت�ص ّرف وفق ًا ملقت�ضى كل حالة.

.4

القيام بعمليات دورية لتنظيف القنوات واملجاري من النفايات
والروا�سب الأخرى التي تعيق مرور املياه و�إن�سيابها ب�سهولة و�سال�سة
فى جميع الأحياء واملدن.
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.5

�إجراء جتارب دورية لإختبار قدرات الأنفاق والقنوات واملجاري على �إ�ستيعاب
كميات مياه الأمطار الكبرية ،وذلك بهدف احل�ؤول دون ح�صول جت ّمع لكميات
املياه املت�ساقطة.

.6

تزويد اجلهات مب�ضخات متط ّورة ل�شفط ما قد يتج َّمع من مياه الأمطار ل�ضمان
�سال�سة مرور املركبات واملحافظة على ال�سالمة العامة.

.7

و�ضع اخلطط الوقائية املُ ْ�سبقة ملواجهة الأمطار والفي�ضانات وت�أمني كافة
الطاقات واملع ّدات والآليات والأجهزة الالزمة املتاحة والت�أكيد على جاهزية
الآليات التي َّمت و�ضعها للتعامل مع �أيِّ تطور مفاجئ.

دور األفراد

وكما يف �أيِّ من حاالت الطوارئ والكوارث يلعب الأفراد دور ًا هام ًا قبل و�أثناء وبعد
وال�سيول والفي�ضانات �ضمان ًا ل�سالمتهم ،وحفاظ ًا على املمتلكات
موجات الأمطار ّ
ويف هذا الإطار يجب التقيد بالتعليمات التالية:
 		 .1الإلتزام باملوا�صفات واملقايي�س احلكومية عند اتخاذ القرار بالبدء يف بناء
املنزل وحتى �آخر مرحلة يف �إجنازه.
 		 .2الك�شف الدوري على هيكل املنزل ال�سيما الأ�سطح واجلدران اخلارجية للت�أ ّكد
من �سالمته ل�ضمان عدم ت�س ُّرب مياه الأمطار �إىل داخله.
 		 .3الت�أ ّكد على الدوام من �إحكام �إقفال الأبواب والنوافذ اخلارجية والإ�صالح
الفوري لأيِّ خلل فيها.
 		 .4البقاء داخل املكان املنزل �أو مكان العمل ومتابعة املحطات الإذاعية
والتلفزيونية وتتبع مواقع التوا�صل الإجتماعي للإطالع على التطورات
والإ�ستعداد لتنفيذ التعليمات التي ت�أتي من اجلهات املعن َّية مثل ال�شرطة
والدفاع املدين.
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فـي مواجهة تقلّبات الطقس واألحوال
ِّ

 		 .5يجب مغادرة املنطقة يف �أ�سرع وقت ُمكن �أو االبتعاد عن الأماكن
رب �أثناء العا�صفة
املُنخف�ضة واختيار املرتفعة منها �إذا تواجدت يف ال ّ
املطر ّية وعدم اللجوء �إىل املغامرة واتخاذ �أق�صى درجات احليطة
واحلذر ،ل�ضمان �سالمتك.
 		 .6التعامل الإيجابي مع الأجهزة املعن ّية يف الدولة والتق ّيد بتعليمات
ال�سالمة للمحافظة على الأرواح واملمتلكات.
 		 .7عدم املغامرة واخلروج �إىل املناطق َ
املت�ض ِّررة ال�سيما تلك التي
تغمرها املياه مثل الأودية وال�سدود والإبتعاد عن جماري الأنهار
والأماكن اخلطرة واملع َّر�ضة لل�سيول.
 		 .8ا�ستقاء املعلومات من امل�صادر الر�سمية وعدم تداول �أو نقل �أ َّية
معلومات جمهولة امل�صدر.
 		 .9عند االعتقاد ب�أنه من اخلطر البقاء يف املنزل لوجوده يف منطقة
ُمنخف�ضة يجب املحافظة على الهدوء واالت�صال بال�شرطة (� )999أو
الدفاع املدين ( )998لتزويدها باملعلومات الالزمة للم�ساعدة والإخالء
الفوري.
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�	.10إذا تواجدت خالل هذة احلالة الطارئة داخل مركبة فيجب الت�ص ُّرف بوعي
تام وبحذر �شديد واالنتباه �إىل م�ؤ�شرات الفي�ضان وجت ُّنب القيادة يف الأماكن
خ�صي�ص ًا من �أجل �سالمتك ،و�إذا ما
اخلطرة وحول احلواجز ،لأنها و�ضعت ِّ
علقت املركبة يف منطقة يرتفع من�سوب املياه فيها ،فيجب مغادرتها ب�سرعة
وعلى الفور وتركها حيث هي وحماولة الو�صول �سري ًا �إىل منطقة �أكرث �إرتفاع ًا
ومن ّثم الإت�صال ب�إدارة الدفاع املدين �أو ال�شرطة �إذا ما كانت هناك حاجة
للم�ساعدة.
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إرتفاع درجات الحرارة

