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 قدمة امل

 ( 31( مـــا وـــانون أللـــوان ااروا ـــة املااقـــة االت ـــاأل   وـــ   22اســـتااألا ام ـــاة املـــاألة        
ـــاة   ـــاة  2011اس ـــدل( و ـــة  املع ـــئ اا ق  ـــم  ا ـــرو  فرل ـــر اقألا   امل ـــ  اام ـــ ئ  اوا املش

تقـــــول   وااتـــــدوقم ااتخصصـــــي ى ةا اـــــال ااروا ـــــ  ـــــ ارا  2017 12 3ي ـ( فـــــ26776 
 اادواــــة ف تــــوفقر وتلبقــــم متللبــــات ااســــ مة واا ــــد مــــا اا ــــواأل سقاســــة األا  

 -ي :ـو خصوص ذاك ادلاا مالل
 

 -:  ـنبذة تعرلفقة  اوضوع ااتقول -1
  ـنلاق  القة ااتقول

ا اــــال  اواــــ  اامـــر اقألا   املشــــا  تاقـــأ ا ــــ    تقـــول  األا   ت اا ق ـــةوامـــ                  
اادواـــــة ف تـــــوفقر وتلبقـــــم متللبـــــات قم ااتخصصـــــي ى سقاســـــة ااروا ـــــأ وااتـــــدو

ــــا اا ــــواأل  ــــ مة واا ــــد م ــــة واافاــــاألق واملرافــــم  ااس ــــواق واملرالــــي ااتلا ل ف االس
 ااسقامقة .

 
 عـمش لة موضوع ااتقول  واثرها ى امللتا -ب      

ـــــة اظ ـــــرت ااد اســـــة ااواقـــــة ااتـــــي ااراهـــــا فرلـــــم ااعاـــــئ  ـــــ ل مر                    مل
ـــــات ااســـــ مة سقاســـــة اااتخلـــــقت االســـــتراتقلي  ـــــوفقر وتلبقـــــم متللب ـــــة ف ت اادوا

ـــواأل  ـــا اا  ـــد م ـــقامقة واا  ـــم ااس ـــاألق واملراف ـــة واافا ـــي ااتلا ل ـــواق واملرال ـــا  ف االس م
ــــدة  ــــ مة و  ــــات ااس ــــم متللب ــــوفقر وتلبق ــــات  ت ــــ اب املاش ــــ  اب ــــياة ابل ــــدة اات  

اــــدفاع املــــدني  االضــــافة ااــــ  ضــــع  االاتــــياة  املعــــالقر وااتوبــــقات ااخابــــة  ادلرلــــة ا
ــــك  ــــة  تل ــــاو ات ااخاب ــــع ااتل ــــا  ف ــــتواة   ــــدواملر ااســــاندة املس ــــة  اا ــــرا ات ااخاب االا
 االنشــــلة وتــــوفقر متللبــــات تســــ قئ  اــــئ مرالــــي ااــــدفاع املــــدني وااتــــي نــــت   ا ــــا

ــــم( 22012مــــدو    ــــا  مرل ــــ  االنشــــلة  ما  ــــراق وملختل ــــوة ااع ــــم ف 12ف  ا % مرامل
ـــــات واا شـــــامل ( ـــــة وا ااافال ـــــدد و ا ة اادا لق ـــــللة ا ـــــة م ملس ـــــدنيادلرل ـــــدفاع امل  ا

ــــرة  2017اســــاة   ــــة و شــــرلة لبق ــــ   ســــاملر ماألل ــــي األت اا ــــقا واات ــــااي لب واالــــدول اات
 -ك:ـذا
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مدلرلـــــة ااـــــدفاع  ت
 املدني

ــــــــــدأل   
 اا واأل 

 2837  غداأل ااربافة 1
 2219  غداأل اا رخ 2
 346 نقاود 3
 2185 اابصرة 4
 844 لرلوك 5
 1209 ا أللا 6
 692 االنبا  7
 401  ا ئ 8
 2514 لر    9

 1730 واست 10
 757 ب ح اادلا 11
 1725 ااال  12
 1374 ااقاألسقة 13
 1349 ذ  وا  14
 331 مقسان 15
 1491 املثا  16
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فرلـــــــم ااب ـــــــ   17
 واالنقاذ  غداأل

8 

 22012 وعـامللا
 
 سقاسة اادواة املعتادة ف اادفاع املدنـي  - ج
ــــو ا ة ان تاــــرا ات      ــــر املرتبلــــة   ــــدواملر بق ــــو ا ات واا ــــئ  ل ــــوأل لافــــة اا ــــة تتاث اادوا

ــــ   ــــا مل ــــئ م ــــة وااتقلق ــــامقا اا اال ــــ  ت ــــدا اا ــــذ  ل  ــــة واا ــــات ذات ااع و واملاظا
ــــاارا ات  ــــدفاع املــــدني  ااققــــاة   ااخســــاملر واألامــــة ااعاــــئ واالنتــــاج و ل ــــد مدلرلــــة اا

ات املقدانقــــة و قــــد اااــــدوات وامل اضــــرات اســــتباوقة تتاــــاا ااــــرا  اا شــــوفات واايلــــا 
واوامــــة ااــــدو ات اشــــراملا امللتاــــع التالــــد مــــا تــــوفقر متللبــــات ااســــ مة ف مختلــــ  
اااشـــــااات وااتاســـــقم مـــــع ااـــــدواملر ذات ااع وـــــة اتـــــوفقر االســـــااأل و فـــــع ااتلـــــاو ات 
ــــا  ــــ  وم ــــاذ ااخفق ــــال االنق ــــة وا ا ــــم املتاو  ــــاأل اا رامل ــــا ف ا ا ــــ   ال   االضــــافة اا

 .ا ا ما ابا ات لال   
 

 -:  ـما لقة  ائ ااتقول  -2
ــــقة وامــــ    ــــدا ااووــــوا ى اســــباب املشــــ لة اارملقس اا ق ــــة و ــــ ل مرملــــة ت   

 -ي :ـااتدوقم ااتفصقلي  عالقة ااتقول  وتارا  ااتاا
 

 ةـت لقئ املخاار وااظواهر ذات ااع و  
 ــــا ذات ااصــــلة تــــ  ت لقــــئ املخــــاار وااظــــواهر ااســــلبقة املــــتثرة ومســــ  اهاقت     

( ف ضــــو  مصــــفوفة املخــــاار 1 املشــــ لة اارملقســــقة واملوضــــ ة ف املرفــــم  وــــ   
وت دلـــــد املشـــــالئ اافر قـــــة املتعلقـــــة  تلـــــك املشـــــ لة واملبقاـــــة األنـــــا  ومســـــ  

 اواولات ا ف ااتقول  .
 ـــــدة ااتـــــياة ابـــــ اب االنشـــــلة ااتلا لـــــة وااســـــقامقة ف تـــــوفقر وتلبقـــــم  اوال: 

 . ما اا واأل  متللبات ااس مة واا د
ــــا ــــواملقة  : ثانق ــــعبقة ااعش ــــواق ااش ــــرة االس ــــة لث ــــر اااظامق ــــا وبق ــــوفر فق  ــــي ال تت واات

 .متللبات ااس مة 
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ـــــا ـــــب ات :  ثااث ـــــاو ات ى   ـــــع ااتل ـــــة ف  ف ـــــر اادوا ـــــتلا ة و ا ات وألوامل ـــــع  اس ض
 . وااشوا ع واال بفةااوااقة اا  ر ا  

 .  ع ف مرالي املدنلثرة اال ألمامات املرو لة وولو ات ااشوا :  ا عا
 .  اادفاع املدني وا تفاع معدل ا اا   اال االافا  م لاتولة   امسا:

ـــا:   ـــدني وساألس ـــدفاع امل ـــي اا ـــة  ارال ـــيات ااخاب ـــة ااتل ق ـــ  وول ـــقا ات نق ـــ  س ـــدة ابل و
 .واالنقاذ  االافا 

ـــة ف        ـــرلة وماألل ـــاملر  ش ـــا  س ـــت   ا  ـــي ن ـــم واات ـــواأل  اا رل ـــاألة م ـــ   ل ـــا األد اا ما
ـــك املر ـــقا تل ـــااي لب ـــدول اات ـــقامقة واال ـــم ااس ـــاألق واملراف ـــواق واافا ـــة واالس ـــم ااتلا ل اف

 -: 2017 12 31واغالـة  2013 3 1ااخساملر ف تلك االنشلة الفترة ما 
 
 
 

ــــــدأل  اااشاط ت  
اا ــــواأل

  

ـــــاملر  ااخساملر املاأللة ااخس
 اابشرلة

ـــق  س
 اة

متــــو
ـــل س

 ة

ـــ اس
 لاة

ابــا
  ة

ــا وف
 ة

ـــــة  1 ـــــي ااتلا ل املرال
 واالسواق

1728 287 612 879 34
9 

184 

اافاــــاألق واملرافــــم  2
 ااسقامقة

315 115 89 111 74 12 

42 990 701 402 2043 امللاـوع 
3 

196 
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ـــــون ف م ـــــئ      ـــــات(  ـــــالت املوااا  لاـــــا ان ااخســـــاملر اابشـــــرلة  االبـــــا ات وااوفق
 .اا األ  و اال اادفاع املدني نتقلة ااققاة  عال   ف االنقاذ واافا  اا راملم 

 
   ـاا دا ما ااتقول -ب

ابــــ اب االنشـــلة  تــــوفقر اــــع  ااـــرا ات  أل اســـة وتشــــخق  نقـــاط ااخلــــئ املتعلقـــة 
 متللبــــات ااســــ مة وألو  ااــــدواملر ذات ااع وــــة  اراوبــــة تلــــك االنشــــلة و فــــع ااتلــــاو ات

 .اا واأل  و صوبا مواأل  اا رلم ولذاك وضع اا لول واملقترمات ات ف 
 
 مـاس لة ااتدوق 

ااتـــــياة ابـــــ اب االنشـــــلة ااتلا لـــــة وااســـــقامقة ف تـــــوفقر وتلبقـــــم د مـــــد: 1س
 ؟ متللبات ااس مة واا د ما اا واأل 

ـــــرة االســـــواق ااشـــــعبقة : 2س ـــــا هـــــي االاـــــرا ات ااخابـــــة القاـــــا  ى ظـــــاهرة لث م
 ؟ ااعشواملقة وااتي ال تتوفر فق ا متللبات ااس مة 

ــــدد: 3س ــــا م ــــع ااتل ــــة ف  ف ــــر اادوا ــــتلا ة و ا ات وألوامل ــــا  اس ــــب ات اا  ر  و ات ى  
 ؟ وااشوا ع واال بفة

لثــــرة مــــا هــــي االاــــرا ات ااخابــــة  ســــر ة وبــــول  لــــ ت االافــــا  وتلــــاو  : 4س
 ؟ اال ألمامات املرو لة وولو ات ااشوا ع ف مرالي املدن

 ؟ اادفاع املدني ومدد م ملات   العائ لراال االافا  م لاتتوفر : مدد 5س

 ؟ خابة  ارالي اادفاع املدني وسقا ات االافا مدد توفر ااتل قيات اا :6س
 
 
 

 مـمعالقر ااتدوق
 .2013  ( اساة44وانون اادفاع املدني  و    : اوال
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( ااخابـــــة  ااتصـــــامق  Life safety code( اــــــ  NFPA 101امل ـــــدألات ااعاملقـــــة   : ثانقـــــا
 . املعاا لة واالنشاملقة وااخدمقة

 .1985  ( اساة3تعلقاات ااس مة امل اقة  و    : ثااثا

تعلقاـــات امل ـــدألات اابق قــــة انشـــا  املشـــا لع ومراوبــــة ســـ مة تافقـــذها  وــــ   :  ا عـــا
 . 2011  ( اساة3 

ــــم ف  : امســــا ــــداقئ االستر ــــاأل  املراعــــي ااخــــاص  اســــتليمات ااووالــــة مــــا اا رامل اا
ــــ    ــــة  و ــــاة  646اال اق ــــقلرة  1996( اس ــــق  وااس ــــي  التقق ــــا  املرل ــــا اال  ــــاأل  م وااص

 .ة اااو ق
 
 -نبذة تا لخقة  ا تأسق  مدلرلة اادفاع املدنـي :  -3

ت ـــــت مســـــا   مدلرلـــــة ااـــــدفاع  1941تاسســـــت مدلرلـــــة ااـــــدفاع املـــــدني  ـــــاة       
ااســــلبي( مقــــ  لــــان لاثــــئ اول وســــ  ا افــــا  مــــرتبت  ادلرلــــة  لدلــــة  غــــداأل  وف 

وــــ  تاسســــت مدلرلــــة ااــــدفاع املــــدني ااعامــــة  اواــــ  املرســــوة املل ــــي   1956 ــــاة  
ـــ  اعاـــئ هـــذا اال ـــا  مقـــ  تـــ  2  ـــذ   اوابـــأ انبثقـــت اا ق لقـــة االوا ـــاف  ااعـــاة واا ( ا

ــــاة  ــــر ى ااعاب ــــت تقتص ــــد ان لان ــــات  ع ــــع امل افظ ــــا  ف ااق ــــقا ات االاف نشــــر س
( اـــاف  ااســـاة 5بـــد  اول وـــانون الـــدفاع املـــدني  وـــ    1962 غـــداأل فقـــت ف  ـــاة  

 وفــــــــــي  1978( املعـــــــــدل ف  ـــــــــاة  64و عـــــــــدها بـــــــــد  وـــــــــانون  وـــــــــ   
 ( وااذ  لعائ  أ مااقًا .44بد  وانون اادفاع املدني  و    2013 اة  

 

 -:  ـاااتامل -4
 ـــــأارا  املقـــــا  ت ااشخصـــــقة وتواقـــــأ املـــــذلرات واالستفســـــا ات  ت اا ق ـــــةوامـــــ    

 -:  ـواألنا  نتامل   القة ااتقول ا نشلة وقد ااتدوقموتارا  اايلا ات املقدانقة 
 

 مـت رة مول اسباب نشوب اا راملاه  امل مظات امل
ــــة اوال :  ــــات ااووال ــــوفقر متللب ــــقامقة  ت ــــة وااس ــــلة ااتلا ل ــــ اب االنش ــــياة اب ــــدة اات  

 ــــ ل او  عــــد انشــــا  املبــــاني ااخابــــة  تلــــك االنشــــلة مــــا مقــــ  االاتــــياة  وااســــ مة
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 املعــــالقر ااخابــــة  ااســــ مة واملاصــــوص  لق ــــا ف وــــانون وتعلقاــــات مدلرلــــة ااــــدفاع 
 .االضافة اا   دة است صال موافقة اادفاع املدني  اد انشا  اااشاط املدني  
ــــا:  ــــئ ثانق ــــادول   ا ــــتعال  ااس ــــرلعة اال  ــــا  س ــــواأل  ا ــــلة م ــــ اب االنش ــــتخداة اب اس

ـــة  ـــأ هـــذ  املـــواأل مـــا ااقا لق ـــا    ـــم ملـــا تات ـــا لشـــ ئ  لـــر مـــدو  اا رامل ـــد( ما وااللا ون
لــــدول ااتــــااي االــــم وااســــرلعة ى اال ــــتعال وبــــعو ة ااســــقلرة ى مــــواأل  اا ر

ـــــواع ااعـــــوا ل امل ـــــقا ان ـــــوات  ســـــتخدمة ف مـــــاألة  لب ـــــة ون ـــــئ( ووا لق ااســـــادول   ا
 -: اـتراو ام

