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ي يح فتقرير رصدي حول حادثة السيول والفيضانات التي اجتاحت  منطقة مل"
  "م9/11/2018يوم الجمعة تاريخ  وبعض محافظات الجنوب  محافظة مأدبا

  

  إع�اد : م��ل ملف ال����ة 

  م��� ال��ا��ة

  م25/11/2018

  

ه6ـــــــــــل غ4#ـــــــــــ�  ،م2018ت�ـــــــــــ�#2 ال1ـــــــــــاني لعـــــــــــام /9لقـــــــــــ� شـــــــــــه� یـــــــــــم ال(�عـــــــــــة تـــــــــــار#خ  - 1

وخاصــــــــــــة  م�ــــــــــــا:9 الســــــــــــ@ ( م�اف<ــــــــــــة  ،لألم6ــــــــــــار فــــــــــــي �عــــــــــــ; م�ــــــــــــا:9 ال��ل8ــــــــــــة

ــــــــــا وال6ف�لــــــــــة م�اف<ــــــــــات ال(�ــــــــــب ال8ــــــــــ�ك و )  ، م�6قــــــــــة ملــــــــــ�ح  والالــــــــــة وضــــــــــFعا  مأد�

ن(ـــــــــــــــV ع�هـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع خ�ـــــــــــــــائ� مادRـــــــــــــــة فـــــــــــــــي االرواح وOعـــــــــــــــ;  والعقFـــــــــــــــة ، نومعـــــــــــــــا

ال���ل8ـــــــــــات وال�Fـــــــــــى ال����ـــــــــــة ، وعلـــــــــــى اثـــــــــــ� ذلـــــــــــY  واســـــــــــ��ادا الـــــــــــى قـــــــــــانن ال��Wــــــــــــ4 

̀ول�ة ال��ا:ـــــــــــة �ـــــــــــه ل�صـــــــــــ� اوضـــــــــــاع حقـــــــــــق االن�ـــــــــــان فـــــــــــي ال��ل8ـــــــــــة ،  نفـــــــــــ\  وال��ـــــــــــ

  ف�#9 م2 ال��4W ز#ارات رص�Rة لل��ا:9 ال���bرة على ال�� ال�الي 

ــــــــــــم ت�ــــــــــــd ز#ــــــــــــارة م�اف<ــــــــــــ  -2 ــــــــــــار#خ اة مأد�ــــــــــــا ی م مــــــــــــ2 15/11/2018ل��ــــــــــــ�e ت

قFـــــــــل Wـــــــــل مـــــــــ2 االســـــــــ�اذ م��ـــــــــ� ال��ا��ـــــــــة واالســـــــــ�اذ ع��ـــــــــى الهاوشـــــــــه وتـــــــــV ت�ـــــــــ(�ل 

  ال�الح<ات االت�ة : 

ــــــــاتــــــــ� ز�ــــــــارة م�ی��ــــــــة دفــــــــاع مــــــــ�ني م�اف	ــــــــة مأد�ــــــــا   -ا    ء م�ــــــــاع� مــــــــ�ی� ، ولق

ال��ی�#ــــــــــة ال�ائــــــــــ� م��ـــــــــــد ابــــــــــ :�F(ـــــــــــة الــــــــــ\j اع�ـــــــــــ\ر عــــــــــ2 االفiـــــــــــاح عــــــــــ2 ال�Fانـــــــــــات 

ال�6لOـــــــــة، ��(ـــــــــة ان ال(هـــــــــة ال��لــــــــــة ب�فiـــــــــ�ل هـــــــــ\ه ال�Fانــــــــــات هـــــــــي م�ی�#ـــــــــة االعــــــــــالم 

  وال�1ق�ف القائي في ال��ی�#ة العامة لل�فاع ال��ني . 

ال�ــــــــ�� ح�ــــــــ2 الق�ــــــــام رئــــــــ�e ل(�ــــــــة الــــــــ�فاع  تــــــــ� مقابلــــــــة ع��فــــــــة م�اف	ــــــــة مأد�ــــــــا -ب

فـــــــــة ، الـــــــــ\j رحـــــــــn �ـــــــــالف�#9 وافـــــــــاد �أنـــــــــه تـــــــــV فـــــــــ�ح غ�  1فـــــــــي ال��اف<ـــــــــة ةال�ـــــــــ�ني ال��ل�ـــــــــ

                                                           
 الدفاع لجنة(  تسمى لجنة محافظة كل مركز في تشكلوتعديالته :   1999لسنة 81من قانون الدفع المدني رقم  7تنص المادة رقم  - 1

 الشرطة ومدير مدنيال الدفاع ومدير الرسمية الدوائر مديري او العامين المدراء من كل وعضوية المحافظ برئاسة)  المحلية المدني
 او المشتركة اناالرك هيئة رئيس يسميه المسلحة القوات عن ومندوب فيها والتجارة الصناعة وغرف البلديات ورؤساء المحافظة في
  .  وجد ان المحافظة في االحمر الهالل فرع ورئيس ينيبه من
 بةالمطلو الواجبات نفيذلت التفصيلية الخطط وضع وعليها للمجلس التنفيذية الجهة المحافظات في المحلية المدني الدفاع لجان تعتبر. ب

  .  بها المجلس يكلفها التي او منها
 اذا بها الممثلة قةالعال ذات الجهات وعضوية االداري الحاكم برئاسة قضاء او لواء اي في المدني الدفاع لجنة يشكل ان للمجلس. ج

  .  قبله من عليها للمصادقة قراراتها وتخضع المحلية اللجنة برئيس وترتبط ذلك الضرورة اقتضت
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ـــــــــــة ال��قعـــــــــــة ، مbـــــــــــ�فًا ان ت�ـــــــــــاق@  #ـــــــــــي ال��اف<ـــــــــــة اســـــــــــ�ع�ادًا لل�الـــــــــــة ال( ـــــــــــات ف الع�ل�
األم6ــــــــــــــــار Wــــــــــــــــان غ4#ــــــــــــــــ�ا  و�Oــــــــــــــــsل ســــــــــــــــ�#ع جــــــــــــــــ�ا ، �عــــــــــــــــ� pهــــــــــــــــ� یــــــــــــــــم ال(�عــــــــــــــــة 

