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  ةـــــــالزاوي ةــــــــمنطق يف رورـــــــامل وادثــــــــــح

 (واآلثار األسباب)

 
  ()بريبش  عمي مولود. د

 الزاوية جامعة -كمية اآلداب  – الجغرافيا قسم

 :الممخص
 فك  خسكار   ك  تسكبب  ل كا دل جت ك  علك  اجسكر    خطك د   دلطك   علك  دلسكر  حكادث  تشكل 

بإعاقكا،  دلسكلا اصكابع عشك د، د من  ك  إل ا  سك رر عك  لاهاكا سكببا   فضك    ادل  تللكا،   ادحدأل
افك  لاهاكا   تأت  خطا تاا ف  زراثة عكثثااا  ختلفع تحا  برهام ابر    ا سع حراتام دلطبرعرع  

 علكك  دلسككلبرع آرا اككا عكك  فضكك     تسككتاثن حرككاة دلشككباي ادلككور  ر رلككا  دلركك اة دلحعرعرككع لل جت كك 
دلعا كككع  فعكككث  ادل  دفككك  ادلطككك   دل  لبكككا، فككك   اثركككع خسكككار   ككك  تسكككبب  ا كككا دلكككاطه   دمقتاصكككاث

                                           
)) Email: Mbrebish@gmail.com 
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  هاا دلحثبا، ا  رام  بعث را ا   خطا تاا تزثدثل  ا  د حادث  تسبباا دلت  أاصبح، دلخسار  دل اثرع

 إلك  دلطك   علك  ركعدل  ا   دلسك  ع تحسكر  ضك ا ة تطلكي   كاهكا   جت ع فك  ا ععكثة اصكعبع  ا كع

 اتعلر  آرا اا. دل شللع اوه    دلحث باثن   ل   ستاى عل أ
اتحثركث  دل  ا ركع فك   هطعكع دلزداركع حكادث  دلراثن اود دلبحك  إلك  دلتعك ن علك  حجكم 

تككم دمعت ككاث  دلبحكك التحعركك  أاككثدن  دل ككاد ث دلبشكك رع ادمقتاصككاثرع.علكك  اككا  ع فككع آرا  ا  اا أسككباب
حادث  دل  ا  ا سبباتاا دعت كاث د علك   أعثدثل تغر د، دل  تبطع بلعل  دل هاج دلااصف  دلتحلرل  

اا: أ  اتااصل، دلث دسع إل  هتارج  ه .قسم دل  ا  ادلت دخرص بالزدارعدلبراها، ادإلحاصاررا،    
 7766بلغك،  0202-0222 ركع دلتك  سكجل، فك   هطعكع دلزداركع خك   دلفتك ة عثث دلحادث  دل  ا 

أسكككباي دلحكككادث  دل  ا ركككع فككك   هطعكككع أغلكككي  حكككاث  لككك  عكككام  اأ  333حككاث  ب تاسكككط سكككها  
%  ك  62بهسكبع تجكااز،  رشك   لك   ك  دلسكار  ادل شكاةدلكو  دلبشك    دلزدارع ت جك  إلك  دلعا ك 

دلحكادث  دل  ا ركع  . اقكث ت تكي علك دلخااصكع دل  لبا، عثث دزثراثج لع تلك دألسباي. إضافع إل  
دلتككك  ت كككد دلفككك ث خااصكككع ادل جت ككك  ع ا كككا   ادهتاككك   جت اعركككعدمقتاصكككاثرع ا دم  ركككادلعثركككث  ككك  د 

   ا رككككعدلبراهككككا، دلضكككك ا ة تككككافر  قادعككككث دلبحكككك  بالتهاركككك  علكككك  عككككثث  كككك  دلتااصككككرا،  كككك  برهاككككا 
 ت ل  دلباحرر     ث دسع اوه دل شللع بشل  ألر  ثقع. ادمحاصاررا، ل

 الكممات المفتاحية:
 .حادث  دألض د  –حادث  دإلاصابا،  –حادث  دلافرا،  –حادث  دل  ا  
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 :مقدمةال
إ  ه كككا دل كككث  اتزدركككث أعكككثدث دلسكككلا  فراكككا أثى إلككك  دلتزدركككث فككك  أعكككثدث دل  لبكككا، د لركككع 

ر  دلعثرث  ك  دل شكل ،  هاكا دمزثحكام ا كا رسكبب   ك  تكأخر  اتعثث، دستخثد اتاا    ا ت تي عل
اضراع للاق،  ادلتلا  دلبرر  هترجع عادثم تلك دل  لبا، ا ا رهتج عهاا  ك  ثخكا   إضكافع إلك  
دلضاضككاو ادقكك   دل دحككع فكك  دل هككاط  دلسككلهرع ادلتعلر رككع ادلاصككحرع  إضككافع إلكك  حككادث  دلطكك   

 اثرع اآرا  دجت اعرع اهفسرع  ف  رلاث ر   را ا  إم اهسك   ا ا رت تي علراا    خسار  بش رع ا 
تحاصكككث دأل ادح اتاصكككري دلهكككاد  ا  كككا ركككثعا لاسككك  أ   دلهسكككبع دللبككك ى  ككك   بحكككادث    ا ركككع 

   دل اد ث  امدلت  ت ر  دلجزو دأل بر  فرع دلشباياوه دلحادث  تت لز ادإلاصابا، هترجع افرا، دل
   هسكبع دلضكحارا ا عكث  دلحكادث  رزركث  ك  خطكا ة اكوه دلةكاا ة أا  دل جت ك  دلبش رع دل هتجع فك  

 .ف  تزدرث  ست  
لسكهع عك  حالكع دلسك  ع علك  دلطك    دلعكال   اكا ر  فك  تع دلعال ركع دلاصكحع  هة كع أشكا ،

  لركا   1.35تجكااز قكث دلطك   علك  دل ك ا  حكادث  عك  دلهاج كع دل  رتع دإلاصابا، عثث أ  0206

 اراصكايألكن هسك ع   022حالكع افكاة للك   0680  اب عث  افاة راصك  إلك  0207ف  عام  هس ع

عاقا، بعااا، أرضا    لركا  هسك ع  02-02 كا بكر   رتك داح دلهاد    لبر  عثث ج دراا    خطر ة اد 
 عا ا   دلعش ر   ثى عل  هس ع  لرا  50 بهحا ستزثدث دأل قام اوه أ  إل  دلتاقعا، تشر   ا (1)اهارس

 تع ضكا   دلفركا، ألرك   ك  سكهع  30-00 بكر  أع كا ام تتك داح دلكور  دلشكبايفركع  عتبك تا   دلعاث كع

%    دلافرا، دلهاج ع ع  حادث  دل  ا  ف  دلعالم بر  دألشكخاص دلبكالغر  36أ   ا لإلاصابع  
 ارتاقكك  خبكك دو  هة ككع دلاصككحع دلعال رككع أ  ت تفكك  دلافرككا، إلكك  .عا ككا   33إلكك   00 كك  دلع كك   كك  

 .(2)0232عام  لرا  هس ع بحلا   083
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 :هداف البحثأ 
 .هطعع دلزدارعدلتع ن عل  حجم حادث  دل  ا  ب  .0

هطعع دلزدارع اأ ال  اقاع تلك دلتع ن عل  دألسباي دلت  تؤث  إل  دلحادث  دل  ا رع ب  .0
 .دلحادث 

  ع فع آرا  دلحادث  دل  ا رع عل  دل اد ث دلبش رع ادمقتاصاثرع. .3

اوه دل شللع  ا ساعثة اصاهع  دلسراسكع فك  دلتااصك  إلك  بف   ف  ث جع دلاع   دمساام .3
 حلا  للحث  هاا.

  مشكمة البحث:
تاصكككاثم دل  لبكككا،  ككك   هترجكككع دلطككك   علككك  تحكككث  دلتككك  دلحكككادث  اككك  دل ككك ا  حكككادث  

 اثرككككع   بشكككك رع أا خسككككار  عهاككككا رهككككتج  ككككا رابتككككع أا  تح لككككع  اغالب ككككا أخكككك ى بعضككككاا أا بأجسككككام
 فك  آركا   ك  تت لك    دلبش رع تت ر  ف  دلافرا، ادمعاقا، هترجع دماصابا، دلبلرغكع  ا كافالخسار

دل جت    إضافع إل  د را  دمجت اعرع ادلهفسكرع لاشكخاص دلكور  رتع ضكا  لتلكك دلحكادث   أ كا 
دلخسار  دل اثرع تت ر  ف  دل  لبكا، دل تضك  ة ادل عثا كع هترجكع دلحكادث  دلتك  تاصك  قر تاكا إلك  

 راصكككعي دلتككك  أضككك د اا بسكككبي دل جت عكككا، تكككؤ    شكككللع رجعلاكككا  ركككر  دلكككثرها د، سكككهارا     كككا 
 دلتساؤم، د ترع:ار ل  اصراغع  شللع دلبح  ف   .تفاثراا
 ؟ف   هطعع دلزدارع ا حجم حادث  دل  ا   .0

 ؟هطعع دلزدارع ف   ا دألسباي دلت  تؤث  إل  دلحادث  دل  ا رع  .0

 هطعع دلزدارع؟لحادث  دل  ا  ب دمقتاصاثرع ادمجت اعرع  ا د را   .3

 ؟ هطعع دلزدارعب دلط   حادث  اقاع أل ال  غ دف دلج دلتازر   ا ادق  .3
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 :بحثفروض ال
 .ف   هطعع دلزدارع تزدرثد  خ   دلفت ة دألخر ةدلحادث  دل  ا رع  شاث، أعثدث .0