م وناتــــــــــــــأ  نوع ااعا ل ت
 اا قاقاولة

ســـــ وا
ة 

اال ــــتع
 ال

ســـــر ة 
ـــتعا اال 

 ل

مقـــــاوم
ة 

 اا رلم

 نوات  االمتراق

1 Polyurethan 
foam 

ــــــــــــــــاط  ا تب
 ــــــــــــواقارات 
اا  ـــــــــوالت او 

ـــــــر ـــــــع  االلث م
 مرلـــــــــــــــــ  

ــــ  يو ســــقانقداالل
 di-

isocyanide) 

ـــــة   ااق
 ادا

 ااقـــــة 
 ادا

د  مرلـــــــ  ااســـــــقانق  ألل ة
HCN ــــــــــــــقد  الاس

ا  اااـــــــــــــــــالترواق
XNO    امـــــــــــــــاأل

اولســــــقد اا ــــــا  ون 
CO 

2 Polyisocyanurate 
foam 

ا تبــــاط اابــــواي 
 اســـــــــــــــــــتر

 Polyester )
ـــا  ـــرة م ـــع وف م
مرلــــ  االالــــيو 
 ســـــــــــــــقانقد

ـــــة   ااق
 ادا

ـــ    ألل ة  ااقة ـــان لثق ـــون  أل  م 
ــــــــــــــــــــــــ    مرل

ــــــــــــقانقد   HCNااس
الاســــــــــــــــــــــــقد 

ــــــــالترواقا  اXNOااا
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 di-

isocyanide) 
ـــــــاأل  اولســـــــقد  م

 (COاا ا  ون 
3 Polystyrene foam  ــــــــــــــــاط ا تب

 مرلبـــــــــــــــات 
 ااباتـــــــــــــــان

 pentane)  
ــــــاأل   ــــــع ام م
 ااســــــــــــتالرلا

 styrene 

monomer)  
املشــــتم مـــــا 
 ااــــافت ااخــــاة 
 تفا ــــئ ات ــــاأل 

ـــــ ـــــع ـاابا يلا م
 االثقلقا(

متوســـــ  ااقة
 اة

متوســـــ
 اة

مــــــــــاألة ذاملبــــــــــة 
تعلة  ل ـــــــ  مشـــــــ

ــــان  ــــدا وأل  ــــو  ا و
اســــوأل لثقــــ  مــــا 
ــــــا  ون  ــــــقد اا  الاس

XCO 

 
مــــا االــــدول ا ــــ   لتبــــقا ااتــــاثقرات ااســــلبقة ااااتلــــة ى بــــ ة االنســــان نتقلــــة      

امتـــراق تلـــك ااعـــوا ل ملـــا ت تولـــأ مـــا بـــا ات لقاقاولـــة ســـامة ااااتلـــة مـــا  القـــة 
ـــا ا ـــا   صوب ـــال االاف ـــ ة  ا ـــر ى ب ـــ ئ  ل ـــي تش ـــراق واات ـــة االمت ـــة معاال ـــا   الق ثا

 اا راملم ااااتلة ما ا تعال تلك املواأل .
 لاـــا ان اال ـــا  املرلـــي  التققـــق  وااســـقلرة اااو قـــة ال تتـــوفر ادلـــأ ام انقـــة ف ـــ  
مــــاألة  ااســــادول   اــــئ( ووــــد  قاــــت ألاملــــرة ااســــقلرة اااو قــــة   وســــ  ااصــــاا ات 

ـــــفة   ـــــ ع ى املواب ـــــد االا ـــــوص اEN 14509اا ادســـــقة و ع ـــــذا ااخص ـــــاألة (    ن م
ـــوة   ـــاألة ااف ـــامل  م ـــ   ص ـــك نف ـــئ تاتل ـــادول   ا ـــا Foam ااس ـــاألة ا  ـــذ  امل ـــ  ان ه ( مق

ااقا لقــــة ى االمتــــراق وتســــا د ف انتشــــا  اا رلــــم   و قاــــت ألاملــــرة ااســــقلرة اااو قــــة 
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ان املوابــــفة املــــذلو ة ا ــــ   اــــ  تــــذلر بــــ مقة اســــتخداة تلــــك املــــاألة ف املعامــــئ 
ــــا ألة وان اســــتخدا ــــر ااب ــــرألة وامــــالا ااتخــــيلا وامل ــــ ت بق م ا ل ــــون ف املخــــا ن املب

 اابا ألة .
ــــ  ــــتخداة م ــــا : اس ــــات واأل ثااث ــــفات ااتأسقس ــــة الاواب ــــر امللا ق ــــة بق ــــة اارألل  اا  ر املق

واملاتشـــــرة ف االســـــواق امل لقـــــة ووـــــد  ـــــقا اال ـــــا  املرلـــــي  ااققاســـــقة ااعراوقـــــة 
ــــد مــــا ااااــــاذج املســــ و ة مــــا ــــة واــــوأل ااعدل ــــق  وااســــقلرة اااو ق االســــواق  التقق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة   امل لق
 ف ااف وبـــــات اااو قـــــة وبقـــــر ملا قـــــة الاوابـــــفة مثـــــئ  ااقـــــا لوات وترالقـــــ  
ـــــــا  ـــــــة وبقرهـــــــا(  ـــــــ ل اال ـــــــواة م ـــــــا ة واملقـــــــا   واملفـــــــاتقا اا  ر املق  االن

 (  االضـــــــافة ااـــــــ   لـــــــاألة االماـــــــال اا  ر املقـــــــة وااتـــــــي 2017واغالــــــــة  2014 
ــــة املســــتخ ــــع ااتاسقســــات اا  ر املق ــــت التتااســــ  م ــــد  قا ــــة االنشــــلة وو دمة ف ا اق

ــــــبة   ــــــدني ان نس ــــــدفاع امل ــــــة اا ــــــللة %47مدلرل ــــــم املس ــــــوع اا رامل ــــــا ملا  ( م
 لـــــان  ســـــب  ااتاـــــاس اا  ر ـــــاملي و صوبـــــا ف فصـــــئ ااصـــــق   اـــــد  2017اعـــــاة  

ـــــم  ـــــ ل  ـــــااي لوضـــــا ا ـــــداأل اا رامل ـــــاني اات  ا تفـــــاع أل اـــــات اا ـــــرا ة واارســـــ  اابق
 -: 2017 ـاة  
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 ــــب ة اا  ر ــــا  ااوااقــــة و  ــــت االســــ ك وااقــــا لوات  صــــو ة بقــــر  ااتلــــاو  ى ا عــــا: 

ــــة  ــــدفاع املــــدني نظامق ــــة اا ــــئ مدلرل ــــا وب ــــات املســــتارة م ــــا املخااب ــــرب  م ى اا
واملـــدلرلات ااتا عـــة ا ـــا ااـــ  ألواملـــر و ا ة اا  ر ـــا  ارفـــع تلـــك ااتلـــاو ات وااتـــي تـــتأل  

 اا   لر نشوب اا راملم .
ــــا:  ــــ ك اا  ر امس ــــع  االس ــــرة وتش ــــةلث ــــدات اا  ر املق ــــة  املوا ــــة ااخاب ــــي   املق واات

تــــتأل  ااــــ  مــــدو  تاــــاس ل ر ــــاملي ااــــذ  لعتبــــر مــــا املســــببات اارملقســــقة ا ــــواأل  
 اا رلم .

ـــا:  ـــةساألس ـــر نظامق ـــين املـــواأل  صـــو ة بق ـــاة   ـــدة مرا  ـــة و  ـــا ن ااتلا ل تصـــاق   ف املخ
ولــــذاك واـــوأل مخــــا ن ومســــتوأل ات  شـــواملقة واملســــللة مــــا وبــــئ املـــواأل املخيونــــة 

 ( مخين  شواملي .686دلرلة اادفاع املدني مق   لغ  دأل تلك املخا ن  م
ـــــا عا:   ـــــدة مراس ـــــ  ـــــاة ااظ ـــــدات   ـــــاص  املوا ـــــوأل ااخ ـــــة الوو ـــــة اااظامق روا ااخينق

ــــدة اتخــــاذ االمتقااــــات ا ــــة و  ــــراق ااا  ر املق ــــا امت ــــة م ــــع اا ــــواأل  ااااتل ــــة ملا   م
 -: وألـااوو

ــــدات اا  ر ا ــــع ااخابــــة  املوا ــــة املواو ــــدة م ملا ــــ    ــــا مق ــــوأل م ــــات ااوو ــــة و يان ملق
مســـافات االمـــان  ـــقا املواـــدات و االـــات االنشـــلة او  ـــيان ااووـــوأل اارملقســـي  االضـــافة 
ـــك  ـــات تل ـــا  اال ـــر م ـــوأل ى اســـلا اا ثق ـــات ااوو ـــة و يان ـــدات اا  ر املق ـــوأل املوا ـــ  وا اا

 االنشلة .
 ــــدة واــــوأل فت ــــات اتصــــرل  ااــــدهون واايلــــوت و قالــــا ااووــــوأل املاســــ   ف مووــــع 

ـــاملقا املو ـــيالق ااع ـــر ان ـــم او  ل ـــواأل  اا رل ـــوع م ـــر وو ـــا لشـــ ئ  ل ـــة ما ـــدات اا  ر املق ا
 نتقلة انتشا  تلك اادهون واايلوت .

ـــــدات  صـــــو ة بـــــ ق ة  ـــــة ااخابـــــة  املوا ـــــا لوات اا  ر املق ـــــد وتســـــلقك ااق  ـــــدة م
وواوألهــــا ى اال غ ومغاــــو ة  بقالــــا اايلــــوت وااــــدهون املاســــ   ماــــا لشــــ ئ  لــــر 

 وووع مواأل  اا رلم .
ـــــــدات اا  ر املقـــــــة ف  عـــــــ  االنشـــــــلة  قوااـــــــع مـــــــا مـــــــاألة   امااـــــــة املوا
ــــوع  ــــر وو ــــ ئ  ل ــــا لش ــــتعال ما ــــرلعة اال  ــــواأل س ــــة ى م ــــئ( اا اول ــــادول   ا  ااس

 مواأل  اا رلم . 
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ـــات  ـــاة املتللب ـــة ألون مرا  ـــ  تلا ل ـــا ســـ اقة اا ـــاني م ـــة ا ـــغال املب ـــر ابقع ـــا : تغقق ثاما
 اط اا  ا ر .ااخابة  ااووالة وااس مة وااتي تختل  ما نش

 
 : اـاملعووات ااتي توااأ  ائ مدلرلة اادفاع املدني ااعامة واملرالي ااتا عة ا 

املواــــــوأل ف املــــــدن واملاــــــاام وااســــــقلرات االماقــــــة اا ــــــوااي اا ون رلتقــــــة اوال : 
ـــاص  ـــة  شـــ ئ   ـــتثر ى ااتلا ل ـــا ل ـــرق ما ـــا لســـر ة وبـــول ف ـــدفاع املـــدني ما  اـــلراا

ـــدة ال ـــرق  عق ـــلوك ا ـــ  س ـــرق تا ـــال ااف ـــة اا  ـــذا  لبقع ـــواأل  وه ـــالا اا  ـــ  ام ـــول تا وب
و ااتــــااي  لــــاألة ااخســــاملر اابشــــرلة واملاأللــــة  االضــــافة ااــــ   ل ــــون ى مســــاب ااووــــت

ـــا   ـــقا ات االاف ـــوا س ـــ  وو ـــذ  األد اا ـــر اا ـــة االم ـــقة واافر ق ـــوا ع اارملقس ـــ  ااش ـــع  ع ول
رة  ـــا ف امـــالا  عقـــدة  ـــا اا ـــاأل  ومـــد انا قـــ  املقـــا    ـــرااق  املقـــا (  ـــااوال لبقـــ

ارلـــم   ـــت الثـــر مـــا انبـــوب ماـــا اثـــرت ســـلبا ى ضـــغت املقـــا  ااـــ  ة اعالقـــات االافـــا  
(  ـــا  وللاـــا  األت 10 صـــو ة بـــ ق ة مقـــ  ان ضـــغت ماـــخة االافـــا  اال تقاأللـــة هـــو  

املســــافة  ــــقا  للــــة االافــــا  ومووــــع اا ــــاأل  وــــئ ضــــغت املــــا  املللــــوب ولــــذاك 
ـــر ـــا  وتع ـــئ االاف ـــة ارا ـــاو ة واا رل ـــعو ة املا ـــول ب ـــرا  ومص ـــ  اض ـــا  اا ـــ  االاف غ انا ق

 .ثقوب فق ا
تـــداي ااســـ ك اا  ر املقـــة و ابـــة املتعلقـــة ما ـــا  اواـــدات اا  ر ـــا  ااهلقـــة ثانقـــا : 

ـــرة  ـــياملاتش ـــا  واات ـــعة ا  م ـــر  اض ـــة وبق ـــر نظامق ـــواملقة وبق ـــرق  ش ـــلق  ا  ل ـــت  تس ل
ــــة  ــــرا ا رل ــــا لبق ــــي ابــــب ت  املق ــــة ااصــــاا قة واات ــــاا ــــروط ااســــ مة وااووال   تعل

اال تصابــــقة ااعااقــــة نســــبقا مــــا  ــــ ل تقااع ــــا مع ــــا تثاــــا  ااتاقــــئ وتســــب  ذاــــك 
  اخاار ااتااس اا  ر املي.

ـــا :  ـــاةثااث ـــة ف  ا ألم ـــ االـــرق ااعام ـــاامل افظـــات  ابل ـــة م ـــا  وااااتل ـــي   املـــرو   فق  اا
ـــة  ـــذ ســـاةاملرلبـــات اايلـــاألة اا بقـــرة ف ت ـــداأل نتقل ســـلبا ى  وااتـــي اثـــرت 2003  ما

ــــ ــــر ة وب ــــ  ة س ــــت اا ــــا  ف ااوو ــــ ت االاف ــــاألة ف ول  ل ــــت نســــبة اايل ــــ   لغ مق
واالــــدول ااتــــااي لبــــقا ا ــــداأل املرلبــــات  2003 4 9( ما عــــد %301ا ــــداأل املرلبــــات  

 -اا لي ف  اوة ااعـراق :
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ف  2003 4 9 ـــــدأل املرلبـــــات اا لـــــي وبـــــئ 
  اوة ااعراق

1175656 

ـــــد  ـــــللة  ع ـــــات املس ـــــدأل املرلب  9 4 3003 
 2017اغالة  اة ف ااعراق و

3540221 

 4715877  دأل املرلبات اا لي ف ااعراق

 %301 نسبة اايلاألة ف ا داأل املرلبات 
ولـــــذاك  ـــــدة اســـــتقعاب ااشـــــوا ع اارملقســـــقة ال ـــــداأل املرلبـــــات و لـــــاألة اا ثافـــــة      

املرو لــــة فق ــــا وااتــــي اثــــرت ســــلبا ى مــــرو   لــــ ت االافــــا  واالنقــــاذ مقــــ   لغــــت 
( واالــــدول ااتــــااي لبــــقا %273  2003 4 9ثافــــة املرو لــــة  عــــد تــــا ل  اايلــــاألة ف اا 

 -ااوال االرق واا ثافة املرو لـة :
 

 4715877  دأل املرلبات اا لي ف ااعراق

 41827 ااوال االرق ااخا اقة و لوط املرو  ااسرلعة

ــــــة ى االــــــرق اارملقســــــقة  ــــــة املرو ل ــــــة اا رل لثاف
 2003 4 9واالرق ااخا اقة وااسرلعة وبئ 

30 
 مرلبة ل 

ــــــة ى االــــــرق اارملقســــــقة  ــــــة املرو ل ــــــة اا رل لثاف
 2017واالرق ااخا اقة وااسرلعة اغالة  اة 

112 
 مرلبة ل 

نســــــبة اايلــــــاألة ف لثافــــــة اا رلــــــة املرو لــــــة ى 
 االرق  قا اافترتقا

273% 

 
 لاـــا ان نســـبة املرلبـــات ف ااعابـــاة  غـــداأل تشـــ ئ اااســـبة ااعظاـــ  مـــا ا ـــداأل     

ـــة املر ـــات مرو ل ـــئ اوم ـــي ت ا ـــللة واات ـــات املس ـــبة املرلب ـــغ نس ـــ  تبل ـــي مق ـــات اا ل لب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداأل( اغال
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( مــــا ملاــــوع املرلبــــات اا لــــي ف ااعــــراق  لاــــا ان هــــذ  %38الثــــر مــــا   2017 ــــاة  
اااســــبة ال تشــــائ املرلبــــات ااتــــي ت اــــئ اومــــات مرو لــــة ابققــــة امل افظــــات واولــــق  

ر ان  ـــوا ع  غـــداأل هـــي االى لثافـــة مـــا لرألســـتان واملتوااـــدة ف  غـــداأل ماـــا لت ـــ
  ققة امل افظات .

