
 إرشادات للسكان عن كيفية التعامل مع الفيضانات
الناجمة عن العواصف

تجدون في هذا المنشور معلومات هامة عن فيضانات العواصف، ومنها على سبيل المثال آليات التحذير وما 
هو التصرف السليم عندما تكون هناك فيضانات. سيتم توزيع هذا المنشور على كل البيوت الواقعة في مناطق 

هامبورغ المعرضة لخطر الفيضانات.
وفي الصفحة الداخلية لهذا المنشور تجدون معلومات عن المنطقة التي تقيمون أو تعملون فيها، في حال كانت 

معرضة لخطر الفيضانات. يرجى منكم االنتباه إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المنطقة محمّي عبر خط السدود 
الرئيسي )الخط األحمر(، ولن يكون معرضاً للخطر إال إذا تعرض نظام الحماية من الفيضانات للفشل أو فاضت 
 )Hamburger Hafen( المياه بما ال قدرة له عليه، وهي حالة غير مرجحة. يستثنى من ذلك ميناء هامبورغ

ومدينة المخازن )Speicherstadt( وكذلك HafenCity، إذ تقع كلها قبل / أمام خط السدود الرئيسي. 

منطقة األلستر
ALSTER AREA



الهدف من هذه الرسوم البيانية )غرافيك( هو توضيح ما نعني بـ "اللجوء للطوابق العليا". وهي تنطبق فقط على مناطق التحذير 
وتنطلق من كون ارتفاع الطابق الواحد 2,50 متر. وإن كان ارتفاع الطوابق لديكم مختلفاً عن ذلك، يرجى مراعاته في حساباتكم.

Alle Informationen auch online in leichter Sprache verfügbar:
All infomation also available in English:
Вся информация также доступна на русском языке:
Wszystkie informacje dostępne również w języku polskim:
Tüm bilgiler ayrıca Türkçe olarak mevcuttur:

اللجوء للطوابق العليا

www.hamburg.de/katastrophenschutz

اإلرشادات التالية تنطبق على حاالت الفيضانات الشديدة جداً والتي يزيد فيها منسوب المياه عن +7,30 متر فوق االرتفاع 
العادي الصفري: 

ال بد من مغادرة الشقة / البيت في كل الحاالت، إذا كنتم تقيمون في مناطق اإلخالء!
 

إذا كنتم تقيمون في مناطق التحذير، الرجاء التأكد من أن الشقق / البيوت توفر لكم الحماية الكافية. ولوحة الغرافيك الملحقة أدناه 
تساعدكم على معرفة ذلك.

ابحثوا لمعرفة ارتفاع شققكم / بيوتكم، إذا كنتم ال تعرفونه بعد.

ولمعرفة االرتفاع يمكنكم االستعانة بالمواقع الجيولوجية على اإلنترنت أو نظام المالحة الجوية GPS أو تطبيقات الجوال لقياس 
االرتفاعات أو لالطالع على الخرائط التي تتضمن بيانات االرتفاعات.

شرح مصطلحات الخارطة

آمن

الطابق العلوي األول

الطابق العلوي األول

الطابق العلوي األول

الطابق األرضي

ارتفاع األرض / التضاريس2,5+ متر فوق االرتفاع 
ً العادي الصفري )NHN( أو أكثر انخفاضا

ارتفاع األرض / التضاريس ال يقل عن 
NHN 5,00+  متر فوق

ارتفاع األرض / التضاريس ال يقل عن 
NHN 7,50+  متر فوق

الطابق األرضي

الطابق األرضي

غير آمن

جميع المعلومات متاحة باللغة العربية على الموقع المشار إليه على يمين الصفحة



قائمة التدقيق

  الجأوا إلى الطوابق العليا في 
  المنطقة التي يطالها التحذير!

  التنبّه لما يتم بثه عبر مكبّرات الصوت!

  غادروا المناطق المشار إليها على
  أنها مناطق إخالء!

  اتباع ما تطلبه / توصي به الدوائر الرسمية

  الجأوا إلى الطوابق العليا
  في مناطق اإلخالء إن

  كنتم غير قادرين على مغادرتها!

  يمكن للمرضى أو العجزة / 
  الضعفاء ومن يعانون من إعاقة وليس
  لديهم أي وسيلة مساعدة االتصال برقم

 112 لمساعدتهم على مغادرة مناطق اإلخالء.

