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اﻟوﺔ ﻲ ﻼدﻧﺎ
ﺣل دواﻣﺔ ﺣادث اﻟ
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ﻣ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟ اﻟﻲ أودت ﺎة ﺗﺔ ﺷﺎب ﺎ ﻣ أﺑﺎء ﺔ ﺎ ﻲ ﻣﺎﺔ ﻧﺎﺑﻠ ،ﻣﺎ وأﺣﺎﺳ اﻟﺎس ،وﻲ ﻧ اﻟ ،ﺷ اﻟﺎب ﻷﺳﻠﺔ ﯾة
ﺣل ﻣﺎ وﺻﻠ إﻟﻪ اﻷوﺿﺎع ﻲ ﻼدﻧﺎ ﻞ ﺎم ،وﺎﻷﺧ اﻷوﺿﺎع اﻻﺎدﺔ وﺗاﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺎﺔ واﻟﺔ واﻣاداﺗﻬﺎ اﻟﺎﺳﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟ ،واﻟﻲ آﻟ إﻟﻰ أن ﺗم
ﻣﺔ ﻣ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺎﺳﻼل اﻟﻠﺔ اﻟرﺳﺔ ﻣ أﺟﻞ اﻟﻞ ﻲ اﻟﺎت ﻲ ﻣﺔ اﻷار اﻟﻠﺔ ،واﻟﻲ ﻲ ﻲ ﻣﻠﻬﺎ ﻣﺎت زراﺔ ،ﺗﻞ
اﻷراﺿﻲ واﻟﺎﻩ واﻟوف اﻟﺔ ﻲ اﻷار ﻣ أﺟﻞ زراﺔ ﻣﺎت زراﺔ ﺎﻟﺔ اﻟدة وﻠﻰ ﻣار اﻟﺎم وﺗﯾﺎ إﻟﻰ دول اﻟﺎﻟ اﻟﻠﺔ ﺎت ﻟﻠﺎت.
وا  اﻷﺳﺎب اﻻﺎدﺔ واﻻﺟﺎﺔ وﺎ واﻟﻲ ﺗ اﻷﺷﺎص ﻲ  اﻷﺎل ﻟﻠﻞ وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻟﺎﺔ ﻲ إﺎﻟﺔ اﻧﻬ وﺎﺋﻼﺗﻬ ،ﺈن ﺗار ﺣادث اﻟ،
ﺳاء ﻣﻞ ﻣﺎ ﺣث ﻲ اﻷار أو ﻲ ﻣﺎ ﻠﺔ أﺧ ،ﻲ اﻻﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﻩ اﻟﺎة اﻟﻟﺔ واﻟرﺔ واﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻟ اﻟ ،ﺳاء ﻣ ﺣ ﺗ
اﻟاﻧ أو ﺳﻼﻣﺔ وﺻﻼﺣﺔ اﻟارع أو ﺗﻬر اﻟﺎﺋ أو ﺻﻼﺣﺔ اﻟﺔ .وﻧ ﻧف أو ﻧ أن ﺎك اﻟ ﻣ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ اﻟارع ﻣﺎت  ﻣﺧﺔ
أو  ﺻﺎﻟﺔ أو ﻣوﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟ ،وﻲ ﻩ اﻷﺣال ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟرة ﻠﻰ اﻟﺎﺋ ،ﺈن ذﻟ ض ﺣﺎة اﻵﺧ اﻷﺑﺎء إﻟﻰ اﻟ ورﺎ إﻟﻰ اﻟت.