ـــــــــــاء 9/11/2018ال�افـــــــــــ9 م وخاصـــــــــــة  فـــــــــــي ال��ـــــــــــا:9 ال�ـــــــــــ�ق�ة مـــــــــــ2 ال��اف<ـــــــــــة فـــــــــــي ل
 uــــــــا:9 ال�(ــــــــاورة  م�ــــــــا اد ــــــــ�ح وOعــــــــ; ال�� ــــــــان وقbــــــــاء مل Fل ذیــــــــى ت�ــــــــsل ســــــــ� غ�ــــــــ� ال

قةFــــــــــ�ف فــــــــــي هــــــــــ\ه ال��ــــــــــا:9 م�ــــــــــ)� dFFــــــــــات فــــــــــي هــــــــــ\ه ال��ــــــــــا:9،  ت�ــــــــــFWعــــــــــ; ال���
وOعـــــــــ; افـــــــــ�اد اســـــــــ�ته  ال�ـــــــــه�� ز#ـــــــــ� ال�ـــــــــ�ی1ات مال�ـــــــــا:2 ال��حـــــــــ م�FWـــــــــة مـــــــــ2 ضـــــــــ��ها 

، Vده،  فـــــــــي م(ــــــــ�u احـــــــــ� األودRـــــــــة فــــــــي ق�#ـــــــــة ال�اشـــــــــ�Rة فــــــــي قbـــــــــاء ملـــــــــ�ح ن��(ــــــــة وجـــــــــ
ــــــــــ�هV رح�ــــــــــd هللا . ــــــــــي حــــــــــالى  عل ــــــــــع ال�ــــــــــادث ف ــــــــــى مق ــــــــــه وصــــــــــل ال ــــــــــاد ال��ــــــــــافy ان واف

ال�ــــــــــــاعة ال�ا�عــــــــــــة وال�iــــــــــــف م�ــــــــــــاء یــــــــــــم ال�ــــــــــــادث، ح�ــــــــــــW zانــــــــــــW  dــــــــــــادر االجهــــــــــــ4ة 
ال�ع��ــــــــــة فــــــــــي م�اف<ــــــــــة مأد�ــــــــــا مــــــــــ2 دفــــــــــاع مــــــــــ�ني وامــــــــــ2 عــــــــــام وOلــــــــــ�Rات مجــــــــــدة فــــــــــي 

ال�ــــــــــــ�ل Wانــــــــــــd ق#ــــــــــــة و�FWــــــــــــ�ة ولــــــــــــV ی���sــــــــــــا مــــــــــــ2 الق�ــــــــــــام �ع�لهــــــــــــV، اال ان ، ال�قــــــــــــع 
ـــــــــى عـــــــــ� ـــــــــي ال��اف<ـــــــــة لل�عامـــــــــلاضـــــــــافة ال ـــــــــات م�6ـــــــــرة ف ـــــــــف� آل� ســـــــــ�ل غ�ـــــــــ�  مـــــــــع م ت

قة Fدرات العائــــــــــ�ة م�ــــــــــWهــــــــــ\ه، وتع6ــــــــــل �عــــــــــ; االل�ــــــــــات ال��ــــــــــف�ة وخاصــــــــــة �عــــــــــ; اللــــــــــ
فـــــــــي ال��اف<ـــــــــة ، م�ـــــــــا اضـــــــــ�6ه الـــــــــى :لـــــــــn تع4#ـــــــــ4ات  توالFلـــــــــ�Rا لالـــــــــى م�ی�#ـــــــــة األشـــــــــغا

واســــــــ�اد مـــــــــ2 ع�ــــــــان ، ل8ـــــــــ2 هــــــــ\ه ال�ع4#ـــــــــ4ات  وصــــــــلd ��ـــــــــ�ود ال�ــــــــاعة ال�ادســـــــــة م�ـــــــــاًء 
�عــــــــــ� ان حــــــــــل ال<ــــــــــالم فــــــــــي ال��6قــــــــــة م�ــــــــــا ســــــــــاهV فــــــــــي صــــــــــعOة ال�عامــــــــــل مــــــــــع هsــــــــــ\ا 
فاجعــــــــة وال�ــــــــأخ� فــــــــي ان��ــــــــال ج1ــــــــz الbــــــــ�اRا . واشــــــــار الــــــــى انــــــــه ن��(ــــــــة ل(هــــــــد ف�دRــــــــة 

Vـــــــــ ـــــــــ�فاع ال�ـــــــــ�ني واالمـــــــــ2 العـــــــــام ت ـــــــــات ال Fعـــــــــ; م�تOا:��2 وـــــــــFع; ال�ـــــــــ ـــــــــاذ ل  احـــــــــ�u انق
ــــــــ ــــــــة، �Wــــــــا ت ــــــــe ال��6ق ــــــــي نف ــــــــY ف ــــــــأذu جــــــــ�اء ذل ــــــــiR Vــــــــn احــــــــ� � ــــــــات ول FWال�� V ان��ــــــــال

�عــــــــ� ان  ، مــــــــ2 داخــــــــل ال�ــــــــ�ارة ال�ــــــــي ج�ف�هــــــــا ال�ــــــــ�لاحــــــــ�u ب�ــــــــات ال��حــــــــم ز#ــــــــ�  ج1ــــــــة
ـــــــــــ; م��ـــــــــــب ال��ـــــــــــاه ، ـــــــــــى انقـــــــــــاذ ان�ف ـــــــــــي إضـــــــــــافة ال ـــــــــــشـــــــــــق�ق�ها ال� ى احـــــــــــ� علقـــــــــــd عل

