
 
 

 حملة االستعداد 
 .تجھز وخطط وكن على اطالعٍ دائًما

 
 
 
 
 
 قائمة مستلزمات 

 حاالت الطوارئ

 :المستلزمات اإلضافیة التي ال بد من إضافتھا إلى علبة مستلزمات حاالت الطوارئ
 

 الوصفات والنظارات الطبیة  

 حلیب األطفال، وحفاظات األطفال  

 أطعمة الحیوانات األلیفة، والمیاه ومستلزمات حیوانك األلیف  

 مستنداتك العائلیة المھمة مثل نسخ وثائق التأمین، وبطاقات الھویة، وسجالت الحساب البنكي في حقیبة أو غالف محمول 
 .واٍق من المیاه

 
 األوراق النقدیة والفكة  

 www.ready.gov المواد المرجعیة لحاالت الطوارئ مثل كتاب اإلسعافات األولیة أو استمارة البیانات من على موقع 

 .كیس نوم، وبطانیة دافئة لكل شخص. كما ینبغي لك إضافة المزید من مستلزمات األسّرة إذا كنت تعیش في طقس بارد 

  غیارات المالبس بما في ذلك قمصان طویلة األكمام، وسراویل طویلة، وأحذیة قویة. كما ینبغي لكمجموعة كاملة من  
 .مراعاة إضافة المزید من المالبس إذا كنت تعیش في طقس بارد

 
 طفایة حریق  

 أعواد ثقاب موضوعة في حاویة مضادة للمیاه  

 ین مستلزمات نسائیة، ومنتجات العنایة الشخصیة، وُمعقم للید 

 علب معدنیة، وأكواب وأطباق ورقیة، وأواٍن تُستخدم مرة واحدة، ومناشف ورقیة 

 أقالم جاف وأقالم رصاص  

ُكتب، وألعاب، وألغاز، وغیرھا من األنشطة لألطفال  

www.ready.go
 

http://www.ready.gov/
http://www.ready.gov/


 
 
 
 

 حملة االستعداد لحاالت الطوارئ التي تطلقھا الوكالة 
   (FEMA)الطوارئ   إلدارة  الفیدرالیة

تثقیف األمریكیین وتمكینھم من   الحملة في  الغرض من ھذه  یتمثل 
اتخاذ خطوات بسیطة من أجل االستعداد ألي من الحاالت الطارئة  
المخاطر   عن  الناجمة  تلك  ذلك  في  بما  معھا  والتعامل  الُمحتملة 

اإلنسان.   صنع  من  ھي  التي  والكوارث  حملة  الطبیعیة  تطلب 
وھي:   أال  أساسیة  أشیاء  ثالثة  یفعلوا  أن  األشخاص  من  االستعداد 
عائلیة   خطة  وإعداد  الطوارئ،  حاالت  مستلزمات  علبة  تأمین 
للتعامل مع حالة الطوارئ، واالطالع على األنواع الُمختلفة لحاالت  
الطوارئ التي قد تقع وأنواع االستجابات الُمناسبة لكل حالة. ینبغي  

تأمین بعض الُمستلزمات األساسیة في مكاٍن یسھل الوصول للجمیع  
من   أي  وقوع  حالة  في  أیام  لبضعة  النجاة  أجل  من  سریعًا  إلیھ 
الحاالت الطارئة. إن قائمة مستلزمات حاالت الطوارئ الواردة في  
الضروري   من  أساس.  خط  أو  بدایة  نقطة  ُمجرد  تُعد  الوثیقة  ھذه 

الق ھذه  مراجعة  األشخاص  جمیع  االحتیاجات  على  ومراعاة  ائمة 
لمعرفة  وذلك  األلیفة  حیواناتھم  ذلك  في  بما  أسرھم  ألفراد  الفردیة 
على   یجب  كما  تضمینھا.  علیھم  یتعین  التي  األخرى  الُمستلزمات 
ُمستلزمات  علب  من  األقل  على  علبتین  تأمین  مراعاة  األشخاص 
المنزل،  في  وموجودة  متكاملة  أحداھما  تكون  أن  على  الطوارئ 

أو  واأل السیارة  أو  العمل  خرى صغیرة محمولة موجودة في مكان 
 غیرھا من األماكن التي یقضون فیھا بعض األوقات.

 

 الموصى بتضمینھا في علبة المستلزمات األساسیة في   المستلزمات
 :الطوارئ  حاالت

 
  أطعمة ومشروبات غیر قابلة للتلف السریع یمكنھا الصمود صالحة لالستخدام لعدة أیام 

 .بطاریة وشاحن إضافیان للھاتف المحمول 

 NOAA Weather رادیو یعمل ببطاریة أو بذراع یدویة یمكنھ استقبال إشارات محطة 
Radioمع تأمین بطاریات إضافیة معھ ،. 

 مصباح یدوي، وبطاریات إضافیة،   

 علبة إسعافات أولیة  

 صفارة إلصدار إشارات المساعدة واالستغاثة 

واٍق من الغبار لترشیح الھواء الملوث وكذلك أغطیة بالستیكیة وشریط الصق من أجل  قناع  
 إقامة مأوى في المكان

 .منادیل مبللة، وأكیاس لتجمیع القمامة، وأشرطة ربط بالستیكیة من أجل النظافة الشخصیة 

 مفاتیح ربط أو كماشات ال تولد شرًرا لغلق األواني  

 كانت علبة اإلسعافات تحتوي على أطعمة ُمعلبة)فتاحة العلب (إذا  

 خرائط محلیة 
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