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 معلومات تهمك
 

 -١-



 مقدمــة
 

عندما تضع المديرية العامة للدفاع المدني بين يديك أخي المواطن بعض المعلومات الهامة في 

تملة، فإنها صورة مبسطة تساعد إن شاء اهللا في وقايتك وحمايتك من بعض األخطار المح

 .تحاول أن تكون بمستوى ثقتك وعند حسن ظنك

إن إتباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات سيحقق إن شاء اهللا مزيداً من 

 .السالمة ومزيداً من أسباب المحافظة على روحك وممتلكاتك

 .إنه سميع مجيب... وقى اهللا هذه البالد وأهلها كل شر، وجنبها كل خطر 

 

 

 مفاهيم تهمك... أخي المواطن 

 

 : اإلنذار -١
 .هو اإلعالم عن خطر وقع أو محتمل الوقوع

 

 : اإلخالء -٢
 .هو نقل األشخاص من منطقة خطرة إلى منطقة آمنة

 

 : اإليواء -٣
 .هو إسكان المتضررين في أماكن بعيدة عن الخطر

 

 :اإلغاثة -٤
 .توفير الغذاء والكساء والمأوى والعالج للمتضررين

 -٢-



 ة الكيميائيةاألسلح
 

هي مواد كيميائية صلبة أو سائلة أو غازية تستخدم في الحروب لغرض قتل أو تعطيل القوة 

 .البشرية عن المقاومة

 

 :الغرض من استخدامها

 .إضعاف الروح المعنوية -١

 .شل اإلنتاج الصناعي والزراعي -٢

 .تعطيل العمل في المرافق والمؤسسات العامة -٣

 

 :ئيةوسائل وصول األسلحة الكيميا

 .الطائرات ـ رشا ـ أو قذفاً -١

 .الصواريخ -٢

 .المدافع -٣

 

 :تأثيرات المواد الكيميائية

 .خسائر في الكائنات الحبة -١

 .إحداث تأثيرات نفسية -٢

 .تلويث الهواء والتربة والمعدات -٣

 

 :العوامل المناخية المؤثرة على كفاءة األسلحة الكيميائية

 :درجة الحرارة -١

 .تهاارتفاع درجة الحرارة يضعف فعالي

 :طبيعة األرض -٢

تؤثر التضاريس على حركة انتقال المواد الكيميائية فقد تحجب أو تعيق انتقال هذه المواد 

 .من مكان إلى آخر

 .سرعة الريح -٣

 .األمطار والرطوبة -٤

 

 -٣-



 :طرق التعرف على المواد الكيميائية
 :لتاليةهناك صفات يمكن من خاللها التعرف على استخدام األسلحة الكيميائية بالظواهر ا

 .صوت القنبلة الكيميائية يكون خافتاً ويتصاعد منه دخان كثيف ببط -١

 .قلة الشظايا للقنابل الكيميائية قياساً بالقنبلة التقليدية -٢

 .وجود حشرات ميتة في المنطقة المعرضة لإلصابة -٣

 .وجود بقع زيتية بشكل غير طبيعي على األرض المصابة -٤

 

 :طرق اإلصابة بالمواد الكيميائية
 :جهاز التنفسيال -١

 .باستنشاق الغاز الكيميائي

 :الجهاز الهضمي -٢

 .عن طريق األطعمة المتعرض للتلوث الكيميائي

 الجروح -٣

 

 :طرق الوقاية من اإلصابة بالمواد الكيميائية
 

 :طرق الوقاية الشخصية: أوالً

 :إطفاء وسائل التكييف -١

وفي حالة عدم " الكمامة"واقي حماية أعضاء التنفس من المادة الكيميائية باستخدام القناع ال -٢

توفره يمكنك استخدام قطع من القماش المبلل بالماء ووضعها على األنف والفم أو 

 .التعرض إلى تيار مائي

 األحذية المطاطية أو األحذية العادية الطويلة باستعمالحماية األقدام من المادة الكيميائية  -٣

 .ولبس القفازات على األيدي

ال معاطف المطر أو معاطف النايلون أو المالبس المشمعة أو حماية الجسم باستعم -٤

 .الجلدية

المسارعة إلى قفل األبواب والنوافذ وفتحات التهوية مع وضع قطع قماش مبلل بالماء  -٥

 .عليها لمنع تسرب الهواء من خاللها

 .منع خروج أو دخول أي شخص بعد ذلك -٦

 .الصعود بأفراد األسرة إلى األدوار العليا -٧

 -٤-



 .ن خلف زجاج النوافذ دون فتحهالنظر م -٨

الهدوء النفسي وراحة األعصاب ذلك ألن القلق والخوف يولدان حالة نفسية تزيد حركة  -٩

التنفس من شهيق وزفير مما يؤدي إلى دخول جزيئات من المواد الكيميائية داخل الجسم 

 .والتي بدورها تؤثر على األعصاب

 