األشــــــــ(ار فــــــــي م�6قــــــــة ال�ــــــــادث وWانــــــــd علــــــــى ق�ــــــــ� ال��ــــــــاة ، ح�ــــــــz تــــــــV اســــــــعافها ونقلهــــــــا 
ـــــــــه  ـــــــــا، وأفـــــــــاد ان ـــــــــة مأد� ـــــــــى احـــــــــ�u ال����ـــــــــف�ات فـــــــــي م�ی� ـــــــــ�غV مـــــــــ2 ال<ـــــــــ�وف ال ـــــــــى ال عل

 e#ـــــــــــــارbعـــــــــــــة ت�F: واالنقـــــــــــــاذ ن��(ـــــــــــــة zـــــــــــــ�Fـــــــــــــات ال ـــــــــــــة ال�ـــــــــــــائ�ة وصـــــــــــــعOة ع�ل� #ال(
ـــــــــــات م�ـــــــــــاه  ��Wو nائـــــــــــه هـــــــــــ\ه ال�ـــــــــــ�ل مـــــــــــ2 :�ـــــــــــي وشـــــــــــ ـــــــــــع�ة ومـــــــــــا ح�ل� ـــــــــــة ال ال��6ق
وام6ــــــــــار لــــــــــV ت�ــــــــــه�ها ال��6قــــــــــة م�ــــــــــ\ ســــــــــ�ات خلــــــــــd ،اال ان ع�ل�ــــــــــات ال�Fــــــــــz واالنقــــــــــاذ 

قFــــــــل االجهــــــــ4ة ال�ع��ــــــــة ، ح�ــــــــz تــــــــV �ق�ــــــــd م�ــــــــ���ة  للع1ــــــــر علــــــــى �ق�ــــــــة ال�فقــــــــدی2 مــــــــ2 
الع1ــــــــر علــــــــى ج1ــــــــة ال��حــــــــم ز#ــــــــ� واحــــــــ�u ب�اتــــــــه مــــــــع ســــــــاعات ف(ــــــــ� یــــــــم ال�ــــــــdF مــــــــ2 
                                                                                                                                                                      

 فيها والتوصيات القرارات واتخاذ الجتماعاتها القانوني والنصاب وواجباتها المادة هذه في عليها المنصوص اللجان مهام تحدد. د
  .  الغاية لهذه المجلس يصدرها تعليمات بموجب بها المتعلقة االخرى االمور وسائر

  . الرئيس لمصادقة المحلية المدني الدفاع لجان عن الصادرة القرارات تخضع. هـ



3 

 

ـــــــــــ�فاع ال�ـــــــــــ�ني ، �ـــــــــــالق�ب مـــــــــــ2 ج�ـــــــــــ� ال�اشـــــــــــ�Rة بـــــــــــ�2 االشـــــــــــ(ار �عـــــــــــ�  قFـــــــــــل Wـــــــــــادر ال
ــــــــــدی2 وعــــــــــ�دهV ارOعــــــــــة اشــــــــــ�اص اســــــــــ���ت  ان��ــــــــــار م��ــــــــــب ال��ــــــــــاه ،امــــــــــا �ق�ــــــــــة ال�فق

ج1ـــــــــz مـــــــــ�هV یـــــــــم ال�ـــــــــdF مـــــــــ2 3 لوان��ـــــــــا ع�ل�ـــــــــات ال�Fـــــــــz عـــــــــ�هV ح�ـــــــــz تـــــــــV الع1ـــــــــر
ب�ــــــــــــ�هV راعــــــــــــي اغ�ــــــــــــام ج�ف�ــــــــــــه ال�ــــــــــــ�ل مــــــــــــ2 نفــــــــــــe ال��6قــــــــــــة ، و:فل�ــــــــــــ�2 مــــــــــــ2 اســــــــــــ�ة 
ــــــــدة مــــــــ2 اســــــــ�ة ال��حــــــــم ز#ــــــــ�  فقــــــــ�  ال��حــــــــم ز#ــــــــ� ، امــــــــا �ال��ــــــــFة لل6فلــــــــة االخ�ــــــــ�ة ال�فق

ـــــــي تFعـــــــ� حـــــــالى  ـــــــة ال�8ـــــــارات ال� ـــــــى ج�1هـــــــا فـــــــي م�6ق ـــــــر عل ـــــــV الع1 ـــــــة 20ت كـــــــV مـــــــ2 م�6ق
ــــــــــــم االث�ــــــــــــ�2 ــــــــــــار#خ  ال�ــــــــــــادث ی ــــــــــــات هــــــــــــ\ا 12/11/2018ت م. وOهــــــــــــ\ا sRــــــــــــن عــــــــــــ�د وف�

ــــــــ@  ــــــــ�ح فق ــــــــة مل ــــــــ�هV رح�ــــــــd هللا ج��عــــــــا مــــــــ2 م�6ق ال�ــــــــادث ال�ف(ــــــــع ســــــــFعة اشــــــــ�اص .عل
.وOــــــــــ�2 ال��ــــــــــافy انـــــــــــه شــــــــــارك فــــــــــي هـــــــــــ\ه الع�ل�ــــــــــة حــــــــــالى ارOـــــــــــع مائــــــــــة شــــــــــ�� مـــــــــــع 
معــــــــــــ�اتهV مــــــــــــ2 االجهــــــــــــ4ة االم��ــــــــــــة والقــــــــــــات ال��ــــــــــــل�ة �اإلضــــــــــــافة الــــــــــــى :ــــــــــــائ�ات مــــــــــــ2 

  واس���ت ع�ل�ات الz�F واالنقاذ ل��ة ارOعة اRام . سالح ال( ال�ل8ي ،

ــــــــــه  نW ــــــــــي ال��اف<ــــــــــة ــــــــــ�فاع ال�ــــــــــ�ني ف ــــــــــة ال ــــــــــل ل(� Fل االجــــــــــ�اءات ال���ــــــــــ\ة مــــــــــ2 قوحــــــــــ
رئ��ــــــــا لهــــــــا افــــــــاد ال��ــــــــافy انــــــــه تــــــــV عقـــــــــ� اج��ــــــــاع لهــــــــ\ه الل(�ــــــــة یــــــــم االث�ــــــــ�2 ال�افـــــــــ9 