ــــدأل   ــــا  ااع ــــة ف لتا   ــــرو  ااعام ــــة امل ــــت مدلرل ــــد  قا ـــــي 100730وو  2017 12 17( ف
ــــات ااســــقر  ــــة االــــرق وتلولرهــــا وفصــــئ مرل ــــاني ف ملــــال ت ق  ان ا ــــا  املــــرو  لع

ـــــقا ات   ـــــ  ااس ـــــوفقر مواو ـــــو  وت ـــــاق واالس ـــــلة االنف ـــــرو   واس ـــــقت ( وااتخparkوامل ل
ـــداأل  ـــة  غ ـــئ امان ـــات  ا ـــات ووااب ـــا ا تصاب ـــي م ـــي ه ـــرة واات ـــة املعاب ـــي الادلا ااعاران

 وو ا ة اااقئ واا ق ة ااعامة اللرق واالسو  وبقرها ما اادواملر ذات ااع وة .
ـــداأل      ـــتثاا  ف  غ ـــات االس ـــئ هق  ـــا وب ـــة م ـــرو  ااعام ـــة امل ـــراك مدلرل ـــدة ا  ـــذاك   ول

ـــ ـــدواملر اال  ـــو ا ات واا ـــات واا ـــاثقر انشـــا  وامل افظ ـــدد ت ـــا م ـــو ة   ـــرا  واملش ـــدا  اا رد ال 
ــــة  ــــوالت(  ى مرل ــــة  امل ــــي ااتلا ل ــــا املرال ــــتثاا لة وما  ــــتراتقلقة واالس ــــا لع االس املش
ــــرت ســــلبا ى انســــقا قة  ــــرة واث ــــة لبق ــــات مرو ل ــــي ســــببت ا ألمام ااســــقر واملــــرو  واات

ــــا ــــا  ف م ــــاذ واالاف ــــ ت االنق ــــاثقر ى  ل ــــااي اات ــــرو  و اات ــــواأل  ااســــقر وامل الت اا 
 واا رلم .
 ــــدة فســــا امللــــال اعلــــ ت وولــــة ااــــو ي املــــرو   اــــدد مســــتخدمي االــــرق  ا عــــا: 

ــــاذ ــــا  واالنق ــــات  االاف ــــا املاب  ــــاارب  م ــــرو    ــــا امل ــــااعل ت م ــــة   ــــافرات ااخاب وااص
 . التابقأ اثاا  اا واأل املستخدمة و

ـــا  وام ـــر و ا ة اا  ر  ـــئ ألوامل ـــا وب ـــاون م ـــتلا ة وااتع ـــع  االس ـــا: ض ـــداأل وو ا ة  امس ـــة  غ ان
ـــــدلات واال ـــــغال ف  فـــــع ااتلـــــاو ات اا ابـــــلة ف االســـــواق  االســـــ ان واال اـــــا  واابل
وامللاعـــات ااتلا لــــة وااتـــي تــــتأل  ااــــ  نشـــوب اا راملــــم ى ااـــرب  مــــا املخاابــــات 
املســــتارة مــــا وبــــئ مدلرلــــة ااــــدفاع املــــدني واملــــدلرلات ااتا عــــة ا ــــا اتلــــك ااــــدواملر 

 دلــــدة او وــــة ااعاــــئ ااخابــــة  اــــتتارات ااووالــــة  ارم ــــا ملــــرات االضــــافة ااــــ  
ــــك وااســــ مة  ــــقا  ــــا تل ــــدفاع املــــدني و  اــــو  ماثل ــــة اا املاعقــــدة ف مقــــر مدلرل

 . اادواملر
ـــــاارا          ـــــة   ـــــق  وااســـــقلرة اااو ق ـــــاة اال ـــــا  املرلـــــي  التقق ولـــــذاك  ـــــدة وق

ااف وبـــــات اااو قـــــة ااخابـــــة  اـــــواأل ومســـــتليمات االافـــــا  وااســـــ مة التالـــــد مـــــا 
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ـــو ة بـــ ق ة واالـــدول  ـــرغ ما ـــا  ص ـــة اا  مـــة اتاأللـــة ااغ ـــا الاوابـــفات اافاق ملا قت 
 ااتــــــــــــــــــــااي لبــــــــــــــــــــقا تلــــــــــــــــــــك املــــــــــــــــــــواأل ااتــــــــــــــــــــي 

 -اللت  ا اا  ا الف ـ  :

 املاألة ااتي التخاع الف   ت
ـــــواع  1 ـــــ  االن ـــــا   اختل ـــــاني االاف وا

 االملاةو
  رااق  االافا  2
  ؤوس ااقذا اخرااق  االافا  3
ــــــــــــ 4 ــــــــــــات املس تخدمة ف املر 

 ماظومة االافا  ااذاتي
 لرات االافا   انوا  ا 5
مســــامقم االافــــا    بــــوة    ــــاوأل     6

 وبقرها(
مت سســــات االنــــذا  ااخابــــة  ــــاا رلم  7

 ذاتقة ااعائ
 نظاة االنذا  ااقدو  8
اومـــــات ااســـــقلرة ى مت سســـــات  9

 االنذا   االاي وااقدو (
 

 راوقـــة البلـــ  تلـــك املـــواأل  اســـتثاا  مدونـــة   لاـــا انـــأ ال تواـــد موابـــفة وقاســـقة    
ماظومــــات اا شــــ  واالنــــذا   ــــا اا رلــــم ولــــذاك مدونــــة ماالــــة اال اقــــة مــــا اا رلــــم 

ــــــي   2015 ــــــاة   ــــــا  واالســــــ ان وو ا ة ااتخلقت اال ــــــا  املرل ــــــئ و ا ة اال ا ــــــا وب م
التققــــق  وااســــقلرة اااو قــــة وتــــ  ااتالقــــد ى ااــــو ا ات لافــــة العاــــئ  اواب ــــا 

 اخساملر اابشرلة واملاأللة .اتقلقئ ا
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ـــــ ـــــاألق ف ساألسا:ضـــــع  ااـــــرا ات هق  ـــــة ابـــــ اب اافا ـــــا  ف متا ع ة ااســـــقامة واالث
ــــوفقر متلل ــــة ت ــــ مة ومتا ع ــــات ااس ــــات ب ــــوفاتموافق ــــدني  ولش ــــدفاع امل ــــدلرلات اا م

اغــــرغ ااتالــــد مــــا ســــ مة تلــــك املاشــــات  االضــــافة ااــــ   ــــدة االاتــــياة   تــــاب و ا ة 
ـــــو لر  ا ـــــ  اا ـــــة   م ت ـــــدأل   .و اادا لق ـــــ1794اع ـــــرو ة  2017 1 19ي ـ( ف ـــــاص  ا وااخ

ـــاألق  ـــك اافا ـــرا تل ـــئ ب ـــد قا ألا  ـــع اات ـــاألق  اا ـــ اب اافا ـــ  اب ـــاة اا ـــدا  ا ا ـــا اب لون 
ــــم  ــــوب اا رامل ــــقة ف نش ــــببات اارملقس ــــدد املس ــــوع ام ــــذا املوض ــــد ى ه ــــ  ااتالق وت

ـــــدأل   ـــــدني  ااع ـــــدفاع امل ـــــة اا ـــــة   مدلرل ـــــاب و ا ة اادا لق ـــــ274  ت  2017 11 13ي ـ( ف
 .هق ة ااسقامة واالثا  وا  ترأل االاا ة ما وبئ اا ق ة  اا 

 صـــو ة ااـــدفاع املـــدني رالـــي م عـــ  ااتـــي تغلق ـــا اتســـاع ااروعـــة االغرافقـــة ســـا عا: 
و ابـــة  ـــا املرلـــي لصـــع   لق ـــا معاالـــة  عـــ  اا ـــواأل   صـــو ة ســـرلعة ابعـــدها 

ــــب أل ــــوة اا ــــدة ف  ا ــــة املات ــــاام ااي ا ق ــــ ف املا ــــ  ف مرال ــــوأل نق ــــذاك وا ي ول
ــــا  ــــي فق  ــــي تترل ــــاام اات ــــداأل وامل افظــــات و صوبــــا ف املا ــــدفاع املــــدني ف  غ اا

( مــــا االمتقــــاج %42االنشــــلة ااتلا لــــة او ااســــقامقة ولاثــــئ ااــــاق  ف  ــــدأل املرالــــي  
ـــ    ـــا اا ـــدفاع املـــدني امتقاا  ـــة اا ـــ  مـــدألت مدلرل ـــي مق ـــدني 161اافعل ـــاع م ـــي ألف ( مرل

ــــاا ا   ــــا ض ــــداأل ومســــ  ا46م ــــة  غ ــــي ف م افظ ــــدة ( مرل ــــوا ت املعتا ــــالقر وااا ملع
ــــاني  ــــ  اابق ــــة واارس ــــقت واملتا ع ــــة التخل ــــة ااعام ــــة   املدلرل ــــئ و ا ة اادا لق ــــا وب م

 -:ااتااي لبقا اااق   ارالي اادفاع املدنـي 
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ـــا:  ـــ اب  ثاما ـــ  اب ـــا  ع ـــرق م ـــات اال ـــاو  ى م رم ـــا ر  ااتل ـــلقاتاالا ـــت (واابس  وتثبق
وااتــــي تعقــــم مرلــــة اتقة وبقرهــــا  ــــاملواأل االســــا شــــ ئ ألاملــــ    عاــــ ا ف اال غ

ـــاذ  ـــرق اقنق ـــوا ا وما ـــا ف ـــ ت اال ـــا ر وبـــوا ا  ل ـــي تااـــع او ت ـــا  واات وســـقا ات االاف
 اا  م ان اا األ  .

وااتــــي ى اســــلا اا اقــــة و يانــــات ااووــــوأل اا  ر ــــا  االاوــــة مواــــدات  تاســــعا: وضــــع
ـــات  ـــا ااخيان ـــوأل م ـــرب ااوو ـــة تس ـــم نتقل ـــقلرة ى اا رل ـــعو ة ااس ـــ  ب ـــتأل  اا ـــب  ت  س

اا ــــرا ة ااعااقــــة املتواــــدة مــــا اا رلــــم ف املباــــ   االضــــافة ااــــ  ااخلــــر اااــــات  ى 
ــــذ  لاـــــيل مــــا ســــلوح تلــــك   اــــال االافــــا  نتقلــــة ااووــــوأل املشــــتعئ املتســــرب واا
 املبـــــــــــــــــــــــــاني اثاـــــــــــــــــــــــــا   القـــــــــــــــــــــــــة االافـــــــــــــــــــــــــا  

  لاا مصئ  اد اافا   االة  اا ة ااقاألسقة ف مالقة ااشو اة( .
ـــئ فوهـــات ـــرا: ولـــة و ل ـــقا ات االافـــا ( ااعاملـــة   ا  ـــا  ااخابـــة  س ـــم  م  ـــذ امل اا رل

وـــــرب االســـــواق وامللاعـــــات ااتلا لـــــة واافاـــــاألق واملرافـــــم ااســـــقامقة ماـــــا لشـــــ ئ 
ــــواأل   ــــوع اا  ــــد وو ــــات  ا ــــك املاش ــــم ف تل ــــا  اا رامل ــــعو ة ف ااف ــــذ  ب ــــر اا االم
ـــرق اقافا  ـــا ف ـــاأل  م ـــع اا  ـــ  موو ـــا  تا ـــئ املق ـــاف ااق ـــت تض ـــ  وو ـــر لتلل ـــ  لعتب مق

ـــــ ـــــم امل ـــــد اا رامل ـــــا  وتبرل ـــــات ااف ـــــقة ف  الق ـــــاألة االساس ـــــا ا  امل ـــــرب  م ى اا

 دأل املرالي اافعلي
58%

اااق  ف  دأل 
املرالي 

42%

اااق  ف  دأل مرالي اادفاع املدني
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ـــة  ـــر اابلدل ـــا  وألوامل ـــدواملر امل ـــدني ا ـــدفاع امل ـــة اا ـــئ مدلرل ـــا وب ـــتارة م ـــات املس املخااب
ــــرغ  ــــة اغ ــــغال ااعام ــــدلات واال  ــــا  واابل ــــ ان واال ا ــــداأل وو ا ة االس ــــة  غ ــــة المان ااتا ع

وا ــــئ  ا ــــداأل فوهــــات اا رلــــم واالــــدول ااتــــااي لبــــقانصــــ  وبــــقانة تلــــك اافوهــــات 
ااعااـــــئ مدلرلـــــة مـــــا مـــــدلرلات ااـــــدفاع املـــــدني ف  غـــــداأل وامل افظـــــات ونســـــبة 

 -: اـما 
 

ـــــــــــــــدأل  املدلرلة ت  
اافوهــــــــــات 

 اا لي

 ــــــدأل 
 ااصااا

ــــــدأل   
ااعـــــاا

 ل

نســـــــبة 
 ااعلئ%

 77 70 20 90 رةـاابص 1
ـــــا 2  غداأل اارب

 فة
1371 636 735 53 

 1.5 1 58 59 اادلوانقة 3
ر غـــــــداأل اا  4

 خ
358 219 139 38 

 0 0 12 12  ـاملثا 5
ااالـــــــــــــ   6

 اال را
47 27 20 42 

 29 26 61 87 ئـ ا  7
 11 13 103 116  ـأللاا 8
 0 0 15 15 ذ  وا  9

ـــــــــــــر     10 ل
 املقدسة

64 64 0 0 
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 74 20 7 27 لرلوك 11
 51 106 98 204 انـمقس 12
 69 82 36 118 تـواس 13
 57 52 38 90 ا ـاالنب 14
 70 34 14 48 ب ح اادلا 15
 76 61 19 80 ودـنقا 16
فرلـــم ااب ـــ   17

 واالنقاذ
1 1 0 0 

 49 1359 1428 2787 وعــامللا
 

مـــا االـــدول ا ـــ   لتبـــقا  لـــئ نصـــ   ـــدأل فوهـــات اا رلـــم ماـــا لت ـــر ضـــع        
ااــــرا ات ااصــــقانة مــــا وبــــئ ااــــدواملر ذات ااع وــــة ف امانــــة  غــــداأل وو ا ة االســــ ان 

