
حول تبادل الخبرات بشأن جمع ونشر احصاءات النقل البري والسكك الحديديةالعمل اإلقليمية ورشة 
إحصاءات حجم حركة املرور على الطرق 

ديسمبر 8-10



املقدمة  

:تشمل ورقة العمل املقدمة من قبل مملكة البحرين على عدد من املحاورمتمثلة في

(يئيةسياسة النقل الوطنية، سياسة النقل املشترك ، السياسات الب) احتياجات املستعملين 1.

طرق جمع البيانات املعتمدة في مملكة البحرين2.

االحصائيات التي يتم نشرها في قطاع النقل 3.

املفاهيم والتعاريف املطبقة 4.

احتياجات بناء القدرات 5.



املستعمليناحتياجات :الثانيالبند 

اتإحصائيوفق،االستراتيجيةاملحاور و السياساترسمفياملروريةاالحصاءاتساهمت•
حواليوبمعدل2020ينايرشهر خاللمسافر ماليينثالثمنأكثر عبور بلغتالتيللحدوداملركبات

 مسافر ألفمائة
 
التيباتاملركإحصائيةووفق.فهدامللكجسر لهيئةطبقاالجسر علىيوميا

242واليحمنالفترةنفسفيالطريقعلىواملستخدمةاملرخصةاملركباتعددتضاعفسجلت
سنويةزيادةوبمعدل2019العامبنهايةمركبةألف753منأكثر إلى2003العامفيمركبةألف
%5يفوق 

اليومفيمركبةمليون 2.8يعادلبمااملروريةالحركةمعدلرصدفياملروري املسحاسهمكما•
العامةالشوارعلشبكة

معايير فيهاتوفر طرق توفير هدفهااالستراتيجيةرسمفياملروريةواالحصائياتاالرقامأسهمت•
املروريةوالحوادثاالزدحاماتمنوتخففاملروريةالسالمة



احتياجات املستعملين:البند الثاني

Authority Involved

1. Review Congestion Pyramid
2. Ensure Resources and Budgets are 

available
3. Obtain Private Sector Funding
4. Set up inter Ministry/Directorate 

Steering/Working Group to oversee 
Land Use Transport Planning

1. Start & complete Land Use Transport Planning
2. Incorporate Public Transport Nodes and services 

into new Developments
3. Establish procedures for obtaining Developer 

Contributions
4. Enforce Land Use Zoning

• Cabinet
• Ministry of Works, Affairs & Urban Planning
• Ministry of Transportation and 

Telecommunications

• Private Sector

1. Increase marketing and publicity
2. Review & consolidate existing bus routes, bus stops & 

frequencies
3. Identify pinch points & develop measures to ensure 

reliability of buses
4. Progress an LRT route in coordination with the Land Use 

Transport Planning  & Model Development
5. Study Develop Policy on Semi Public Transport

• Ministry of Transportation and 

Telecommunications

• Ministry of Works , Affairs & Urban Planning
• Ministry of Finance
• Ministry of Education
• Private Sector

• Ministry of Works , Affairs & 
Urban Planning

• Ministry of Finance
• Tender Board
• Private Sector

1. Review Traffic Signal Cycle Times
2. Implement additional parking meters
3. Enforce parking controls  and ‘on the spot’ fines
4. Amend Vehicle Registration Fees to encourage Electrically Powered 

and Low Emission Vehicles

• Cabinet
• Ministry of Finance
• Ministry of Interior
• Ministry of Works , Affairs & Urban Planning
• Ministry of Education

• Cabinet
• Ministry of Works, Affairs & Urban 

Planning
• Ministry of Interior

• Ministry of Transportation and 

Telecommunications

• Civil Service Bureau

1. Review  Registration Fees and  consider 
Certificate of Entitlement

2. Develop Parking Strategy
3. Develop Freight Strategy

• Cabinet
• Ministry of Works , Affairs & Urban Planning
• Ministry of Interior
• Ministry of Transportation and Telecommunications

• Civil Service Bureau

• Traffic Technical Commission

1. Construct Planned road Network

السياسات الحكومية

لالتخطيط املتكامل الستخدامات األراض ي والنق

(35%)

إنشاء شبكة نقل عام موثوقة وسريعة 

(20%)

توسعة وتطوير شبكة الطرق العامة 

(20%)

سياسات مرورية 

واقتصادية وتخطيطية 

(15%)

التحكم املروري 

والبيئي وأنظمة النقل الذكية

(10%)

