
 المركز الوطني للمعلومات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمهورية اليمنية
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 المركز الوطني للمعلومات

  
 السيول والفيضانات  



 المركز الوطني للمعلومات

  :مدخل
 قصيرة ةولو لفتر  األمطار، وغزارة المطريبدأ موسم هطول الصيف والربيع يمع حلول فصل

يتبعها سيول وتتكون بعض المستنقعات في المناطق المنخفضة مما ينجم عنه خسائر في 
 المناطق األرواح والممتلكات نتيجة للغرق وجرف السيول وعلى وجه الخصوص في

يتحول السيل إلى  .الزراعية، حيث األودية ومجاري المياه ووجود بعض المستنقعات العميقة
 حالة وجود فيآخر غير مساره وخرج عن نطاق السيطرة وخاصة  كارثة إذا ما سلك مساراً

األمطار مع هطول وقد يؤدي غزارة .أو غيرها تعترض مساره زراعيه أوتجمعات سكانية 
إلى  أو حدوث انهيار في السدود نتيجة األمطار  في مجاري السيول واألوديةوجود انسداد

  .حدوث فيضانات تشهدها المنطقة المحيطة
  الفيضانات

معدله الطبيعي في البحار أو األنهار بحيث يخرج إلى اليابـسة   ازدياد منسوب المياه عنهي 
  .ذية خزانات المياه الجوفيةالفيضانات النهرية في تغ تنحصر فوائدة وخاصة، وبكميات كبيرة

 . أسباب الفيضانات
  .البحار حدوث هزات أرضية في قيعان* 
 فالغابات تستهلك كميات كبيرة من المياه اقتالع الغابات والنباتات التي تعيش قرب األنهار*

الك المياه مما يسبب في إزالتها يقل استه وعند
  .تالفيضانا

  .هاراألنفي  انصهار الجليد وانصبابه* 
 .العواصف القوية واألعاصير* 
 . هطول األمطار بمستويات غير طبيعية* 
 .انهيار السدود* 
  . المحيطاتأسفل التغيير في ضغوطات المياه* 
 .تغير مجاري األودية* 

 .االنسداد الطارئ لمجاري السيول* 

 .ارتفاع قيعان األودية بسبب تراكم الطمي* 

 . الفيضانات اآلثار الناجتة عن
  .هدم المنازلت* 
  .  من السكان و جعلهم بال مأوىفاآلالتشريد * 
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 .تهدم البنية التحتية للدولة* 
 . المزارع والمحاصيل الزراعيةإفساد *

  .السكان انتشار األمراض واألوبئة في المناطق المنكوبة وبين* 
  :اآلثار الناجتة عن السيول

بالمياه وملء خزانات الـسدود، ولكـن    لناضبة اآلبار الجوفية ابإمداد والسيول تبشر األمطار
  :التي تسبب في عدد من اآلثار تسبب 

  .في األرواح خسائر*
  .أو انهيار أجزاء من المبانيالمنازل تهدم  *

  .اآلبار االرتوازية تهدم * 
الطرقات الترابية واالسفلتيه وتكسير الكبـاري   قطع* 

  .والعقبات 
 غير محـدود     وقطعان المواشي وعدد   التربةجرف  * 

  . من السيارات
  .الزراعية  كميات كبيرة من المنتجاتتدمير * 
  .تخريب وإتالف خطوط إمدادات الكهرباء * 
  .للسيول تدمير جسور ومصبات وقنوات تصريف* 

  :   السيول والفيضاناتاالستعداد والوقاية ملواجهة 
فراد للتخفيف من المخاطر يمكن اتخاذ العديد من اإلجراءات من قبل األجهزة الحكومية واأل

  :السيول والفيضاناتواآلثار الناتجة عن 
  لحكومةل بالنسبة: أوال

التي تساهم في التخفيف من اآلثـار الناتجـة عـن            من اإلجراءات    عدداتخاذ  للحكومة  يمكن  
  : منهاالسيول والفيضانات

  :لكارثة السيول والفيضانات إجراءات المواجهة -١
لتنفيذ التـدابير    أو الفيضان    لمناطق الوشيكة التعرض لكارثة سيل      توجيه إنذار عام لسكان ا     •