 لبش  .درعاث إل  دلعا   ف  دل هطعع دلحادث   عثث   د تفاع إ .0

  تت لز حادث  دل  ا  ف   هطعع دلزدارع عل  دلط ر  دلساحل  ادلط   دل ررسع. .3

 منهجية البحث:
دلبحكك  علكك  دل ككهاج دلااصككف  دلعككارم علكك  تفسككر  سككلاك دلةككاا ة  ل ككا دعت ككث علكك  دعت كث 

 دل هاج دلتا رخ  لتتب  تطا  ةاا ة دلحادث  دل  ا ركع فك  دل هطعكع  ادل كهاج دلتحلرلك  دإلحاصكار 
فكك  عكك ح اتحلركك   لاهككا، دلةككاا ة اعهااصكك اا ادألسككباي دلتكك  أث، لاككا ادلعاد كك  دل ككؤر ة فراكككا 

 آرا اا.  اتحلر

 حدود البحث:

 الحدود المكانية. -1
حركك  تشككغ   سككاحع  - (0) شككل  -لربرككا   دلزدارككع فكك  أقاصكك  شكك ال  غ بكك  تعكك   هطعككع

%     ساحع سا  دلجفكا ة  حرك  رحكثاا  ك   02ادلت  ت ر  ف   ج لاا هحا  0لم 0632تعث  
ا كك  دلغكك ي بلثرككع اصكك  ا   ا كك  دلشكك ا  دلبحكك  دل تاسككط  ا كك  دلجهككاي   بلثرككع دلجفككا ةدلشكك   

 سافع تعث   غ با   دل ط ثإل   هطعع  درم ش قا      هطعع جاث   اربلغ د تثدثاا   رحثاا دلجب  دلغ ب
. ابحسككككي لككككم 70 سككككافع تاصكككك  إلكككك   كككك  سككككاح  دلبحكككك  لهحككككا دلجهككككاي  لككككم  ات تككككث 03 بهحككككا

  00َ     02َ   33 –َ  00َ   02  03تع   هطعكع دلث دسكع بكر  خطك  طكا     دإلحثدررا، دلجغ دفرع
َ  ش ام  30  36َ     06 –َ  30َ  00َ   06ش قا  اثدر ت  ع ح   

(3). 
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 الزاوية.منطقة  ( موقع1شكل )

 

 
  الحدود اإلدارية لبمديات الزاوية.اعتمادا عمى  GISإعداد الباحث باستخدام  المصدر:
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تك بط أجكزدو دل هطعكع  دلتك دل عبكثة دلثدخلركع دلب ركع ت تلك  هطعع دلث دسكع شكبلع  ك  دلطك   
   بعضكاا  ك  جاكع ات بطاكا بال هكاط  دل جكاا ة  ك  جاكع أخك ى اأا اكا دلط رك  دلسكاحل  دلكو  
ر ك  عب اكا  كك  دلشك   إلك  دلغكك ي  اعلرك  لرافككع عالركع  ك  ح لككع دل ك ا   لاهك  ركك بط لك  دل ككث  

  دلككو  ركك بط دلسككاحلرع ببعضككاا دلككبعح  إضككافع إلكك  ط ركك  دلزدارككع بركك  دلغككهم دلككو  ر ركك  دلشكك را
 هطعع دلزدارع ب ث  دلجب  دلغ ب   ع اة عل  دلط   دل عبثة دلت  ت تث ثدخ  دل خطط دلحضك   

 ل ثرهع دلزدارع  ادلط   دلز دعرع دلت  ت تث ف  اسط اجهاي  هطعع دلث دسع.   

 الحدود الزمانية: -2
م خ لاا حاص  م  ت0202م إل  عام 0222تغط  دلث دسع دلفت ة دلز هرع دل  تثة    عام 

دلحادث  دل  ا رع ف   هطعع دلث دسع    ادق  دلسج ، ب لتكي تحعرك  دلحكادث  فك  قسكم دل ك ا  
 ادلت دخرص بالزدارع.

 أنواع الحوادث المرورية:
 ر ل  تعسرم حادث  دل  ا  بحسي أسباباا اهتارجاا أا آرا اا إل :

 تقسيم الحوادث بحسب أسبابها:  -1
دلط ركك   فعككث رلككا  دلحككاث  بسككبي   سككتخثم باإلهسككا   تبطركك : ااككا عا كك العامــل البشــر  - أ

  لبتك  د لركع هترجكع دلسك عع دل ف طكع اعكثم دتبكاع سار  دلسرط ة علك  عجلكع قركاثة فعثد  دل
دإل شاثد، ادلعادعث دل  ا رع  أا بسبي دلهام اعثم دلت لرز ادلش اث دلواه  افعثد  دلععك   

  أا دلعككام دلط ركك  عكك  خ اجاككا أا لبكعدل    سكعاط أا دهعكك ي  كا رت تككي علركك  حكثا  
 ثأا ع كككا    ركك  دل اصككرندماصككطثدم بسككرا ة أخكك ى أا ألركك   أا دماصككطثدم بجسككم سككال  

ثاككد ) ا  أا حرادهك ا  دماصككطثدم بجسكم  تحك ك سكادو شخاصك أا ة  أا  بهك  أا شكج    دإلهكا ة
 ثاد دلحراد (. –دل شاة 
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  فعكث رلكا  دلحكاث  دلط رك  علك  تسكر  دلتك  بال  لبكع  تبطاكا دلعا ك  دلكو  ركا : المركبـة - ي
دل  ا   بسبي دهعثدم أا عثم تكاف  دل اداصكفا، دلفهركع لل  لبكع د لركع دلتك  تضك   د  كا  
شكا د، دمهعطككان أا  اسككحا،  ادلسك  ع  ركك  تلكن دإلطككا د، ادلف د كك  أا ضكعن دإلهككا ة اد 

 دلزجاج.

  ف ب كا رلكا  بكا،دل  ل علرك  تسكر  دلكو  دلط رك ب اداصكفا،  عا ك رت رك  اكود دلا : الطريـق - ج
دلحككاث  دل كك ا   هككاتج عكك  سككاو دلطكك   دل عبككثة   ركك  اجككاث دلحفكك  ادمهارككا د، أا عككثم 
اجاث دلحادجز بر  دلطك   دل زثاجكع أا بسكبي دل هعطفكا، دلخطرك ة اعكثم اجكاث دلع  كا، 

 دل  ا رع عل  بعح دلط  .

دل ك ا   فك  بعكح    فعكث رحكث  دلحكاث للط رك  دل جكاا ة بالبرركع: ارك تبط العامل الطبيعي - ث
دلحكككام، هترجكككع دلةككك ان دلطبرعركككع مسكككر ا دلةككك ان دل هاخركككع هترجكككع اطكككا  دأل طكككا  أا 

 بسبي دلضباي دللررن أا دلزادب  ادل راح دلعارع.

 :(4)وآثارها نتائجهاالحوادث المرورية بحسب  ميقست -0
 دل شاة.للسارعر  أا دل لاي أا  افرا،ا عها رهتج ت دل دث ا دلح  اا :تايوفال ادثو ح - أ

  سكتثر ع ام عااكع أاإعاقكع  أا  عإاصكاب اعهاك رهكتج  تكدل دث ا دلحك  ااك :اتصـاباإل ادثو حـ - ي

 .افاة إل  تؤث 
 أا ا،دل  لبك فك  تلكنا  ا أضك د عهاك رهكتج  تكدل دث ا دلحك ااك  :األضـرار ادثو حـ - ج

 .ثا  إاصابا، بش رع دلعا ع أا دل  تللا، دلخااصع

 حوادث المرور في ليبيا:

 تسكبي دلتك  دللربك   دل جت ك  رعرشاا دلت  دلرا رع دل شل ، إحثى دل  ا  حادث  تشل 
 دلثالكع  سكتاى اعلك  جاكع   ك  ادألسك  دألف دث  ستاى عل  باا رستاا  م ا اثرع دجت اعرع للفع
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 02776 هحكا تسجر  إل  لربرا ف  دل  ا  حادث  إحاصاررا، تشر  حر  أخ ى  جاع    دللربرع
 إلكك  دلحككادث  عككثث ازدث شككخص  0022  كك  ألركك  افككاة عهاككا هككتج 0222 عككام فكك    ا رككا   حاثرككا  

 دلحككككادث  عكككك  هككككتج ل كككا. (5)شخاصككككا   0660 افككككاة عهاككككا ت تكككي 0223 عككككام فكككك  حكككاث  00733
 عكام فك  آلركع   لبكع 06770    ألر  تض   لربرا ف  دل هاط   ختلن ف  حثر، دلت  دل  ا رع
 لربكك  ثرهككا   لرككا  0682  كك  بككألر  دلحككادث  تلككك بسككبي دل اثرككع دألضكك د  قر ككع اقككث ،  0226
  .(6)هفس  دلعام خ  