م  أj قFـــــــــــــل تـــــــــــــار#خ وقـــــــــــــع ال�ـــــــــــــادث ��ـــــــــــــه� تق�#Fـــــــــــــا ، ل��اق�ـــــــــــــة خ6ــــــــــــــة 8/10/2018
ـــــــــــz تـــــــــــV ت� <ـــــــــــ�V م�bـــــــــــ� ال6ـــــــــــار� لل��اف<ـــــــــــة اســـــــــــ�ع�اد الســـــــــــ�قFال فiـــــــــــل ال�ـــــــــــ�اء ح�

ــــــــــي R(ــــــــــn ات�اذهــــــــــا  ــــــــــة ال� Oــــــــــات ال�6ل Fاجــــــــــ�ز القــــــــــ�ارات وال ــــــــــ\لY م�bــــــــــ��ا اب اج��ــــــــــاع ب
   م�ف% م�$� االج �اع .م2 ال(هات ال�ع��ة ،  

ـــــــــي ال��اف<ـــــــــة مـــــــــع هـــــــــ\ا ال�ـــــــــادث  ـــــــــة ف ـــــــــة تعامـــــــــل االجهـــــــــ4ة ال�ع�� ـــــــــn فعال� امـــــــــا مـــــــــ2 جان

ودرجـــــــــة اســـــــــ�ع�ادها ، افـــــــــاد انـــــــــه علـــــــــى الـــــــــ�غV مـــــــــ2 ال(هـــــــــد ال�bـــــــــ��ة ال�ـــــــــي بـــــــــ\لd مـــــــــ2 
ــــــــــــــي  ــــــــــــــz الbــــــــــــــ�اRا وان��ــــــــــــــالها وال� ــــــــــــــة وال�ــــــــــــــا:��2 لل�Fــــــــــــــz عــــــــــــــ2 ج1 ال(هــــــــــــــات ال�ع��

ــــــــم ال(�عــــــــة  ــــــــام مــــــــ2 م�ــــــــاء ی Rعــــــــة اOــــــــ�2 9/11/2018اســــــــ���ت مــــــــ�ة ار ــــــــم االث� ــــــــى ی م ال
اخــــــــــــ� ج1ــــــــــــة مــــــــــــ2 ضــــــــــــ�اRا  لم  وهــــــــــــ تــــــــــــار#خ الع1ــــــــــــر وان��ــــــــــــا12/11/2018تــــــــــــار#خ  

هــــــــــــ\ا ال�ــــــــــــادث ال�ف(ــــــــــــع ، اال انــــــــــــه ��ــــــــــــsل عــــــــــــام Wــــــــــــان ه�ــــــــــــاك ضــــــــــــعف فــــــــــــي �عــــــــــــ; 
ءات االدار#ـــــــــــــــة ، وان االمsان�ـــــــــــــــات ال��ـــــــــــــــف�ة فـــــــــــــــي ال��اف<ـــــــــــــــة ال ت�ـــــــــــــــائV مـــــــــــــــع االجـــــــــــــــ�ا

 ـــــــــى ضـــــــــعف وســـــــــ ـــــــــة ، وخاصـــــــــة  ءال�عامـــــــــل مـــــــــع هsـــــــــ\ا حـــــــــادث، اضـــــــــافة ال ـــــــــى ال���� �Fال
ــــــــــــــة  ــــــــــــــة، وقل ــــــــــــــاه ال���فق ــــــــــــــات ال�� ��W ر، وع(4هــــــــــــــا عــــــــــــــ2 اســــــــــــــ��عابالعFــــــــــــــارات وال(�ــــــــــــــ

�هــــــــــا ال�عــــــــــ�ات وال�(ه�ــــــــــ4ات لــــــــــ�u الــــــــــ�وائ� ال�ســــــــــ��ة فــــــــــي ال��اف<ــــــــــة وتع6ــــــــــل الــــــــــFع; م
ـــــــــــــــ�اءات االجهـــــــــــــــ4ة  ، وت(�هـــــــــــــــ� ال�ـــــــــــــــا:��2  ��ـــــــــــــــsل ع�ـــــــــــــــائي وعـــــــــــــــ�م اســـــــــــــــ�(اب�هV ل�
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االم��ــــــــــــة لفــــــــــــ�ح ال6ــــــــــــ�ق وال��ــــــــــــ�ات واالب�عــــــــــــاد عــــــــــــ2 م�6قــــــــــــة ال�ــــــــــــادث حفاpــــــــــــًا  علــــــــــــى 
  سالم�هW ، Vل ذلY ساهV في تفاقV ه\ه ال�ادثة ال�ف(عة .

ز#ـــــــــ� حـــــــــ�ی1ات فـــــــــي م�6قـــــــــة لـــــــــn ،  �ذوj ال��حـــــــــم ال�ـــــــــه�  قـــــــــام الف��ـــــــــ% ب)�ـــــــــارة  -ج
ــــــــــــه خــــــــــــارج ارض  نW ض العــــــــــــامــــــــــــ ــــــــــــة ال�ف ــــــــــــ�VR  واجــــــــــــn العــــــــــــ4اء لهــــــــــــV �اســــــــــــV ع6ف وتق
ـــــــــــ�ر2#  ـــــــــــة االن�ـــــــــــان�ة مـــــــــــ2 ال��Wـــــــــــ4، ومق ـــــــــــا هـــــــــــ\ه اللف� ـــــــــــ:2 ��ه�ـــــــــــة رســـــــــــ��ة ، اذ ث�� ال
ـــــــــــة بهـــــــــــ\ا  ـــــــــــى اتiـــــــــــاله الهـــــــــــاتفي معهـــــــــــV  لل�ع#4 ـــــــــــض العـــــــــــام عل ـــــــــــة ال�ف وشـــــــــــاك�#2 لع6ف