 .االحترازية الالزمة

ـ ااتخاذ كافة إجراءات المواجهة وتنسيق الجهود بحيث تتناول إنقاذ المح          • ين، وإسـعاف   رص
المصابين، وإخالء المناطق المنكوبة والمهددة، وتحويل مجرى السيل مـن خـالل قنـوات              

  الخ.. ينه لهذا الغرض، وتحويط المنشآت بحواجز رملية حفيصناعية يتم حفرها 

 عمليـات   فيإجراء مسح جوى الستطالع المنطقة المتضررة وحجم الضرر واالستعانة بها            •
  .الطبيالء خ األماكن المعزولة واإلفياإلبرار الجوى لفرق اإلنقاذ 
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 للمنـاطق   طبيعيال وإعادة الوضع     الناتجة عن السيول والفيضانات    تصريف المياه المتراكمة   •
 .المتضررة

  .اتخاذ إجراءات الصحة العامة لمنع انتشار األوبئة •

  .إيواء المشردين وتقديم الرعاية االجتماعية الالئقة لهم •

اتخاذ إجراءات رفع األنقاض وإصالح البنية التحتية إلعادة الوضع الطبيعي للمنطقة  •
  .المتضررة

  .ات العالقةالتقييم المستمر للموقف بالتنسيق مع الجهات ذ •

  .استعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة التوابع المحتملة •

  .الجهات المعنية بتنفيذ الخطة-٢
  : الجهات الرئيسية-١

 :وزارة الداخلية ممثلة في  - أ

 اإلدارة العامة للدفاع المدني •

  شرطة النجدة •
 األمن المركزي •

  المحافظاتفي  مناألإدارات  •
 .الصحةالوزارة المختصة في مجال  - ب

 . الكهرباءوزارة المختصة في مجالال - ت

 .المياه والبيئةالوزارة المختصة في مجال  - ث

 .األشغال العامة الوزارة المختصة في مجال  - ج

  : الجهات المعاونة -٢
 .جمعية الهالل األحمر اليمني  - أ

 .التربية والتعليم والشبابالوزارة المختصة في مجال  - ب

 . المواصالتالوزارة المختصة في مجال - ح

 . الشئون االجتماعيةتصة في مجالالوزارة المخ  - خ

  بالنسبة لألفراد:ثانيا
  هل تعرف ماذا تفعل عند حدوث فيضان أو سيل؟

 بواسـطة الراديـو أو       أو الـسيول   تذاع التنبؤات الخاصة إلنذار الناس عن قدوم الفيـضانات        
إلجـراءات   االستعداد واالسـتجابة     يجب، وبالتالي   المعنيةالتليفزيون أو عن طريق السلطات      

  .ضمان السالمة الشخصية وتقليل الخسائر في الممتلكاتالسلطات المعنية ل
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وفيمـا  . التي تتطلب إجراءات فورية     والفيضانات فكن يقظاً ومستعداً لمواجهة طوارئ السيول     
  :يلي إرشادات السالمة التي يجب إتباعها في الحاالت اآلتية

  السيول
  نصائح لساكني األودية : أوالً 

 الـسيول حينمـا تمتلـئ    كها حتى ال تداهم   فك في بطون األودية أو على ضفا      ال تقيم مسكن  * 
 .األودية بالمياه، وأعرف مدى ارتفاع عقارك بالنسبة لمجاري المياه

 .استخدم مواد البناء المقاومة والمناسبة لطبيعة أمطار المنطقة* 

 .تفقد منزلك دائماً وتأكد من مقاومته لألمطار* 

وث سيل في منطقتك عليك أن تكون مستعد لالنتقال إلى منطقة آمنـة             عند سماعك إنذار حد   * 
 .في أي وقت

  .يجب أن تكون لديك خطة مسبقة عما يجب عمله، وإلى أين تتجه في طوارئ السيول* 
   عند صدور تنبيه باحتمال حدوث سيول:ثانياً
واإلنـذار مـن    استمع إلى المذياع أو التلفاز للحصول على المعلومات الالزمة والتقـارير            * 

  . المعنيةالسلطات
 .كن مستعداً للخروج من منطقة الخطر غلى منطقة اآلمان في أي لحظة منذ صدور اإلنذار* 

 .إذا كنت في الطريق راقب الطريق والجسور واألراضي المنخفضة* 

 .أعلم أن صوت الرعد والبرق ينذر بسقوط أمطار غزيرة* 

  منطقة تواجدكعند صدور إنذار ضد السيول في : ثالثاً
  . فقد يكون أمامك إال عدة ثواناهلكتصرف بسرعة لحماية نفسك و* 
 .ال تحاول المرور من تيار مائي سيراً على األقدام إذا كان مستوى الماء فوق ركبتك* 

