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تشــكل األمطــار والســيول خطــرًا شــديدًا يهــدد حيــاة اإلنســان وممتلكاتــه ، وتنشــط األمطــار والســيول 
خصوصــًا يف فصــل الشــتاء أو عنــد حــدوث تغــرات مناخيــة علــى أجــواء اململكــة العربيــ�ة الســعودية لــذا 
ــار  ــول األمط ــم هط ــات مواس ــًا يف أوق ــذر خصوص ــة واحل ــذ احليط ــن أخ ــن واملقيم ــع املواطن ــى جمي ــإن عل ف
والســيول وعــدم املجازفــة ودخــول املناطــق املنخفضــة أو عبــور األوديــة أثنــ�اء جريــان الســيول مــع األخــذ بعــن 
االعتبــ�ار بــأن بعــض املناطــق الطينيــ�ة املبللــة بالمــاء أو املغمــورة بالســيول تعتــر مناطــق لزجــة خطــرة تلتصــق 
بشــدة باألقــدام أو بإطــارات الســيارات وال يســتطيع اإلنســان التخلــص منهــا بســهولة..لذا فإنــه جيــب علــى 

ــة:- ــات التالي ــ�اع التعليم ــن إتب ــن واملقيم املواطن

اإلرشادات الوقائية من مخاطر
األمطار والسيول



متابعة األخبار ووسائل اإلعالم عند ورود حتذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة.	 
ــة 	  ــن األمتع ــم م ــع احتي�اجاته ــا جمي ــع به ــرة توض ــراد األس ــع أف ــزل جلمي ــة بامل ــة معروف ــاك منطق ــون هن ــب أن تك جي

ــزل . ــل امل ــار لداخ ــاه األمط ــول مي ــة وص ــة احتمالي ــة يف حال الهام
االحتفاظ بمخزون مناسب من املواد التمويني�ة واملياه النظيفة قدر اإلمكان.	 
االحتفاظ براديو مع بطارية.	 
االحتفاظ بمواد إسعافية أولية باملزل.	 
أحتفظ بسيارتك معبأة بالوقود، حىت تتمكن من السر بها أثن�اء إنقطاع التي�ار الكهربايئ وتوقف محطات الوقود.	 
إذا كان هنــاك ســيول غزيــرة باملنطقــة واحتمــال وصولهــا إىل داخــل املــزل وكان هنــاك متســع مــن الوقــت أنقــل 	 

حاجياتــك الضروريــة إىل الطابــق العلــوي وأعمــل علــى قطــع التيــ�ار الكهربــايئ عــن املــزل.
كن حذرًا وال تتجاهل التحذيرات واإلرشادات.	 
ال تأكل الطعام الذي أختلط بمياه السيول.	 
تأكد من املياه قبل شربها وتأكد من نظافتها.	 
ال تزور مناطق الكوارث ألن تواجدك بها ربما يعيق عمليات اإلنقاذ والطوارئ األخرى.	 
ال تتعامل مع األدوات الكهربائي�ة املبللة حىت تت�أكد من سالمتها وجفافها من الماء.	 
أستخدم الكشافات اليت تعمل بالبطارية للرؤية.	 
أبلغ عن خطوط اخلدمة العامة)الكهرباء،الماء،الهاتف( التالفة أو املعطلة إىل اجلهات املعني�ة.	 
البقاء يف املزل ومتابعة االستماع للنشرات اجلوية والتعليمات اليت تبن لك حجم اخلطر.	 
إذا تأكد لديك خطورة البقاء يف املزل فبادر إىل إخالئه والبحث عن أقرب مكان آمن.	 
إذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيدًا عن األماكن املنخفضة وجتمعات املياه ومجاري السيول.	 
إذا تعطلت سيارتك وخشيت السيول أتركها واجلأ ألقرب مكان آمن .	 
ساعد اآلخرين بالشكل الذي ال يشكل خطورة على حياتك وحياتهم .	 
ال حتاول ملس أو حتريك األجسام الساقطة واألسالك الكهربائي�ة املتدلية. 	 
امنع من حياول السباحة يف مياه األمطار وأفهمه أن هذا خطر يهدد حياته. 	 
إبعاد املوايش عن الرعي يف بطون األودية أو بالقرب من السدود. 	 
بلغ الدفاع املدين على هاتف 998عن أي خطر تشاهده .	 
عنــد دخــول موســم األمطــار ويف حالــة وجــود موقــع الســكن يف أماكــن منخفضــة أو يف مجــاري األوديــة إضافــة إىل مــا 	 