ـــــــــل الـــــــــ\j تـــــــــأث� �ـــــــــه االردن�ـــــــــ �2 عامـــــــــة ، وحـــــــــل هـــــــــ\ه الفاجعـــــــــة روu احـــــــــ� ال�iـــــــــاب ال(ل
ــــــــ�  ــــــــ�  ال3ــــــــ�2 عــــــــا1ف حــــــــ�ی.اتاشــــــــقاء ال��حــــــــم  ز# ــــــــارة ان ال��حــــــــم ز# ــــــــ9 ال#4 ــــــــى ف�# ال

 ، 2#�sم`س�ــــــــــة ال��قاعــــــــــ�ی2 الع�ــــــــــ uــــــــــف امــــــــــ2 لــــــــــ�pهــــــــــ م�قاعــــــــــ� ع�ــــــــــj�s و#ع�ــــــــــل م
نـــــــــة مـــــــــ2 زوجـــــــــة وســـــــــFعة مـــــــــ2 االب�ـــــــــاء االنـــــــــاث وال یجـــــــــ� ل�Rـــــــــه sـــــــــه اســـــــــ�ة مRم�ـــــــــ4وج ول�

ل���ودRــــــــــــة دخلــــــــــــه واعFــــــــــــاء اســــــــــــ�ته ال�ع��ــــــــــــ�ة قــــــــــــام ب�bــــــــــــ�2 اب�ــــــــــــاء ذWــــــــــــر ، ون��(ــــــــــــة 
م4رعــــــــة ز#�ــــــــن �ــــــــالق�ب مــــــــ2 م�6قــــــــة لــــــــn فــــــــي م�6قــــــــة الغــــــــ�ی�، مــــــــ2 اجــــــــل تــــــــام�2 قــــــــت 
ـــــــــ4ل االســـــــــ�ة  ـــــــــي م� ـــــــــم ال(�عـــــــــة ف ـــــــــاولا  :عـــــــــام الغـــــــــ�اء ی ـــــــــه �عـــــــــ� ان ت� ـــــــــz ان اســـــــــ�ته. ح�
ــــــــن،  ــــــــي �عــــــــ; ث�ــــــــار ال�#4 ــــــــة �عــــــــ; ب�اتــــــــه ل(� ــــــــe یــــــــم ال�ــــــــادث ، ذهــــــــn ب�فق ،وهــــــــ نف

ر ون��(ــــــــة لغــــــــ4ارة مــــــــ2 ال�4رعــــــــة W\م ال�ــــــــــــــــه فــــــــي م�ــــــــاء ال�ــــــــ ــــــــة الغــــــــ�ی�، اال ان فــــــــي م�6ق
 ، Vــــــــ4له ــــــــى م� ــــــــ�ی2 ال ــــــــ�ك ال�4رعــــــــة عائ ــــــــا ب� ــــــــاما ج�ع� ــــــــة ، ق ســــــــق� االم6ــــــــار فــــــــي ال��6ق
ـــــــــــي  ـــــــــــة ف Rاالود jأحـــــــــــ�� Vـــــــــــة ومـــــــــــ�وره ـــــــــــاء عـــــــــــدتهV ســـــــــــال2�8 احـــــــــــ�u ال6ـــــــــــ�ق ال4راع� واث�

ل ارتفــــــــــاع م�6قــــــــــة الغــــــــــ�ی� تع6لــــــــــd م�FWــــــــــة ال��حــــــــــم ز#ــــــــــ� فــــــــــق احــــــــــ�u العFــــــــــارات �فعــــــــــ
م��ـــــــــب ال��ـــــــــاه، ن��(ـــــــــة ع(ـــــــــ4 العFـــــــــارة مـــــــــ2 اســـــــــ��عاب ��Wـــــــــة ال��ـــــــــاه ال���فقـــــــــة ، وغـــــــــ4ارة 
االم6ــــــــار ، م�ــــــــا دفعــــــــة الــــــــى ال�ــــــــ4ول مـــــــــ2 ال��FWــــــــة ب�فقــــــــة احــــــــ�u ب�اتــــــــه ألخالئهــــــــا الـــــــــى 
ــــــــة ام�ــــــــة ،اال ان قــــــــة ال��ــــــــاه ال���فقــــــــة دفعــــــــd ال��FWــــــــة ف�جــــــــع ال�هــــــــا م�ــــــــاوال م�عهــــــــا  م�6ق

ــــــــــان ا ــــــــــ4الق، اال ان ج�# ــــــــــى جــــــــــ�ف مــــــــــ2 االن ــــــــــ� ادu ال ــــــــــاع م��ــــــــــOه ق ــــــــــاه ال�ــــــــــ�#ع وارتف ل��
ـــــــــ��2s مـــــــــ2  ـــــــــة دون ان ی ـــــــــ�ة ق�اســـــــــ�ة و�Oـــــــــ�عة هائل ـــــــــي ف� ـــــــــه ، ف ال��حـــــــــم مـــــــــع احـــــــــ�j ب�ات
ــــــــا ج��عــــــــا  ــــــــه، تف ــــــــ�اخلها مــــــــ2 ب�ات ــــــــى ب ــــــــة ومــــــــ2 تFق FWجــــــــ�ف ال�� Vــــــــ ــــــــV ت ال�(ــــــــاة، ومــــــــ2 ث

احـــــــــ� ب�اتـــــــــه ال�ـــــــــي �Wـــــــــn لهـــــــــا ال�(ـــــــــاة ن��(ـــــــــة تعلقهـــــــــا �إحـــــــــ�u اشـــــــــ(ار ال4#�ـــــــــن  ء�اســـــــــ��1ا
زوجــــــــــة ال��حــــــــــم ز#ــــــــــ� و��Oــــــــــ�2 مــــــــــ2  ءل��6قــــــــــة ،اذ تفــــــــــd العائلــــــــــة Wاملــــــــــة �اســــــــــ��1افــــــــــي ا