ـــة واال  ـــاس ولقل ـــي ف االس ـــي ه ـــات اات ـــك اافوه ـــقانة تل ـــغال ف ب ـــدلات واال  ـــا  واابل ا
ـــــة ـــــلة اا قول ـــــقة ذات االنش ـــــاام اارملقس ـــــع املا ـــــي ااق ـــــواق  وال تغل ـــــا االس  صوب

 .وامللاعات ااتلا لة 
ـــاو  ضـــغت املـــا   ـــ  ال لتل ـــم مق ـــات اا رل ـــة ضـــغت املـــا  ف معظـــ  فوه امـــد  شـــر: ول

ـــا   ـــ 1فق ـــا   ـــة ام ـــت ر  الق ـــا ل ـــا  ما ـــا  وااســـقا ات (   ـــات ســـقا ات االاف ـــة  يان   وتغذل
ـــقة  ـــ  ااققاس ـــع االنا ق ـــم م ـــات اا رل ـــ  فوه ـــة  ع ـــدة م ملا ـــذاك   ـــاندة ول ـــقة ااس اا وض
املســـــتخدمة ف  اـــــئ مرالـــــي االافـــــا  وااتـــــي تعتاـــــد ى املوابـــــفات اابرللانقـــــة 

 BBS مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ) 
ــــب   ــــا ان   2.5 ل ــــ (  لا ــــوة %20ان ــــو ة ف  ا ــــم املاص ــــات اا رل ــــا فوه ــــراق ( م  ااع

 التت مل  مع االنا ق  املعتادة ادد مرالي اادفاع املدني .
وااتـــي األت ف اا ـــواأل  مـــا وبـــئ ااا ـــية ااماقـــة  مواوـــعمقا أضـــع  تـــاثاـــا  شـــر: 

ــــ  اا ــــان اا ــــا  األا   تعــــرغ عــــ  االمق ــــدفاع املــــدني اثا ــــي اا ســــلبا ى ماتســــبي مرال
ـــئ ـــا وب ـــب   م ـــاملر واا ـــة الخس ـــقا نتقل ـــواااقا املافعل ـــ  امل ـــا   ع ـــون ا  ـــي لتعرض اات
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ــــــدفاع املــــــدني و ــــــدة وف اامــــــوال  ــــــد ئ املتلا ــــــرلا ف ت اــــــال اا اا واح او ت
وااتــــي تـــتثر ســــلبا  تفســـام   امللـــال الااتســــبقا مـــا األا  واابــــات    صـــو ة بـــ ق ة

 ى  القات االنقاذ او ا ااأل اا راملم .
ـــا ـــا  ا اا ه ـــاندة وانت  ـــقة وااس ـــا  اال تصاب ـــ ت االاف ـــدة  ل ـــر: و ـــة  ش ـــغقلقة  ث ث ااتش

 االضـــافة ااـــ   لـــئ ااعدلـــد ما ـــا واســـت  ك ابلـــ  االاـــيا  اارملقســـقة فق ـــا نتقلـــة 
ـــا  ف  ـــا  االمل ـــ   مق ـــا لة  س ـــا املش ـــا وما  ـــ مقات  ال  ـــا ج ب ـــات   ـــا  وااب ت لقف 
ـــات  ـــا  ف  الق ـــي االاف ـــا ة األا  مرال ـــلبا ى لف ـــر س ـــا اث ـــقة ما ـــتولة املاض ـــ  ااش املواس

 ا ااأل اا راملم واالنقاذ .
 عــــة  شــــر: ولــــة  ــــدأل  لــــ ت االنقــــاذ  ااســــاو لئ( وااتــــي تاثــــئ وســــقلة اســــتخداة ا 

اســــتراتقلقة ماســــاة ف مــــواأل  اال اقــــة ااعااقــــة وهــــي ميألواــــة امل ــــاة  اافــــا  
وانقــــاذ( مقــــ  تعتبــــر مــــا ااعلــــ ت اارملقســــقة واااــــرو لة  صوبــــا ف م افظــــات 

ــــوأل ا ــــب  وا ــــداأل(  س ــــرة   غ ــــة  اابص ــــر    املقدس ــــرا  ل ــــ  اال  ــــة  ااال ــــة  ااق  اق
ــــافظتي  ــــا والســــقاا م  ــــاألق اااســــبة االى فق  ــــي تشــــ ئ اافا ــــم واات ــــدألة االوا  متع

ــــا   ــــر م ــــوأل الث ــــرأل  وا ــــي تاف ــــة( واات ــــر    املقدس ــــرا ول ــــ  اال  ــــدق 700 ااال ( فا
ــــة  ــــا معاال ــــة   ــــا  اال تقاألل ــــ ت االاف ــــي  ل ــــااي تعل ــــاع   ــــم و ا تف ــــدأل االوا  متع

ــــ  لثافــــة اا تلــــة ا ــــك اافاــــاألق اا ــــواأل  فق ــــا  االضــــافة اا ابشــــرلة املتوااــــدة ف تل
ــــا ان  ــــ ت  لا ــــك ااعل ــــدون تل ــــاذ   ــــات االنق ــــاة  عالق ــــا وااقق ــــا ا  مل  ــــي اللا  واات

ـــذ  ااعلـــ ت لاثـــئ   ـــة ااـــدفاع املـــدني مـــا ه ـــوأل اافعلـــي اـــدد مدلرل ( مـــا %36املوا
 -االمتقاج اافعلي واالدول ااتااي لبقا املوو  ااخاص  تلك ااعلـ ت:

اســـــــــــــــ   ت
 املدلرلة

ــــدأل م ــــي   رال
ـــــــــــــدفاع  اا
ـــــدني ف  امل
ـــــــــــــــي  مرل

 املدلاة

املــــــــــ ك 
ااققاســــــــي 
اعلـــــــــ ت 

 لئ ااساو

املواــــــــوأل 
اافعلـــــــــي 
اعلـــــــــ ت 

 لئ ااساو

االمـــت
 لاج

ــــــبة  نس
 اااق 

% 

فرلـــم ااب ـــ   1
 واالنقاذ

1 1 0 1 100 
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 50 4 4 8 8 رخـاا  2
 20 1 4 5 5 ااربافة 3
 100 3 0 3 3  ـأللاا 4
 33 1 2 3 3 لرلوك 5
 100 5 0 5 5 ودـنقا 6
 75 3 1 4 4 ا ـاالنب 7
 100 3 0 3 3 ب ح اادلا 8
 80 4 1 5 5 ئـ ا  9

 0 0 5 5 5   ـلر  10
 25 1 3 4 4  ـااال 11
 67 2 1 3 3 ااقاألسقة 12
 80 4 1 5 5  ـاملثا 13
 80 4 1 5 5 ذ  وا  14
 75 3 1 4 4 انـمقس 15
 78 7 2 9 9 رةـاابص 16
 67 2 1 3 3 تـواس 17

 64 48 27 75 75 وعـلاامل
 

 2015(  لـــ ت انقـــاذ  ســـاو لئ( ماـــذ  ـــاة  4 لاـــا انـــأ تـــ  املوافقـــة ى  ـــرا        
( فـــــــي 27313ومســــــ  لتــــــاب و ا ة اادا لقــــــة   م تــــــ  ااــــــو لر  ااعــــــدأل  ة ق ع 

ـــرة  2015 8 20 ـــة م ـــر اادا لق ـــة و ل ـــال موافق ـــ  است ص ـــرا  وت ـــة ااش ـــت   الق ـــ  ت ـــأ ا اال ان
وامااـــة املوضـــوع ااـــ  مدلرلـــة ااشـــتون املااقـــة اتافقـــذ االمـــر  2017 8 9ثانقـــة  تـــا ل  
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ـــــو لر  ااعـــــدأل  أل.ة   ـــــ  اا ـــــة   م ت ـــــاب و ا ة اادا لق ــــــي 36364مســـــ  لت   2017 9 8( ف
ـــة  ـــرب  مـــا اهاق ـــدفاع املـــدني   ـــذ  ااعلـــ ت ى اا ـــة اا ـــي مدلرل ـــت  تل ق ـــ  ل ـــأ ا اال ان

ــــواااقا و ــــاة امل ــــاذ مق ــــع انق ــــر م ــــاس مبا  ــــأ ى تا ــــوع لون ــــا  املوض ــــدلا اثا ااواف
 مواس  اايلا ات اادلاقة .

 اســـة  شـــر: واـــوأل نقـــ  ف املعـــدات وااتل قـــيات ااخابـــة  راـــئ االافـــا  وااتـــي 
ــــي  ــــم واات ــــواأل  اا رل ــــا ف م ــــ ق ة  صوب ــــو ة ب ــــأ  ص ــــ متأ واألا   ال ــــاا س تا
ـــ   ـــاالت اا ـــ  اا  ـــدا تصـــئ ف  ع ـــة ا ـــواأل  مرتفع ـــع اا  ـــرا ة ف مواو ـــات اا  ـــون أل ا ت 

 اـــــة م ولـــــة  االضـــــافة ااـــــ  املعـــــدات واملســـــتليمات اااـــــرو لة ( أل1000الثـــــر مـــــا  
ــــم ااعاــــئ مــــا  ــــ ل مرااعــــة  واا الاــــة اعالقــــات االافــــا  واالنقــــاذ مقــــ  ا ــــر فرل
االـــداول ااخابـــة ملـــواأل ومعـــدات االافـــا  واـــوأل نقـــ  لبقـــر ف ابلـــ  تلـــك املـــواأل 
 وت ــــتفه اا ق ــــة  االــــداول ااخابــــة   ــــذا املوضــــوع  االضــــافة ااــــ  واــــوأل نقــــ  ف
ــــااي  ــــم واالــــدول اات ــــواع  ابــــة مــــا اا رامل مســــامقم االافــــا  اااــــرو لة ف ا اــــاأل ان

 -لبقا اااق  ف تلك املسامقـم :

اـاملــــ ت
 ألة

املـــــــــ ك 
 ااققاسي

املـــــــــ ك 
 اا ااي

ــــب االمتقاج نس
ة 

ااـــــاق
 ص

ــــــــا  ــــــــرغ م ااغ
 االستخداة

 2250000  بوة 1
 اتر

1216166 
 اتر

1033834 
 اتر

اافـــــــا  مراملـــــــم  46%
ـــــرول  ـــــوت واابت اايل
وااشــــــــــــــــــ وة 

 واالبباغ
ل 85000  اوأل  2

 ب 
ل 20078

 ب 
ل 64922

 ب 
تســــــــــــتخدة ف  76%

ــــــم  اافــــــا  اا رامل
ــــــــــــوع   Cو  Bو Aن

ــــــــواأل  ــــــــي امل ه
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ااصـــــلبة وســـــامللة 
ـــــــــــــــــــــة  وبا ل

 واا  ر املقة
 

 االضـــــافة ااـــــ  وـــــدة ابلـــــ  ااتل قـــــيات واملعـــــدات ااخابـــــة  االنقـــــاذ واالافـــــا       
ــــا  اا اا ــــيات ااســــ مة ااخابــــة  راــــال االاف ــــدفاع وتل ق ــــي اا ــــدد مرال ــــة املواــــوألة ا ق

 املدني وتار  اا ثقر ما ا ارا  االستعاال وانت ا  اال اا  ااتصاقاة ا ا .
ســــتة  شــــر: واــــوأل نقــــ  ف مــــ ك مدلرلــــة ااــــدفاع املــــدني  ــــا املــــ ك ااققاســــي 
ــــأ  ــــاألوة  لق ــــة الاص ــــ  و ا ة املااق ــــة اا ــــئ و ا ة اادا لق ــــا وب ــــااأ م ــــقت  ا س ــــذ  س واا

ماــــا اثــــر ســــلبا ى  اــــئ  1994( اســــاة 11و ا ة اادا لقــــة  وــــ   اســــتااألى ااــــ  وــــانون 
مرالـــــي ااـــــدفاع املـــــدني ف  القـــــات االنقـــــاذ واالافـــــا  ومتا عـــــة تافقـــــذ متللبـــــات 

 -ااس مة ف مباني االنشلة املختلفة ولاا مبقا ف االدول ااتااـي :

ضــــبا 
 ط

ــــب ماتس
 لا

مــــوظفقا 
 مدنققا

ــــا املل
 وع

ــــــــ ك  امل
 ااققاسي 

242
2 

17627 666 20715 

ــــــــ ك  امل
 اا ااي

940 12991 276 14207 

148 اااق 
2 

4636 390 6508 

نســـــــــبة 
 اااق 

61% 26% 59% 31% 

ـــــدان           ـــــات املق ـــــاملقا  شـــــ ئ اساســـــي ف ملق ـــــوع ااع ـــــغ ملا ـــــأ لبل ـــــا ان  لا
ـــة   ـــدأل 10316ااتافقذل ـــقا   ـــة   ـــقا املقا ن ـــااي لب ـــاني اات ـــ  اابق ـــ  واارس ـــا ت وماتس ( ض

 -ما امللاوع اا لي الا ك اا ااـي : ااعاملقا ف املقدان
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ـــدان            ـــواوعي ف املق ـــاق  اا ـــئ اا ـــ   اللاث ـــقا ا  ـــاق  املب ـــ  ان اا ـــا ة اا ـــع اال  م
ــــئ ف  ــــاأل  ااعام ــــاق  ف اا  ــــذا اا ــــاألة ه ــــ   ل ــــئ األت اا ــــدة  وام ــــاك   ــــ  ان ها مق

 -املقدان و صوبا ف اا واأل  نبقا ما ا ماللـي :
 اات  لـــي مختلفـــة ولاـــا مبـــقا ف اارســـ  اابقـــاني ( ماتســـ  مصـــا    لـــي(  ـــد822 

 -ااتااـي :

 

امل ك اا لي
58%

ااعاملقا ف 
املقدان

42%

 دأل ااعاملقا ف املقدان مقا نة  امل ك 
اا لي

%30ألون 
%39اا  % 30ما 

%49اا  % 40ما 
%59اا  % 50ما 

نس  ااعلي ف املاتسبقا 
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ـــغ نســـبة ا اـــا  مـــا تلـــاو  ســـا   ( ســـاة 40ا تفـــاع معـــدل ا اـــا   اـــال االافـــا  مقـــ  تبل

ـــر   ـــا الث ـــات %58فا ـــع ااف  ـــقا تو ل ـــااي لب ـــاني اات ـــ  اابق ـــبقا واارس ـــوع املاتس ـــا ملا ( م
 -ااعارلة الااتسبقا :

 

 
 

املاتســـبقا ااـــذلا هـــ  ف  اـــر ااشـــباب وااقـــاأل لا  مـــا اارســـ  ا ـــ   لتبـــقا ولـــة    
ى األا  ا اــــال االنقــــاذ واالافــــا   اا فــــا ة املللو ــــة ملــــا لتللبــــأ هــــذا ااعاــــئ مــــا 
ــــ  ت اــــئ ظــــروا اا رلــــم  ــــ  وــــد ات  دنقــــة  ااقــــة  االضــــافة اا  صوبــــقة ل تــــاج اا

ـــ ـــة ااااتل ـــا ات واالأل ا ـــرة وااغ ـــة واال خ ـــرا ة ااعااق ـــات اا  ـــاع أل ا ـــا ا تف ـــدلدة م ـــا ااش ة م
ــــا   ــــات املق ــــرااق  وواذف ــــع   ــــاغ وااتســــلم و ف ــــوااي واالنق ــــع اا  ــــذاك  ف ــــم ول اا رل
ـــك ااخـــرااق  وانقـــاذ  وااتـــي ت ـــون او ان ـــا لبقـــرة  صوبـــا مـــع ضـــغت املـــا  اا بقـــر ف تل