تــم اإلشــارة إليــه ينصــح باالحتفــاظ بمــواد مثــل أكيــاس الرمــل واخلشــب واألغطيــة البالســتيكية ملنــع ميــاه الســيول 
مــن دخولهــا إىل داخــل املبــى.
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في حالة القيام بالرحالت البرية أو التخييم هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة 
بعض التعليمات السابقة وهي :

االبتعاد عن البقاء يف مجاري األودية يف حالة قرب هطول األمطار أو التعرض لسيول منقولة. 	 
ال جتازف حبياتك يف اجتي�از األودية أثن�اء جريانها .	 
عنــد مشــاهدة شــخص يغــرق ال حتــاول إنقــاذه إذا كنــت ال جتيــد الســباحة أو وجــود تيــ�ار مــايئ قــوي وليكــن اإلنقــاذ بقــذف 	 

حبــل طــوق جنــاة أو لــوح خشــب إلنقــاذ الغريــق دون تعريــض نفســك للخطــر وتذكــر أن هــذه املواقــع طينيــ�ة لزجه .
إبعاد األطفال عن مجاري األودية واملستنقعات .	 
االبتعاد عن املناطق املنخفضة وبطون األودية .	 
يف حالة احتمالية وجود صواعق ابتعد عن املناطق املكشوفة .	 
ال تستخدم الراديو أو اجلوال يف املناطق املكشوفة يف حالة احتمال وجود صواعق قريب�ة .	 

إذا نصحت بإخالء منزلك إلى موقع آخر مؤقت هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان وهي :
أتبع النصاحئ والتعليمات اليت تصدرها اجلهات املعني�ة.	 
اذهب إىل أماكن اإلخالء اليت يتم توجيهك إليها مباشرة وال جتتهد وتذهب إىل أماكن أخرى لكي ال تعرض حياتك للخطر.	 
أفصل التي�ار الكهربايئ والغاز قبل مغادرتك املزل.	 
تعرف إىل محطات الراديو اليت من خاللها تستمع إىل التعليمات والتحذيرات والتوجيهات املطلوبة والالزمة حلمايتك.	 
حاول تثبيت أغراض املزل وإغالق البيت قبل اخلروج منه إىل أماكن اإلخالء حىت ال تنجرف بمياه السيول.	 
كن حذرًا عند اخلروج واالنتقال إىل أماكن اإلخالء وحتلى بالهدوء.	 
أتبع املسارات املوىص بها عند استخدام الطرق وال جتازف كي ال تعرض حياتك وحياة اآلخرين للخطر.	 
 	www.998.gov.sa  ملزيــد مــن اإلرشــادات يمكــن التواصــل عــر موقع املديريــة العامة للدفــاع املــدين علــى شــبكة االنرتنــت

واالطــالع علــى إرشــادات الدفــاع املــدين للوقايــة مــن مخاطــر األمطــار والســيول
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ــن  ــو أو املصاب ــون مــن مــرض الرب ــن يعان ــان وخصوصــًا الذي ــة اإلنس ــر علــى صح ــة خطــرًا يؤث ــات الغبــار واألترب تشــكل موج
ــى  ــة عل ــرات مناخي ــود تغ ــد وج ــنة أو عن ــول الس ــر فص ــد تغ ــة عن ــار واألترب ــات الغب ــط موج ــة ، وتنش ــراض الصدري باألم
أجــواء اململكــة العربيــ�ة الســعودية لــذا فإنــه عنــد وجــود مؤشــرات حلــدوث موجــات مــن الغبــار واألتربــة املثــارة فيجــب علــى 

ــة:- ــات التالي ــ�اع التعليم ــن إتب ــن واملقيم املواطن

عند ورود تحذيرات أو مؤشرات عن احتمالية حدوث رياح أو أعاصير:-
تابــع االســتماع للنشــرات اجلويــة عــر وســائل اإلعــالم املختلفــة أو مــن خــالل موقــع الهيئــ�ة العامــة لألرصــاد وحمايــة 	 

