الفيضانات
والسيول
تحــدث الفيضانــات نتيجــة هطــول أمطــار غزيــرة او إرتفــاع منســوب ميــاه
األنهــر أو ذوبــان الثلــوج أو إنفجــار الســدود ،كمــا مــن الممكــن أن تحــدث
الفيضانــات عنــد إرتفــاع أمــواج البحــر الــى الشــاطىء خــال العواصــف
الشــديدة ممــا يتســبب بأضــرار جســيمة .كذلــك ،تنتــج الفيضانــات فــي
بعــض المناطــق عــادة عــن تشــبع األراضــي بالميــاه وانعــدام قدرتهــا علــى
اإلمتصــاص ،ولكــن فــي لبنــان يكمــن الخطــر فــي الســيول التــي يمكــن
أن تنقســم إلــى ثالثــة أنــواع :الســيول المفاجئــة أو المحليــة ،الســيول
النهريــة ،الفيضانــات فــي المــدن.
شــهد لبنــان الســيول منــذ عصــور ،ولكــن تشــير الدراســات واألبحــاث إلــى
أن هــذه الظاهــرة فــي تزايــد مســتمر وتشــكل خطــ ًرا حقيق ًيــا فــي عــدد
مــن المناطــق اللبنانيــة والســيما فــي رأس بعلبــك ،عرســال ،الفاكهــة،
القــاع ،وســهول العاصــي ووادي خالــد فــي عــكار والكــورة وســهول صــور
والقاســمية والمناطــق المحاذيــة لمجــاري األنهــر الكبيــرة كالليطانــي
والتجمعــات المائيــة فــي لبنــان.
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التدابير التي ينبغي إتخاذها قبل حصول الفيضانات والسيول
اإللتزام بقوانين البناء والتقيد بالتعليمات.
عدم البناء قرب ضفاف األنهر.
التنبه إلرتفاع منسوب المياه.
تنظيــف األقنيــة قبــل فصــل الشــتاء ال ســيما علــى الطرقــات األساســية
فــي المــدن.
عــدم رمــي النفايــات ال ســيما الــردم فــي مجــاري االنهــر وتنظيفهــا
بشــكل دوري.
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التدابير التي ينبغي إتخاذها خالل حصول الفيضانات السيول
قطع الكهرباء بشكل تام عن المنزل.
إقفال قارورة الغاز بشكل نهائي يمنع أي تسرب .
فــي حــال التواجــد فــي مــكان تغمــره الميــاه ينبغــي التوجــه نحــو أعلــى
نقطــة ممكنــة أو بعيــدا عــن الميــاه.
فــي حــال التواجــد فــي الســيارة يجــب الخــروج منهــا مباشــرة والتوجــه نحــو
أعلــى نقطــة ممكنــة أو إلــى مــكان بعيــد عــن الميــاه.
متابعــة نشــرات الطقــس والتقيــد بالتعليمــات الصــادرة عــن
الجهــات المختصــة.
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التدابير التي ينبغي إتخاذها بعد حدوث الفيضانات والسيول
التأكد من وجود الجميع في مناطق آمنة.
إنتظــار التعليمــات واإلرشــادات مــن الســلطات المحليــة لمعرفــة
الخطــوات التــي يجــب إتباعهــا.
عــدم الذهــاب إلــى مــكان الفيضــان أو الســيل لتجنــب إعاقــة عمــل فــرق
البحــث واإلنقــاذ.
المســاعدة فــي إجــراء مســح شــامل باألضــرار الناجمــة عــن الفيضــان أو
الســيل علــى كافــة المســتويات.
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MEASURES THAT MUST BE TAKEN AFTER THE FLOOD
Make sure all family members are safe and secure.
Wait for instructions and guidance from local authorities to know
the proper steps that should be taken.
Do not go near the flooded area to avoid hindering the work of rescue teams.
Assist in the comprehensive damage assessment caused by the
flood at all levels.
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MEASURES THAT MUST BE TAKEN TO PREPARE FOR A FLOOD
Follow building laws and complying with instructions.
Avoid building near riverbeds.
Be aware of rising water levels.
Clean drainage systems such as canals before the onset of winter
especially on main roads in cities.
Abstain from throwing waste into rivers to avoid obstructing the
water flow and cleaning riverbeds periodically.
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MEASURES THAT MUST BE TAKEN DURING A FLOOD
Disconnect electricity completely from houses.
Close gas containers to avoid leakage.
In case of being in a place submerged with water, one should head
to the highest point possible or away from the water.
In case of being in a car, one should leave instantly and head to
highest point possible or away from water.
Listen to weather forecasts and follow instructions provided by experts.
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FLOOD
Floods occur due to several reasons, among which are heavy rainfall, rise in
the water level of rivers, melting of accumulated snow/ice, and explosion of
dams. Storm surges cause floods due to the rise of sea waves during severe
storms leading to serious damages. In addition, floods occur in some areas
where the land is saturated and is no longer able to absorb excess water. In
Lebanon, the most common types of floods are: flash floods, river floods and
urban floods.
Lebanon has witnessed floods through the ages, but studies and researches
show that this phenomenon is increasing steadily and forms a great danger
in many Lebanese areas especially in Ras Baalbek, Arsal, Al Fakeha, Al Qaa,
Aasy meadows, Wadi Khaled in Akkar, Koura, Tyre plains, Al Qasmeyeh and
regions near large rivers like the Litani River and other water bodies within
the country.
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