 فككك  دلثالر كككع دلعار كككع لربركككا تاصكككث  ، دلطككك    أ ككك  لتحلرككك  دلثالر كككع دل ج اعكككع لتع رككك  اافعكككا  
 فك  هسك ع ألكن 022 لل  افاة حالع 62 ع  تزرث بهسبع دلسر   حادث  ع  دلهاتجع دلافرا،  عث  
 دلافرا، قار ع  أد عل  لربرا دلعال رع دلاصحع ل هة ع دإلقلر   دل لتي اض  بره ا  0206 دلعام
  .(7)0207 عام دلعالم ف  دلسر  حادث  بسبي

 فكك  دل كك ا  حككادث  عككثث أ  دلافككا   حلا ككع ثدخلرككع بككازد ة لل كك ا  دلعا ككع دإلثد ة اأعلهكك،
 شخاصكككا   0202 افكككاة إلككك  أثى   كككا سكككر   حكككاث  3733 هحكككا 0206 عكككام خككك   بلكككغ قكككث لربركككا

ل كككككا سكككككجل، إثد ة شكككككؤا  دل ككككك ا    تفااتكككككع  بإاصكككككابا، آخككككك ر  0603 إاصكككككابع إلككككك  باإلضكككككافع
حككاث   كك ا   أسككف  عكك  افككاة  3060اقككاع  0202ادلتكك دخرص دلتابعككع لككازد ة دلثدخلرككع فكك  عككام 

اصابع  0202  .(8)  لبع آلرع 6330شخاصا  إاصابا، بلرغع  اتض    0207شخاصا  اد 
فعك، أغلكي دلث دسكا، علك  أ  دلعهاصك  دلبشك   اكا دت لربراف   دلط   حادث  أسباياع  

دل  ا رككع  فعلكك  سككبر  دل رككا  أشككا ، ث دسككع عكك   دلحككادث  د تلككاي دلسككبي دلكك ررد ادل باشكك  فكك 
% 00%    دلحادث  تعكاث إلك  دلسك عع ادلتاكا  فك  دلعركاثة  ا67أسباي دلحادث  ف  طب   أ  
%  ك  أسكباي دلحكادث   رلراكا 06ع . اف  ط دبلد  رلك، دلسك ع(9)تعاث إل  عثم اص حرع دلط  

  تجااز دلسك عع أ ا ف   اص دتع فعث  ر  . (10)% 32عثم دملتزدم بعادعث دل  ا  ادلت   رل، هسبع 
  رلراكا 0207-0226%    ج لكع دلحكادث  دلتك  سكجل، خك   دلفتك ة  3083هسبع  دل ع  ة قاهاها  
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لعراثة فك  حالكع سكل  أا تخكثر  بهسكبع %  اف  دل  تبع دلرالرع د 0383عثم   دعاة دألسبعرع بهسبع 
 .  (11)383%  اجاو ف  دل  تبع دل دبعع دخت د  دإلشا ة دلضاررع دلح  دو بهسبع % 383

 :2222-2222حوادث المرور في منطقة الزاوية حجم 
  حركك  زدث عككثث د تفاعككا   لحاةككا  فكك   عككثم، دله ككا دلسككلاه  هطعككع دلزدارككع لعككث شككاث، 

 0227فككك  عكككام  (13)هسككك ع 000720إلككك   0220خككك   عكككام  (12)هسككك ع 007036دلسكككلا   ككك  
افعكككا  لاكككود دل عكككث  فعكككث بلكككغ عكككثث سكككلا     % خككك   دلفتككك ة دل كككولا ة380اب عكككث  ه كككا سكككها  بلكككغ 

دل سككجلع فكك  قسككم  عككثث دل  لبككا،هسكك ع. ل ككا ااصكك    337236حككادل   0202دل هطعككع فكك  عككام 
 .  (14)0202سرا ة حت  هاارع عام  006002دلت خرص بالزدارع إل  

دلفتك ة  بلغ عثث دلحادث  دل  ا رع دل سجلع بعسم دل  ا  ادلت دخرص ب هطعكع دلزداركع خك  
حكككاث  لككك  عكككام. ارتضككك   ككك   333ا   ب تاسكككط سكككها  تجكككااز حاثرككك 7766هحككا  0222-0202

دل  ا ركككع فككك   هطعكككع دلزداركككع أخكككو، دتجااكككا   توبكككوبا  بكككر  دلزركككاثة   ( أ  أعكككثدث دلحكككادث0دلجكككثا  )
حاثرككا    ا رككا   رككم أخككو  303هحككا  0222عاصككا  خكك   فتكك ة دلث دسككع  حركك  سككجل، فكك  عككام ادله

  إم أهكك  بعككثاا بككثأ، حاثرككا   023  سككج    0220بعككثاا عككثث دلحككادث  فكك  دمهخفككاح حتكك  عككام 
فك  عكام  ا  حاثرك 033د سكهاد، دلتالركع  فبلغك، أعثدث دلحادث  ف  دلتزدركث بكاتر ة أسك ع خك   دلخ ك

 0202  ابلككغ عككثثاا فكك  عككام 0220%  كك  ج لككع أعككثدثاا فكك  عككام 62تجككااز،    بزرككاثة0222
 لتحسك  هترجكع ،د  رادلسك أعكثدث دزثراث إل  دلحادث  ثدعثأ ف  دللبر ة دلطف ة حاثرا   ات ج  026هحا 

حث   تغر  فك  دتجكاه  0200إم أه  ف  عام     عثم دحت دم قادعث دل  ا ؛ دمقتاصاثرع دلة ان
 هحه  أعثدث دلحادث   سج   أق  عثث لاا خ   فت ة دلث دسع  إو بلغ عثث دلحكادث  دل سكجلع فك  

ار جك  ولكك إلك  دألحكثد  دلسراسكرع دلتك  شكاثتاا  حاثركا   063قسم دل  ا  ادلت خرص ف  دلزدارع 
  أز ع دلاقاث ادهخفاح ح لكع دل ك ا  بشكل  حكاث   ا ا ت تي عهاا  0200دلب ث  هو بثدرع عام 

علكك  دلط قككا، فكك   هطعككع دلث دسككع ادلككب ث ع ا ككا   إضككافع إلكك  دمهفكك ، دأل هكك  دلككو  أععككي اككوه 
  اعثم تسجر  دللرر     دلحادث  دل  ا رع عل  دلط قا، دلعا ع مسكر ا تلكك  دألحثد  دلسراسرع
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  ااككا  ككا تككم   حةتكك   كك  د تفككاع هسككبع حككادث  دلتكك  لككم رت تككي علراككا افرككا، أا إاصككابا، بلرغككع
 دلحادث  دل سجلع ف   هطعع دلزدارع؛ دأل   دلو  دهعلد   ا  دل  رتع دلت  تجااز، هاصن ج لعدل

 .0202-0222( حوادث المرور المسجمة بمنطقة الزاوية خالل الفترة 1جدول )

 دلسهاد،
حادث  إاصابا، 

   رتع
حادث  إاصابا، 

 بلرغع
حادث  إاصابا، 

 بسرطع

حادث  
دألض د  
 دل اثرع

 دل ج اع

1000 62 74 252 66 454 
1007 67 85 181 50 383 
1001 54 67 198 57 376 
1001 56 52 263 27 398 
1001 53 59 209 39 360 
1001 50 64 137 43 294 
1001 58 110 169 51 388 
1001 92 46 272 40 450 
1001 85 83 205 67 440 
1001 110 97 270 56 533 
1070 99 93 270 45 507 
1077 57 32 67 17 173 
1071 129 54 102 32 317 
1071 115 37 61 26 239 
1071 116 47 68 32 263 
1071 125 18 64 23 230 
1071 82 29 53 21 185 
1071 63 14 25 15 117 
1071 50 14 48 14 126 
1071 76 41 61 42 220 
1010 88 46 54 37 225 
 6678 800 3029 1162 1687 دإلج ال 
 %700 %7150 %1151 %7151 %1151 دلهسبع

مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب
 .2221المرورق بيانات غير منشورةق 
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بأهككك  رأخككككو دتجااكككا  هحككككا علككك  خكككط دمتجككككاه دلعكككام لحكككادث  دل كككك ا  فككك  دل هطعكككع  دلككككو  رةاككك  
دمهخفككاح  اللهكك  فكك  دلادقكك  هككاتج عكك  عككثم تسككجر  دللرركك   كك  تلككك دلحككادث  لككثى قسككم دل كك ا   
ف عةككم   تلبكك  دلحككادث  دل  ا رككع دلتكك  رهككتج عهاككا أضكك د   اثرككع أا إاصككابا، بسككرطع م رعا ككا  

بإاصككك ح  بتسككجر  تلكككك دلحككادث  فككك  أقسكككام دل كك ا   ابخااصكككع أ  ا ق دلسكككرا د، أاصككبح، تعكككام
ارال  دلسرا د، دل تض  ة    دلحادث  ثا  دلحاصا  عل  إو   سكب   ك  أقسكام دل ك ا  إلجك دو 

رؤلث تزدرث أعثدث دلحادث  بسبي تزدركث لرافكع ح لكع دل  لبكا،   ع لرا، دإلاص ح ادلاصراهع. فالادق
ل  ا رككع بككر  علكك  دلطكك    ازرككاثة دلتجككاازد، لعككاها  دل كك ا  اعككثم دلتعرككث بالتعلر ككا، ادم شككاثد، د