البيئ�ة.
أبق أنت وأفراد أسرتك داخل املزل قدر اإلمكان.	 
أعمل على غلق األبواب والنوافذ.	 
إذا كنت خارج املزل فعليك اللجوء ألقرب مكان آمن حىت تهدأ الرياح.	 
 	www.998.gov.sa  ملزيــد مــن اإلرشــادات يمكــن التواصــل عــر موقع املديريــة العامة للدفــاع املــدين علــى شــبكة االنرتنــت

واالطــالع علــى إرشــادات الدفــاع املــدين للوقايــة مــن مخاطــر األمطــار والســيول.

بعد انتهاء الرياح واألعاصير:-
مــارس حياتــك الطبيعيــة داخــل املــزل...وال ختــرج حــىت تت�أكــد مــن هــدوء الريــاح واألعاصــر وذلــك مــن خــالل متابعــة 	 

النشــرات اجلويــة عــر وســائل اإلعــالم املختلفــة.
تفقد مزلك وتأكد من سالمته .	 
عنــد خروجــك ومالحظتــك لتحطــم أعمــدة كهربائيــ�ة أو أســالك متدليــة أو مــا يهدد ســالمة النــاس والطريق فــال تقرتب 	 

منهــا وســارع إلبــالغ الدفــاع املــدين باالتصــال علــى الرقــم )998( أو اجلهــات املختصة بها.

اإلرشادات الوقائية
من مخاطر

الرياح واألعاصير :
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متابعة أخبار النشرات اجلوية عر التلفزيون أو اإلذاعة أو من خالل موقع الهيئ�ة العامة لألرصاد وحماية البيئ�ة .	 
جيــب علــى جميــع املواطنــن واملقيمــن وخاصــة مــرىض الربــو أو املصابــن باألمــراض الصدريــة بعــدم التعــرض للغبــار 	 

واألتربــة الــيت تمــر علــى مناطــق اململكــة والبقــاء يف املنــازل وعــدم مغادرتهــا إال عنــد الضــرورة.
أهميــة ارتــداء الكمــام الطــي أو اســتخدام فوطــة أو شــاش مبلل بالماء أثن�اء نشــاط موجــات الغبــار واألتربة املثــارة إذا كان 	 

الفــرد خــارج املبــى أو عنــد الضــرورة، مــع التنبيــ�ه على ضــرورة اســتب�دال تلــك الكمامات باســتمرار , وعــدم مغــادرة املزل 
بالنســبة ملــرىض الربــو واجلهــاز التنفيس يف مثــل هذه األجــواء إال للضــرورة.

ضرورة االحتفاظ بكميات احتي�اطية من احتي�اجات طبي�ة ملرض الربو واألمراض الصدرية داخل املزل. 	 
بالنســبة ملــن يتطلــب عملهــم العمــل بامليــدان التنــ�اوب علــى العمــل مــن أجــل ختفيــف فــرتة تعــرض األفــراد للغبــار. مــع 	 

أهميــة اســتخدام الكمــام الطــي علــى الفــم واألنــف حلمايــة اجلهــاز التنفــيس.
بالنســبة لقائــدي الســيارات ال بــد مــن إغالق النوافذ وتشــغيل اإلشــارات التحذيرية للمركبــة.. مع ترك مســافات كافية 	 

فيمــا بــن املركبــات األخرى وتشــغيل جهــاز التكييف أثنــ�اء القيــادة على درجة حــرارة مناســبة إن دعت احلاجــة لذلك.
بالنســبة ملــن هــم داخــل املنــازل ال بــد مــن التأكــد مــن إغــالق األبــواب والنوافذ بصــورة محكمة وإبقــاء أفــراد األســرة داخل 	 

املــزل وعــدم مغادرتــه إال عنــد الضرورة...مــع أهميــة تنظيــف املنــازل بشــكل جيــد مــن آثــار الغبــار بعــد موجــات الغبــار 
واالتربــة املثــارة وخاصــة غــرف النــوم واألغطيــة والفــرش.

جيــب علــى املــرىض الذيــن يعانــون مــن أمــراض يف العيــون أو أجريــت لهم عمليــات يف العن حديثــ�ة عدم التعــرض للغبار 	 
قــدر اإلمــكان مــع استشــارة طبيب العيــون املختص. 