 :طرق وقاية األطعمة والمياه: ثانياً
ليدين جيداً بالماء والصابون قبل تناول األطعمة وكذا يجب غسل المواد المعدة غسل ا -١

 .للطهي قبل استخدامها

حفظ األطعمة داخل أوعية خشبية أو زجاجية أو معدنية، مع تغطيتها بورق مشمع تغطية  -٢

 .محكمة

ع حفظ المياه داخل أوعية زجاجية أو صفائح معدنية أو ترامس بعد تغطيتها بالورق المشم -٣

 .بصورة محكمة أيضاً

 .العمل على تغطية مصادر المياه جيداً لمنع تلوثها بالغاز السام -٤

 

 :اإلسعافات األولية
 :عند التعرض لإلصابة باألسلحة الكيميائية يتبع اآلتي......... أعزاءنا 

 .التصرف بهدوء ودون فزع -١

 .األسرةمحاولة خلع المالبس الملوثة كيميائياً وأبعادها عن متناول أفراد  -٢

المبادرة بغسل العينين وأطراف الجسم بالماء، ويستحسن البقاء لمدة طويلة تحت الماء، مع  -٣

 .تجنب دخول الماء داخل الفم أثناء الغسيل

 .تجنب حك جسمك أو إزالة الفقاعات عند ظهورها -٤

 .وضع قطعة قماش مبللة بالماء على المناطق المصابة وتجنب دلك الجسم -٥

 

 -٥-



 :القنـــاع
 

داة لحماية األنف والحلق والرئتين والعينين من المواد الكيميائية، وهو يحتوي على مرشح هو أ

 .ينقي الهواء من المواد الكيميائية قبل أن تصل إلى مسالك التنفس والرئتين

 

 .........وأعلم أخي المواطن 

عملية لبس الكمامة عند تعرضك للخطر سهلة، ولكن هناك نقطة هامة، هي أن تكون إن 

 :الكمامة مالئمة لك، ولذلك يجب تجربتها مسبقاً على النحو التالي

 

 . باقي القناع فوق الرأساسحب بإدخال الذقن ثم ابدأ: أوالً

 .أصلح كمامتك وذلك بشد حزام الصدغ مع هزها للتأكد من تثبيتها: ثانياً

 . احكم ربط الحزام حتى تكون األحزمة مشدودة شداً متوسطاً ومتساوياً:ثالثاً

 بعد تجربة كمامتك لمطابقتها مع رأسك تأكد من عدم وجود ثقوب، وذلك بوضع راحة :رابعاً

كفك فوق صمام المخرج وأنفخ بشدة، وإذا كانت سليمة فاحتفظ بها لوقت الحاجة، وإذا كانت 

 .أخرىغير ذلك فاستبدلها ب

 

 : بعد انتهاء حاالت الطوارئإتباعهاهناك إجراءات يجب 
 .تفقد أفراد أسرتك -١

تجنب التجمع بالقرب من األماكن المتضررة، ألنه قد يعرضك للخطر ويعيق الجهات  -٢

 .المختصة من أداء واجبها

 .ال تصدق الشائعات وال ترددها ألنه سالح يستخدمه العدو إلضعاف الروح المعنوية -٣

تقود سيارتك فعليك مراعاة إفساح الطريق لسيارات ومعدات الدفاع المدني إذا كنت  -٤

 .والخدمات العامة

ال تقترب من األجسام الغريبة التي تجدها على األرض حتى ولو كانت مألوفة لديك، ألنها  -٥

قد تكون شراك خداعية من العدو قابلة لالنفجار، كل ما عليك وضع عالمة بالقرب منها 

 .ت المختصةوإبالغ السلطا

 

 -٦-



 :ماذا تفعل في حالة الهجوم النووي
شديدة االنفجار وال ) تي إن تي (T.N.Tاالنفجار النووي أقوى عدة مرات من انفجار مادة 

 النووي إذ أن أول شيء يحدث ضوء ساطع أكثر راالنفجاتوجد صعوبة في التعرف على 

 .بكثير من ضوء الشمس

 

الوقت قصير جداً التخاذ ساتر مباشر ويعتمد الساتر على أن ......... وأعلم يا أخي المواطن 