47

تكون إرتفاع درجة الحرارة
ّ

حتدث الف�صول الأربعة ،ال�شتاء ،الربيع ،ال�صيف ،اخلريف خالل ال�سنة نتيجه
لدوران الأر�ض حول ّ
ال�شم�س دورة كاملة ،حيث يحدث �إختالف يف زاوية �سقوط
�أ�شعة ال�شم�س على الأر�ض ،ويتبع ذلك �إختالف يف درجات احلرارة والأحوال
املناخية من �شهر �إىل �آخر وهذه الف�صول هي تق�سيم لل�سنة �إعتماد ًا على املناخ.
وترتفع درجات حرارة الطق�س عاد ًة خالل ف�صل ال�صيف حيث ت�ساوي زاوية
ال�سقوط  90درجة .ونتيجة لذلك يحدث �ضغط مرتفع يف طبقات اجلو العليا
و�إرتفاع يف ن�سبة الرطوبة تزيد على  %90ويف الغالب ي�أتي الإرتفاع يف درجات
احلرارة خالل �ساعات النهار فيما تنخف�ض لي ًال ،لهذا وحر�ص َا من دولة الإمارات
العربية املتحدة على �سالمة كل من يقيم على �أر�ضها ،ونظر َا للإرتفاع الكبري
يف درجات احلرارة �صيف َا فقد حظرت اجلهات املعنية قانوني ًا العمل يف املناطق
املك�شوفة خالل ف�صل ال�صيف من ال�ساعة  12.30ظهرا – ال�ساعة  15.00وذلك
بدء َا من  15يونيو اىل �سبتمرب من كل عام وذلك حتت طائلة امل�س�ؤولية لل�شركات
املخالفة.
وغني عن القول �إن للبيئة املحيطة بنا ت�أثري على �إختالف درجات احلرارة بني
�ساعات الليل والنهار �أو بني ف�صل ال�صيف وال�شتاء وهذه البيئة هي عبارة عن
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اجلوية الســ ِّيـئـة
فـي مواجهة تقلّبات الطقس واألحوال
ِّ

جميع الأج�سام املوجودة يف منطقة جغرافية معينة ت�شمل الأر�ض
والأ�شجار واملباين وغريها وهي تقوم ب�إ�ستيعاب احلرارة من �أ�شعة
ال�شم�س خالل النهار و�إطالقها �إىل اجلو ،وت�س ّمى هذه العملية �إنعكا�س
�أ�شعة ال�شم�س ،فك ّلما كانت كمية �إ�ستيعاب احلرارة �أكرث ك ّلما كانت كمية
�إنطالق احلرارة �أكرث مما ي�ؤ ّدي �إىل �إرتفاع يف درجات احلرارة وي�صبح
الطق�س احلار.
لكن خالل ال�سنوات والعقود القليلة الأخرية �أخذت هذه احلرارة يف
الإزدياد نتيجة ملمار�سات الإن�سان الالعقالنية ،ك�إزالة الغابات واملناطق
اخل�ضراء وتلويث البحار واملحيطات والإ�سراف يف حرق النفط وبقية
�أنواع الوقود الأخرى ،الأمر الذي زاد من ن�سبة ثاين �أوك�سيد الكربون
يف اجلو عن احلجم ال�ضروري ما �أ َّدى بدوره �إىل عدة م�شاكل �أخطرها
الإحتبا�س احلراري.
تداعيات ارتفاع درجات الحرارة