 املصا قا او امل لو لا ألا ئ مووع اا األ  .
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ــــ -ج  ــــاو   ــــدأل املاتســــبقا  ا ــــداأل مرتفعــــة نســــبقا و شــــ ئ مســــتار وألون موا ن ة تا
ـــقا هـــذ   ـــااي لب ـــة واالـــدول اات ـــ  مـــ ك املدلرل ـــدا لقا مـــا واا ـــقا ا ـــداأل ااخـــا اقا واا  

 -ى سبقئ املثال ال اا صـر : 2017واغالة ميلران  2016اا ااة ماذ  اة 
 
 

املتغقـــــرات ف مـــــ ك املدلرلـــــة ماـــــذ  ـــــاة 
 2017واغالة ميلران  2016

ملاــــوع ااخــــا اقا مــــا 
 737امل ك 

ــــــدا لقا  ــــــوع اا ملا
 56مل ك اا  ا

 ااتفابقئ
 401تقا د   

 49استقااة   
نقـــــئ  ـــــا ج ااـــــدفاع 

 242املدني   
 39وفاة   

 5استش األ   
ااغـــــا  امـــــر ااتعقـــــقا 

 1وان ا  ااخدمات   

 ااتفابقئ
ـــــ  مـــــ ك  ـــــئ اا نق

 43اادفاع املدني   
 1تعققا ادلد   
 12ا األة الخدمة  

الخــــا اقا مــــا مــــ ك مدلرلــــة مــــا االــــدول ا ــــ   لتبــــقا ان نســــبة ااتعــــول              
ــــا   ــــئ م ــــدني او ــــدفاع امل ــــ ك %8اا ــــا ف امل ــــ  اساس ــــوأل نق ــــا وا ــــرب  م ( ى اا

 اافعلي الادلرلة .
ـــــاذ  -أل  ـــــا  واالنق ـــــ ت االاف ـــــقة   ل ـــــ ت اال تصاب ـــــواق ااعل ـــــ  ف س ـــــوأل نق وا

( ســــاملم 1936واالســــعاا وبقرهــــا( مقــــ  لبلــــغ ملاــــوع ااســــواق العلــــ ت اال تصابــــقة  
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ة و لــــرح ااســــواق املصــــافقا ابقــــا  ااــــذلا لعــــانون مــــا نســــ  ضــــاا مــــ ك املدلرلــــ
ـــ  ااعاـــئ  اظـــاة املااو ـــة ل ـــون  ـــدأل ااســـواق اافعلـــي ضـــاا ااوابـــة   لـــي(  االضـــافة اا

ــــة   ــــ ت 968ااعامل ــــدأل ااعل ــــا ان   ــــراق  لا ــــوة ااع ــــاص ف  ا ــــ ت ا تص ــــاملم  ل ( س
ســــلبا  (  للــــة ماــــا لــــتثر1868اال تصابــــقة ف مرالــــي مدلرلــــة ااــــدفاع املــــدني لبلــــغ  

ـــي ف  ـــة ااعل ـــاأل  نتقل ـــع اا  ـــ  موو ـــا  اا ـــقا ات االاف ـــا س ـــاف م ـــدأل اا  ى وبـــول ااع
 ـــدأل ااســـواق واارســـ  اابقـــاني ااتـــااي لبـــقا اافـــرق  ـــقا  ـــدأل ااعلـــ ت اال تصابـــقة 

 -و دأل ااسواق اافعلي املتوفرلا ضاا ااوابة ااعاملـة :

 
 

ــــدة ــــر:   ــــبعة  ش ــــ س ــــة واملد   ــــقة املتخصص ــــ ب اابواقس ــــوفقر اا  ــــات ت ة ى  الق
ـــا اا ـــخاص  ـــااققاااب ـــ    ـــاغ  ااع ـــة ف وت ـــت اانق ـــد ة فاملق ـــا و ـــا م ـــ  ملـــا ا  االث

ــــات ــــك ااعالق ــــيال ل واا ــــوا    تل ــــة مــــدو  اا ف املســــامات ااواســــعة  صوبــــا ف ماا
ــــاذ  ــــات االنق ــــي ف  الق ــــون اساس ــــت ل  ــــئ ااوو ــــا ان  ام ــــة  صوب ــــات اال ها ق وااعالق

ــــدفاع املــــدني ا ــــة اا ــــدد مدلرل اعامــــة اا ــــية ال شــــ   ــــا اال ــــخاص مقــــ  تواــــد ا
امل صــــو لا ت ــــت االنقــــاغ ف اال اقــــة املا ــــا ة و اســــامات م ــــدألة و ــــدة لفاملت ــــا 
ــــاألة ااخســــاملر  ــــا لشــــ ئ  لــــر  ل ــــا املصــــا قا ف املســــامات ااواســــعة ما ال شــــ   

 اابشرلة نتقلة ذاك .
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 ــــدة تــــوفر اــــاملرات مرومقــــة تســــتخدة اعالقــــات االنقــــاذ مــــا اال اقــــة ثاانقــــة  شــــر: 
ـــرا   ـــا اا ـــة م ـــرق ااروتقاق ـــي اال ـــي تعل ـــرة واات ـــم اا بق ـــوا   واا رامل ـــة اا  ـــة ف ماا ااعااق
ـــ   ـــول اا ـــا ااوب ـــدني م ـــدفاع امل ـــال اا ـــد ة  ا ـــلبا ى و ـــتثر س ـــا  ل ـــاذ ما ـــات االنق  الق

 خساملر اابشرلة واملاأللة .اال خاص امل صو لا ف هذ  اال اقة و ااتااي  لاألة اا
ــــة  ــــدواملر اابلدل ــــئ املــــواااقا ى اا ــــا وب ــــرة ااتلــــاو ات اا ابــــلة م تســــعة  شــــر: لث
 ــــا ت ا انوا  ــــا ف  اــــوة امل افظــــات وااتــــي األت ااــــ  ا  ــــاك  اــــئ مرالــــي ااــــدفاع 
ــــة  ــــا ف م افظ ــــم  صوب ــــواأل  او اا رل ــــة اا  ــــدل  املســــا دة ف ماا املــــدني ف تق

( تلـــاو  95153اتلـــاو ات مقـــ  وامـــت امانـــة  غـــداأل  رفـــع   غـــداأل وااتـــي ت ثـــر فق ـــا ا
ــــي مــــا ااصــــع  امصــــامل ا ا ثرت ــــا  2017ف  ــــاة   فقــــت مــــا ملاــــوع ااتلــــاو ات اات

واالـــدول ااتـــااي لبـــقا ا ـــداأل وانـــواع ااتلـــاو ات ف  اـــوة ااـــدواملر وال ـــت ا انوا  ـــا 
 -: 2017اابلدلة   دا امانة  غداأل( اغالة تشرلا االول 
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ـــتثر ســـلبا ى     ـــي ت ـــرة ااتلـــاو ات واات ـــقا لث ـــرق مـــا االـــدول ا ـــ   لتب ـــي وف   اـــئ مرال
لــــذاك ولــــة  فــــع تلــــك ااتلــــاو ات مــــا وبــــئ ملــــدني ف  اــــوة امل افظــــات ااــــدفاع ا

ـــة  ـــدواملر اابلدل ـــة اا ـــدلات ااعام ـــ ان واابل ـــا  واالس ـــو ا ة اال ا ـــة ا ـــااتا ع ـــ   لغ ـــبة مق ت نس
 .( فقت %9,1 فع ااتلاو ات  

 شــــرون: بــــعو ة أل ــــول واوت ــــاة  اــــال االافــــا  ااــــ   عــــ  اال اقــــة اثاــــا  اا ــــاأل  
ــــين ااعشــــواملي ى ــــة ااخ ــــة  نتقل ــــك اال اق ــــئ تل ــــرات ألا  ــــة وف املا ااســــ ا  اادا لق

 االضـــافة ااـــ  وفـــئ اال ـــواب اا دلدلـــة  اوفـــال لبقـــرة ومتعـــدألة ماـــا لشـــ ئ بـــعو ة 
ف فت  ــــا واوت ام ــــا وبــــعو ة ااســــقلرة ى اا رلــــم نتقلــــة ااتــــأ ر ف لســــر تلــــك 
 اال ـــواب وااـــذ  لعتبـــر  امـــئ ااســـر ة وااووـــت مـــا اهـــ   وامـــئ ااســـقلرة ى انتشـــا 

 اا رلم.
وامــــد و شــــرون: ى ااــــرب  مــــا  ان ابقعــــة  اــــئ ااــــدفاع املــــدني هــــو  اــــئ فاــــي 
ــــة  ــــر اادوا ــــ  و ا ات وألوامل ــــقا مختل ــــي وتاســــققي    ااد اــــة االســــاس و ــــدمي وتاظقا

ـــ  املـــاألة   ـــدفاع املـــدني( 14واســـتااألا اا ـــدمات اا ـــرا ات   ـــدفاع املـــدني  و ـــانون اا ـــا و ( م
ــــي ااعســــ ر   ااشــــرا ــــئ االما ــــا ااعا ــــ    ــــة ولختل ــــاط مدلرل ــــا ا تب ــــأ المظا و ( اال ان

ـــــدفاع املـــــدني  وـــــ    ـــــدفاع املـــــدني ومســـــ  وـــــانون اا ـــــو ا ة  2013( اســـــاة  44اا  
ـــدفاع املـــدني نتقلـــة  ـــدة او تـــا ر اســـتلا ة  ـــ  تل ـــت  اـــئ اا ـــذ  األد اا اادا لقـــة االمـــر اا
ـــة  ـــال ااووال ـــة وا ا ـــئ واالباث ـــاذ ااثقق ـــة االنق ـــال  دم ـــة  ا ا ـــة املعاق ـــر اادوا و ا ات وألوامل

 -وااس مة واالستعداألات وبئ مصول اا واأل  ااااتلة مـا:
 اال اال اال ها قة و صوبا مع استخداة مواأل متفلرة بقر تقلقدلة .

 اا وا   االبقعقة و صوبا مع تيالد ظاهرة اايال ل ف اافترة اال قرة .
 اا واأل  ااااتلة ما ان قا ات ااسدوأل وبقرها .

ـــا  ااب ـــا اال ل ـــة   ـــواأل  ااااتل ـــعا ي اا  ـــرب اال  ـــرة   ااتس ـــا ات ااخل ـــرب ااغ ـــرلة  لتس ش
 اااات   ا نقئ واستخداة املصاأل  املشعة   وبقرها( .

ـــة        ـــواأل   لاق ـــات ول ـــ  اال تصاب ـــقة  اختل ـــة وهادس ـــواأل  ابق ـــوأل ل ـــ  وا ـــا لتلل ما
وفاقـــة وااتـــي تفتقـــر ااق ـــا املدلرلـــة ولـــذاك املســـتليمات ااخابـــة  ـــاا وا    لالقـــاس 

ــــو ــــق  االل ــــ     ــــاذ االث ــــدات االنق ــــة  مع ــــعافات االواق ــــدات االس ــــا   مع ــــات املق ا    يان
 ااثققئ  وبقرها(.
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 : ةـاايلا ات املقدانق - ج

وـــاة فرلـــم اا ق ـــة و اصـــامبة ضـــباط مرالـــي ااـــدفاع املـــدني  ـــاارا   لـــا ات                  
ــــ ــــ اب تل ــــياة اب ــــدد اات ــــ ع ى م ــــقامقة( ا ا ــــة وااس ــــلة  ااتلا ل ــــة ا نش ك مقدانق

ـــئ  ـــ  تأ ـــقر  مـــا وب ـــات ااووالـــة وااســـ مة مـــا اا ـــواأل  ومرااعـــة مـــا ت االنشـــلة  اتللب
ـــ   ـــا  اه ـــ    واألن ـــة    ـــ  ااخاب ـــتاا ة اا ش ـــات ف اس ـــا م مظ ـــدني م ـــدفاع امل ـــي اا مرال
ــــا  ــــة ووفق ــــئ اا ق  ــــا وب ــــ  تأ ــــقرها ضــــاا االســــتاا ة املعــــدة م ــــي ت امل مظــــات اات

 -واادفاع املدنـي :الاعالقر اادواقة املعتادة ف ملال ااس مة 
 عبقةـاالسواق ااشاوال :          

انتشـــا  ظـــاهرة االســـواق ااشـــعبقة بقـــر اااظامقـــة ف ااقـــع امل افظـــات مقـــ   لـــغ     
ــــدلر  ــــئ تق ــــواق ى او ــــك االس ــــئ تل ــــة ألا  ــــر اااظامق ــــ ت بق ــــي الا  ــــدأل ااتخاقا ااع

ـــــك اصـــــعو ة مصـــــر ااعـــــدأل اا قققـــــي نتقلـــــة انتشـــــا ها  صـــــو ة 10000-20000  ( وذا
 شــــواملقة ف مرالــــي املــــدن واالواــــقة واااــــوامي وااتــــي تســــببت ف ااعدلــــد مــــا 
ـــعو ة  ـــ  ب ـــافة اا ـــ مة  االض ـــروط ااس ـــ ت اش ـــك امل  ـــة تل ـــدة ملا ق ـــة   ـــم نتقل اا رامل

 -ا ااأل اا راملم فق ا واألنا  اه  اااقاط املت رة   ذا ااخصوص :

ــــ1  ــــ  تل ــــئ( ف انشــــا  ابل ــــاهي  ســــادول   ا ــــا  اال ــــواأل اابا ــــ ت ( اســــتخداة م ك امل 
وااتـــــي تاتـــــا   ااقا لقـــــة ااســـــرلعة ى اال ـــــتعال وبـــــعو ة ااســـــقلرة ى مـــــواأل  

 فق ا .اا رلم 
ـــ ك 2  ـــد اس ـــة وم ـــا  ااوااق ـــب ة اا  ر  ـــاو  ى   ـــ ت  ااتل ـــ اب امل  ـــ  اب ـــاة ابل ( وق

ـــة  ـــم نتقل ـــدو  اا رامل ـــر م ـــ   ل ـــواق اا ـــ ت واالس ـــك امل  ـــرغ تل ـــا لع ـــة ما ـــر نظامق بق
 ااتااس اا  ر املي .
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تشــــا ك االســــ ك اا  ر املقــــة ااخابــــة  املواــــدات املــــيوألة اللاوــــة اا  ر املقــــة اتلــــك ( 3 
امل ـــ ت واملاتشـــرة  صـــو ة  شـــواملقة وااتـــي تشـــ ئ  ـــاملم امـــاة ســـقا ات االافـــا  ف 
ااــــد ول ألا ــــئ تلــــك االســــواق ف مااــــة مــــدو  مرلــــم  االضــــافة ااــــ   لــــر مصــــول 

 .اا راملم ااااتلة ما ااتااس اا  ر املي اااات   ا ا 
( انتشــــا  امل ــــ ت  صــــو ة  شــــواملقة ألا ــــئ االســــواق و ــــدة واــــوأل  ــــوا ع نظامقــــة 4 

ــــبات  ــــا  ص ــــة ا  ــــذ املتألل ــــ  املااف ــــم ابل ــــوا ع وبل ــــك ااش ــــقم تل ــــ  ض ــــافة اا  االض
ــــك  ــــ  ألا ــــئ تل ــــد ول اا ــــا   اا ــــد ة ســــقا ات االاف ــــدة و ــــ    ــــا األد اا ــــة ما لون رلتق

 االسواق ف مااة مدو  مرلم .
ـــتليمات اال5  ـــوفقر مس ـــدة ت ـــا (   ـــم  انوا   ـــافه اا رل ـــئ مل ـــ ت مث ـــك امل  ـــا  ف تل اف

او بقرهــــا مــــا مســــتليمات االافــــا  ماــــا األد ااــــ   ــــدة ااســــقلرة ى مــــواأل  اا رلــــم 
 ف  دالة مدوث ا .