وﻟﻬﻩ اﻷﺳﺎب ،ﺈﻧﻪ ﻻ ﺎد  ﯾم أو ﺔ أﺎم ،إﻻ وﻧﻊ  أو ﻧﺎ ﺻ ار وﻣﺂﺳﻲ ﺣادث اﻟ اﻟوﺔ واﻟﺄﺳﺎوﺔ ،ور اﻷﻟ اﻟ ﯾا ذﻟ ،ور اﻟن اﻟ
ﯾﻠ أاد اﻟﺎﺋﻼت واﻟﺎس ﻞ ﺎم ،ﻣ اﻟض أن ن ذﻟ درﺳﺎ وة ،ﻣ اﺟﻞ إﺎدة دراﺳﺔ اﻧ اﻟ ،وﺟاءات ﺔ اﻟل ﻠﻰ رﺧﺔ اﻟﺎﺔ ،وﺔ
ﺗﺧ اﻟﺎت ﻣ ﺣ اﻷﻣﺎن واﻟﻼﻣﺔ ،وﻟ ﻣاﺟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷداء اﻟﻬﺎت اﻟﺔ ﻲ اﻟ واﻟﺎﺔ ،ﻣ أاد اﻟﺔ وﻣ و ازرة اﻟاﺻﻼت وﻣﻠ اﻟور وﻣ
ﻟﻪ ﻼﺔ ﺑﻟ.
ﺎ زﻟﺎ ﻧﺎ وﻞ ﯾﻣﻲ ﻟ ،اﻟﻧﺔ أو اﻟﻬﻠة ﻲ اﻟﺎﺔ وﺄﻧاﻬﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺎﺔ أو اﻟﺎوز ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة اﻟاء ،وﺄﻧﻬﺎ أﺻ ﺷﺎرة أو اﺔ ،وﺣ
اﻹﺣﺎءات ﺈن ات اﻟا اﻟﻠ ﯾﻠن ﺣﻬ  ﺣادث اﻟ ،ا ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺎت ﻣ اﻟﺣﻰ ،و ﻻء اﻟﺣﻰ ﻣ ﯾﻰ ﻣﺎﺎ ﺔ ﺣﺎﺗﻪ،
وﻣ اﻟوف ﺑﯾﻬﺎ أن ﺣادث اﻟ ﺗث ،إﻣﺎ  اﻟﺎﺋ أو  اﻟﺔ أو  اﻟﺎرع أو اﻟﺎة ،أو ﻩ اﻟاﻣﻞ ﻣﺎ أو ﻣﺔ.
وذا ﺎن م اﻻﻟام اﻧ أو آداب أو ﺳﻼﻣﺔ اﻟ  أﺻﺢ ﻣ اﻟﻠﺎت أو اﻷﻣر اﻟاﺿﺔ ﻲ ﻼدﻧﺎ ،ﺳاء ﻣ ﻞ أﺻﺎب اﻟﺎت اﻟﻣﺔ وﺄﻧاﻬﺎ أو ﺣﻰ
ﻣ ﻞ  اﻟﺎت اﻟﺎﺻﺔ ،وﺎﻷﺧ ﻲ اﻟﺎت اﻟﺔ ،ﺗﻠ اﻟﻲ ﺗ اﻟن ﺎﻟن أو اﻟ ﺎﻟن ،ﺎﻟال اﻟ ﺣﻪ اﻟا واﻟ ﻧﻪ ﺎﺳار :
أﯾ ﻲ اﻟﻬﺎت اﻟﻲ ﻣ اﻟض أن ﺗا ﺗ اﻧ اﻟ ،أ أﯾ ﻲ اﻟﺔ ،وﺎﻷﺧ ﺷﺔ اﻟ ،وﺎﻷﺧ ﻲ ﻧﺎ أو ﺗﺎت أو ﻣﺎت ﺗداد ﻬﺎ
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اﺣﺎﻻت اﻟادث.