. Vانقاذها خالل ه\ا ال�ادث االل� Vاف�اد االس�ة اح�اه�ا ت  

وعــــــــــ2 دور االجهــــــــــ4ة ال�ســــــــــ��ة فــــــــــي ال�عامــــــــــل مـــــــــــع هــــــــــ\ا ال�ــــــــــ�ث افــــــــــاد �عــــــــــ; اشـــــــــــقاء  
ــــــــــة اذ Wــــــــــل جهــــــــــة  ــــــــــل االجهــــــــــ4ة ال�ع�� Fمــــــــــ2 ق @Fــــــــــاك ضــــــــــعف وت�ــــــــــ ــــــــــ� ان ه� ال��حــــــــــم ز#
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�ف�دهـــــــــا دون وجـــــــــد ق�ـــــــــادة محـــــــــ�ة إلدارة الع�ل�ـــــــــة وال�ـــــــــ��6ة عل�هـــــــــا، مـــــــــع عـــــــــ�م تع�ـــــــــل �
تـــــــــف� االجهـــــــــ4ة وال�عـــــــــ�ات ال��اســـــــــFة ل�عامـــــــــل مـــــــــع هsـــــــــ\ا حـــــــــ�ث ، ق�اســـــــــا لغـــــــــ4ارة ه6ـــــــــل 
االم6ـــــــــــــار و��Wـــــــــــــات ال��ـــــــــــــاه ال���فقـــــــــــــة عFـــــــــــــ� م(ـــــــــــــارj ال�ـــــــــــــ�ل واالودRـــــــــــــة ، وخاصـــــــــــــة 

ــــــــــع ا ــــــــــف� م�هــــــــــا ، م�ــــــــــا دف ــــــــــارة ، ونbــــــــــب شــــــــــ�2 ال�� ــــــــــف�� اجهــــــــــ4 االن ــــــــــى ت ــــــــــFع; ال ل
اســــــــــــ���ام اضــــــــــــاءة اجهــــــــــــ4ة الهاتــــــــــــف ال�ل#ــــــــــــة فــــــــــــي ع�ل�ــــــــــــات ال�Fــــــــــــz م�ــــــــــــا ادu الــــــــــــى 
نbــــــــــــــب شـــــــــــــــ��ها ، وفقـــــــــــــــ�ان االتiــــــــــــــال مـــــــــــــــع �عـــــــــــــــ; م�ــــــــــــــ���م�ها وخاصـــــــــــــــة مـــــــــــــــ2 
ـــــــــــn مـــــــــــ2 االجهـــــــــــ4ة ال�ســـــــــــ��ة مغـــــــــــادرة ال�sـــــــــــان وان  ـــــــــــى ال6ل ال�ـــــــــــا:��2، م�ـــــــــــا دفعهـــــــــــV ال

 اهــــــــــــــ\ا ال(انــــــــــــــn وال�Fــــــــــــــz عــــــــــــــ2 الbــــــــــــــ�اR ةال�ــــــــــــــا:��2 هــــــــــــــV مــــــــــــــ2 ی�لــــــــــــــن معال(ــــــــــــــ
ل�فقــــــــدی2.  وافــــــــاد ال�ــــــــ�� عــــــــا:ف انــــــــه خــــــــالل هــــــــ\ا ال�ــــــــ�ث حــــــــاول االتiــــــــال مــــــــع Wــــــــل وا

 ، Yـــــــــ ـــــــــ��2s مـــــــــ2 ذل ـــــــــV ی ـــــــــه ل ـــــــــزراء ومعـــــــــالى وز#ـــــــــ� ال�اخل�ـــــــــة ،اال ان ـــــــــ�e ال ـــــــــة رئ مـــــــــ2 دول
 Vیـــــــــ� Vـــــــــال �ـــــــــه فـــــــــي اوقـــــــــات الحقـــــــــة اال ان هـــــــــ\ا لـــــــــiن �االتوتـــــــــV إبالغـــــــــه انهـــــــــV ســـــــــ�قم

ال�ــــــــــ�ث ،وان�ــــــــــا b�Rــــــــــ� أj مــــــــــ�هV الــــــــــى م�6قــــــــــة  VولــــــــــV ی�لقــــــــــى أj اتiــــــــــال مــــــــــ�هV. ولــــــــــ
ث�ـــــــــــ2 وقـــــــــــ�م ال�ـــــــــــ�s ل�ـــــــــــ� االم�ـــــــــــ� ح�ـــــــــــ4ة بـــــــــــ2 ال��ـــــــــــ�2 ل�bـــــــــــره ل��6قـــــــــــة ال�ـــــــــــ�ث 
ـــــــــال ذلـــــــــY، ومـــــــــ2 جانـــــــــn اخـــــــــ� بـــــــــ�2 ال�ـــــــــ�� عـــــــــا:ف  ـــــــــه لإلجـــــــــ�اءات ال���ـــــــــ\ة ح� وم�ا�ع�

مة .sعلى نفقة ال� dال��ی1ات ان  ت8لفة الع4اء ت�  

ت م�6قــــــــة ال�ــــــــ�ث (ج�ــــــــ� ال�اشـــــــــ�Rة) اذ تFــــــــ�2 لــــــــه ان �Wـــــــــا  قــــــــام الف��ــــــــ% ب)�ـــــــــارة -د 
̀دj الــــــــى هـــــــ\ا ال(�ــــــــ� �FWـــــــ�ة جــــــــ�ا ، فـــــــي pــــــــل ع(ــــــــ4  ال��ـــــــاه ال���فقــــــــة عFـــــــ� ال�ــــــــ�ل ال�ـــــــ
العFــــــــــارة ال�جــــــــــدة اســــــــــفل هــــــــــ\ا ال(�ــــــــــ� عــــــــــ2 اســــــــــ��عاب هــــــــــ\ه ال��ــــــــــاه ال���فقــــــــــة  وال�ــــــــــي 

ــــــــــ�ر ا�عادهــــــــــا ��ــــــــــالي م�ــــــــــ� ع�ضــــــــــا ، م�ــــــــــا ادu الــــــــــى ان��ــــــــــار ال��ــــــــــاه 2م ارتفاعــــــــــا 3تق
ــــــــــة ال�ــــــــــ�ال�ة ال�ــــــــــ�ق�ة وار  ــــــــــة ال(�ــــــــــ� مــــــــــ2 ال�اح� ــــــــــف م�6ق ــــــــــى مــــــــــا خل ــــــــــاع م��ــــــــــOها ال تف