  إخبار وتنبيه الجيران

   احرصوا على أخذ الوثائق
 wichtige ‹‹  الهامة واألدوية الالزمة ونقود معكم!

   Dokumente
›› Geld
›› Medikamente

التصرف السليم عند التنبؤ بوقوع فيضانات عواصف شديدة 
جداً يرتفع فيها منسوب المياه بما يزيد عن 

)NHN( 7,3 متر فوق االرتفاع العادي الصفري+

عند التحذير يتوجب عليكم اتخاذ اإلجراءات التالية:

إرشادات عامة عند وقوع فيضانات بسبب العواصف
سيتم تحذيركم في وقت مبكر قبل وقوع الفيضانات، وذلك 

من خالل:
إطالق مفرقعات نارية 	

       )في منطقة الميناء والمناطق المحاذية له(
  التحذير عبر مكبّرات الصوت 	

)Altona ومنطقة نهر اإللبه في HafenCity(
عبر البث اإلذاعي 	

وعند وقوع فيضانات عواصف شديدة جداً يتم التحذير:
عبر نصوص مكتوبة على شاشات التلفزيون 	
 عبر صفارات اإلنذار )عويل الصفارات يرتفع وينخفض  	

لمدة دقيقة(
	 NINA- ويمكنكم إضافة إلى ذلك إنزال تطبيق التحذير 

App على  هاتفكم الذكي )الجّوال( وبرمجته لينبهكم في 
تلك الحالة.  

!وإذا كان لديكم مزيداً من الوقت:
قوموا بفصل الطاقة الكهربائية وأنابيب الغاز! 	
جهزوا مصباحاً يدوياً ليكون في متناولكم! 	
احموا ممتلكاتكم وانقلوا ما هو قيّم إلى الطوابق العليا! 	
 انقلوا أي مواد كيماوية أو سوائل الدهان أو مواد الوقود  	

وما شابهها إلى الطوابق العليا!
 ويمكن في حال وجودها تعبئة خزانات وقود التدفئة  	

بالماء حتى ال تطفو في مياه الفيضانات!

  االستماع إلى الراديو!
  على سبيل المثال لـ Radio Hamburg أو     

NDR 90,3 إذاعة  



جهة إصدار المنشور:

مكتب هامبورغ للشؤون الداخلية والرياضة 
مكتب هامبورغ للبيئة والمناخ والطاقة واالقتصاد الزراعي

/www.hamburg.de/katastrophenschutz
تاريخ إصدار المنشور: سبتمبر 2021

التنبؤات بوقوع فيضانات العواصف. من يقوم بإعالمكم؟
فيضانات العواصف هي ظواهر طبيعية. وتعتمد التنبؤات في صحتها على ظروف الطقس السائدة. ويمكن لهذه الظروف أن تتغير 

جذرياً في غضون وقت قصير. لذا نرجو منكم متابعة آخر / أحدث التنبؤات باستمرار.
يمكنكم االستعالم عن مستوى ارتفاع المياه المتوقع عبر االتصال بأحد األرقام التالية:

خدمة اإلعالن عن فيضانات العواصف
BSH 040 / 31 90 - 31 90 المكتب االتحادي لمالحة السفن والهيدروغرافيا

 اإلعالم اآللي عن منسوب المياه، مقياس
www.hamburg-port-authority.de/de/wasser/  :ويمكنكم االطالع على منسوب المياه عبر اإلنترنت، تحت رابط

hochwasserschutz
أو

https://tableau.bsh.de/views/Wasserstand_Nordsee_Pegelseite/Wasserstand_
Kurve?Pegel=Hamburg

     
إذا أفادت تنبؤات فيضانات العواصف بأن منسوب المياه سيرتفع أكثر من 4,5 متر فوق االرتفاع العادي الصفري )NHN(، فإن 

 .)WADI( المرجعية الوحيدة والمعتمدة للتنبؤات في هامبورغ هي خدمة هامبورغ للتحذير من فيضانات العواصف

تلقي التحذيرات على الهاتف الذكي )الجّوال(
App(. ويشترط لذلك أن يكون لديكم إشارة  يمكنكم تلقي التحذيرات على هاتفكم الذكي )الجّوال( عبر استخدام تطبيقات مجانية )ِ

االستقبال وأن ال يكون الهاتف مغلقاً أو صامتاً أو في وضعية الطيران وأن ال تكون شبكات الهاتف التابعة لشركات االتصاالت قد 
تضررت بفعل األزمة. لذا تعتبر تطبيقات التحذير تلك مجرد وسائل إضافية إلى جانب وسائل التحذير األخرى.