لالرتفاع يف درجات احلرارة نتائج قد تكون مد ّمرة ل�صحة الإن�سان
ومنط حياته ،وعلى �إقت�صاديات الدول ،وال�سيما قطاعات ال�صناعة
وال�سياحة والزراعة واملحا�صيل التي تكون عر�ضة للمخاطر نتيجة لأ�شعة
ال�شم�س القو ّية واجلفاف و�إمكانية ح�صول احلرائق.
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مخاطر إرتفاع درجات الحرارة

�إ�ضافة �إىل ن�شوب احلرائق وحدوث موجات من اجلفاف يف الرتبة ُتعترب خماطر
االرتفاع يف درجات احلرارة ،الأكرث �ش َّدة على �صحة الإن�سان مبا�شرة فهي تودِّي
�إىل ما يلي:
� 		 .1إزدياد متاعب امل�صابني ببع�ض الأمرا�ض نتيجة التع ّرق واجلفاف و ُيعترب
مر�ضى القلب والدورة الدموية من �أكرث الفئات تع ّر�ض ًا ملتاعب ال�صيف ،نظر ًا
�إىل ما ي�س ّببه ذلك من قلق وتوتر و�شعور بعدم الراحة ،ف�إرتفاع حرارة اجلو
ُيحدث مت ُّدد ًا يف الأوعية الدموية فتزداد ك ّمية ال ّدم التي ت�صل �إىل القلب ما
ي�ؤ ّدي �إىل زيادة عمله ومتطلباته من الغذاء والأوك�سيجني.
مما ُيفقده ك ّميات كبرية من ال�سوائل
� 		 .2إرغام اجل�سم على طرح املزيد من العرق ّ
تو�سع يف ال�شرايني لرتطيب اجللد واملحافظة على درجة حرارة
وي�ؤدي �إىل ّ
اجل�سم ،فمع زيادة ت�ص ُّبب العرق يفقد اجل�سم ماء كثري ًا وبع�ض املعادن ،من
بينها البوتا�سيوم وال�صوديوم ال�ضروريان ج ّد ًا لعمل الع�ضلة القلبية ،من هنا
ف�إن نق�ص املاء والأمالح املعدنية ي�ؤثر على وظيفتي القلب والكلى.
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اجلوية الســ ِّيـئـة
فـي مواجهة تقلّبات الطقس واألحوال
ِّ

 		 .3تعري�ض الإن�سان للإ�صابة باجللطات الدموية ذلك �أن التع ّرق الغزير
يزيد من لزوجة الدم.
� 		 .4إنت�شار �أمرا�ض الطفح اجللدي وت�ش ّنج الع�ضالت وتو ّرم ال�ساقني
واليدين و�إنقطاع التنف�س والتوتر والإغماء الناجت عن �إنخفا�ض
�ضغط الدم والإرهاق املفرط.
 		 .5تع ُّر�ض الإن�سان ل�ضربة ال�شم�س التي حتدث عندما يف�شل اجل�سم يف
�ضبط حرارته التي ت�ستمر يف الإرتفاع.
 		 .6الإ�صابة بالنزالت املعوية والتيفويد والإلتهاب الكبدي،حيث �أن �شدة
َ
احل ّر تدفع النا�س �إىل تناول امل�شروبات املثلجة ،التي غالب ًا ما تعمل
ال�سن هم �أكرث
حرارة اجلو على ف�سادها �أو تلوثها .والأطفال وكبار ِّ
الفئات ت�ض ّرر ًا حيث �إن البنية الأ�سا�سية لديهم تكون �ضعيفة.
دور الجهات المعن ّية

بالطبع ال يقت�صر دور اجلهات املعن َّية على الت�ص ّرف عند تو ُّقع قدوم
موجات َ
احل ّر ال�شديدة �أو مع �إقرتابها �أو خاللها فح�سب بل تبذل جهودها
اال�ستباقية عرب �إتخاذ �سل�سلة من الإجراءات واخلطوات الوقائية درء ًا
للمخاطر التي قد تنتج عن هذه املوجات وعلى امل�ستويني ،ال�سالمة
العامة ،و�ضمان �إ�ستمرارية الأعمال يف املرافق احليوية والأ�سا�سية
واملحافظة على املمتلكات واملن�ش�آت والبنى التحتية.
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ويف هذا الإطار ،ت�ضع هذه اجلهات خطط ًا و�إ�سرتاتيجيات ،وتعمل على توفري
الإمكانيات والتجهيزات الالزمة التي ت�ضمن لها �سرعة الإ�ستجابة يف التعامل
مع خمتلف حاالت الطوارئَ ،
واحل ّد قدر الإمكان من اخل�سائر والأ�ضرار الب�شرية
واملادية.
وتويل اجلهات املعن َّية �إهتمامها باجلمهور عرب �إر�شاده وتوجيهه للتعامل ال�سليم مع
حاالت َ
املخت�ص َ�صة
احل ّر ال�شديدة �ضمان ًا ل�سالمتهم ،وتبقي على ف َرقها ومن�ش�آتها
ّ
يف كامل جهوزيتها ،من حيث �إ�ستعدادها لإخماد احلرائق �أو لإ�ستقبال ومعاجلة
احلاالت اخلطرة �أو للتحرك والإنقاذ عند ح�صول � ّأي طارئ.
دور األفراد