Rقــــــــــارب ال���ــــــــــة ع�ــــــــــ� م�ــــــــــ�ا، م�ــــــــــا ادu الــــــــــى ف�bــــــــــانها فــــــــــق ال(�ــــــــــ� م�ــــــــــا احــــــــــ�ث 
انه�ـــــــــارات فـــــــــي جـــــــــان�Fي ال�ـــــــــارع فـــــــــق ال(�ـــــــــ� الـــــــــ\j یـــــــــ�O@ لـــــــــاء ذیFـــــــــان فـــــــــي م�اف<ـــــــــة 

الـــــــــــى ان(ـــــــــــ�اف �عـــــــــــ; ال6ـــــــــــ�ق  ةمأد�ـــــــــــا . وتbـــــــــــ�ر �عـــــــــــ; ال�ـــــــــــ4ارع ال�(ـــــــــــاورة. إضـــــــــــاف
  ال��6قة. الف�ع�ة الاصلة ب�2 �ع; ال�(�عات ال�sان�ة في
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ـــــــــا  ـــــــــ�ح فـــــــــي م�اف<ـــــــــة مأد� ـــــــــة مل ـــــــــR Vق�iـــــــــ� حـــــــــ�وث هـــــــــ\ه الف�bـــــــــانات فـــــــــي م�6ق هـــــــــ\ا ول

وان�ــــــــــــا شــــــــــــه�ت �عــــــــــــ; م�ــــــــــــا:9 ال��ل8ــــــــــــة اbRــــــــــــا ه6ــــــــــــل غ4#ــــــــــــ� لألم6ــــــــــــار وت�ــــــــــــsل 

ال�ـــــــــــ�ل ادت الـــــــــــى حـــــــــــ�وث ف�bـــــــــــانات راح ضـــــــــــ���ها الع�یـــــــــــ� مـــــــــــ2 ال�ـــــــــــا:��2 الســـــــــــ��ا 

  (jــــــــــ��اوiــــــــــ9 ال ــــــــــى ال#�6 ــــــــــة ضــــــــــFعا ( عل ــــــــــي م�6ق ــــــــــz اس��ــــــــــه� ارOعــــــــــة مــــــــــا:ف ��2 ح�

جـــــــــــــ�ف�هV م�ـــــــــــــاه ال�ـــــــــــــ�ل واس��ـــــــــــــه� احـــــــــــــ�u غ6اســـــــــــــي فـــــــــــــ�ق الـــــــــــــ�فاع ال�ـــــــــــــ�ني اث�ـــــــــــــاء 

ع�ل�ــــــــــات ال�Fــــــــــz عــــــــــ2 ج1ــــــــــz الbــــــــــ�اRا فــــــــــي هــــــــــ\ه ال��6قــــــــــة ، اضــــــــــافة ق6ــــــــــع ال�6#ــــــــــ9 

خلــــــــــــل فــــــــــــي ال��Fــــــــــــة  ن��(ــــــــــــةال�ئ��ــــــــــــي( ال�6#ــــــــــــ9 الiــــــــــــ��اوj)  و�غالقــــــــــــه امــــــــــــام ال�ــــــــــــارة  

ـــــــــاه االم6ـــــــــار ـــــــــي حالـــــــــd دون ت��sهـــــــــا مـــــــــ2 تiـــــــــ�#� م� ـــــــــة ال� ـــــــــي هـــــــــ\ه  ال���� وال�ـــــــــ�ل ف

  . ال��6قة

ـــــــــــة غ�ـــــــــــ� ال�F6ع�ـــــــــــة الـــــــــــى اس��ـــــــــــهاد  #ـــــــــــي م�اف<ـــــــــــة معـــــــــــان ادت هـــــــــــ\ه االحـــــــــــال ال( وف
عــــــــام�2 �عــــــــ� غ�قهــــــــا فــــــــي ســــــــ�ل داه�ــــــــd ق�#ــــــــة روضــــــــة األم�ــــــــ�  تFلــــــــغ مــــــــ2 الع�ــــــــ�:فلــــــــة 

ـــــــــي ال��اف<ـــــــــة ـــــــــ� مـــــــــ2 ال�ـــــــــا:��2  .راشـــــــــ� ف ـــــــــازل الع�ی ـــــــــاه ل�� ـــــــــى م�اه�ـــــــــة ال�� ، اضـــــــــافة ال
ــــــــــ ــــــــــي م��لــــــــــف م� ا:9 ال��اف<ــــــــــة وم�اصــــــــــ�تهV داخلهــــــــــا وخاصــــــــــة وم�التهــــــــــV ال�(ار#ــــــــــة ف

ــــــــــــ�اء. م�ــــــــــــ �Fــــــــــــل وأذرح وال ــــــــــــ� وای ــــــــــــا:9 ال(ف ــــــــــــ� مــــــــــــ2 االضــــــــــــ�ار وتلــــــــــــف  ام� ال�ــــــــــــ9 الع�ی
  ج�اء ذلY . تلل���ل8ا

مــــــــــة ب�ع�6ــــــــــل ال�راســــــــــة sال� dــــــــــة  قامــــــــــ ون��(ــــــــــة لهــــــــــ\ه االحــــــــــال ال(#ــــــــــة غ�ــــــــــ� ال�F6ع�
یـــــــــ� فـــــــــي الع�یـــــــــ� مـــــــــ2 ال�ـــــــــ�ارس وال(امعـــــــــات فـــــــــي م��لـــــــــف م�ـــــــــا:9 ال��ل8ـــــــــة ، وفـــــــــ�ح الع�

  ال���bر#2.   ءم�ها إلیا

  ال7 ائج :