  .  دثع دلعاهاهدلدحت دم ش ط  دل  ا  لغراي غالبرع قارث  دل  لبا، د لرع اعثم 
( أ  عككثث دلحككادث  دل  ا رككع دل  رتككع فكك   هطعككع دلزدارككع بلككغ 0ل ككا رتضكك   كك  دلجككثا  )

 هسكبع %  ك  إج كال  عكثث دلحكادث   ا رلك،0083حاثركا   بهسكبع  رلك،  0766خ   فت ة دلث دسع 
 هاصككن تجككااز، أهاككا بكك  0206-0200 دلفتكك ة خكك   دلحككادث  أعككثدث ج لككع  كك % 32 تجككااز،

دلتكادل   بره كا  علك % 0386ا% 0383 بلغك، بهسكبع 0206ا 0200 عكا   خك   دلحادث  عثث
 أعلككك  حاثرككا   حركك  سككجل، 0070%  ابعككثث بلككغ 0683 رلكك، هسككبع حككادث  دإلاصككابا، دلبلرغككع 

 عثث ج لع   % 686 بهسبع 0200 عام ف  لا  اأقلاا  %0683اا   0227 عام ف  لاا هسبع
أ ا حادث  دإلاصابا، دلبسكرطع فعكث  .0200 عام خ   دلزدارع  هطعع ف  دل سجلع دل  ا  حادث 

  %    إج ال  عثث دلحادث  دل سجلع فك   هطعكع دلث دسكع3083حاثرا   بهسبع  3202بلغ عثثاا 
ضككك د  دل اثركككع دلتككك  لكككم رت تكككي عهاكككا أركككع % فعكككث  رلتاكككا حكككادث  دأل00بره كككا دلهسكككبع دلباقركككع ااككك  

 أض د  بش رع. 
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 في منطقة الزاوية:  المرورية الحوادث أسباب
  ااسكبابأاقكث تعكثث، ادلتزدركث   بامسكت  د رعت ر  حكادث  دلطك   أحكث دل شكال  دلتك  تتسكم 

سكباي ا كا دختلفك، دأل  ف ل اادأل ك ادألاقكا، دلة ان باخت ن دلحادث  اقاع سبايأتختلن حر  
تلكك دلحكادث   سكاد فك  اقكاع دلعهاص  دأل دإلهسا  اا  أاتعثث، رج   لرر     دلباحرر  عل  

 :دل  ا رع دلحادث  أام أسباي رل   اافر
 البشر : العامل -1

  فعكث أشكا ، بعكح دلطك   علك  دلحكادث   سكببا،  ك  هسكبع ألبك  دلبشك ى دلعا ك  ر رك 
اككود  ارشكك  ( 15)%  كك  أسككباي دلحككادث 60-62أهكك  ر ركك  هسككبع تتكك داح  ككا بككر   إلكك دإلحاصككاررا، 

 .اة هترجع عثم دلتعرث بأهة ع دل  ا  ادلع  ا، دإل شاثرعادل شر   ادل لاي  دلسارع سلاك دلعا  
 عكثة اهكاكا غالبا   كا رلكا  دلسكار  اكا دل سكؤا  دألا  عك  دلحكادث  دل  ا ركع   :السائق - أ

 دلزدركثة لالسك ععدل ك ا   هة كع أل  خالفتك    هاكا دلحكادث  اقكاع فك  دلسكار  تسكبي  كثى تبر  اصا 
 غرك  دلكثا د  أا بسكبي  ادلتاكا  افعكثد  دلسكرط ة علك  دلسكرا ة خااصكع بكر  دل ك داعر  ادلعااصك ر 

فكك   أا دلسككر     اعككثم دلت اكك  عهككث دل هعطفككا، ادمجترككاز دلخككاطأل لل  لبككا، دألخكك ىدلهةككا  
 عكثم أا   لبع ادل  لبكا، دلتك  أ ا اكااعثم ت ك دل سافا، دل حثثة بر  دل   علد دتجاه دلط ر 

 بعكح لكثى دل ك ا   دلكاع  هسكبع أ  تكثه  ل كاادلع  كا، دل  ا ركع.  دلضكاررع د،دلتعركث باإلشكا  

 عثم  إحر    دل  ا  حادث  أسباي    تعث قلع دل اا ة ادلخب ة دلت  رت ت  باا دلسار ا دلسارعر  

ه  ادلعركام بسكلالرا، خاطركع اقادعكث دلط رك  آثدي دلسكلر ع  تجكاا    دلعركاثة بعادعكث دلسكار  تعركث
دلسك عع دلزدركثة أا غرك  دل  ر كع علك  دلطك     حرك  تتسكبي دل  لبا، قراثة ف  التساب  ادلتاا ل

 .(16)ف  رل  دلافرا، دلهاج ع ع  حادث  دلسر  بأهحاو دلعالم
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ادلتككك دخرص ( عكككثث دل خالفكككا، دل  ا ركككع دلتككك  سكككجل، فككك  قسكككم دل ككك ا  0اربكككر  دلشكككل  )
ألككن  خالفككع  322دلتكك  بلككغ إج الراككا  ككا رعككا ي  كك   0202-0222ب هطعككع دلزدارككع خكك   دلفتكك ة 

-0200  ا رع. ل ا ر حة دمهخفاح دلحاث ف  أعثدث تلك دل خالفكا، خك   دلفتك ة دل  تكثة  ك  
م بسكككبي دمهفككك ، دأل هككك  دلكككو  تعاهرككك  دل هطعكككع اعكككثم   دعكككاة قادعكككث اآثدي دل ككك ا  اعكككث 0202

 علراكا رلكا  دلسكار  دلتك  حالكع جاهكي إلك  اود دات ام  جا  ش طع دل  ا  بضبط تلك دل خالفا،.

ل حاثرككا، با ركك  دمهشككغا   دلت لرككز  فعككثد   ادلتكك  تسككبي تشككتر، دمهتبككاه ا لل  لبككع قراثتكك  أرهككاو
اصكحرع  لةك ان قاركث دل  لبكع تعك حأا     أا دلعركاثة ل سكافا، طارلكع ادلسكا  اقلكع دلهكامدلااتفركع
 دألثاركع أا أا دل خكث د، دل سكل د، تكأرر  تحك، دل  لبكع رعكاث قكث أهك  أا   ر ع  غر  هفسرع أا طا رع

 دل هاسكي دلفعك   ث فك  دتخكاو دلتكأخ . إضكافع إلك   حت ك   ك ا   حكاث  إلك  رع ضك    كا  دل ها كع

 عهكث الكولك باكا   فكاجأل حكثا  خلك  عهكث   لبتك   ك  تعا لك  فك  دلسكار   ك  دلسكلرمغرك   ادلتعكثر 

    ا  .دل حاث دل اقاع إل  رؤث  دأل   دلو   د خ ر  دلسارعر  قب     اطا ر   اة ف    ادجات 
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 .0202-0222( عدد المخالفات المرورية المسجمة في قسم المرور بمنطقة الزاوية 0شكل )

 
مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب

 .2221المرورق بيانات غير منشورةق 

دلتك   0202-0222ادعت اثد  عل  سج ، قسم دل  ا  ادلت دخرص ب هطعع دلزدارع للفت ة 
سكببا    هاككا تجكااز دلسك عع دل عكك  ة قاهاهكا   ادختكك د   02اصكهف، أسكباي دلحككادث  فك  دل هطعكع إلكك  
اكككك ة لككككر    اعككككثم تككككاف  شكككك اط دأل كككك  ادل تاهككككع  اشكككك ي دإلشككككا ة دلح كككك دو ادسككككتع ا  دألهككككاد  دل ب

دل سل د، ادل ؤر د، دلععلرع  ادستع ا  دلااتن دلهعا   ادلعاد   دلجاركع ادلطبرعركع  اغر اكا. اافعكا  
لتلك دلسج ، دتض  أ  أغلبرع حادث  دل  ا  فك  دل هطعكع ت جك  أسكباباا إلك  دلسك عع دل ف طكع  

حاثركا   بره كا  ر ك  فعكثد  دلععك  هترجكع  7766دلبكالغ عكثثاا  %    ج لكع دلحكادث 63ادلت   رل، 
%  ك  ج لكع دلحكادث   أ كا دلحكادث  دلتك  ت جك  إلك  بعركع 387ش ي دل سل د، اتهكاا  دل خكث د، 

 (.0%  ل ا اا  بر  بالجثا  )0080دألسباي دألخ ى فعث شلل، 
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 .0202-0222ترة ( أسباب حوادث المرور المسجمة في منطقة الزاوية خالل الف0جدول )

 دلهسبع دلعثث أسباي دلحادث 
 1511 170 دلعراثة بحالع سل 

 11511 1117 تجااز دلس عع دل ع  ة قاهاها  
 71511 111 أسباي أخ ى

 700500 1111 دل ج اع
مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب

 .2221المرورق بيانات غير منشورةق 

دلتك   دلخاطركع دلتاصك فا،قكث رلكا  سكبي دلحكاث  دل ك ا   هكاتج عك  بعكح  :الراكـب -ب
 لا اصكفع دل جاا ة لابادي دل لاي دستخثدم عثم  هاا  دل  لبع ف  مجلاسا أرهاو يادل ل ع  اصث ت

 أا للهكزا  دل خاصاصكع دل حطكا، ا ركعإث دلاكم ألاعكثم  دلكبعح تجااك ا  دل  لبكا،  ك  دلهكزا  عهكث
 ادل ك داعر  دألطفكا بعكح  تك كاقكث رلكا  سكبي دلحكاث  دل ك ا    .دلعكام دلهعك  دل لكاي لاسكارط