Priorities املروريةاالزدحامات هرم استراتيجية التخفيف من

CONGESTION



احتياجات املستعملين:البند الثاني

(%35بنسبةاملروريةاإلزدحاماتخفضفييساهم)للنقلالوطنيةالسياسةرسمفياملرور إحصائياتتوظيف

منوذلك%35بنسبةتقليلهعلىالعملاملروري االزدحامحجمأوضحتالتيالعامةاالدارةو االشغالوزارةمنكلتصدرهاالتياالحصائياتوفق•
.العامةاملواصالتبشبكةلربطهاوذلكالجديدةاملخططاتفيالخدميةواملراكز العامالنقلمحطاتإدراجخالل

املخطط العام لشبكة الطرق  األراض يستخدامات ال املخطط العام  املخطط العام لشبكة النقل العام ناملخطط الهيكلي العام ململكة البحري



املستعمليناحتياجات :الثانيالبند 

تركاملشالنقلالسياسةرسمفياملرور إحصائياتتوظيف
(%20بنسبةاملروريةاإلزدحاماتخفضفييساهم)

دارةاال و االشغالوزارةمنكلتصدرهاالتياالحصائياتوفق
العملو املروري االزدحامحجمأوضحتالتيللمرورالعامة

:خاللمنوذلك%20بنسبةتقليلهعلى

اتاإلزدحامخفضفييساهم)وسريعةموثوقةعامنقلشبكةإنشاء•
(%20بنسبةاملرورية

عامةطرق شبكةتوفرعلىتعتمدفّعالةجماعيةنقلشبكةإنشاء•
.عاليةإستيعابيةطاقةوذاتقوية

استخداممنالتحول لتشجيعمناسبةجماعيةنقلشبكةإنشاء•
املروري االزدحاموتخفيفالخاصةاملواصالت



املستعمليناحتياجات :الثانيالبند 

فييساهم)املشتركالنقلالسياسةرسمفياملرور إحصائياتتوظيف
(%20بنسبةاملروريةاإلزدحاماتخفض

:العامالنقلشبكةوتطوير لتعزيز واالتصاالتاملواصالتوزارةخطط

باصاتأعدادإسطول لزيادةخطةواالتصاالتاملواصالتوزارةلدى
لتغطيةالخطوطعددزيادةباص(250)إلىباص(100)منالعامالنقل
 (%75)حواليمنأكبر سكانيةرقعةوخدمةأوسعشبكة

 
منأكثر إلىحاليا

النقلباصاتمستخدميعددمضاعفةبهدفإجراءاتعدةعبر (90%)
 راكبألف(17)حواليمنالعام

 
 راكبألف(40)أكثرإلىيوميا

 
.يوميا

 واالتصاالتاملواصالتوزارةقامت
 
إعدادمناقصةبترسيةمؤخرا

ذلتنفيالخاصالقطاعإلشراكاستشاري وتعيينالجدوى دراسات
ثالثةملتشوالتي(املترو)الخفيفةالقطاراتمشروعمناألولىاملرحلة
.كيلومتر(29)حواليأطوالبمجموعخطوط



املستعمليناحتياجات :الثانيالبند 

MTT Planned lines 

up to  2055
Length = 336 Km   

24 BRT Lines

BTM Base Future Model
BRT Lines
LRT Lines
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6

MTT Planned 

lines 

up to  2055
Length = 191 Km 

46 Bus Line

MTT Planned lines 

up to 2055

(%20سبةبناملروريةاإلزدحاماتخفضفييساهم)املشتركالنقلالسياسةرسمفياملرور إحصائياتتوظيف



املستعمليناحتياجات :الثانيالبند 

بنسبةاملروريةاإلزدحاماتخفضفيتساهمالذكيةالنقلأنظمةتوظيفو البيئيةالسياسةرسمفياملرور إحصائياتتوظيف
10%)

وبالتاليبيئيالالتلوثمنتحدالتيالبيئيةالسياساترسمفيساهمتاملروريةواالحصائياتالضخمةالبياناتتوظيفأن
االقتصاديةاإلنتاجيةتحسين

اقبةمعلىالتركيز معاململكةفياالستراتيجيةالطرق شبكةعبر الذكيةالنقلأنظمةتقنياتتوظيفعلىالعمل املرور حركةر
اقعيالوقتفيبهاوالتحكم اقبةكاميراتبإستخدامالو اقبةونظاماملرور حركةمر وأجهزة((UTMCاملرورحركةإدارةمر
.(VMS)املتغيرةالرسائلوعالماتالتلقائيةالحوادثعنالكشف

