تقديـــــــــــــم
تعتبر الحوادث على الطرق وما ينتج عنها من فقد اآلالف من البشر والمالييين
من الدوالرات سنويا ً من أهيم الويواهر التيو تواديل دوع العيالم عليو دمييم مسيتوياتها
المتقيييدم منهيييا والنيييامو وقيييد اد مييين هطيييورا هيييزا الوييياهرا ت اييييد أعيييداد السييي ان
والمر بات.
فييى هييزا ااطييار يقييدم الدهييـا المر ييـ ى للتعبئييا العامييا وااح ـييـاء النشييرا
السنويــيـا" لحيوادث السييارات والقطيارات " عيام  0202والتيو تتضيمن بيانيات عين
إدمالى حوادث السيارات والقطارات  ,أسبابها ونتائدها 2
والدها إز يقدم هزا النشرا ل انعو القرار والباحثين والمهتمين بهيزا المدياع
آمال أن تحقق الفائدا المردوا منها .

وهللا ولو التوفيق ,,,

لواء /أبو ب ر الدندى
رئيس الدها المر ى للتعبئا العاما وااح اء

المنهديــــــا
أوالً  :الهدف من النشرا :
تهييدف النشييرا إلييى التعييرف علييى إدمييالى حييوادث السيييارات علييى الطييرق أسييبابها
ونتائدها على مسيتوى المحافويات و شيهور السينا و يـزا التعيرف عليـى إدميالو حيـوادث
القطـارات أسبابها ونتائدها عام 2 0202
ثانيا ً  :م ادر البيانات :
 -0البيانات الها يا بحيوادث السييارات ييرد بييان شيهرى مين و ارا الداهلييا إلاادارا
العامييا للمييرور علييى مسييتوى محافوييات الدمهوريييا وتسييتوفو بعييب البيانييات عيين
طريق نمازج ددوليل سنويا2
 -0البيانييات الها ييا بحييوادث القطييارات يييرد بيييان شييهرق ميين الهيئييا القوميييا لسي
حديد م ر علو مستوق مناطق الدمهوريا 2
 -3البيانييات الها ييا بعربييات ومرا يي اتسييعاف تسييتوفو ميين و ارا ال ييحا إلقطييا
الرعايا العالديا والعادلا اادارا المر يا للرعايا الحردا والعادلا سنويا ً 2

ثالثا ً  :دوريا النشرا :
ت در النشرا سنويا ً .

رابعا ً  :محتويات النشرا :
تشتمع النشرا علو ما يلو :
 -0أعداد حوادث السيارات ونتائدها فو م ر عام 2 0202
 - 0أعداد حوادث القطارات ونتائدها فو م ر عام 2 0202

هامسا ً  :المفاهيم :
 -0معــدع الهطيورا للحادثيا :هيـو حياالت الوفــيـاا أو اا يابا الناتديا عين يع حادثيا.
والهطــورا تعنى إل يادا حاالت الوفاا أو اا ابا الناتدا عن الحادثا الواحدا 2
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 -0محاشيرات ومر بيات هيى إلا يطدام القطيار بييرهر نتيديا تالقيهميا فيى التحويلييا فييى
نفس االتداا 2
 -3السييقوط علييى الطييوالى وطييير الطييوالو أى إلسييقوط عدلييا ميين القطييار علييى الهييط
الرئيسو والهط الفرعو والمها ن واالحواش 2
 -4ا طدام القطارات ببوابا المنافز إلالم لقانات 2
 -5مهالفى إعماع هلوات الس

إلهطا يردم الى عامع التحويلا 2

 -6انف يياع القطييارات علييى دميييم الهطييوط أى إلف ييع العربييات عيين بعضييها وطالبييا مييا
تحدث فى قطارات البضائم 2
 -7تديياو السيييمافورات والدسي ات برنواعهييا إلالسيييمافورات هييى ااشييارا العلويييا التييى
توديييل القطيييارات والدسييي ات هيييو إشيييارات أرضييييا توديييل القطيييار إزا يييان القطيييار
بالمها ن 2
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