 إلك    كا رع ضكامف  دألف دح ادل هاسبا، دمجت اعركع  خااصع دل  لبا، هادفو     ؤاسام رخ جا 

 أرهاو دلت لرز ع  دهتباا  ااص ن دلسار  دهشغا ف     إضافع إل  أ  دل دلي قث رلا  سببا  دلخط 

 .دلعراثة
 اقكاع  ك  تضك   د دل جت ك  فركا، ألرك  اكم  دل شكاةسكبع، دإلشكا ة إلك  أ   :المشـاة -ج 

 للط رك  سكاو دسكتخثد ام أ  ولكك  سكادو بالهسكبع لحكادث  دلافركا، أا دماصكابا، دل  ا رع دلحادث 

 اقكاع فك  ي دل شكاة تسكب تبكر   كثى اصكا  عكثة ااهكاك للخطك   سك  تام رعك ح أ  شكأه   ك 

أا عبكا  دلط رك  ثا  دلتألكث  ك  ح لكع اسكار   دل شكاة  عبكا  ب  ك د، دلتعركث عكثم  رك   دلحكادث 
شكغالاا دأل اصكفع علك  دل تجكالر  دلباعكع أا دل حك ، أاصكحاي اتعكث    دلهعك  فك  دمتجكاار  اد 
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 دألطفكا  لعكي الكولك  دل اصكرن  ك  بكثم   دلط رك  مسكتخثدم دل شكاة جكألل  ر   دلكو  ببضكارعام  دأل ك 
   ا رتسبي ف  داصابتام بالحادث  دل  ا رع. لام وارام إا ا  هترجع دلط قا، عل الااام 

 :الطريق -2

  فرك   جكا  دل ؤركعا  ضكرع  حرك   ك  فك  حكث ودتك  دلط رك إلك   دل  ا  حادث  بعح تعاث
 دلحف ركا،  هترجكع بجاهبك فرك  أا  ا ثى اجكاث دلعادرك  ادلحفك   ستعر ا    تع جا  أا لا  إود اطبرعت 

  لافرعدل ضاوةدم اجاث عثم  ا د شاثرع ع  ا، اإشا د، أ اجاث عثمدلاصراهع  ا  أع ا  تسبباا دلت 
 عهكث دلسكلرم دلتخطكرط غراي إل  باإلضافعم  دلتاص رأخطاو  ف  دل ت رلع دلاهثسرع دلعرايأا بسبي 

 .(17)دلط   إهشاو
 

 :المركبة -3
 فهر كا دل  لبكع فجاازركع   للحكادث دل سكببع دلعاد ك  سلسكلع فك  دلاسكرط دلعا ك  دل  لبكعتعكث 

 عاد ك  ت رك  دألعطكا   ك ا كثى دمات كام باصكراهتاا اخلااكا دلط قكا،  احالتاكا دلفهركع  علك  للسكر 
دلطك    فعكث تلكا  عركاي دلسكرا ة اعكثم  طابعتاكا لل اداصكفا، دلفهركع  حكادث  دلس  ع  ك  ف   ا ع

تعككث  كك  دألسككباي ا دو دلحكككادث   للفحكككص دلككثا   إخضككاعاا عككثماشكك اط دأل كك  ادل تاهككع  أا 
  ك  دلتألكث اعكثم زجكاجدل سكحا،اا  ادإلهكا ة دل لكاب خل  ف   دل  ا رع  اتتلخص  ر  تلك دلعراي

 إلك  باإلضكافع  دلسكار  رجالك  قكث دل  لبكع  رلاهرلرع ف  خل  اباا أ دلاادو اضغط س  ع دإلطا د،

سادو    حر  دلاز  أا دلحجم دلت  تفعثاا دلتادز  عهث دلسر   دلشاحهع تح لاا دلت  دلزدرثة دلح الع
 عل  دلط قا،. 
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 لعوامل الطبيعية:ا -4
بككالط ر  تت ركك  فكك  دلةكك ان دلطبرعرككع دلتكك  رعكك  فراككا دلحككاث   مسككر ا دأل ح دل حرطككع 

سكككادو لاهككك، جبلركككع أا سكككالرع  أا دلةككك ان دل هاخركككع ادلعاد ككك  دلجاركككع اةككك ان دلعركككاثة ا عكككثد  
دإلضككاوة ابخااصكككع دلفتككك ة دمهتعالركككع بككر  دللرككك  ادلهاكككا   فعكككث رتعكك ح سكككارعا دلسكككرا د، فككك  بعكككح 
 ة دألحرا  أرهاو قراثتام عل  دلط   لة ان تتسبي ف  دهخفاح  ثى دل ؤرع  ر  دأل طكا  دلغزرك

ادلضككباي دللررككن ادلعاداصككن دل  لرككع. دأل كك  دلككو  رع قكك  ح لككع دلسككر   اقككث رككؤث  إلكك  حككادث  
  ا ركككع. ابكككال جاع إلككك  سكككج ، حكككادث  دل ككك ا  فككك   هطعكككع دلزداركككع دلتككك  سكككجل، خككك   دلفتككك ة 

دتض  أ  حادث  دل  ا  تتازع بهسي  تسكاارع تع ربكا  بكر  فاصكا  دلسكهع  أ  أهك   0222-0202
ع بككر  دلحككادث  دل  ا رككع ادخككت ن فاصككا  دلسككهع؛   ككا رعلكك   كك  ثا  اككود دلعا كك  م تاجككث ع قكك

 عا هع بالثا  دلو  رلعب  دلعا   دلبش   فك  حكادث  دل ك ا   مسكر ا ثا  قاركث دل  لبكع د لركع فك  
 اقاع تلك دلحادث .

 اآلثار المترتبة عمى حوادث المرور في منطقة الزاوية.

 األشخاص: إصابات -1

 لكالج احعلك  دألشكخاص دل ك ا    دلحككاث  رخلفاكا دلتك  دلجسكثرع با،دإلاصكا اتشك  

دل  لبككع ادلعااككا، دلثدر ككع احككام، دلشككل   ادللسككا  دلع رعككع بككالج اح  كك ا  ددلبسككرطع   ادلخككثاق
 .دلهاصف  أا دللا   افعثد  دلودل ة ادهتااو  بالافاة

ع فكك   هطعككع أشككا ، دحاصككاررا، قسككم دل كك ا  ادلتكك خرص إلكك  أ  حككادث  دل كك ا  دل سككجل
%  ككككهام ت داحكككك، 70شخاصكككا    02072هككككتج عهاكككا إاصككككابع  0202-0222دلزداركككع خكككك   دلفتككك ة 

%  أ ا اصغا  03سهع هسبع  30سهع  بره ا  ر      تزرث أع ا ام ع   30-00أع ا ام  ا بر  
 .(18)%00دلس  فعث  رلاد هسبع 
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( أ  دتجاه أعثدث داصكابا، دألشكخاص رأخكو هفكد دتجكاه  هحهك  أعكثدث 3ارشر  دلجثا  ) 
شخاصككا   رككم دتخككو،  772هحككا 0222دلحككادث  هفسكك   إو بلككغ عككثث إاصككابا، دألشككخاص فكك  عككام 

شخاصكا   تغرك  بعكثاا دمتجكاه  306حكادل   0220دتجااا  هحا دمهخفاح  إو بلغ عثثام ف  عام 
عل  دلتادل   بره ا حكث   0202ا 0222شخاصا  خ   عا    630ا 663إل  دم تفاع  سج   

إاصابع اولك لاسباي دلت  ولك ، سكابعا   شكاث بعكثاا  066 سج    0200اباط  فاجأل ف  عام 
 060بإاصككابع  0206عككثث دإلاصككابا، توبككوبا  بككر  د تفككاع ادهخفككاح  فبلككغ أثهكك  حككثاثه فكك  عككام 

 . 0202   جثرث حت  عام  شخاصا   تخود  بعثاا دتجااا  هحا دم تفاع

 ( أعداد إصابات األشخاص الناتجة عن حوادث المرور في منطقة الزاوية.3جدول ) 

 دمج ال  إاصابا، دلبسرطع إاصابا، دلبلرغع إاصابا، افرا، دلسهاد،
2000 11 74 518 660 

2001 17 85 430 586 

2002 11 67 428 560 

2003 11 52 412 529 

2004 11 59 402 525 

2005 11 64 301 417 

2006 11 110 407 579 

2007 770 46 537 693 

2008 11 83 544 723 

2009 711 97 651 873 

2010 771 93 637 842 

2011 11 32 194 288 

2012 711 54 345 544 

2013 711 37 263 442 

2014 711 47 297 477 

2015 711 25 255 111 

1071 700 47 161 101 

1071 17 20 71 711 
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 دمج ال  إاصابا، دلبسرطع إاصابا، دلبلرغع إاصابا، افرا، دلسهاد،
1071 11 26 123 101 

1071 11 70 191 110 

1010 701 79 178 111 

 70111 7345 1267 7111 دل ج اع

مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب
 .2221المرورق غير منشورةق 

( تهاع آرا  إاصابا، دألشخاص دلهاتجع ع  دلحادث  دل  ا رع 3ل ا رتض     دلجثا  )
 كا بكر  حكام،  0202-0222دل سجلع فك  قسكم دل ك ا  ادلتك دخرص ب هطعكع دلزداركع خك   دلفتك ة 