(  ـــــدة وقـــــاة ألواملـــــر اابلدلـــــة ااتا عـــــة المانـــــة  غـــــداأل او و ا ة االســـــ ان واال ـــــغال 6 
 ة ضـــــاا ااروعـــــة االغرافقـــــة واابلـــــدلات  ا ااـــــة تلـــــك االســـــواق ااعشـــــواملقة واملتلـــــاو

ااتا عــــة اتلــــك ااــــدواملر ولــــذاك  ــــدة وقــــاة ألواملــــر و ا ة اا  ر ــــا   رفــــع ااتلــــاو ات ى 
  ب ة اا  ر ا  ااوااقة ف تلك االسواق .

ـــك االســـواق ماـــا لشـــ ئ بـــعو ة ف 7  (  ـــدة واـــوأل فوهـــات مرلـــم ورلبـــة مـــا ابلـــ  تل
 توفقر املقا  اا  مة ف ا ااأل اا راملم .

 افاـاألق ثانقا : ا

ـــ                 ـــ مة مق ـــات ااس ـــوفقر متللب ـــاألق ف ت ـــ اب اافا ـــا اب ـــر م ـــياة اا ثق ـــدة اات  
ا ـــر فرلـــم  اـــئ اا ق ـــة مـــا  ـــ ل اايلـــا ات املقدانقـــة ااتـــي ااراهـــا فرلـــم  اـــئ اا ق ـــة 
اعقاـــــة مـــــا اافاـــــاألق ف م افظـــــات   غـــــداأل  اابصـــــرة  ذ  وـــــا   اادلوانقـــــة  ااالـــــ  

 -( فادق ادلاا امل مظات ااتااقــة :51ااتي  لغت  اال را  لر    املقدسة( و

(  ــــدة ااتــــياة ابــــ اب  عــــ  اافاــــاألق ف نصــــ  ماظومــــات اافــــا  او انــــذا  اا رلــــم 1 
ــــــات ــــــك ماظوم ــــــي ال تاتل ــــــاألق اات ــــــبة اافا ــــــت نس ــــــ   لغ ــــــئ مق ــــــة ااعا  ذاتق

( ال تالـــــك ماظومـــــة انـــــذا  %18( مـــــا ملاـــــوع اافاـــــاألق و %90االافـــــا  ااذاتقـــــة   
ـــــم و ومت سســـــات اا ر ـــــك ماظومـــــة  ـــــرااق  االافـــــا   %12ل (  لاـــــا hose reel( ال تاتل

ـــبة %27ان   ـــخات مااس ـــوفر ما ـــ  ت ـــرااق  ا ـــك ااخ ـــ  تل ـــت  اص ـــي وام ـــاألق اات ـــا اافا ( م
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ـــتأل   ـــا ل ـــدق ما ـــة ف اافا ـــة اا  ر املق ـــا  االاو ـــد ااف ـــ   ا ـــتار مت ـــة مس ـــد  ااو و اص
 اا   دة االستفاألة ما تلك املاظومات ف مااة مدو  اا راملم .

ـــ   2  ـــامي ال  ـــوا ا نظ ـــل  ا ـــا  س ـــ  او انش ـــاألق  اص ـــ  اافا ـــ اب  ع ـــياة اب ـــدة اات   )
ــــاألق  ــــ   لغــــت نســــبة اافا ــــم او ا  مــــاأل  اــــا ا مق ــــة مــــدو  اا رل اافاــــدق ف ماا

ـــو  ى هـــذا ااســـل    ـــي ال ت ت ـــا ا ـــر %16اات ـــ   لا ت ـــا لا ـــي ت ـــة اات ـــوع ااعقا ـــا ملا ( م
ـــ  نصـــ  ســـ  ـــي ت ـــاألق اات ـــا اافا ـــر م ـــم ااعاـــئ واـــوأل اا ثق ـــة فرل ـــة  عـــد  الق ا  مدلدل

ـــبا قك  ـــا   ـــ ا  م ـــك ااس ـــ  تل ـــة اا ـــا ج املتألل ـــون املخ ـــ  ت  ـــاألق مق ـــة اافا ـــا  ا اق انش
بـــرا اااــــيال  وااتـــي تشـــ ئ  ـــاملم امـــاة ا ـــ   اا تلـــة اابشـــرلة ف اافاـــدق  اـــد مـــدو  
ـــة  ـــدة ا ـــغاا ا  ـــ  ف ماا ـــيال  ومت ـــك ااغـــرا اواـــوأل ااا ـــواب تل ـــم نتقلـــة اوفـــال ا  مرل

ملاع ــــا مــــا ااســــروة لــــذاك  ــــدة واــــوأل اومــــات اســــتدالاقة ت ــــون ا وا  ــــا مقفلــــة 
 ملخا ج االوا ا ف تلك اافااألق .

ــــ  املخاافــــة اشــــروط ااســــ مة واالمــــان مثــــئ مــــواأل 3  ( اســــتخداة مــــواأل ااباــــا  وااتغلق
ــــ  ان  ــــا املــــواأل ســــرلعة ا  ــــتعال مق ــــر م ــــي تعتب ــــد( واات ــــئ وااللا ون  ااســــادول   ا

ــــ39  ــــ  اســــتخداة م ــــاألق ت ــــة اافا ــــا  قا ــــا و %( م ــــئ( فق  ــــ  %37األة  ااســــادول   ا ( ت
ـــ   اســـتخداة مـــاألة  االلا ونـــد بقـــر املقـــاوة ال رلـــم( مـــا ملاـــوع  قاـــات اافاـــاألق ااتـــي ت

  لا ت ا .
( وضــــع مواــــدات االاوــــة اا  ر املقــــة و يانــــات ااووــــوأل ااخابــــة   ــــا ى اســــلا 4 

اافاـــاألق ماـــا لشـــ ئ  لـــر لبقـــر ف مـــدو  اا راملـــم وبـــعو ة ااســـقلرة ى ااووـــوأل 
 مل ترق ما وبئ  اال االافا  وماعأ ما ااوبول اا   ققة اايا  املباـ  .ا
ــــوك  (5  ــــئ  اابل ــــم مث ــــاوة ال رل ــــوأل  ســــقاج مق ــــات ااوو ــــدات و يان ــــدة امااــــة املوا  

ـــــراق  ـــــة امت املصـــــات املغلـــــ   ااب ســـــتر او ااخرســـــانة املســـــل ة( الصـــــاوأل ف ماا
ـــ    ـــئ اا ـــرة تص ـــدات افت ـــ4املوا ـــا ااس ـــتا ا م ـــقا اا ـــا ات وا  ـــم ( س ـــاأل اا رل قلرة وا ا

 واا قلواة ألون انتشا   ووبواأ اا  املبا  .
وــــرب  يانــــات ااووــــوأل مــــا مواــــدات االاوــــة اا  ر املقــــة  صــــو ة ورلبــــة اــــدا ماــــا ( 6 

ـــاملي او  ـــاس اا  ر  ـــة ااتا ـــأ نتقل ـــقلر  لق ـــر املس ـــم بق ـــواأل  اا رل ـــوع م ـــر وو ـــ ئ  ل لش
 مدو  مرلم ف املوادات ف ابل  اافااألق.
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ــــم  ــــدة واــــوأل ماظ (7  ومــــات اافــــا  لافقــــة ومااســــبة مــــا املر ــــات وفوهــــات اا رل
 مـــدافع اافـــوة اواملـــا ( الســـقلرة ى اا رلـــم ف مااـــة مدوثـــأ و ـــدة تااســـ   ـــدأل 

 ونوع امللافه مع لاقات ااوووأل اا بقرة املواوألة ف ابل  اافااألق .
اـــدات ( مـــا  قاـــة اافاـــاألق اـــ  تلتـــية  اعـــالقر ااســـ مة ااخابـــة  املو%78 لاـــا ان       

 اا  ر املقة و يانات ااوووأل .
 
(  ـــــــدة است صـــــــال  ـــــــ األة ف ـــــــ  هادســـــــي  ابـــــــة  اعـــــــالقر ااســـــــ مة 8 

ــــااف    ــــة   ــــ  االستشــــا لة اا ادســــقة املخوا ــــا امل ات ــــة م ااخابة املصــــا د اا  ر املق
ـــبة   ـــت نس ـــ   لغ ـــا د مق ـــتخدمي املص ـــ مة مس ـــاان س ـــ األة اا ـــك ااش ـــدا  تل ( %86واب

 ـــا اـــ  تست صـــئ تلـــك ااشـــ األة ولـــذاك واـــوأل مـــا ملاـــوع اافاـــاألق ااتـــي تـــ   لا ت
ـــخاص 16  ـــراغ اال  ـــة الف ـــة اا  ر املق ـــه االاو ـــية مف ـــ  اا  ـــت  نص ـــ  ل ـــاألق ا ـــا اافا %( م

 املتواادلا برفة املصعد  ا اافا  ااتقا  اا  ر املي ف مااة مدو  اا راملم .
 

 ثااثا : املرالي ااتلا لة اا بقرة  املوالت(     
ــــ  ا             ــــياة  ع ــــدة اات ــــوفقر   ــــوالت( ف ت ــــرة  امل ــــة اا بق ــــي ااتلا ل ــــ اب املرال ب

ـــي  ـــة اات ـــا ات املقدانق ـــ ل اايل ـــا   ـــة م ـــئ اا ق  ـــم  ا ـــ  ا ـــر فرل ـــات ااســـ مة مق متللب
ــــات  ــــرة ف م افظ ــــة اا بق ــــي ااتلا ل ــــا املرال ــــة م ــــة اعقا ــــئ اا ق  ــــم  ا ــــا فرل  ااراه

ااتــــي  لغــــت   غــــداأل  اابصــــرة  ذ  وــــا   اادلوانقــــة  ااالــــ  اال ــــرا  لــــر    املقدســــة( و
 -( مرلي تلا   لبقر امل مظات ااتااقـة :14 
ـــاام 1  ـــ  انشـــامل ا ف ما ـــ  ت ـــي مق ـــك املرال ـــا  تل ـــبة النش ـــع املااس ـــا  املواو ـــدة ا تق   )

ـــة  ـــ  ااروع ـــاا نف ـــر ض ـــا   لبق ـــي تل ـــا مرل ـــر م ـــا  الث ـــة او انش ـــة ميألما ـــ اقة او تلا ل س
ذ  لشـــ ئ بـــعو ة االغرافقـــة ماـــا األد ااـــ  مـــدو  ا ألمامـــات مرو لـــة لبقـــرة االمـــر ااـــ

وبــــول ســــقا ات االنقــــاذ واالافــــا  ااــــ  تلــــك املرالــــي  اــــد مــــدو  مرلــــم او ا  مــــاأل  
 ا ر .

( مـــا املرالـــي ااتلا لـــة ااتـــي تـــ   لا ت ـــا ماـــا %28(  ـــدة واـــوأل ســـل  اـــوا ا ف  2 
لشــــ ئ  لــــر ى اال ــــخاص املتوااــــدلا ف تلــــك املرالــــي نتقلــــة  ــــدة ااقــــد ة ى 
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ـــرلة ا ـــة اابش ـــك اا تل ـــ   تل ـــي ا  ـــاني اات ـــًا الاب ـــواأل  و صوب ـــوع اا  ـــد وو ـــدة  ا ملتواا
 ( امتا  .10لتلاو  ا تفا  ا الثر ما  

(  ـــــدة است صـــــال  ـــــ األة ف ـــــ  هادســـــي  ابـــــة  اعـــــالقر ااســـــ مة ااخابـــــة 3 
 املصــــا د اا  ر املقــــة مــــا امل اتــــ  االستشــــا لة اا ادســــقة املخواــــة  ــــااف   وابــــدا  

( مــــا %43مقــــ   لغــــت نســــبة   تلــــك ااشــــ األة ااــــاان ســــ مة مســــتخدمي املصــــا د
 ملاوع املرالي ااتلا لة اا بقرة ااتي ت   لا ت ا ا  تست صئ تلك ااش األة .

( مــــا ملاــــوع %29(  ــــدة واــــوأل ماظومــــات ت ســــ  ذاتقــــة ولدولــــة  انوا  ــــا ف  4 
 املرالي ااتلا لة ااتي ت   لا ت ا .

ـــة( ف  5  ـــات  اب ـــئ  مر  ـــة ااعا ـــا  ذاتق ـــة ااف ـــوأل ماظوم ـــدة وا ـــوع ( 57%(   ـــا ملا م
ـــة  ـــا واا اول ـــة فق  ـــ ت ااتلا ل ـــرة امل  ـــامل ا ولث ـــة انش ـــا مداث ـــرب  م ـــي ى اا ـــك املرال تل
ــــة املتباــــعقا  ــــ ( ولثاف ــــئ ووم   ــــواأل تلاق ــــواأل ســــرلعة اال ــــتعال   لــــو  وم ى م

 فق ا .
ــــ  انوا  ــــا ف  6  ــــم  اختل ــــا ة ملــــافه اا رل ــــة ولف ــــدة لفال ــــوع 21%(   ــــا ملا ( م

 تثر سلبا ى  القة معاالة اا رلم ماذ  دالتأ .املرالي ااتي ت   لا ت ا ماا ل
( ى ااـــرب  مـــا تالقـــد مدلرلـــة ااـــدفاع املـــدني ى ضـــرو ة  ـــدة اســـتخداة مـــواأل 7 

ـــوأل   ـــة وا ـــئ اا ق  ـــم  ا ـــه فرل ـــتعال الم ـــرلعة اال  ـــا  س ـــة %50اابا ـــي ااتلا ل ـــا املرال ( م
ـــا  ـــا اايامل  ـــد م ـــئ( ف ااعدل ـــاألة  ااســـادول   ا ـــتخداة م ـــا  او اس ـــ   ا ـــي ت وملســـامات اات

( متـــر مر ـــع لأااـــااي مســـامة  اـــا  ف  عـــ  تلـــك 400لبقـــرة تصـــئ ااـــ  الثـــر مـــا  
 املرالي .

( واــــوأل  ــــيان ملــــاألة ااغــــا  ااســــاملئ املســــتخدة ف ملــــا   امللــــا   ف مــــول 8 
ااوامــــة اــــ  لــــت  اتخــــاذ امتقااــــات ااســــ مة واالمــــان ف انشــــاملأ مقــــ  ســــلئ فرلــــم 

ـــيان  ـــااي  ـــقا ااخ ـــدا  م ـــدة واـــوأل ا ـــئ   ـــر اااـــات  ف ااعا ـــع ااخل ـــة املـــول ملا و اال
( متــــر مــــا مواــــدات 7مااـــة انفلــــا    لاــــا ان مووــــع ااخــــيان لبعــــد مســـافة اوــــئ مــــا  

 االاوة اا  ر املقة وورب املد ئ اارملقسي الاول .
ــــة 9  ــــة اا  ر املق ــــدات االاو ــــة  اوا ــــان ااخاب ــــ مة واالم ــــات ااس ــــاة متللب ــــدة مرا    )

ــــوأل ف   ــــات ااوو ــــوع امل%64و يان ــــا ملا ــــع ( م ــــا ملا ــــ   لا ت  ــــي ت ــــة اات ــــي ااتلا ل رال
 اا واأل  ااااتلة  ا ا .
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( اســـــتخداة مـــــواأل ااتغلقـــــ  ســـــرلعة اال ـــــتعال  االلا ونـــــد( ف تغلقـــــ  واا ـــــات 10 
ـــذاك 57  ـــم ول ـــا لشـــ ئ  لـــر مـــدو  اا رل ـــا ما ـــ   لا ت  ـــي ت ـــة اات ـــوع ااعقا ـــا ملا %( م

 سر ة انتشا   وبعو ة ااسقلرة  لقأ .
 

