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يوم التحذير عىل مستوى ألمانيا

نذار؟ ي صافرات االإ
ماذا تع�ف

ي يتم اختبارها 
نذار ال�ت  ما هي أجهزة االإ

؟ ي
ي مكان إقام�ت

نذار االتحادي �ف ي يوم االإ
�ف

نذار االتحادي واختبار أجهزة  ي يوم االإ
يُتاح للبلديات الُمشاَركة �ف

نذار المتوفرة اعتماًدا عىل مدى  نذار. ويتم اختبار أجهزة االإ االإ
جاهزيتها واالستخدامات الممكنة لها. 

ي 
ي بلديتك ما إذا كانت البلدية تخطط للمشاركة �ف

استعلم أواًل �ف
نذار االتحادي. وبهذا يمكنك االستعداد له وربما إبالغ  يوم االإ

االآخرين بهذا الموضوع. 

ي حالة الخطر:
التحذير �ف

صافرة إنذار لمدة دقيقة )صوت عال وهاديء(

افتح الراديو وانتبه لالإعالنات المسموعة.

ي أنه لم يعد هناك خطر.
وهي تع�ف

انتهاء التحذير:
صافرة إنذار مستمرة لمدة دقيقة

معلومات عن الجهات المسؤولة عن 
المعلومات ن�ش 



يوم التحذير عىل مستوى ألمانيا
نذار عىل مستوى ألمانيا يوم   يقام يوم االإ

8 كانون االأول/ديسم�ب 2022
ك، ستخت�ب الحكومة االتحادية والواليات  ي إطار تدريب مش�ت

•  �ف
ية والبلديات المشارِكة من  وكذلك المقاطعات والمدن الح�ف

نذار المختلفة لديها والعمليات  الساعة 11 صباًحا أجهزة االإ
ي حالة التحذير. ويمّكن هذا من تحديد نقاط الضعف 

الفنية �ف
نذار، وتصحيحها بعد ذلك، وبالتالي جعل النظام  ي نظام االإ

�ف
ي حالة الطوارئ. 

أك�ش استقرارًا وفاعلية �ف
ي ألمانيا بنظام تحذير السكان ومختلف 

•  ينبغي توعية الناس �ف
نذار.  قنوات وطرق االإ

  فكلما كنت عىل دراية أك�ب بالموضوع، كلما كان بإمكانك الت�ف 
ي حالة المخاطر.

ي وفعال �ف
وحماية نفسك بشكل ذا�ت

لماذا يتم تحذيري؟ 
ة سالمتك وسالمة عائلتك  ة والمواقف الخط�ي ار الكب�ي تُعرِّض االأ�ف

ف والمواطنات وربما ممتلكاتك  وأقاربك وأصدقائك والمواطن�ي
ي الموقع/المكان، فسيتم تحذيرك 

ي حالة وجود مخاطر �ف
للخطر. و�ف

ي الوقت المناسب ح�ت تتمكن من االستعداد للخطر والت�ف 
�ف

بشكل مناسب.

ي أي مخاطر يتم تحذيري؟
�ف بأي الطرق يتم تحذيري؟ ما هي وسائل التحذير 

المتوفرة؟
نظرًا الأن التحذير يحتوي عىل معلومات مهمة جًدا، فينبغي أن 

يصل إل أك�ب عدد ممكن من االأشخاص. لهذا السبب يمكن ن�ش 
التحذير بعدة طرق تحذير مختلفة، منها عىل سبيل المثال:

الراديو والتلفزيون  •
نت ن�ت مواقع االإ  •

 •  تطبيقات التحذير مثل تطبيق 
 NINA  )التطبيق االتحادي 

للمعلومات وأخبار الطوارئ(
وسائل التواصل االجتماعي  •

نذار صافرات االإ  •
ات الصوت عربات مك�ب  •
اللوحات الرقمية للمدن  •

ان المصالح الحكومية ودوائر العائالت واالأصدقاء والج�ي  •

ي فعله؟
ما الذي يمكن�ف

سوف تتلقى عادة مع كل تحذير نصائح بشأن ما يجب القيام به 
لحماية نفسك أو مكان حصولك عىل مزيد من المعلومات. 

االأخطار الطبيعية )مثل الفيضانات أو الزالزل(  •
ء )مثل العواصف الشديدة أو العواصف  •  الطقس السي

الرعدية أو موجات الحر(
ت�ب المواد الضارة  •

غياب االإمدادات )مثل الطاقة والمياه واالتصاالت(  •
بات االأمراض ُمسبِّ  •

ة الحرائق الكب�ي  •
العنف باستخدام السالح وحاالت االعتداء  •

االأخطار الحادة االأخرى )مثل إبطال مفعول القنابل(  •

؟ ي
من الذي يحذر�ف

ي حالة الدفاع(
الحكومة االتحادية )�ف  •

ي حالة الكوارث أو االأخطار ذات االأهمية عىل 
•  الواليات )�ف

مستوى الوالية(
•  المدن والمقاطعات والبلديات )ع�ب السلطات المختصة، 

مثل هيئة مكافحة الكوارث أو مصلحة النظام العام أو 
السلطات الصحية(

)DWD(  هيئة االأرصاد الجوية االألمانية  •
بوابات الفيضانات التابعة للواليات  •