يف حاالت َ
احل ّر ال�شديدة ،يلعب الأفراد دور ًا فاع ًال ل�ضمان �سالمتهم ،وعلى
عاتقهم تقع م�س�ؤوليات ُكربى ف�سالمتهم هي الهدف االول يف خمتلف تفا�صيل
يتوجب عليهم احليطة والت�ص ُّرف بحذر
مواجهة هذه احلاالت ،ويف هذا الإطار َّ
وبوعي تام والتق ُّيد ال�صارم بالتعليمات التي ت�صدر عن اجلهات املعن َّية.

كيفية التعامل معها ومواجهة آثارها

يف مواجهة ارتفاع درجات احلرارة وموجات َ
احل ّر ال�شديدة ،ولتج ُّنب �آثارها
واملخاطر التي قد تنجم عنها يجب التقيد بالتعليمات التالية:
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اجلوية الســ ِّيـئـة
فـي مواجهة تقلّبات الطقس واألحوال
ِّ

 		 .1جت ُّنب التج ّول يف الهواء ّ
الطلق والتع ّر�ض لل�شم�س واحلرارة واملكوث
يف مكان م َّربد.
� 		 .2إغالق ال�ستائر من �أجل تقلي�ص تغلغل �أ�شعة ال�شم�س ،حيث �أن
ال�ستائر ميكن �أن تخف�ض تغلغل احلرارة �إىل الداخل بن�سبة تقارب
الـ .%80
 		 .3الإ�ستحمام باملاء البارد فهو ي�ساعد على تربيد اجل�سم.
� 		 .4إرتداء مالب�س خفيفة فاحتة اللون ومريحة.
عند اخلروج الإ�ضطراري يف �ساعات َ
احل ّر يجب التق ُّيد مبا يلي:
توجب القيام بن�شاط بدين
 		 .1تقلي�ص الن�شاط البدين املُجهد و�إذا َّ
يجب احلر�ص على �شرب املاء وال�سوائل بكميات كبرية.
 		 .2ارتداء قبعة وا�سعة الأطراف وو�ضع ّ
نظارات �شم�سية وكرميات
واقية.
 		 .3الإ�سرتاحة بني حني و�آخر يف مكان ُمظ َّلل.
احل ّر �إىل َ
 		 .4تقلي�ص فرتة البقاء يف َ
احل ّد الأدنى.
 		 .5عدم البقاء �أو �إبقاء �شخ�ص �آخر ك ّل ّي ًا داخل �سيارة متوقفة ونوافذها
مغلقة.
 		 .6الإكثار من �شرب املاء البارد �أو امل�شروبات اخلفيفة الأخرى.
 		 .7التقليل من امل�شروبات املُحالة والتي حتوي الكافيني.
 		 .8احلر�ص على تناول وجبات خفيفة ومتوازنة.
نصائح خاصة بمرضى القلب