  ا عا : امللا ــ 
ــــ              ــــة اا ــــا ة مقدانق ــــة  يل ــــم  اــــئ اا ق  ( ملعــــ  لبقــــر  اــــا ققا او 22وــــاة فرل

ـــك  ـــ  تل ـــياة ابـــ اب  ع ـــدة اات ـــئ   ـــم ااعا ـــ  المـــه فرل ـــداأل مق ـــر( ف م افظـــة  غ الث
ـــك  ـــ  تل ـــواع ونس ـــقا ان ـــااي لب ـــدول اات ـــان واال ـــ مة واالم ـــات ااس ـــوفقر متللب ـــا    ت املل

 -ـا :املخاافات مللاوع تلك ااعقاة ااتي ت   لا ت 

 
ـــوع  نوع املخاافة ت ـــا ملا ـــة م ـــا   املخااف ـــبة املل نس

 امللا   اا لي%
 ــــدة تــــوفر ســــ ا  اــــوا ا ف امللــــا    1

  ث   اوا م(

41 

 ــــدة است صــــال  ــــ األات ف ــــ  هادســــي  2
 الاصا د

100 

 ـــــدة واـــــوأل ماظومـــــات ت ســـــ  وانـــــذا   3
 ال رلم

63 

ــــــة  4 ــــــا  ذاتق ــــــة ااف ــــــوفر ماظوم ــــــدة ت  
 ااعائ مر ات(

91 

ـــــــــا   ـــــــــ 5 ـــــــــة االاف ـــــــــوفر ماظوم دة ت
 اارا  اا و  لئ(

73 

ـــــو   6 ـــــافه وس ـــــة املل ـــــا ة ولفال ـــــدة لف  
 تو لع ا

18 

 68 استخداة ماألة ااسادول   ائ ف ااباا  7
اســــــــتخداة مــــــــواأل ااتغلقــــــــ  ســــــــرلعة  8

 اال تعال االاق ا وند(

77 
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 ــــدة ا تاــــاأل  ــــروط ااســــ مة واالمــــان ف  9
ـــ ـــة و  يان ـــة اا  ر املق ـــدات االاو ـــ  موا ات نص

 ااوووأل

68 

 
  امسا: املرافم ااسقامقـة   مدن االاعاب(     
ــــم ااعاــــئ ملــــدن االاعــــاب ف      ــــاة   ــــا فرل ــــي و ــــة اات ــــا ات املقدانق ــــا  ــــ ل اايل م

م افظــــة   غــــداأل  اابصــــرة  ذ  وــــا   اادلوانقــــة  ااالــــ  اال ــــرا  لــــر    املقدســــة( 
ـــــدفاع املـــــدني  ـــــات ااخابـــــة واالاـــــ ع ى االســـــتاا ات ااخابـــــة   شـــــوفات اا واالواق

  ق ـــات االســـتثاا  ف  غـــداأل وامل افظـــات ااتـــي تـــ   لا ت ـــا المظاـــا  ـــدة است صـــال 
 ـــــ األات ااف ـــــ  اا ادســـــي ااخابـــــة  ســـــ مة االاعـــــاب ومـــــا م اتـــــ  استشـــــا لة 
ــــدد  ــــئ اا ادســــي  ام ــــ  وااتأهق ــــة الف  ــــااف   لااشــــرلة ااعام ــــدة   هادســــقة معتا

ــــك ااشــــ األة  ــــرلات و ا ة ااصــــاا ة واا ابــــلة ى  ــــ األة ا ــــة  ابــــدا  تل ــــيو( ومخوا الل
 ى اارب  ما واوأل ااعاب  لرة ف ابل  تلك املرافم .

 
 ساألسا: مالقة ااشو اـة     

ـــــ                 ـــــا ة و ص ـــــي ااتل ـــــا مرل ـــــقة لون  ـــــو اة ذات  صوب ـــــة ااش ـــــر مالق تعتب
ـــأ  ـــا ت تول ـــرا مل ـــراق نظ ـــتود ااع ـــئ ى مس ـــت   ـــداأل فق ـــق  ف  غ ـــدا لي ا ـــاأل اا االوتص

ـــم او مـــا لا ـــدنانقر وا  مـــاأل  مرل ـــا ات اا ـــ  ملق ـــرة اـــدا تصـــئ وقات ـــا اا ـــة  اـــاملم لبق ق
ـــاأل  ـــا ى االوتص ـــاص وا  ـــاع ااخ ـــت ى ااقل ـــق  فق ـــلبا ا ـــتثر س ـــا ل ـــئ فق  ـــر  ل ص بق
ااعراوــــي  صــــو ة  امــــا لــــون تلــــك ااباــــاملع ابلب ــــا مســــتو ألة  ابــــااغ لبقــــرة و ااعالــــة 

ـــاملر ااا ـــرلة وااخس ـــاملر اابش ـــ  ااخس ـــافة اا ـــعبة  االض ـــك ااص ـــة تل ـــة معاال ـــا  الق ـــة   اتل
اا ـــــواأل    ومـــــا  ـــــ ل اايلـــــا ات املقدانقـــــة ملالقـــــة ااشـــــو اة ومقا لـــــة اااـــــباط 
ـــات  ـــلقئ امل مظ ـــ  تس ـــا ت ـــة ا  ـــة االغرافق ـــاا ااروع ـــا  ض ـــي االاف ـــا مرل ـــتواقا   املس

 -ااتااقـة :
ــــان ى  ــــة  شــــروط ومعــــالقر ااســــ مة واالم ــــياة ابــــ اب االنشــــلة ااتلا ل اوال:   ــــدة اات

مـــا وقـــاة ضـــباط وماتســـي مرلـــي ااـــدفاع املـــدني  ـــاارا  اا شـــوفات وتســـلقئ ااـــرب  
املخــــاافقا مــــا ابــــ اب تلــــك اااشــــااات واماات ــــا ااــــ  الاــــة فصــــئ ااــــدفاع املــــدني 
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وتغـــرل  املقصـــرلا وامـــاات   ااـــ  امل ـــال  املدنقـــة ف مـــال  ـــدة اا اـــو  او  ـــدة 
 ا ااة املخاافة .

 
ـــا ات ف ـــات وااعا ـــ  ااباال ـــدة ابل ـــا:  و ـــ   ثانق ـــا ان ابل ـــرب  م ـــو اة ى اا ـــة ااش مالق

ـــة او  ـــا غ تلا ل ـــ ت ومع ـــتغلة لا  ـــة واملس ـــ اقة و دمق ـــات س ـــي  اال ـــات ه ـــك ااباال تل
ـــوفر   ـــا ا ســـت  ـــروط ااســـ مة  ـــات لبقـــرة مـــا ااباـــاملع مقـــ  ال تت لاخـــا ن اتخـــيلا لاق
ـــك  ـــا  تل ـــ   لـــر ان ق ـــة الســـقوط  االضـــافة اا ـــات هـــي الل ـــك ااباال ـــر مـــا تل ـــا ان اا ثق  لا

اقـــــة ف مااـــــة مـــــدو  ومرلـــــم و ااتـــــااي مـــــدو   ســـــاملر  شـــــرلة  صوبـــــا ف اال 
 ماتسبي اادفاع املدني  اد معاالت   اا واأل  ف تلك اال اقـة .

ثااثـــا : تـــدا ئ ااباالـــات وااعاـــا ات ااتلا لـــة ف مرلـــي ااشـــو اة ااقدلاـــة و ـــدة واـــوأل 
 اـــال اـــرق نظامقـــة او تخلـــقت  ارانـــي ســـلق  االمـــر ااـــذ  األد ااـــ  بـــعو ة أل ـــول 

ـــا ة  ـــا  ا ـــم م ـــال اا رل ـــذاك انتق ـــم ول ـــاأل  الســـقلرة ى اا رامل ـــع اا  ـــ  مواو ـــا  اا االاف
 اا  ا رد نتقلة تدا ئ تلك ااباقة فقاا  قا ا .

ـــــة  ـــــاع االـــــرق ااخينق ـــــا :  ـــــين ااباـــــاملع  صـــــو ة  شـــــواملقة وت دلســـــ ا ألون اتب  ا ع
ـــا ان ـــأ  لا ـــدة ااســـقلرة  لق ـــم و  ـــ  مـــدو  اا رل ـــتأل  اا ـــذ  ل ـــر اا ـــ   ااصـــ ق ة االم ابل

ــــواأل  ــــو  وامل ــــئ ااعل ــــتعال مث ــــة ا   ــــتعلة او وا ل ــــواأل مش ــــي م ــــة ه ــــواأل املخيون امل
اا قاقاولــــة   صوبــــا اا  ــــوالت( واالاعــــاب اااا لــــة واالواشــــة وامل  ــــ  وبقرهــــا وااتــــي 
ـــــرة ى  اـــــال االافـــــا  ف ااســـــقلرة ى ا ـــــتعاا ا وا اـــــاأل   ـــــ لت بـــــعو ة لبق

ــــ ق ــــا  ااص ــــا االث ــــ    ــــا فا ــــة  ا  ــــم ااااتل ــــا ات اا رامل ــــا  ااغ ــــا انبع ــــة م ة ااااتل
 اا قاقاولة وااتي اثرت سلبا ى ب ة  اال االافا  .

 امســـا: واـــوأل  ـــب ات  ا بوتقـــة مـــا االســـ ك وااقـــا لوات ماتشـــرة  شـــ ئ  شـــواملي 
ــــي  ــــدانقا واات ــــا مق ــــ   لا ت  ــــي ت ــــة اات ــــع اال اق ــــة وف ااق ــــو ة  ام ــــة  ص ف املالق

 اس اا  ر املي .تش ئ سببا  ملقسا ف نشو  اا رلم نتقلة ااتا
ساألســـــا: اســـــتغ ل اســـــلا وم اـــــه  ســـــرألاب( ااباالـــــات لاعـــــا غ او مخـــــا ن اخـــــين 

 اابااملع وهذا مخاا  اشروط ااخين ااسلقاة .
ـــر  ـــات االم ـــلا ااباال ـــوأل ى اس ـــات ااوو ـــة و يان ـــة اا  ر املق ـــدات االاو ـــوأل موا ـــا عا: وا س

ااووــــوأل  ااــــذ  األد ااــــ  انتشــــا  اا رلــــم وبــــعو ة ااســــقلرة  لقــــأ نتقلــــة امتــــراق
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ـــا  ـــة  صوب ـــة ااباال ـــ   قق ـــوأل اا ـــرب ااوو ـــر تس ـــ   ل ـــافة اا ـــأ  االض ـــة   ـــات ااخاب وااخيان
ـــا لشـــ ئ  لـــر  ـــراق  اـــا ة  ااقاألســـقة( ما ـــا مصـــئ  اـــد امت ـــا   القـــة االافـــا  لا اثا
ــــة  ــــة معاال ــــا   الق ــــة اثا ــــك اال اق ــــده  ف تل ــــا  تواا ــــا  اثا ــــال االاف ــــاة  ا ى مق

 اا راملم .
ـــا ر(  ـــا: واـــوأل  ســـلقات  اا ـــع أل ـــول ثاما ـــذ  لاا ـــاال غ  اـــاألة االســـاات االمـــر اا مثبتـــة  

ـــلبا ى  ـــر س ـــا اث ـــة ما ـــقم اال و ـــ  ض ـــافة اا ـــاأل   االض ـــع اا  ـــ  مواو ـــا  اا ـــ ت االاف  ل
ــــا  ى  ــــة االاف ــــاا  لل ــــت  الق ــــ  ل ــــ ق ة مق ــــو ة ب ــــم  ص ــــة اا رامل ــــة معاال  الق
مســـافة  عقـــدة   ـــا ع االا و لـــة( ومـــد انا قـــ  املقـــا   ااخـــرااق (  ـــا ارلـــم   ـــت 

ـــا  ال ـــر م ـــة 20ث ـــ  ة اعالق ـــا  اا ـــغت امل ـــاغ ض ـــ  انخف ـــذ  األد اا ـــر اا ـــا االم ـــوب امقان ( انب
 االافا  .

ــــراق  ــــئ ا  ــــتعال واالمت ــــئ( ااقا  ــــاهي  ســــادول   ا ــــا  اال ــــواأل اابا تاســــعا: اســــتخداة م
 ســــر ة لبقــــرة ف انشــــا  املخــــا ن ى اســــلا ااباالــــات او ف ااتقلقــــع ااــــدا لي 

 قرة ما وبئ اب اب اابسلقات  االاا ر(. االضافة اا  استخدامأ  صو ة لب
 ا را:وضــــع ا ــــواب مدلدلــــة م  اــــة ااغلــــم لصــــع  ى  اــــال االافــــا  اوت ام ــــا ف 
ـــ   ـــي مصـــلت ف  ع ـــم اات ـــاأل اا رامل ـــا  ـــ ئ بـــعو ة ف ا ا ـــة ما ـــة ااتلا ل ـــ  اال اق ابل

 ا اقة ااشو اة .
 ــــتعال امـــد  شـــر: واـــوأل لاقـــات لبقـــرة مـــا ااافالـــات ااقا لـــة ا متـــراق وســـرلعة اال

ـــ   ـــتأل  اا ـــا ت ـــة ما ـــة او م دس ـــة اادا لق ـــرة ف اال و ـــاللون( ماتش ـــا تون وااا ـــا  اا   صوب
 مدو  اا راملم .
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 االسـتنتاجـات

 دة ااتياة اب اب االنشلة ااتلا لة وااسقامقة  توفقر متللبات ااووالة وااس مة   ل او  عد   -ا  
 دة است صال موافقة اادفاع املدني  اد انشا   انشا  املباني ااخابة  تلك االنشلة  االضافة اا 

 اااشاط او تغققر اا  اااشاط ما س اي اا  تلا   .
استخداة اب اب االنشلة مواأل  اا  سرلعة اال تعال  ااسادول   ائ وااللا وند( ماا لش ئ  لر  -ب 

ااعوا ل ف تلك  مدو  اا راملم اضافة اا  ااخلر اااات  ما انبعا  ااغا ات املتوادة نتقلة امتراق
 .املواأل ملا ت تولأ ما با ات لقاقاولة  لرة ى ب ة االنسان

 دة وقاة اال ا  املرلي  التققق  وااسقلرة اااو قة  اارا  ااف وبات اااو قة ى معدات  -ج 
ومستليمات االافا  املواوألة ف االسواق امل لقة  االضافة اا   دة اارا  ااف وبات اااو قة ملاألة 

 سادول   ائ(  سب   دة واوأل موابفات  راوقة اتلك املواأل . اا
  فًا الاوابفات ااققاسقة ااعراوقة لت  استخداة مواأل ااتأسقسات اا  ر املقة اارألل ة واملاتشرة  -أل 

 ف االسواق امل لقة وااتي األت اا  اا ثقر ما اا راملم  سب  ااتااس اا  ر املي.
وااقة و  ت االس ك وااقا لوات  صو ة بقر نظامقة  االضافة اا  لثرة ااتلاو  ى  ب ة اا  ر ا  اا -هـ

وتشع  االس ك اا  ر املقة ااخابة  املوادات اا  ر املقة وااتي تتأل  اا  مدو  تااس ل ر املي ااذ  
 لعتبر ما املسببات اارملقسقة ا واأل  اا رلم و ابة ف االسواق ااشعبقة .