بالنســبة لكبــار الســن واألطفــال ومــرىض الصــدر واملصابن بضيــق التنفس فننصحهم بعــدم التعرض املباشــر لألتربة 	 
والغبــار لمــا لهــا من أضــرار علــى صحتهم.

 	www.998.gov.sa  ملزيــد مــن اإلرشــادات يمكــن التواصــل عــر موقع املديريــة العامة للدفــاع املــدين علــى شــبكة االنرتنــت
واالطــالع علــى إرشــادات الدفــاع املــدين للوقايــة مــن مخاطــر األمطــار والســيول.

اإلرشادات الوقائية من 
مخاطر موجات الغبار 

واألتربة المثارة:

ــط  ــان ، وتنش ــدد اإلنس ــرًا يه ــر خط ــاح واألعاص ــكل الري تش
الريــاح واألعاصــر علــى مناطــق اململكــة العربيــ�ة الســعودية 
ــرات  ــدوث تغ ــد ح ــنة أو عن ــول الس ــر فص ــم تغ ــ�اء مواس أثن
مناخيــة علــى أجــواء اململكــة ..لــذا فإنــه جيــب علــى املواطنــن 

ــة:-  ــات التالي ــ�اع التعليم ــن إتب واملقيم



تشــكل الرباكــن ومــا ينتــج عنهــا مــن مقذوفــات ورمــاد وغــره 
ــًا  ــان أيض ــة اإلنس ــى صح ــرًا عل ــا تأث ــا أن له ــرًا كم ــرًا كب خط
املصابــن  أو  الربــو  مــرض  مــن  يعانــون  الذيــن  وخصوصــًا 
باألمــراض الصدريــة ، لــذا فإنــه عنــد وجــود مؤشــرات ثــوران 
ــات  ــ�اع التعليم ــن إتب ــن واملقيم ــى املواطن ــب عل ــركان فيج ب

ــة:- التالي
ســرعة اخلــروج مــن املنطقــة قــدر اإلمــكان ويف حالــة 	 

تعــذر ذلــك البقــاء داخــل املناطــق املغلقــة مــع قفــل 
جتميــع النوافــذ والفتحــات.

يف حالــة وصــول رواحئ غريبــ�ة أعمــل قــدر اإلمــكان 	 
علــى منــع وصولهــا إىل داخــل املــزل مع إبــالغ اجلميع 
بالعمــل علــى تغطيــة األنــف والفــم بمنديــل مبلــل أو 

قطعــة قمــاش.
املــزل وعــدم اخلــروج منــه إال يف حالــة 	  البقــاء يف 

بذلــك. املختصــة  اجلهــات  توجيــه 

قبل الثوران:-
االستعالم بشأن إشارات اإلنذار وطرق اإلخالء.	 
احلاجيــات 	  بعــض  علــى  باســتمرار  االحتفــاظ 

األساســية للعائلــة كأوراق الهويــة مثــاًل والوثائــق 
مذيــاع  وعلــى  اخلاصــة،  واألدويــة  الشــخصية 
ومصبــاح كهربــايئ يعمــل بالبطاريــات، وصنــدوق 

واألكل. المــاء  مــن  ومخــزون  أوليــة،  إســعافات 

بعد الثوران:-
الهدوء واالستماع إىل املذياع أو التلفزيون.	 
ــد 	  ــه ي ــد ل ــوار وم ــن يف اجل ــود مصاب ــن وج ــد م التأك

املســاعدة إن أمكــن.
التعــاون مــع أجهــزة اإلنقــاذ ومرافق تقديم املســاعدة 	 

لألشــخاص املنكوبن.