علـــــــــــى الـــــــــــ�غV مـــــــــــ2 ال�4امـــــــــــات ال�ولـــــــــــة االردن�ـــــــــــة ��جـــــــــــn القـــــــــــانن الـــــــــــ�ولي ل�قـــــــــــق 
ـــــــــــــى اتفاق�ـــــــــــــة األمـــــــــــــV ال���ـــــــــــــ�ة اال:ار#ـــــــــــــة ��ـــــــــــــأن ال�غ�ـــــــــــــ�  االن�ـــــــــــــان  وتق�عهـــــــــــــا عل

وجــــــــــــد الع�یـــــــــــــ� مـــــــــــــ2 ال�6ــــــــــــ@ وال��ـــــــــــــ�#عات  علـــــــــــــى  1992ال��ــــــــــــاخي فـــــــــــــي عـــــــــــــام 
االزمـــــــــــــات  وال8ـــــــــــــارث ال�F6ع�ـــــــــــــة اال ان ف�#ـــــــــــــ9 ال��ـــــــــــــ�u الـــــــــــــ:�ي لل�عامـــــــــــــل مـــــــــــــع 

  :  يال4#ارة ق� الحy ما یل

ــــــــــــة  وغ��هــــــــــــا مــــــــــــ2  -1 ــــــــــــة االســــــــــــ�ع�ادات وال�أهــــــــــــn لهــــــــــــ\ه ال�ادث RفاW ضــــــــــــعف وعــــــــــــ�م
ــــــــي البــــــــ� ان ت�ــــــــف�  ــــــــة  ونقــــــــ� فــــــــي ال8ــــــــادر وال�عــــــــ�ات ال� ال<ــــــــاه� غ�ــــــــ� ال�F6ع�
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ــــــــ� مــــــــ2 ال�ارســــــــا ــــــــ�غV مــــــــ2 الع�ی ــــــــى ال  تفــــــــي م1ــــــــل هــــــــ\ه ال<ــــــــ�وف االســــــــ��1ائ�ة . عل
اه� ال�غ��� ال��اخي في االردن.الp 2�2ي ت�\ر م .  

عــــــــــــ�م Wاف�ــــــــــــة االجــــــــــــ�اءات ال��\ی�#ــــــــــــة لل�ــــــــــــا:��2 ســــــــــــاء مــــــــــــ2 خــــــــــــالل اســــــــــــ�ع�ال  -2
وســـــــــ�ل االتiـــــــــال ال��احـــــــــة Wـــــــــأجه4ة الهـــــــــاتف ال�قـــــــــال او مـــــــــآذن ال��ـــــــــاج� واجـــــــــ�اس 
ال�8ـــــــــــــــائe او صـــــــــــــــاف�ات االنـــــــــــــــ\ار ال����ـــــــــــــــ�ة فـــــــــــــــي م��لـــــــــــــــف م�ـــــــــــــــا:9 ال��ل8ـــــــــــــــة 
ل�ـــــــــــاالت االنـــــــــــ\ار ال�sFــــــــــــ�  واق�iـــــــــــارها علـــــــــــى وســــــــــــائل االعـــــــــــالم . مـــــــــــ2 خــــــــــــالل 

#ة.ال���ات ال( 

ـــــــــــــــال  -3 ـــــــــــــــف وال��sـــــــــــــــ�2 ال�جـــــــــــــــه لل�ـــــــــــــــا:��2 ح� ـــــــــــــــ�امج ال�ع�ـــــــــــــــة وال�1ق� ضـــــــــــــــعف ب
 االج�اءات ال���\ة في م1ل ه\ه ال<اه� غ�� ال�F6ع�ة .

ضــــــــــعف وســــــــــء ال�Fــــــــــى ال����ــــــــــة مــــــــــ2 شــــــــــارع ج�ــــــــــر وعFــــــــــارات وال�ــــــــــي �األصــــــــــل هــــــــــي  -4
 ق��Rـــــــــــة وم�هال8ـــــــــــة وذات تiــــــــــــام�V ق��Rـــــــــــة ال ت�افــــــــــــ9 مـــــــــــع ال�6ــــــــــــر الع��انـــــــــــي وال��ــــــــــــ

اه� ال�غ�� ال��اخي .   pاني وsال� 

  : ال �ص2ات

مبن�������ي عل�������ى الـــــــى م�ـــــــ�u ال�ـــــــ�ث ،  يی�تقـــــــ �اســـــــ���اث ن<ـــــــام لإلنـــــــ\ار ال�sFـــــــ •

التعام��������ل م��������ع أي ظ��������روف طبيعي��������ة اس��������تثنائية قاع��������دة معلوم��������ات تس��������هل 
  .مستقبال

ــــــــــي ال�عامــــــــــل مــــــــــع هsــــــــــ\ا pــــــــــاه� �ق�ــــــــــاد • ــــــــــ@ الع�ل�ــــــــــات ال���ان�ــــــــــة ف Oم��ان�ــــــــــة  ةر

ــــــــــــى ال�ــــــــــــا:��2  محــــــــــــ�ة لل�ــــــــــــ�عة ال�عامــــــــــــل معهــــــــــــا وال��ف�ــــــــــــف مــــــــــــ2 اثارهــــــــــــا عل

.Vوم��ل8اته  

ز#ـــــــــــادة بـــــــــــ�امج ال�ع�ـــــــــــة واالرشـــــــــــاد لل�ـــــــــــا:��2 عـــــــــــ2 االجـــــــــــ�اءات ال���ـــــــــــ\ة فـــــــــــي  •

 م(ابه�ها . ة\ه ال<اه� و�Wف�حال ح�وث م1ل ه

 ج�اء ه\ه الفاجعة   2تع#; ال�ا:��2 ال���bر# •

اج�اء دراسات م���ة شاملة لق6اع ال�Fى ال����ة م2 شارع  وج�ر وعFارات للقف على 

 ما:2 الbعف وال�لل ف�ها، ومعال(�ها وخاصة في ضل pاه�ة ال�غ�� ال��اخي ، وال��

 في ال��ل8ةال�sاني وال�6ر الع��اني 
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