وإذا تعطلت سيارتك   .  إذا كنت تقود سيارتك أحذر السير في مكان ال تعرف عمق الماء فيه             *
وسط الماء أتركها فوراً وأتجه غلى مكان عال ألن الماء المندفع بسرعة قد يجرف الـسيارة                

 .ومن فيها وقد حدثت وفيات عديدة بسبب محاولة تحريك سيارة معطلة

 .صعب التعرف على مخاطر السيولكن أكثر حذراً في الليل عندما ي* 

عندما تخرج من منطقة الخطر مباشرة، افتح الراديو أو التلفزيـون لتتلقـى المزيـد مـن                 * 
 .التعليمات حسب الظروف المتغيرة

   بعد انتهاء السيول:رابعاً 
 فقد يكون انتهى من منطقتك ولكـن مجـاري         يون والتلفز الراديو األخبار عن طريق     استمع* 

 .ة بطوفان قد يأتيك عما قريبالمياه مليئ
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تذكر أن المطر الغزير ولو لفترة قصيرة تتبعها سيول في المناطق الجبلية والمرتفعات فإذا              * 
 :ذهبت إلى منطقة نائية أتبع مايلي

ابتعد عن قنوات المياه الطبيعية واألودية، إذ بعد انتهاء األمطـار تنحـدر الميـاه مـن                  •
  .ها جذور األشجار والطين والنفايات واألنقاضالمرتفعات بسرعة عالية حاملة مع

 .ال تقيم خيمتك في مكان منخفض، فقد يباغتك السيل وأنت نائم •

 .أعرف مكان األرض المرتفعة وكيفية الوصول إليها •

 .ابتعد عن المناطق المغمورة بالطوفان •

زيـادة سـرعة    أو  انتبه عن حدوث عالمات تشير إلى زيادة معدالت مثل سقوط المطر             •
 .يان الماء في الوادي أو االرتفاع السريع في منسوب الواديجر

 .ستعد فواراً لالنتقال إلى مكان آمنكن م •

  الفيضانات
   قبل الفيضانات:أوالً
يجب أن تكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفـراد األسـرة توضـع بهـا جميـع                  * 

  .احتياجاتكم من األمتعة
الذي ال يحتاج إلى طبخ أو تبريـد ألنـه يمكـن أن             احتفظ بمخزون من األكل المطلوب، و     * 

 .تنفصل الطاقة الكهربائية عنه

احتفظ براديو متنقل، ومعدات طبخ خاصة بالطوارئ، وكشافات تعمل بالبطاريات، وكميـة            * 
 .من البطاريات االحتياطية

 .أحتفظ بمعدات اإلسعافات األولية أو أي مواد طبية أخرى يحتاج لها أفراد عائلتك* 

احتفظ بسيارتك معبأة بالوقود ألنه إذا انفصل التيار الكهربائي فإن محطات البنزين سـوف               *
 .ال يمكنها العمل لمدة من الزمن

احتفظ بمواد مثل أكياس الرمل، خشب األبالكاش، الصفائح البالستيكية واألغطية الخـشبية            * 
 . لمنع مياه الفيضان

منزل إذا كان هناك احتمال حدوث فيضان في         تحاول وضع أكياس الرمل حول جدران ال       ال* 
المياه بدرجة عميقة، ألنه ربما يسبب ذلك انسياب المياه تحت أكياس الرمل، ويهـدد بانهيـار                

وبالتدريج تتصدع، لذا أترك المياه تتدفق بحريـة إلـى         . جدران الغرف بطول بقاء الفيضانات    
 الضغط وتعتبر هناك معادلة بـين  داخل الغرف، أو عبئ الغرف بمياه نظيفة، وهذا مما يخفف   

 .ضغط المياه الخارجية ومياه الفيضان

 . المياهتنقطع شبكةأعمل على تخزين مياه الشرب في حافظات نظيفة ألنه ربما * 
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أعمل على تحريك األثـاث     . إذا كان هناك فيضان وشيك الحدوث وهناك متسع من الوقت         * 
 وأفـصل التيـار الكهربـائي عـن األجهـزة      واألشياء المهمة إلى الطابق األعلى من منزلك 