ينبغي على مر�ضى القلب التق ّيد بالتعليمات التالية:
 		 .1جت ُّنب الأماكن �شديدة احلرارة واحلر�ص على البقاء يف ِّ
الظل
والأماكن املك َّيفة.
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 		 .2عدم التع ّر�ض لأ�شعة ال�شم�س املتوهِّ جة واحلارقة ف�ضربة ال�شم�س ال ت�ؤثر على
القلب فح�سب ،بل على املُخّ �أي�ض ًا لهذا يجب عالجها ب�سرعة فائقة يف حال
ح�صولها.
�ُ 		 .3ش ْرب ك ّميات وافية من املاء وال�سوائل والع�صائر.
 		 .4جت ُّنب � َّأي ُجهد بدين خالل �أوقات َ
احل ّر ال�شديد.
 		 .5عدم الإفراط يف تناول امل�شروبات املن ِّبهة التي حتتوي على الكافيئني.
� 		 .6إرتداء مالب�س قطنية خفيفة وف�ضفا�ضة لت�أمني التهوية اجليدة للج�سم
و�إمت�صا�ص العرق.
� 		 .7إرتداء غطاء للر�أ�س �إذا كان العمل يتط َّلب الوقوف حتت ال�شم�س.
 		 .8احلر�ص على تناول الوجبات الرئي�سة مع بع�ض الوجبات اخلفيفة على �أن
يكون طعام ال�صيف �سهل اله�ضم وغن ّي ًا بالفواكه واخل�ضروات التي مت ّد
اجل�سم بالفي ــتامينات واملعادن وم�ضـا ّدات الأك�سـدة ،مع الإقالل من تناول
الربوتينات واملقـليات وامل�آكل الـمدهنة والـثقيلة واحللويات واملر َّبيات.
� 		 .9إ�ست�شارة الطبيب لو�ضع الو�صفة الط ّبية املنا�سبة التي ُتعني املُ�صاب على
جت ُّنب متاعب ال�صيف وت�أثرياتها على اجل�سم عموم ًا وعلى القلب خ�صو�ص ًا.
 .10ممار�سة الريا�ضات املنا�سبة بعيد ًا عن الإجهاد وعدم النزول �إىل حو�ض
ال�سباحة �أو �إىل البحر � ّإل يف الوقت الذي تكون فيه املياه دافئة ،لتج ّنب
التع ّر�ض �إىل �صدمة الربودة.
عند االشتباه بضربة شمس

 		 .1يجب نقل املُ�صاب �إىل امل�ست�شفى ب�سرعه.
 		 .2يجب و�ضع املُ�صاب يف منطقة باردة/مظ َّللة وتربيده مبنا�شف مبللة �إذا لزم.
يتم عن
 		 .3جت ُّنب تقدمي ال�شراب �إىل املُ�صاب حيث �أن العالج بوا�سطة ال�سوائل ّ
طريق الوريد من قبل الطاقم الط ّبي.
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رسائل فــي مـــواجهــــة تق ّلبات الطقس واألحوال
اجلوية الســ ِّيـئـــة
ِّ

Messages on Responding to
Weather Fluctuations and Bad Weather

البد من �أن ُنلقي ال�ضوء على بع�ض الن�صائح والإر�شادات الواجب �إتباعها قبل
حدوث تقلبات الظروف اجلوية ال�سيئة مثل العوا�صف الرعدية والرملية والثلجية
وهطول االمطار الغزيرة والفي�ضانات و�إرتفاع درجات احلرارة وغريها حيث يجب
�أن نتخذ الإجراءات الوقائية ب�شكل عام حت�سب َا حلدوث �أي من احلاالت الطارئة
التي مت ذكرها.
نخلص الى بعض االرشادات العامة والوقائية قبل حدوث أي أزمة
جراء تقلبات الطقس السيئة والمتعددة بهدف التقليل من األضرار
البشرية و المادية ومنها:

� 		 .1ساعد يف ت�شجري منطقتك وجتنب بناء املنزل اخلا�ص بك يف جماري ال�سيول
اوالتي لها كان فيها �سيول خالل  100عام ما�ضية.
 		 .2قم بتجهيز غرف النوم لتكون مكانا ّامنا و�صحي َا ،عن طريق �إغالق النوافذ
والأبواب ب�إحكام ل�ضمان عدم دخول الهواء �إليها و�إعمل على �صيانة دورية
للمنزل ل�ضمان �إ�صالح �أي �أعطال ممكن �أن تت�سبب ب�أ�ضرار خالل اي طارئ.
� 		 .3ضرورة ترك فتحات تنف�س لدخول الهواء الطلق �إىل الغرفة عند ت�شغيل
املدف�أة جتنب ًا للإختناق يف حاالت العوا�صف الثلجية والرعدية.
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� 		 .4ضرورة املغادرة الفورب ًة �إىل املناطق اجلبلية �أو املرتفعة يف حاالت
الفي�ضانات وال�سيول والوديان والإنزالقات الرتابية اخلطرة و�إرتفاع
ملحوظ ملن�سوب املياه حول منطقتك دون �إنتظار تعليمات اجلهات
املعنية.
 		 .5الت�أكد من جاهزية �سيارتك اخلا�صة للتعامل مع مثل هذه الأجواء
والت�أكد من �سالمة �أجهزة التدفئة التي يتم �إ�ستخدامها يف مثل هذه
الأحوال اجلوية �إذا كان بالإمكان �أ�ستخدامها.
 		 .6متابعة م�ستجدات احلالة اجلوية �أو ًال ب�أول من خالل القنوات
التلفزيونية والإذاعية ومواقع التوا�صل الإجتماعي �أو �أي و�سيلة
ممكنة.
 		 .7عدم مغادرة املنزل يف حال �صدور التعليمات بذلك �إال يف حالة
ال�ضرورة الق�صوى.
 		 .8التزود بالطعام وال�شراب املنا�سبني لظروف تقلبات الطق�س �إذا
�أمكن.
 		 .9جتنب الإقرتاب من جماري الأودية وال�سيول التي قد تنتج عن ذوبان
الثلوج.
 		.10الإت�صال بالدفاع املدين على الرقم املوحد يف الدولة ( )998يف حال
حدوث �أي طارئ.
أما أثناء حدوث أي أزمة جراء تقلبات الطقس السيئة
والمتعددة فنخلص الى االرشادات العامة التالية:

� 		 .1إرتداء الكمامات الطبية �أو منديل مبلل و�إذا �إ�ضطررت للخروج
و�ضع نظارة على عينيك خالل العوا�صف وخا�صة الرملية.
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 		 .2جتنب الأماكن املزدحمة جتن ًبا لإنت�شار العدوى من املر�ض للآخرين.
� 		 .3إرتداء املالب�س الثقيلة �أثناء اجلو البارد.
 		 .4عدم الإ�ستحمام قبل اخلروج من املنزل.
 		 .5جتنب �إختالف درجات احلرارة من مكان لآخر.
 		 .6م�سح الوجه مبنديل مبللة من وقت لآخر لتجنب �إلت�صاق البكترييا بالوجه.
 		 .7جتنب اخلروج يف ال�شوارع املكتظة بالأ�شجار خوف ًا من ت�ساقطها.
 		 .8تناول فيتامني  Cب�أ�شكاله املتنوعة وامل�شروبات ال�ساخنة بكرثة وتناول جميع
�أنواع احل�ساء كاخل�ضروات وامل�شروم يف حاالت الطق�س البارد والأخرى
املنا�سبة عند حالة �إرتفاع درجات احلرارة.
 		 .9التقيد بالتعليمات التي ت�صدر من اجلهات املعنية وتنفذيها فور ّا.
� 		.10إذا ا�ضطررت للتجول خارج املنزل لأمر �ضروري جد ّا يجب عليك التقيد
بالإجراءات التالية:
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قم بقطع التيار الكهربائي و�إغالق �أ�سطوانات الغاز قبل مغادرة
املنزل.
�ضع �سال�سل معدنية لإطارات �سيارتك وتزود بدوالب �إحتياطي.
تزود بطعام و مياه لل�شرب تكفي حاجتك ليومني حتتوي على
�سوائل مدفئة غري كحولية.
تزود بالأدوية التي تتناولها بانتظام (قلب�،ضغط.)...
�إ�ستمع وتقيد بار�شادات عنا�صر قوى االمن الداخلي والدفاع
املدين.
ال تتجاوز ال�سيارات لئال تنزلق وتقفل الطريق.
�إف�سح املجال ملرور ال�سيارات االتية من الإجتاه املقابل.
ال تتهور و تخاطر يف قيادة ال�سيارة.
�صف �سيارتك �إىل ميني الطريق اذا مل تتمكن من املتابعة يف كافة
احلاالت الطارئة.
ال ت�شغل جهاز التدفئة اذا بد�أ الثلج �أو ال�ضباب يغمر ال�سيارة.
حدد مكان تواجدك �إطلب امل�ساعدة من اجلهات املخت�صة.
ترجل من ال�سيارة و�إحتم يف اقرب مكان اليك �إذا مل ت�ستطع
املتابعة حامال معك الدواء والطعام وال�شراب والأغطية ال�صوفية.
حدوث أي أزمة جراء تقلبات الطقس السيئة والمتعددة
فنخلص الى اإلرشادات العامة التالية:
بعد حدوث أي أزمة جراء تقلبات الطقس السيئة والمتعددة
نخلص الى اإلرشادات العامة التالية:

 		 .1ت�أمني منزلك �إذا كان لديك الوقت ونقل العنا�صر الأ�سا�سية �إىل
الطابق العلوي.
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 		 .2عدم امل�شي يف جتمعات املياه املتحركة فمن املمكن ل  6بو�صات من املاء
تتحرك جتعلك تقع �إذا كنت تتحرك يف املاء وين�صح با�ستخدام ع�صا للتحقق
من ثبات الأر�ض �أمامك �أثناء احلركة وعدم الذهاب �إىل املناطق التي غمرتها
املياه.
� 		 .3إذا كنت خارج املنزل و�إرتفعت مياه الفي�ضانات �أو ال�سيول يف جميع �أنحاء
ال�سيارة يجب عليك مغادرة ال�سيارة والإنتقال �إىل مناطق مرتفعة �إذا كنت
ت�ستطيع القيام بذلك ب�أمان وذلك لتجنب �أن يجرفك التيار مع ال�سيارة �أو
الإحتماء مبالذ ّامن يف حاالت العوا�صف الرعدية والثلجية والرياح ال�شديدة
وال�ضباب.
 		 .4عدم العودة �إىل منزلك والتقيد بتعليمات فرق الإنقاذ واجلهات املعنية.
 		 .5عند العوا�صف وخالل التواجد يف غابة �أو مكان فيه �أ�شجار كثرية �أو مكان
كواد �أو ما �شابه �أو حفرة
مفتوح �سهل يجب البحث عن منطقه منخف�ضة ٍ
حتيط بها �شجريات �صغرية وكثيفة واللجوء �إليها �إىل �أن تزول العا�صفة.
 		 .6الإبتعاد عن املباين املت�ضررة �أو تلك املهددة بال�سقوط جراء �أي من احلاالت
كالعوا�صف �أو الأعا�صري �أو الفي�ضانات.
 		 .7البقاء بعيد ًا عن املناطق امل�س َّيجه ب�أ�سالك معدنية� ،أو �أ�سالك ن�شر الغ�سيل
املعدنية والأنابيب املعدنية على �إختالف �أ�شكالها و�أحجامها وكذلك عن
خطوط ال�سكك احلديدية.
 		 .8يف حاالت �إرتفاع درجات احلرارة يجب الإلتزام بعدم اخلروج من املنزل
حلني �سماع التعليمات بزوال اخلطر.
 		 .9التهوية اجليدة للمنازل وتقليل الإ�ضاءة باللمبات الكهربائية داخل املنزل
خالل حاالت الإرتفاع ال�شديد لدرجات احلرارة.
 		.10تناول كميات كبرية من املاء وخا�صة للأطفال.
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8. In case of high temperature, do not leave the house until hearing
instructions that the danger is over.
9. Make sure to have good ventilation of the house and reduce lighting
with electric bulbs inside the house during high temperature.
10. Drink large amounts of water, especially for children, and avoid
making babies wear industrial diapers (Pampers and others) at
home during these conditions.
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Leave the car and have shelter in the nearest place if you
cannot continue driving. Make sure to carry medicine,
food, drink and woolen blankets.
After the occurrence of any crisis due to adverse weather
fluctuations, we conclude with the following general
guidelines:
1. Secure your home if you have time and move the essential
items to the top floor.
2. Do not walk in moving water pools. It is possible for 6
inches of moving water to make you fall. It is recommended
to use a stick to check the ground's stability in front of you
and to avoid going into flooded areas.
3. If you are outdoor and the torrent or flood water rises all
over the car, you must leave the car and move to a high
area (if you can do so safely) to avoid being swept away
with the car. Take shelter in a safe haven in the event of
thunderstorms, snowstorms, severe wind and fog.
4. Do not return to your home, and make sure to comply with
the instructions of the rescue teams and the concerned
authorities.
5. During storms, while in a forest, in a place with many trees,
or in an open and plain space, you must find and resort to
a low area like a valley or a hole surrounded by small and
dense bushes until the storm is gone.
6. Stay away from damaged or unstable buildings that might
fall due to storms, hurricanes or floods.
7. Stay away from areas covered with metal wires or metal
pipes of different shapes and sizes as well as from railways.
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8. Have vitamin C in various forms and hot drinks, in addition to all
kinds of soup, such as vegetables and mushrooms in cold weather,
and others as appropriate for high temperature.
9. Abide by the instructions issued by the concerned authorities and
implement them immediately.
10. If you have to go outdoors, you must comply with the following
procedures:
Disconnect power supply and close gas cylinders before leaving
the house.
Fix metal chains on your car tires and secure a spare tire.
Secure adequate food and drinking water for two days (nonalcoholic warm liquids).
Secure the medicines you regularly take (for your heart, blood
pressure...).
Listen and abide by the guidelines of the internal security and
civil defense forces.
Do not bypass the cars lest skidding and blocking the road.
Allow the passage of cars coming from the opposite direction.
Do not rush and be reckless while driving.
Park your car to the right of the road if you cannot continue
driving in emergency situations.
Do not turn on the heater if the snow or fog begins to submerge
the car.
Specify your exact location, and ask for help from the competent
authorities.
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6. Follow-up on weather reports through the television
channels, radio and social media or any means possible.
7. Do not leave the house in the event of receiving instructions
demanding so, except in case of extreme necessity.
8. Secure food and drink suitable for weather conditions, if
possible.
9. Avoid getting close to the valleys and torrents that may
result from melting snow.
10. Contact the civil defense on by dialing (998) in case of any
emergency.