دزاا  أ ادح حادل  إل  دلافرا، ادماصابا، دلبلرغع ادماصابا، دلبسرطع. فعث أث، حادث  دل  ا  
سككهع  30-00خكك   دلفتكك ة دل ككولا ة  ألركك   كك  هاصككفام ت داحكك، أع ككا ام  ككا بككر   شخاصككا   0206

. (19)%32سككهع فعككث  رلككاد تع ربككا  هسككبع  30%  أ ككا  كك  تزرككث أع ككا ام عكك  07دلككور   رلككاد هسككبع 
  حرك  تجكااز، 0222اسج  ألب  عثث لافرا، دلحادث  دل  ا ركع خك   دألعكادم دلتك  تلك، عكام 

افاة ف  دلعام دلادحكث  دأل ك  دلكو  رؤلكث  كا ت ك، دإلشكا ة إلرك   ك  زركاثة حالع  032خ   بعضاا 
أعثدث دلحادث   بسبي ضعن دلجاهي دأل ه  اعكثم دلتعركث بإ شكاثد، دلسك  ع دل  اركع دلتك  تحكثث 
دتجااكا، دلسكر  ادلسك عا، ثدخك  اخكا ج دل ككث   ادلسك  دلعاهاهركع للحاصكا  علك  تك خرص دلعرككاثة  

 م بال اداصفا، دلفهرع لل  لبا، د لرع.إضافع إل  عثم دملتزد
( إلكك  تازركك  حككام، دلافرككا، دلهاتجككع  كك  دلحككادث  دل  ا رككع فكك   هطعككع 3رشككر  دلشككل  )

دلافركا،  عكثثدلزدارع  ا بر  افرا، دلسارعر  اافرا، دل لاي اافرا، دل شكاة  حرك  ر حكة د تفكاع 
م، دلافرا، بسكبي حكادث  دل ك ا  حالع افاة  ا رل، تع ربا  هاصن حا 630بلغ   بر  دل شاة دلو
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  حر  زدث، أعكثدث افركا، دل شكاة 0203ا 0200  ا0200ا 0223ا 0220ا 0222ف  أعادم 
 . 0203ا 0200ف  دلعام خ   عا    شخاصا   62ع  

 .0202-0222( توزيع حاالت الوفيات الناتجة حوادث المرور في منطقة الزاوية 3شكل )

 
مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات ســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةقالحــوادثق ق تحقيــق المصــدر: مكتــب

 .2221المرورق غير منشورةق 

% 63% ا72  اتجككااز، 0220ا 0223سككجل، أعلكك  هسككبع لافرككا، دل شككاة فكك  أعككادم 
حالكع افكاة علك  دلتكادل     كا رؤلكث  00ا 62   ج لع افرا، دلحكادث  فك   هطعكع دلزداركع دلبالغكع 

  حرك  بلغك، هسكبع افركا، دل  ا ركع دلحكادث  اقكاع  ك  تضك   د دل جت ك  ركا،ف  اكم ألرك دل شكاةأ  
%  ك  ج لكع افركا، دلحكادث  دل سكجلع فك   هطعكع 3083هحكا  0202-0222دل شاة خ   دلفتك ة 
 حالع افاة. 0206دلزدارع دلبالغ عثثاا 

 007حكككادل   0202 -0222بلغككك، أعكككثدث افركككا، دل لكككاي دل سكككجلع خككك   فتككك ة دلث دسكككع 
% فككك  عكككام 00ا 0220% فككك  عكككام 02حالكككع افكككاة. اقكككث ت داحككك، هسكككبع افركككا، دل لكككاي  كككا بكككر  
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 السنوات
 وفيات السائقين وفيات الركاب وفيات المشاة
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 0200   ج لع افرا، دلحادث   حر  ر حة دلزراثة ف  أعكثدث افركا، دل لكاي بعكث عكام  0220
 حالع.  00إل   0206را   للهاا عاث، ل هخفاح ف  عام حالع سها  32دلت  بلغ، ألر     

%  كك  ج لكككع افرككا، دلحكككادث  فكك   هطعكككع 3286أ ككا افرككا، دلسكككارعر  فعككث بلغككك، هسككبتام 
حالع افاة خ   فت ة دلث دسكع  ار حكة دلزركاثة فك  أعكثدث افركا، اكوه دلفركع  722دلزدارع ابعثث بلغ 

 0203حالكع افكاة خك   عكا    70ا 06دلسكارعر    حرك  سكجل، حكام، افركا، 0200بعث عام 
علكك  دلتككادل     ككا رؤلككث  ككا سككبع، دإلشككا ة إلركك   كك  تاقكك  دلتزدرككث فكك  أعككثدث دلحككادث  فكك   0200ا

  هطعع دلث دسع.
بلككغ عككثث دإلاصككابا، دلبلرغككع دلهاتجككع عكك  حككادث  دل كك ا  فكك   هطعككع دلزدارككع خكك   دلفتكك ة 

إاصككابا، دل شككاة ادل لككاي ادلسككارعر   ل ككا اككا  إاصككابع  تازعكك، بككر  0076حكادل   0222-0202
(. اقكث شكلل، إاصكابا، دل شكاة دلهسكبع دأللبك  خك   أغلكي فتك د، دلث دسكع  حرك  3 بر  بالشكل  )
 37%  ككك  ج لكككع دإلاصكككابا، دلبلرغكككع خككك   فتككك ة دلث دسكككع. اقكككث بلغككك، أعكككثدثام 33 رلككك، تع ربكككا  

  بتسكجر  0227أاجاكا فك  عكام   بثأ، بعثاا فك  دم تفكاع حتك  ااصكل، 0222شخاصا  ف  عام 
 03 سكجلع   0226حالع إاصابع بلرغع  ركم دهخفضك، دإلاصكابا، دلبلرغكع بكر  دل شكاة عكام  72هحا 

  0202إاصكابع بلرغكع فك  عكام  02حالع إاصابع   ا لبر، بعثاا أ  د تفع،    جثرث حتك  بلغك، 
  دل هحهك  بكثأ رأخكو حام، إاصابع بلرغع بكر  دل شكاة  إم أ 6بتسجر   0200اأقلاا لا  ف  عام 

 حالع إاصابع لل شاة.   02هحا  0202دتجااا  هحا دم تفاع  حر  سج  ف  عام 
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 0202-0222( اتجاهات منحنى إصابات الحوادث البميغة في منطقة الزاوية 4شكل )

 
مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب

 .2221ورق بيانات غير منشورةق المر 
أ كككا دماصكككابا، دلبلرغكككع بكككر  دلسكككارعر  ادل لكككاي فعكككث لاهككك،  تعا بكككع خككك    عةكككم فتككك د، 

 333ا 362دلث دسككع  ابهسككبع قا بكك،  بكك  إج ككال  دإلاصككابا، دلبلرغككع للكك   ها ككا  ابلككغ إج الرا ككا 
ابع بلرغكع بكر  إاصك 02بعثث ااص  إل   0226حالع إاصابع عل  دلتادل   اسجل، أع اا ف  عام 

 . 0202حالع إاصابع بلرغع بر  دلسارعر  ف  عام  33دل لاي  ا
( بلغ عثث دإلاصابا، دلبسرطع هترجكع حكادث  دل ك ا  فك  3ابال جاع إل  براها، دلجثا  )

حالككع إاصككابع  سككجل، أع اككا فكك  عككا    6330هحككا  0202-0222 هطعككع دلزدارككع خكك   دلفتكك ة 
 0200حالككع علكك  دلتككادل   اأقلاككا لاهكك، فكك  عككام  700ا 736دلتكك  ااصككل، إلكك   0202ا 0222

 .حالع إاصابع 194ابعثث ااص  إل  
( تازركك  دإلاصككابا، دلبسككرطع دلهاتجككع عكك  حككادث  دل كك ا  دل سككجلع بعسككم 0ربككر  دلشككل  )

أ  دإلاصابا، لاه، أقك  بكر  دل شكاة  هاكا  0202-0222دل  ا  ادلت دخرص ب هطعع دلزدارع لفت ة 
 033ا 033ااك   0202ا 0222بر  دلسارعر  ادل لاي  اقكث سكجل، أعلك  قر كع لاكا فك  عكا   
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 السنوات
 إصابات بليغة للسائقين إصابات بليغة للركاب إصابات بليغة للمشاة
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دل   ااككا  ككا ر لكك    حةتكك  لككولك بالهسككبع إلاصككابا، دلسككارعر  ادل لككاي  علكك  دلتككا حالككع إاصككابع 
اولك أل  اكور  دلعكا ر  سكج  فرا كا أعلك  عكثث للحكادث  فك  دل هطعكع خك   فتك ة دلث دسكع  بره كا 

 02حكككث  تحسككك  فككك  عكككثث دإلاصكككابا، دلبسكككرطع بكككر  دل شكككاة  سكككج   عكككثثد  بلكككغ  0206فككك  عكككام 
حالكع علك   02ا 30طع للسارعر  ادل لاي خ   دلعام ودت  حام، فعط. اسجل، دإلاصابا، دلبسر

 دلتادل .
 .0202-0222( توزيع حاالت اإلصابات البسيطة نتيجة حوادث المرور في منطقة الزاوية 5شكل )