وأﯾ ﻲ اﻹﺟاءات اﻟﻲ ﯾ اﺗﺎذﺎ ﻟﻊ وع اﻟﺎدث اﻟﺎﻟﻲ ،وذا ﺎن اﻟﺎوز أو اﻟﺔ اﻟاﺋة ﻲ ﻣ اﻷﺳﺎب اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟع اﻟادث ﻲ ﻼدﻧﺎ ،ﻬﻞ ﺗ اﺗﺎذ
اﻹﺟاءات اﻟﻲ ﺗدع ذﻟ ،وﻞ ﺗ ﺗ ﺟء ﻣ ﺎﺎت اﻟﺔ ﻟ ذﻟ ،وﻟﺎذا ﻻ ﯾ اﻟء ﺎﺗﺎذ اﻹﺟاءات أو ﻣاﺟﺔ اﻷوﺿﺎع إﻻ ﺣ وع اﻟﺎدث ،واﻟال
اﻵﺧ  ﻞ اﻟاﻧ اﻟﺟدة ﻲ ﺎﻟﻞ رادﺔ ،وﻞ ﺎك ﺧﺔ  اﻟﺎﻟ ﻣ ﺗﻬﺎ ﻠﻬ ،وﻞ اﻟﺎﻟﺎت واﻟاﻣﺎت وﺣﻰ ﺳ رﺧ اﻟﺎﺔ أو ﺣﻰ إﯾاع
اﻟﺎﻟ اﻟ  ﺗﺎوزﺎ ﻣ ﺧﻼل اﻟاﺳﺔ واﻟﺔ واﻟﺎﺔ اﻟﺎﺋة ﻲ اﻟﻊ.
وﻲ ﻞ اﻟن واﻟ اﻟ ﺎﺣ ﺣادث اﻟ ،ﺈﻧﻪ  ﺗ أن اﻷﻣ اﻟ اﻵﺧ ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺎﺔ أو اﻟﻬر أو م اﻟﺎﻻة ﻣ ﻞ اﻟﺎﺋ  ،م
اﻻﻟام ﺎﻹﺷﺎرات اﻟﺋﺔ ،ﻬا ﯾد إﻟﻰ ﺗﻊ اﻵﺧ وﺗرﺎ ﻠﻰ م اﻻﻟام ﺎﻹﺷﺎرات واﻟ ﺑورﻩ ﺳف ﯾد آﺟﻼ أو ﺎﺟﻼ إﻟﻰ وع ﺣادث ورﺎ ارث.
وﺣادث اﻟ ،وان ﺣﺛ ﻲ ﻣﺎ أﺧ ﻲ اﻟﺎﻟ ،ﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ ﻞ ﺳﻊ أو ﺎﺑ ،وﻟ ﺗﻞ اﻟﻠﺎن و  اﻷﻣ ﻣ ﻞ اﻟاﻧ ،واﻻ ﯾ اﺗﺎذ
اﻹﺟاءات ﻟﻲ ﻻ ﯾر اﻟﺎدث ،أو ﺣادث أﺧ ﻲ وف ﻣﺎﺑﻬﺔ ،وا ﯾﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺎﻟ ﺑـﺄن ﺗﻪ اﻟﻬﺎت اﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺎم ﺎﻟور اﻟﻠب ﻟ اﻻﻟام
ﺎﻹﺷﺎرات اﻟﺋﺔ ﻣﻼ ،وﻣ ﺛ ﺿ اﻟﺎﻟ وﺎع اﻟﺎت ،وﻣ ﺛ  اﻟﺎﺋﺞ ،أﻟ ا اﻷﻣ ﺎﻟ و اﻟ و اﻟﻠ ،ﻞ أن ﺗ ﺛﺎﺔ م
اﻻﻟام ﺎﻹﺷﺎرات اﻟﺋﺔ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺗﻼﺷﻰ اﻷﻟان اﻟﺟدة ﻠﻬﺎ ،وﺣﻰ ﺗاﻰ ﺛﺎﺔ م اﻻﻟام ﻞ اﻧ اﻟ اﻟﺟدة ،وﺎﻟﺎﻟﻲ  ﺗاﯾ أاد اﻟﻠﻰ واﻟﺣﻰ
واﻟﺎ واﻟﺂﺳﻲ واﻟن ،ﻣ ﺣادث اﻟ ﯾﻣﺎ  ﯾم.
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