In the event of any crisis due to adverse weather
fluctuations, we conclude with the following general
guidelines:
1. Wear a medical mask or wet napkin, and if you have to go
outdoors put glasses on your eyes during storms, especially
sandstorms.
2. Avoid congested places to avoid diseases.
3. Wear heavy clothing during cold weather.
4. Do not shower before leaving the house.
5. Avoid experiencing varied temperatures from one place to
another.
6. Wipe your face with wet tissue from time to time to avoid
adhesion of bacteria to your face.
7. Avoid getting out in the streets that have many trees for
fear of them falling.
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Messages on Responding to Weather
Fluctuations and Bad Weather
It is necessary to highlight some tips and guidelines to be followed before
the occurrence of adverse weather conditions such as thunderstorms,
sandstorms, snowstorms, torrential rains, floods, high temperatures
and so on. We must take preventive measures in general in case of any
of the emergency above-mentioned cases happened.

We conclude with some general and preventive guidelines that
must be observed before any crisis occurs due to bad weather
and different weather fluctuations in order to minimize
human and material damages, including:
1. Help reforest your area and avoid building your home in areas
where there are currently –or 100 year-old– streams of torrents.
2. Prepare the rooms to be a safe and healthy place by closing the
windows and doors tightly to ensure that the air does not enter.
Conduct periodic maintenance of the house to ensure the repair of
any possible damage that may cause harm during any emergency.
3. Make sure to have air vents to allow open air into the room when
the heater is turned to avoid suffocation in cases of snowstorms and
thunderstorms.
4. Leave to mountain or high areas in the event of torrents, floods,
dangerous landslides and a significant increase in water levels
around your area without waiting for the instructions of the
concerned authorities.
5. Make sure your vehicle is ready to handle such conditions and
ensure that the heating equipment used in such weather conditions
is safe, if any.
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مــــــــراجــــــع
 		 .1موقع دار املعارف – م�صرعلم الأر�صاد اجلوية
 		 .2موقع  -معرفة
 		 .3موقع بيئتنا :البوابة البيئية الر�سمية لدولة الكويت.
 		 .4جملة "طوارئ و�أزمات" التي ت�صدر عن \ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث� -أبوظبي.
 		 .5موقع �ستــار تــاميزالإلكتـروين  -الأر�ض والبيئة والف�ض ـ ــاء.
 		 .6موقع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث � -أبوظبي.
 		 .7مو�سوعة "ك ّله لك" الإلكرتونية ،علوم الأر�ض  -الظواهر الطبيعية.
 		 .8موقع �أوك�سفام انرتنا�شيونال
 		 .9موقع جامعة تولني
 		.10موقع بروكينجز

Oxfam International

Tulane University

Brookings

 .11موقع املنتدى الإقت�صادي لإقت�صاد العامل
World Economy Economic Forum

 		.12موقع �أ بي �سي

ABC
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