 
مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب

 .2221ورةق المرورق بيانات غير منش

 اآلثار االقتصادية: 

إ  د را  دمقتاصاثرع دلهاج ع ع  دلحكادث  دل  ا ركع م تتاقكن عهكث فعكث دلطاقكع دلبشك رع  
اث  أام عهاص   ك  عهااصك  دإلهتكاج ااكا عهاصك     فا  تؤث  إل لبر ة دقتاصاثرع آرا  د اهاكب  

حادث  دل  ا  عااكا،  سكتثر ع تعرك  دلفك ث عك  هترجع  ا،فلرر د   ا تت ك دإلاصاب  ع  لادلعدلعاى 
إود عل هكا أ  ألرك  دلفركا،  اتب ز دل شللع بشل  ألرك  اضكاحا  أثدو دلع   ادل ساا ع ف  دإلهتاج  

كا للحكادث   ك  اكم فك    30-00دلشكباي امسكر  ا دلكولا  فك  دلفركع دلع  ركع  ك   سك دلع  رع تع ض 
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 السنوات
 إصابات بسيطة سائقين اصابت بسيطة ركاب إصابات بسيطة مشاة



 بريبش عمي مولود. د ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
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ا ك  ركم ت تفك  هسكبع دإلعالكع   حادث  ف  دل هطعكع  %    ج لع إاصابا، دل70دلور   رلاد    عا ا  
 رهفعك   كا أا  دلعا كع فك  دل ستشكفرا، دلثالكع تهفعك   كا سكادو دإلاصكابا، اتزركث  عاكا تلكالرن عك ج

هترجكع  دلخكاص دل كا  ضكراعد ركا  دمقتاصكاثرع لكولك  تشك  ل كا  دلخااصكع. دل ستشكفرا، دألف دث ف 
 حادجزبسبي تحطرم اتلسر   دلعامدل ا   اث  إضافع إل  اهفعا، اصراهتاا  اتلفاا  دلسرا د، تاشم

شا د، دللا باو اأع ثة دلط    دل  ا .  اد 
بلكككغ عكككثث حكككادث  دل ككك ا  دلتككك  هكككتج عهاكككا أضككك د   اثركككع فككك   هطعكككع دلزداركككع خككك   فتككك ة 

 76دلككككو  بلككككغ  0226حكككاث   سككككج  أع اككككا فككك  عككككام  622حككككادل   -( 0دلجككككثا  ) -دلث دسكككع 
رشككر  إلكك  أ  د رككا  دمقتاصككاثرع ادألضكك د  دل اثرككع م تشكك   فعككط حككادث   حككاث   غركك  أ  دلادقكك 

بكك  تشكك   لككولك دلحككادث  دلتكك  ت تككي علراككا إاصككابا، لاشككخاص  حركك  تشككر    دألضكك د  دل اثرككع
 دل تضك  ة هترجكع دل  لبكا، عكثث إلك  أ  -( 3جكثا  ) -براها، قسكم دل ك ا  ادلتك دخرص بالزداركع 

اااصكل، قر كع ق سكرا ة 02076بلكغ  0202-0222  ك فتك ة دل  خك  فك  دل هطعكع دل ك ا  حكادث 
 أعلك  سكج  0202ا 0222  عكا  أ  رتضك  لركا  ثرهكا  لربك . ا  78303دألضك د  بكألر   ك  

%  كك  ج لككع قر ككع 07دلتكك  تجككااز،  لرككا  ثرهككا  لربكك   دلتكك   رلكك، تع ربككا   اثرككع أضكك د  قر ككع
ل  لبكا، دل تضك  ة  ك  دلحكادث  دلبكالغ أقك  عكثث ل 2017عكام سج دألض د  خ   فت ة دلث دسع. ا 

اولككككك ت اشكككرا  كككك   هحهككك  أعككككثدث  .ألكككن ثرهكككا  070  ابعر كككع أضكككك د  ااصكككل، إلكككك    لبكككع 020
 دلحادث  دل  ا رع ف   هطعع دلزدارع. 

 االجتماعية: اآلثار -0

فلرر د   ا تؤث  إاصابا، دألشخاص هترجع   دلللفع دمجت اعرع لحادث  دل  ا اتت ر  ف  
  أف دثاكا ألحث س ةدأل خسا ةتت ر  ف     باش ة اغر   باش ة دجت اعرعإل  آرا   دل  ا رع حادث دل

ا  دألسك ة تلكك علك  دلخسكا ة عارك  ألسك ت  فكإ  اكا دلفك ث اكود عهكث ا رلكا ا   لك  دل جت ك  خسكا ة اأرض 

 اتلكك .(20)ادلحكز  د مم إلك  دلحكادث  دل  ا ركع تكؤث  ل كا  عرلاا  فعثد ألر  ض  د  هترجع  ستلا 

علك   سكلبرع دهعلاسكا، لاكا أ   اثر كا  ل كا عهاكا دلتعبرك  ر لك  م دإلهسكاهرع دل شكاع  ادألحاسكرد
 فكر ل تعكو  تكادف  دلبراهكا، عك  اكوه دلهفعكا، رعار  دألس ة. ال ا  بسي افاة دل فعاث وا  سلالرا،



   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك الزاويـــــــة منطقــــــــة في المـــــــرور حــــــــــوادث
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زدث، أعككثدث  ؤشكك  أعككثدث دلافرككا، ادلج حكك  لثدلككع لعرككاد اككوه دلهفعككا،  ف عكك ان أهكك  لل ككا دتخككاو 
 .دلافرا، ادلج ح  دلهاج ع ع  حادث  دل  ا  زدث، اوه دلهفعا، ادلعلد اصحر 

 .0202إلى  0222المركبات المتضررة بالحوادث في منطقة الدراسة وقيمة األضرار بالدينار الميبي لمفترة ( 4جدول )
  ج اع قر ع دألض د  بالثرها  دللرب  دل  لبا، دل تض  ة دلسهع

0222  762 326022 
0220  700 366322 
0220  333 070022 
0223  066 067322 
0223  300 062602 
0220  360 060722 
0227  730 363022 
0226  766 323302 
0226  633 323222 
0222  223 022022 
0202 602 020222 
0200 063 002222 
0200 372 302222 
0203 326 002222 
0203 333 067222 
0200 326 060222 
0207 303 030222 
0206 020 070222 
0206 026 032222 
0202 363 060022 
0202 320 026222 
 7303022 02076 دل ج اع

مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب
 .2221المرورق بيانات غير منشورةق 
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 التوزيع الجغرافي لحوادث المرور في منطقة الزاوية:
ابال جاع  .تازر  حادث  دل  ا  بتازر  شبلع دلط   اطبرعع تلك دلط   اتاصهرفاا ر تبط

إلكك  سككج ،  لتككي دلتحعركك  بعسككم  كك ا  دلزدارككع لتحثرككث  ادقكك  دلحككادث  دل  ا رككع دتضكك  أهكك  م 
ت رلك، ا   ه كا حكثث، افعكا  لتاصكهرن شكبلع دلطك   فك  دل هطعكعد  ا   لحاث دراجث تحثرث ثقر  ل لا  

ادلحكادث  علك    ادلحكادث  علك  دلط رك  دلسكاحل   دل خطط دلحضك   لل ثرهكع ف  دلحادث  ثدخ 
 (.     0احادث  دلط   دلز دعرع ل ا  بر  بالجثا  )  احادث  دلط   دلف عرع  دلط   دل ررسع
 .0202-0222توزيع حوادث المرور في منطقة الزاوية خالل الفترة  (5)جدول 

 رارعدلهسبع دل  دلعثث  لا  دلحاث  دل  ا  

 19.0 1267 ثدخ  دل ث 
 37.1 2476 دلط ر  دلساحل 
 13.0 870 دلط   دل ررسع
 7.1 473 دلط   دلف عرع
 23.8 1592 دلط   دلز دعرع

 100 6678 دل ج اع
مــن واقــع ســجالت حــوادث  احصــائيات الحــوادثق قســم المــرور والتــرخيص بالزاويــةق تحقيــق المصــدر: مكتــب

 .2221المرورق بيانات غير منشورةق 
ألر  هسبع لحادث  دل  ا  دلتك     ر  رتض     دلجثا  دل شا  إلر  أ  دلط ر  دلساحل  

حر  سج  فراكا اقكاع   رل  حادث  دل  ا دلت   رل،   اقع، ف  دلهطا  دإلثد   ل هطعع دلزدارع
جكاو بعكثاا فك   .للرافع ح لع دلهع  علك  اكوه دلط رك    ار ج  ولكا    ا ر ا  حاثر 0362ألر     

 رلك، تع ربكا   بك  دلحكادث  دل  ا ركع  إو سكج  فراكا دلتاصهرن دلحادث  عل  دلطك   دلز دعركع دلتك  
  ار جك  ولكك للكا  دلطك   دلز دعركع ت رك  أطكا  شكبلع للطك   فك  ا    ا رك ا  حاثرك 0202ألر   ك  

دل هطعع  بسبي دتساع دل ساحا، دلز دعرع  إضافع إل  طبرعع اوه دلط      حر  قلع دتساعاا  
اقلع دإلشا د، ادلع  ا، دل  ا رع باا. ف  حر  جكاو، دلطك   ثدخك  دل ثرهكع فك  دل  تبكع دلرالركع  