أثناء الثوران:-
البقــاء يف البيــت أو االلتحــاق بملجأ ، وجتنــب املغامرة 	 

بالهرب.
الهــدوء واالســتماع إىل املذيــاع أو التلفزيــون ألخــذ 	 

التعليمــات وأخــر التطــورات حيــال الوضــع.
التقيد بتعليمات اجلهات املعني�ة.	 
ــم 	  ــدارس فه ــوا يف امل ــال إذا كان ــأن األطف ــق بش ال تقل

ــم. ــم به ــن يهت ــون بم مصحوب
االمتنــ�اع عــن اســتعمال الهاتــف مــن غــر طائــل 	 

لعــدم إثقــال الشــبكة.
ال تلجأ لألودية أو لألماكن املنخفضة.	 
ــرب 	  ــد تس ــل عن ــل مبل ــم بمندي ــف والف ــة األن تغطي

الغــازات أو نفــث الرمــاد والغبــار الــركاين.
عدم إخالء املكان من غر أمر أجهزة اإلنقاذ بذلك.	 
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اإلرشادات الوقائية من 
مخاطر البراكين:



اإلرشادات الوقائية من 
مخاطر الزالزل:

الكــوارث  أخطــر  مــن  األرضيــة(  )الهــزات  الــزالزل  تعتــرب 
الــي تتســبب يف الدمــار وذلــك لفجائيــ�ة حدوثهــا ولقوتهــا 
علــى  فيجــب  زالزل  حــدوث  عنــد  فإنــه  لــذا   ، التدمريــة 

التاليــة:- التعليمــات  إتبــ�اع  واملقيمــن  املواطنــن 

االحتياطات التي يجب عملها أثناء الزلزال:
االحتفاظ بالهدوء.	 
أختــئ حتــت طاولــة أو منضــدة وأبتعــد عــن الزجــاج 	 

والنوافــذ.
ال تســتعمل أي مصــدر من مصــادر اللهب أو إشــعال 	 

الشموع.
ــة 	  ــاين املرتفع ــن املب ــد ع ــت أبتع ــارج البي ــت خ إذا كن

وعــن األســالك وأبقــى يف العــراء إىل أن تنتهــي الهــزة.
إذا كنــت تقــود الســيارة توقــف مــع مراعــاة الســالمة 	 

ــف وال  ــبة للتوق ــروف مناس ــون الظ ــن تك ــف ح توق
تغــادر الســيارة حــىت تنتهــي الهــزة.

ال تتوقــف جبــوار املبــاين أو أعمــدة الكهربــاء والكبــاري 	 
واجلســور.

االحتياطات التي يجب عملها قبل وقوع 
الزلزال:
ال بد من توفر راديو يعمل بالبطارية.	 
جميــع أفــراد املــزل ال بــد أن يكونــوا علــى علــم بمــكان 	 

ــع المــاء والكهربــاء والغــاز  ــح التحكــم يف توزي مفاتي
وكيفيــة تشــغيلها.

ال بد من تثبيت األرفف وقطع األثاث إىل اجلدران.	 
األماكــن 	  يف  والثقيلــة  الكبــرة  األدوات  وضــع 

. ملنخفضــة ا
حفــظ كميــة مناســبة مــن امليــاه واألغذيــة تكفــي 	 

أفــراد املــزل.

االحتياطات التي يجب عملها بعد زوال 
الزلزال:
تفقــد املوجوديــن باملــزل وإجــراء اإلســعافات األولية 	 

للمصابن.
ألبــس األحذيــة عنــد وجــودك قــرب األنقــاض أو 	 

الزجــاج املكســور.
أفحــص البيــت وال تشــعل نــار أو تســتخدم الكهربــاء 	 

حــىت يتــم التأكــد مــن عــدم وجــود تســرب يف الغــاز.
الصمــام 	  وأقفــل  وتســربها  امليــاه  أنابيــب  تفقــد 

لهــا. الرئيــيس 
أفصــل التيــ�ار الكهربــايئ إذا حدث ألتمــاس كهربايئ يف 	 

ــد الدوائر. أح
الظــروف 	  )حســب  التلفزيــون  أو  املذيــاع  أفتــح 

الطــوارئ. تعليمــات  آخــر  إىل  لالســتماع  املمكنــة( 
ال تقــرتب مــن املبــاين الــيت أصابهــا الدمــار ألن الهــزات 	 

األرضيــة الالحقــة قــد حتطمهــا تمامــًا وتنهــار عليك.
ال تكتشف تسرب الغاز بواسطة الكريت.	 
أحــذر مــن تســاقط األشــياء عليــك داخــل املــزل مــن 	 

الدواليــب وعنــد فتــح األبــواب.
أفحص املواد التمويني�ة لديك.	 
أحذر نشر الشائعات.	 
كن مستعدًا حلدوث أي هزة الحقة.	 
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