الجهات المخّولة رسمياً بإطالق التحذيرات ونشر معلومات عن الخطر في هامبورغ هي: الشرطة وجهاز اإلطفاء وخدمة هامبورغ 
للتحذير من فيضانات العواصف )WADI( أو الطاقم المركزي للتعامل مع الكوارث في مكتب هامبورغ للشؤون الداخلية 

والرياضة. ويتم نقل هذه التحذيرات إلى اإلذاعة والتلفزيون بواسطة نظام التحذيرات المعياري )MoWaS(. ويمكنكم أيضاً 
الحصول عليها عبر تطبيق NINA App )أخبار ومعلومات الطوارئ(. وتتضمن هذه التحذيرات معلومات مختصرة عن المخاطر 

وتوصيات بكيفية التصرف السليم عندها. كما يتم أيضاً تزويد تطبيقات KATWARN أو BIWAPP بهذه التحذيرات.        

ويعمل تطبيق App WarnWetter التابع لهيئة األرصاد األلمانية على بث التحذيرات المتعلقة بالطقس، مثل العواصف أو خطر 
االنزالق بسبب تجمد األرض أو الثلوج أو ارتفاع الحرارة. 

هل ما زالت لديكم استفسارات؟
في مثل هذه الحالة يمكنكم اللجوء لخدمة الحماية من الكوارث في منطقتكم أو لمكتب هامبورغ للشؤون الداخلية والرياضة. 

وللتواصل المباشر مع إدارات هامبورغ يمكنكم االتصال بخدمة هامبورغ الهاتفية على رقم 115. وعندها سيتم ربطكم بالجهة 
المطلوبة.

040 / 428 99 11 11

040 / 428 47 66 02 St. Pauli



 

 

  Alstergebiet إرشادات التعامل مع فيضانات العواصف العارمة لسكان

0   100                        500                            1000 m

يمكن أن تغمر المياه بشكل طفيف الشوارع والمساحات في المناطق القريبة من نهر اإللبه وأنهاره 
الفرعية عندما تفيض مياه نهر اإللبه بفعل العواصف الشديدة التي ترفع منسوب المياه على مقياس 

St. Pauli أكثر من 7,30+ متر فوق االرتفاع العادي الصفري، وكذلك إذا فشلت أنظمة 
الحماية من الفيضانات في المدينة الداخلية، وهو أمر قليل االحتمال.  

احتمال أن يتحقق مثل هذا السيناريو ضئيل جداً، إذ لم تشهد المنطقة ارتفاع المياه إلى 7,30+ 
متر فوق االرتفاع العادي الصفري من قبل. ومن جهة أخرى فإن أنظمة الحماية من الفيضانات 
موثوقة وآمنة. إال أنه ال يمكن استبعاد حدث كهذا كلية من الحسابات. وفي مثل هذه الحالة يمكن 
أن تكون األقبية والغرف في الطوابق الدنيا مهددة. يرجى منكم تأمين المواقع المعّرضة للخطر 

واالبتعاد عن اإلقامة أو التواجد في أماكن منخفضة، بمجرد اإلعالن عن  مثل هكذا فيضان.

شرح الرسومات البيانية
حدود المناطق الخاضعة للتحذير

خط السدود الرئيسي
مناطق آمنة

مناطق خاضعة للتحذير بعد 
7,30+ متر فوق االرتفاع 
 )NHN( العادي الصفري

إرشادات لسكان المناطق الخاضعة للتحذير:
غادروا من قبيل االحتياط هذه المناطق، إن لم تتوفر لديكم طوابق 

عليا تحتمون فيها من المياه )أنظر إلى ظهر الصفحة(!

منشور المدينة منشور المدينة 
الداخليةالداخلية Hamburg-Hamburg- منشور منشور

      VeddelVeddelو و MitteMitteو و HafenCityHafenCity منشور منشور
      SpeicherstadtSpeicherstadt