نوع السالح ومسافته ومع الضوء الساطع تأتي الحرارة واإلشعاعات النووية، وفي خالل ثوان 

 :وإذا كنت في مكان مكشوف يجب أن تقوم باآلتي...... تأتي موجة االنفجار 

ك ملجأ أو مخبأ فحاول  على األرض وجسمك مسطح وإذا كان لدياالستلقاءسارع إلى  -١

 . إليه عند االنفجارااللتجاء

 .ال تنظر في اتجاه االنفجار أو ناحية الضوء الساطع -٢

 .حاول أن تبقى هادئاً وأن تتحكم في أعصابك لتسيطر على الموقف -٣

 . األقنعة والمالبس الواقية ضد اإلشعاعات النووية إذا كانت متوفرةارتداءسارع إلى  -٤

 إبالغبأ والملجأ المحصن ضد االنفجار حتى يزول الخطر تماماً بعد ابق هادئاً داخل المخ -٥

 .الجهات المختصة لك بذلك

 

 األسلحة االحيائية

 )الجرثومية(
 التدمير بأسلحةتعتبر األسلحة االحيائية ذات أهمية كبيرة في تطوير المعارك الحديثة أسوة 

ل عوامل جرثومية أو مسببات الجماعي أو الشامل األخرى، وخاصة إذا تفنن العدو باستعما

مرضية يحضرها مختبرياً ويصعب الكشف الفوري عنها وتحديد نوعيتها بغية تأمين الوقاية 

 .والعالج لكافة المصابين بها

 :خواص األسلحة الجرثومية
 .مقاومة الظروف الطبيعية -١

 .سهولة إنتاجها وتخزينها -٢

 .صعوبة اكتشافها إال بعد ظهور األعراض -٣

 .ث استخدامها كعوامل مميتة أو شل القدرةالمرونة من حي -٤

 .سهولة انتشارها ونقلها لألمراض -٥

 ).بشرية، حيوانية، نباتية(تحدث خسائر كبيرة  -٦

 -٧-



 :أنواع العوامل األحيائية
 .البكتيريا التي تنقل السل أو التيفوئيد والطاعون -١

 .الفيروسات التي تسبب داء الكلب ـ الجدري ـ النكاف -٢

 .راضاً نباتية بالدرجة األولىالفطريات التي تسبب أم -٣

 

 ):الجرثومية(وسائل إيصال العوامل االحيائية 
 .الرش من الطائرات -١

 ).مدفعية ـ صاروخية ـ دبابات(القذائف بأنواعها  -٢

 .التلوث المتعمد كتلويث مصادر المياه -٣

 

 :العــالج
ة المعروفة إذا حدث أن أصيب اإلنسان أو الحيوان فالبد من عالجه طبياً بالمضادات الحيوي

أما إذا لم يكن هناك . وذلك إن وجدت أعراض للمرض. لدى الطبيب، كل حسب اختصاصه

 .أعراض فيتبع اآلتي لمنع انتشار الجراثيم

 .اتبع نظاما جيداً للصحة والنظافة الشخصية كإجراء وقائي -١

 .احتفظ بالمنطقة المجاورة لك مباشرة دائماً نظيفة -٢

 نظيفة باستعمال الماء والصابون واإلسعافات يرةالصغ جميع الجروح والخدوش اجعل -٣

 .األولية

 .تجنب األكل من األطعمة المكشوفة والشراب من الخزانات المكشوفة -٤

 . مالبس طويلة األكمام وذلك لتالفي لسع الحشراتاستخدام -٥

 

 -٨-



 خاتمــة
 أيها المواطن الكريم

 أيها المقيم الكريـم

 
دتك ما استطاع إلى ذلك سبيالً، لكنه يعلق على الدفاع المدني جهاز وضع في خدمتك ومساع

 .اآلمالحسن تفهمك وتعاونك لتحقيق سالمتك أكبر 

 .وستجد الدفاع المدني مستعداً

 .إلطفاء الحريق

 .إلنقاذك وإسعافك

 .إلسكانك إذا فقدت منزلك

 .لتموينك وتغذيتك إذا احتجت

جئ في كل بيت وأن يطفئ ولكن الدفاع المدني لن يستطيع أن يحفر الخنادق ويقيم المال

األنوار في كل منزل أو أن يقوم بمئات األعمال البسيطة التي من واجباتك لحمايتك وعائلتك 

 .وممتلكاتك

أنت الدفاع المدني، ألنك تدافع عن نفسك، وعن ........... خالصة القول .......... أعزاءنا 

 .عائلتك، وعن وطنك

 

 -٩-