 .الكهربائية وال تلمسها إذا كنت مبتالً أو واقف على األرض مبللة

 .ال تتجاهل اإلرشادات واإلنذارات* 

  اإلخالء: اًنيثا
  .بإخالء منزلك إلى موقع آخر مؤقت هناك عدة أشياء يجب أن تكون في حسابكلزم األمر إذا 
  :تي تصدرها السلطاتأتبع النصائح والتعليمات ال*

  .إذا صدرت إليك التعليمات باإلخالء أفعل ذلك فوراً •
  .إذا صدرت إليك التعليمات بالتحرك إلى موقع معين، اذهب وال تذهب إلى مكان غيره •
إذا حدد لك مسارات موصي بها، استخدم تلك الطرق، وال تستخدم أي مسارات تعتقد بأنها              •

  .قصيرة
  .غادرة المنزلافصل الكهرباء والماء قبل م •
  .إسكان الطوارئ ومحطات التغذية إذا أردت استخدامهاأماكن أعرف عن طريق الراديو  •
إذا كان من المحتمل أن تغمر المياه منزلك فعليك أن تكتب أسمك على أعلى السقف، لكي                 •

  .يتمكن الذين يرغبون في مساعدتك من معرفته
  .ل مغادرة منزلكإذا لم تتلقى تعليمات من سلطاتك، أفعل اآلتي قب*

  مثـل  أحمل ممتلكاتك إلى داخل منزلك أو أربطها بكل أمان، وهذه تشمل أثاثات خارجية             •
  .معدات حديقة، أو أي أشياء متحركة أخرى من المحتمل أن تجرفها مياه الفيضان

افصل الكهرباء عن األجهزة أو المعدات التي ال يمكن تحريكها، ولكن ال تلمسها إذا كنت                •
  .واقفاً على أرض مبللةمبلالً أو 

  .أغلق أبواب ونوافذ المنزل •
كن حذراً عند االنتقال، إذا أعدت السلطات وسـائل االنتقـال يجـب أن تتخـذ التـدابير             •

لسالمتك، ولكن إذا كنت ماشياً على رجليك أو قائداً سيارتك لوحدك ضع النقاط التالية في               
  :حسابك

  .ان في الطريقغادر المنزل مبكراً قبل أن تحيطك مياه الفيض -
  .تأكد من وجود وقود كاف لسيارتك -
  . اتبع المسارات الموصي بها -
  .في الطريق استمع إلى الراديو للمزيد من التعليمات الصادرة من السلطات المختصة -
 الـصرف   يانتبه إلى الطرق المحفورة بواسطة المياه، االنهيـارات األرضـية، مجـار            -

  .ة أو اآليلة للسقوطالمكسرة، خطوط وكوابل الكهرباء الساقط
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انتبه لمجاري األودية، أو المستنقعات إال إذا كنت متأكداً من أن مستوى الماء أدنى مـن                 -
ركبتك أو على نصف عجالت سيارتك على طول الطريق الذي تسير فيه، وفـي بعـض                
األحيان مياه الفيضان تغطي جسراً منجرفاً، أو طريقاً مكسراً لذلك سر ببطء لئال تـدخل               

  .ه إلى سيارتك وتعطلهاالميا
  بعد الفيضان: اًلثثا

  . خوفا من أصابك بأمراضال تأكل الطعام الذي اختلط بمياه الفيضان* 
 .اختبر المياه قبل شربها، كذلك يجب أن تضخ المياه من اآلبار الختبار صالحيتها* 

ارئ ال تزور مناطق الكوارث، ربما يعيق وجودك هناك عمليات اإلنقاذ وعمليـات الطـو             * 
 .األخرى

ويجـب فحـص األدوات الكهربائيـة       . ال تتعرض للمعدات الكهربائية في المناطق المبللة      * 
 .وتجفيفها

استخدم الكشافات التي تعمل بواسطة البطاريات لرؤية المباني والمواد القابلة لالشتعال التي            * 
 .تكون بالداخل

 .إلى السلطات المختصةأبلغ عن خطوط الخدمة المكسرة * 

استمر في االستماع إلى التعليمات الصادرة عن طريق جهاز الراديو أو التليفزيـون عـن               * 
  .المناطق التي يوجد بها الرعاية الطبية والمساعدات األخرى من سكن وغذاء ومأوى 
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