   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك الزاويـــــــة منطقــــــــة في المـــــــرور حــــــــــوادث
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%  ككك  إج كككال  عكككثث دلحكككادث  فككك  دل هطعكككع  ت اكككا 02  بهسكككبع ا    ا رككك ا  حاثرككك 0076بعكككثث بلكككغ 
حكككاث  خككك   فتككك ة  662ابعكككثث بلكككغ   %03دلحكككادث  دلتككك  اقعككك، علككك  دلطككك   دل ررسكككع  بهسكككبع 

خااصكع أهك  رك بط  كا بكر    بر  دلغهم دلو  رشاث ح لع لررفكع -دلث دسع؛ ا   أا اا ط ر  دلزدارع 
 هطعكع دلجبك  دلغ بك   ك  جاكع أخك ى  اقكث سكجل،  ابرهاكا ابكر   جهاي اش ا  دل هطعع    جاع

حاثركا  علك  اكوه دلط رك  هكتج عهاكا  36اقكاع  0222احثة دلتحعر  بعسم دل  ا  بالزدارع فك  عكام 
شخص  هام إلاصابا، بلرغع ابلغ عكثث  00  اتع ح ا  شخاص 03تاف   هام  ا  شخاص 66إاصابع 

 37هحككا  0202سككاا فكك  عككام   لبككع. ل ككا سككج  علكك  اككوه دلط ركك  هف 32دل  لبككا، دل تضكك  ة 
دلبلرغككع   شخاصككا  إاصكابا، ت داحك،  ككا بكر 32شخاصككا   اداصكابع  30حاثركا    ا ركا  أسككف  عك  افكاة 

 .(21)  لبع 72ادلبسرطع  اتض   

 النتائج: 

هحكا  0202-0222بلكغ عكثث دلحكادث  دل  ا ركع دلتك  سكجل، فك   هطعكع دلزداركع خك   دلفتك ة  .1
   عام.حاث  ل 333سها   طحاث   ب تاس 7766

دتخو  هحه  حادث  دل  ا  فك   هطعكع دلزداركع دتجااكا  توبكوبا  بكر  دم تفكاع ادمهخفكاح  فعكث  .2
  ا  حاثركك 033بتسككجر   0222حككاث   اسككج  أع اككا فكك  عككام  303هحككا  0222سككج  عككام 

 سج   أق  عثث لاا  0200  الله  شاث دهخفاضا  حاثد  ف  عام 0202ف  عام  ا  حاثر 006ا
 حاث  بسبي دألحثد  دلسراسرع دلت  شاثتاا دلب ث. 063ااا 

حاثرككا  أا  ككا ر ركك  هحككا  بكك   0766بلككغ عككثث دلحككادث  دل  ا رككع دل  رتككع فكك   هطعككع دلزدارككع  .3
حككاث    0070% ابعككثث 0683غكع إج كال  عككثث دلحكادث  بره ككا  رلكك، حكادث  دإلاصككابا، دلبلر

حكككاث   ا رلككك، حكككادث  دألضككك د   3202% ابعكككثث 30ل، أ كككا دإلاصكككابا، دلبسكككرطع فعكككث شكككل  
 %.00دل اثرع 

إلك  دلعهاصك  دلبشك   حرك  رشك   اكود  دلزداركع ر جك أام أسباي دلحادث  دل  ا رع ف   هطعع  .4
دلشكباي  بكر    لبكا،دل قركاثة فك  ادلتاكا  دلزدركثة دلسك عع أهة كع دل ك ا   رك  دلعهاصك   خالفكع
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اتجااز دلس عع دل حثثة قاهاها  سكادو فك  دلطك   دل ررسكع أا دلطك   دلز دعركع أا ثدخك  دل كث   
 %.06%    عثث دلحادث  ف   هطعع دلزدارع  بره ا  رل، بعرع دألسباي 63دلت   رل، 

%  ككهام ت داحكك،  70شخاصككا   02062هككتج عكك  حككادث  دل كك ا  فكك   هطعككع دلزدارككع إاصككابع  .5
 إاصابع سهارا .  022سهع اب عث  بلغ ألر      30-00أع ا ام  ا بر  

تهاعكك، آرككا  إاصككابا، دألشككخاص دلهاتجككع عكك  حككادث  دل كك ا  فكك  دل هطعككع  ككا بككر  دلافرككا،  .6
%  ككهام 07حالككع افككاة   0206دلافرككا،  ادإلاصككابا، دلبلرغككع ادإلاصككابا، دلبسككرطع  فبلككغ عككثث

حالككككع افككككاة سككككهارا  خكككك   دلفتكككك ة  032سككككهع  اب عككككث   30-00فكككك  أع ككككا  ت داحكككك،  ككككا بككككر  
0222-0202  . 

 ر كك  دل شككاة ألركك  دلفرككا، تضكك  د   كك  اقككاع حككادث  دل كك ا   فعككث  رلككاد هاصككن حككام، افرككا،  .7
ارعر  فعكككث بلغككك، هسكككبتام أ كككا افركككا، دلسكككحالكككع افكككاة فككك  دلعكككام.  62حكككادث  دل ككك ا   اب عكككث  

 . %    ج لع افرا، دلحادث 32

إاصككابع   0076دلهاتجككع عكك  حككادث  دل كك ا  فكك   هطعككع دلزدارككع بلككغ عككثث دإلاصككابا، دلبلرغككع  .8
 حالع إاصابع. 72بتسجر   0227%  لا  أع اا ف  عام 33شلل، إاصابع دل شاة  هام 

سككرا ة   02076لزدارككع هحككا بلككغ عككثث دل  لبككا، دل تضكك  ة هترجككع حككادث  دل كك ا  فكك   هطعككع د .9
  لرا  ثرها  لرب . 783اااصل، قر ع دألض د  دل اثرع إل  ألر     

رشر  دلتازر  دلجغ دف  لحادث  دل ك ا  فك   هطعكع دلزداركع إلك  أ  دلط رك  دلسكاحل  شكاث  .10
%  كك  ج لككع دلحككادث  دل  ا رككع فكك  دل هطعككع  تلتاككا 36حاثرككا    ا رككا   ابهسككبع  0362اقككاع 

 %.02%  أ ا دلحادث  ثدخ   خطط دل ثرهع فعث  رل، هسبع 03رع بهسبع دلط   دلز دع

  التوصيات:
 ولكك اركتم دل ختلفكع دل جت   ش در  اولك بالت لرز عل   ض ا ة هش  دلرعافع ادلتاعرع دل  ا رع -1

 دلتاعركع بك د ج ط رك  اعك  ادل عك اوة  دل  رركع ادل سك اعع دل ختلفكع دإلعك م اسكار  ط رك  عك 

 دل تاسكطع ا  دلكز ادل عااككث ادلللركا، دلجا عكا، الكولك دل كثد د  هاسكبع فكك دل  دل  ا ركع

 دلتث ري.



   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك الزاويـــــــة منطقــــــــة في المـــــــرور حــــــــــوادث
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تطبركك  دلععابككا، علكك  رككع ا دل  ا  عا، دلتشكك رادللككادر  ا  هة ككعدأل تطبركك ضكك ا ة دلتشككثرث فكك   -2
 دلتك  ساسكرعدأل عاعكثةدل   ألهاكا ت رك  خالف  أهة ع دل  ا  ا حاسبع    تتل    ه  دل خالفكع

 .دلعا ع دلط قا،عل   دأل   اتحعر  دل  ا رع دلحادث  دلحث    ف  تسام

 . دمات ام باصراهع دلط   اتجارزاا باللاحا، ادلع  ا، دم شاثرع ادلتحور رع -3

  اجاث قادعث براها،   ا رع ت لك  دلبكاحرر   ك  ث دسكع اكوه دل شكللع بشكل  ألرك  ثقكعض ا ة  -4
جكك دو دل زرككث  كك  دلث دسككا، ل ع فككع لا كك  دل تغركك د، دل تا  علعككع بككالحادث  دل  ا رككع ل سككتفاثة د 

اضككك ا ة دمسكككتفاثة  ككك  هتكككارج اكككوه دلبحكككا  ادلث دسكككا، عهكككث اضككك  دلخطكككط دل  ا ركككع  . هاكككا
ةكككاا ة  إرجكككاث أفضككك  دلاسكككار  دلعل ركككع للحكككث  ككك سكككبر   ادلخطكككط دل تعلعكككع بإهشكككاو دلطككك   فككك 

 دلحادث  دل  ا رع.

اصكك ،  كك  أجكك  دلتخفرككن  كك  حككثة ضكك ا ة دلت لرككز علكك  دلبهرككع دلتحترككع لشككبلع دلطكك   ادل اد -5
دزثحككام دلح لككع دل  ا رككع علراككا  ركك  تغرركك   سككا  دلط ركك  دلسككاحل  دلككو  رختكك   دل ثرهككع  كك  

 دلش   إل  دلغ ي اهعل  جهابا  لل هاط  دألق  لرافع.

عةكم دلطك   دلتك  سكجل، أعكثدثد  لبرك ة فك  دلحكادث  دمات ام بال قابع دل  ا رع علك  دلطك    ف -6
مسكر ا دلجكزو  ك  دلط رك  دلسكاحل  دل  تكثة  ك    ع م تخض  لل قابع دل  ا رعدل  ا رع دلجسر

   دل ثخ  دلش   ل ثرهع دلزدارع احت  دإلشا ة دلضاررع جاث درم.
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