ف املخا ن ااتلا لة و دة مرا اة تصاق  املواأل املخيونة ولذاك  ين املواأل  صو ة بقر نظامقة  -و 
واوأل مخا ن ومستوأل ات  شواملقة واملسللة ما وبئ مدلرلة اادفاع املدني ااعامة مق   لغ  دأل 

 ( مخين  شواملي .686تلك املخا ن  
سواق ااشعبقة  دة مرا اة ااظروا ااخينقة اااظامقة الوووأل ااخاص  املوادات اا  ر املقة ف اال -  

 واافااألق وامللاعات ااتلا لة و دة اتخاذ االمتقااات اا  مة ملاع اا واأل  ااااتلة ما امتراق ااوووأل .
لثرة اا وااي اا ون رلتقة وااسقلرات االماقة املواوألة ف املدن واملااام ااتلا لة  ش ئ  اص  -ح 

ألة ااخساملر اابشرلة واملاأللة  االضافة اا  ماا لتثر ى سر ة وبول فرق اادفاع املدني و ااتااي  لا
 ولع  ع  ااشوا ع اارملقسقة واافر قة .
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ا ألماة االرق ااعامة ف ابل  امل افظات وااااتلة ما ااي   املرو   فق ا نتقلة اايلاألة اا بقرة  -ط 
ت وااتي اثرت سلبا ى سر ة وبول  ل ت االافا  ف ااوو 2003ف ت داأل املرلبات ماذ ساة  

ولذاك  دة ا راك مدلرلة 2003 4 9( ما  عد %301اا  ة مق   لغت نسبة اايلاألة ف ا داأل املرلبات  
املرو  ااعامة وبئ هق ات االستثاا  ف  غداأل وامل افظات وااو ا ات واادواملر اال رد ال دا  اارا  واملشو ة 

املرالي ااتلا لة  املوالت(  ى مرلة  ا مدد تاثقر انشا  املشا لع االستراتقلقة واالستثاا لة وما ا 
 ااسقر واملرو  وااتي سببت ا ألمامات مرو لة لبقرة.

ضع  االستلا ة وااتعاون ما وبئ ألواملر و ا ة اا  ر ا  وامانة  غداأل وو ا ة اال اا  واالس ان واابلدلات  - 
نشوب اا راملم ى اارب  ف  فع ااتلاو ات اا ابلة ف االسواق وامللاعات ااتلا لة وااتي تتأل  اا  

 ما املخاابات املستارة ما وبئ مدلرلة اادفاع املدني ااعامة واملدلرلات ااتا عة ا ا اتلك اادواملر .
ضع  اارا ات هق ة ااسقامة واالثا  ف متا عة اب اب اافااألق ف توفقر متللبات ااس مة   -ك 

 ااتالد ما س مة تلك املاشات .ومتا عة موافقات ولشوفات مدلرلات اادفاع املدني اغرغ 
ى اارب  ما  ان ابقعة  ائ اادفاع املدني هو  ائ فاي  ااد اة االساس و دمي وتاظقاي  -ل 

وتاسققي  قا مختل  و ا ات وألواملر اادواة واستااألا اا   ورا ات  دمات اادفاع املدني( ولختل   ا 
اط مدلرلة اادفاع املدني  و ا ة اادا لقة ومس  ااعائ االماي ااعس ر   ااشراو ( اال انأ المظاا ا تب

االمر ااذ  األد اا  تل ت  ائ اادفاع املدني نتقلة  دة او  2013( اساة  44وانون اادفاع املدني  و   
تا ر استلا ة و ا ات وألواملر اادواة املعاقة  ا اال  دمة االنقاذ ااثققئ واالباثة وا اال ااووالة 

بئ مصول اا واأل  ولذاك افتقا  املدلرلة اا  لواأل  ابقة وهادسقة وااس مة واالستعداألات و
 .  اختل  اال تصابات ولواأل   لاقة وفاقة

واوأل نق  ف مرالي اادفاع املدني ف  غداأل وامل افظات و صوبا ف املااام ااتي تترلي  -ة 
 المتقاج اافعلي .( ما ا%42فق ا االنشلة ااتلا لة او ااسقامقة ولاثئ اااق  ف  دأل املرالي  

ولة و لئ فوهات اا رلم  مأ ذ املا  ااخابة  سقا ات االافا ( ااعاملة ورب االسواق وامللاعات  -ن  
ااتلا لة واافااألق واملرافم ااسقامقة ماا لش ئ بعو ة ف اافا  اا راملم ف تلك املاشات  اد 

 وووع اا واأل  .
نت ا  ا اا ها ااتشغقلقة  االضافة اا   لئ ااعدلد ودة  ل ت االافا  اال تصابقة وااساندة وا -س 

ما ا واست  ك ابل  االايا  اارملقسقة فق ا ماا اثر سلبا ى لفا ة األا  مرالي االافا  ف  القات 
 ا ااأل اا راملم واالنقاذ .
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ولة  دأل  ل ت االنقاذ  ااساو لئ( وااتي تاثئ وسقلة استخداة استراتقلقة ماساة ف مواأل   -ع 
 اقة ااعااقة وهي ميألواة امل اة  اافا  وانقاذ( مق  ان املواوأل اافعلي ادد مدلرلة اادفاع املدني اال

 ( ما االمتقاج اافعلي .%36ما هذ  ااعل ت لاثئ  
واوأل نق  ف املعدات وااتل قيات ااخابة  رائ االافا  وااتي تااا س متأ واألا   الأ  صو ة  -ا 

 شغقلقة التل قيات اا ااقة وتار  معظا ا نتقلة االستخداة املستار .ب ق ة وانت ا  اال اا  اات
واوأل نق  ف م ك مدلرلة اادفاع املدني  املقا نة مع امل ك ااققاسي وااذ  اثر سلبا ى  -ص 

 ائ مرالي اادفاع املدني ف  القات االنقاذ واالافا  ومتا عة تافقذ متللبات ااس مة ف مباني 
( والاوظفقا املدنققا %26( والااتسبقا  %61لفة مق  ان نسبة اااق  الاباط  االنشلة املخت

( ساة مق  تصئ نسبت   40%( ولذاك ا تفاع معدل ا اا   اال االافا  وااتي تلاو ت ا اا ه   ا  59 
 ( ما ملاوع املاتسبقا .%58اا   

    ا اا خاص ااعااققا  دة توفقر اا  ب اابواقسقة املتخصصة واملد  ة ى  القات ااب -ق 
ت ت اانقاغ واالث  ولذاك  دة توفر ااملرات مرومقة تستخدة اعالقات االنقاذ ما اال اقة ااعااقة 

 ف مااة اا وا   واا راملم اا بقرة .
 دة است صال معظ  امللاعات ااترفق قة  مدن االاعاب( ف  غداأل وامل افظات ى   األات  -  

 مة االاعاب ما م ات  استشا لة هادسقة معتادة  ااف   ومخواة ااف   اا ادسي ااخابة  س
  ابدا  تلك ااش األة ى اارب  ما واوأل ااعاب  لرة ف ابل  تلك املرافم .

ى اارب  ما االهاقة اا بقرة ملالقة ااشو اة لون ا مرلي ااتلا ة و ص  االوتصاأل اادا لي  -  
ظرا ملا ت تولأ ما لاقة  ااملع لبقرة ادا تصئ وقات ا اق  ف  غداأل فقت  ئ ى مستود ااعراق ن

اا  ملقا ات اادنانقر وا  ماأل  مرلم او بقر  ل صئ فق ا لتثر سلبا اق  فقت ى ااقلاع ااخاص 
وا ا ى االوتصاأل ااعراوي  صو ة  امة  االضافة اا  ااخساملر اابشرلة وااخساملر ااااتلة  ا  القة 

ا راملم ااتي تعرضت ا ا هذ  املالقة اال انأ  ا  تق  اادواملر ذات ااع وة معاالة تلك اا واأل  ولثرة ا
 أللاأل اا لول املااسبة ملعاالة املخاافات وااتلاو ات املتواادة ضاا ااسوق ما  ين بقر نظامي 
وتسلقك  شواملي ا س ك وااقا لوات ووضع موادات االاوة اا  ر املقة و يانات ااوووأل ى سلوح 

 لرق بقر سلقاة وانتشا  اابسلقات  االاا ر( بقر اااظامقة وبقرها .ااباالات  
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أل اسة ام انقة تش قئ هق ة مستقلة الدفاع املدني واألا ة اا وا   اسوة  اا مواوأل  دول االوا    -ا
بة  عد وذاك اتوسقع ااص مقات وام انقات اادفاع املدني ف ااعراق لونأ ما االا ية امل اأ و ا

تيالد اا راملم وااظواهر االبقعقة ااخلرة ى اابلد مثئ اايال ل واافقاانات اضافة اا  ااعالقات 
 ااعس رلة وا أللاأل ااخساملر اابشرلة واملاأللة نتقلة تلك اا واأل .

ااياة و ا ات وألواملر اادواة ذات ااع وة  ااا ااا ات ااباا  او ااا ة تغققر اا  املاشأ او ترا ق   -ب
ااعائ  أ تااأل موافقات مدلرلة اادفاع املدني ى تصامق  املاشأ ومتللبات ااس مة واادفاع املدني 

 فق ا لشرط ال صول ى االاا ة والاقع االنشلة .
توفقر املتللبات ااخابة  ف   مواأل ااباا  االاهي ومواأل ااتغلق   ااسادول   ائ واالاق ا وند(   -ج

  املرلي  التققق  وااسقلرة اااو قة وا داأل املوابفات ااخابة   ذا اااوع ولذاك مواأل االافا  الل ا
 ما ااف وبات.

ااتشدلد ى اال ات ااروا قة  االاتياة  اارا  ااف وبات لاملة ف املاافذ اا دوأللة وت ثق   -أل 
ألة الاوابفة اا ا ت ااتفتقشقة ا سواق امل لقة اااان ملا قة املواأل االنشاملقة اا  ر املقة املستو 

 ااعراوقة .
ااياة و ا ة اا  ر ا  واال ات ذات ااع وة  أ ااة ااتلاو ات اا ابلة ى  ب ة اا  ر ا  ااوااقة  -هـ 

ولذاك تاظق  االس ك ااخابة  اوادات االاوة اا  ر املقة  لرق سلقاة و ابة ف االسواق ااشعبقة 
 اا بقرة .

االس ان واابلدلات ااعامة  أ ااة املخا ن ااعشواملقة و لاألة ما ت   وقاة امانة  غداأل وو ا ة اال اا  و  -و
 ضد املتلاو لا و ابة ضاا االسواق ااشعبقة اتشائ ااقع املااام .

ااياة اب اب موادات االاوة اا  ر املقة ف االسواق ااشعبقة واافااألق وامللاعات ااتلا لة  أ تااأل   - 
 واوع املوادات و يانات ااوووأل ااخابة   ا .متللبات ااس مة واالمان ف انشا  م

تعاون االا ية االماقة مع فرق اادفاع املدني   فتا ماافذ اوا ا  ابة  سقا ات اادفاع املدني   -ح
ضاا اا وااي االماقأ املقامة مول املالاق واالسواق ااشعبقة اتس قئ وبول ااقات االافا  اا  مووع 

 اا األ  .
ة ما وبئ امانة  غداأل وو ا ة اااقئ واا ق ة ااعامة اللرق واالسو  وبقرها ما اتخاذ اارا ات ادل  -ط

اادواملر ذات ااع وة ات ق ة االرق وتلولرها وفصئ مرلات ااسقر واملرو   واسلة االنفاق واالسو  
 ( وااتخلقت ااعاراني الادن ااعصرلة .parkوتوفقر مواو  ااسقا ات  



 االسـتنتاجـات

 42  

مع هق ات االستثاا  ف  غداأل وامل افظات وااو ا ات واادواملر اال رد ا راك مدلرلة املرو  ااعامة  - 
ال دا  اارا  واملشو ة  ا مدد تاثقر انشا  املشا لع االستراتقلقة واالستثاا لة وما ا املرالي ااتلا لة 

  املوالت(  ى مرلة ااسقر واملرو  .
األ وو ا ة اال اا  واالس ان واابلدلات ااعامة مع  لاألة ااتعاون ما وبئ ألواملر و ا ة اا  ر ا  وامانة  غد  -ك

مدلرلة اادفاع املدني ف  فع ااتلاو ات اا ابلة ف االسواق وامللاعات ااتلا لة وااتي تتأل  اا  
 نشوب اا راملم .

ااياة هق ة ااسقامة واالثا   اتا عة اب اب اافااألق ف توفقر متللبات ااس مة ومتا عة موافقات    -ل
مدلرلات اادفاع املدني اغرغ ااتالد ما س مة تلك املاشات وا تااألها لشرط اتلدلد ولشوفات 

 االاا ات ااخابأ  تلك اافااألق .
انشا  مرالي ألفاع مدني اضافقة ف  غداأل وامل افظات وتل قيها  االاقات واملعدات واالفراأل     -ة

ة اا ثافة ااس انقة فق ا ولذاك اتغلقة اااق  اا ابئ ف املرالي  صوبا مع اتساع املدن و لاأل
تل قي املرالي اا ااقة  االاقات واملعدات وااخابة  االافا  اااان األا   القات االافا  واالنقاذ  ش ئ 

 اقد .
 
 
امداأل مرالي اادفاع املدني  املاتسبقا ااذلا ه  ف  ار ااشباب وااقاأل لا ى األا  ا اال االنقاذ    -ن

و ة ملا لتللبأ هذا ااعائ ما  صوبقة ل تاج اا  ود ات  دنقة  ااقة واالافا   اا فا ة امللل
واالستفاألة ما املاتسبقا لبا  ااسا واملصافقا املواوأللا ف املرالي مااقا ف ااوظامل  االألا لة 

 وااتد لبقة ف املرافم اال رد الو ا ة .
مس  املوابفات املللو ة  ااياة ألواملر املا  ف  غداأل وامل افظات  اص  فوهات مرلم ادلدة  -س

 ما وبئ اادفاع املدني وبقانة اافوهات اا ااقة .
ااياة ألواملر اابلدلة ااتا عة المانة  غداأل و لدلات و ا ة اال اا  واالس ان واابلدلات ااعامة  اتا عة   -ع

 . اب اب املرافم ااترفق قة  مدن االاعاب( الست صال   األات ف   هادسي ا اعاب اااان س مت ا
تش قئ الاة  عاولة لئ ما االمانة ااعامة مللل  ااو  ا  وامانة  غداأل ومدلرلة املرو  ااعامة   -ا

ومدلرلة اادفاع املدني وو ا ة االس ان واال اا  وو ا ة اا  ر ا  ووقاألة  القات  غداأل ومستشا لة االما 
 اة ووضع اا لول االذ لة ااوااي وبقره  ما اادواملر ذات ااع وة اد اسة واوع مال مالقة ااشو

 املااسبة اتاظق   ال ا واا د ما اا واأل  ااتي لات   ا ا .
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لا ــــا   ا ســــال  ســــااة  اســــتخداة  أللــــوان ااروا ــــة املااقــــة االت ــــاأل التوابــــئ مــــع تألا ة 
 5647 –مع ذلر اارو  ااتسلسلي ااخاص   ذا ااتقرلر  امدد ااوساملئ األنا 
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