Fah

ad 

Csw

y

A
l 
F

a
te

h
 

H
w

y

GD

T

H

U

B

املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة



املستعمليناحتياجات :الثانيالبند 

بنسبةاملروريةاإلزدحاماتخفضفيتساهمالذكيةالنقلأنظمةتوظيفو البيئيةالسياسةرسمفياملرور إحصائياتتوظيف
10%)
فعاليةحسينتتقنيةتطبيقتماملروراألعلىاملجلستوجيهعلىبناء  •

(SCOOT)"سكوت"بنظامالضوئيةاإلشارةاشتغال

بعضمنالقريبةالضوئيةاإلشاراتبينبالتنسيقالنظاميقوم•
زمنقليللتكثافةاألكثر املرور حركةأمامخضراءضوئيةموجةلتوفير 

.الضوئيةاإلشاراتبيناملتكرر التوقفأو االنتظار 

االنتظار زمنبتقليلالنظامتشغيلمعاملرور حركةإحصائياتبينت•
يابيةانسعلىاإليجابياألثر لهكانمماالطرق شبكةعلى%20بنسبة
.املرورحركة



فحص املركبات-طرق جمع البيانات :البند الثالث

عام للمنهجيةوصف •

مووون تووواري  تقووووم اإلدارة العاموووة للمووورور بفحوووص املركبوووات بشوووكل دوري حيوووث إن املركبوووات الخفيفوووة يوووتم فحصوووها بعووود مووورور خمسوووة سووونوات

سووونوي مووون قبووول إسوووتخراجها وخسوووتخدامها علوووى الطريوووق ، أموووا املركبوووات االخووورى كاملركبوووات الثقيلوووة والووودراجات الناريوووة فيوووتم فحصوووها بشوووكل

يووتم فحصووها اإلدارة العامووة للموورور، بحيووث إن املركبووات التووي التجتوواز الفحووص يمنووع إعووادرة تجديوود تسووجيلها لوودى اإلدار  العامووة للموورور ، ف

.الطريقباملركبة ، وذلك للحفاظ على سالمة مستخدمي مر  أخرى للتأكد من إصالح املالك للخلل املوجود 

البياناتمصادر •

فحووص بنظووام حيووث أن املوظووف املخووتص يقوووم بفحووص املركبووة ويووتم تسووجيل نتيجووة ال.  السووجالت اإلداريووة التابعووة لووعدارة العامووة للموورور

.اإلدارة

:نطاق التغطية•

.بات الغير وطنيةبحيث اليتم فحص املركفحص املركبات املسجلة باإلدارة العامة للمرور بمملكة البحرين ،يتم :الوطنية املركبات ▪



2019لعام رسم بياني توضيحي ملجموع املركبات التي تم فحصها خالل ا

41953
38329

43045 44530

37550 36628

45122

35835 36966 38377

30614

35143

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

عدد املركبات 

فحص املركبات-طرق جمع البيانات :البند الثالث



2  .
الوصف العام للمنهجية•

تسجيلي تعداد 2020البحرين بتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملباني واملنشآت تقوم –

نطاق التغذية •

(يتم اخذها من االدارة العامة للمرور )دول مجلس التعاون جميع املركبات املسجلة في البحرين بما فيهاتشمل –

البياناتمصادر •

استخراج بيانات التعداد مفصلة حسب العمر والجنس والجنسية يتم –

املؤشرات التي يتم استخراجها من التعداد•

الشارعمعدل التزاحم في –

لألسر ات ركبعدد امل–

عدد املركبات حسب الجنسية–

السكنيةفي الوحده ركباتعدد امل–

إجمالي عدد املركبات حسب املالك –

إجمالي السيارات حسب مالك السجل التجاري –

:يةالتعدادات السكان-طرق جمع البيانات :البند الثالث



الوصف العام للمنهجية•
ة الداخلية بمملكة يتم تسجيل بيانات العابرون على الحدود البرية ململكة البحرين والتي تتم عن طريق جمارك جسر امللك فهد التابعة لوزار –

.البحرين

نطاق التغطية •
.جميع املركبات التي تعبر عن طريق جسر امللك فهد سواء القادمة أو املغادرة من مملكة البحرين–

مصادر البيانات•
.ل إدارة الجماركالعابرون على جسر امللك فهد بتسجيل عدد املركبات والركاب او شاحنات البضائع بشكل يومي من قباستخراج بيانات يتم –

التي يتم استخراجها املؤشرات •
.والشاحنات القادمة إلى مملكة البحرين بحسب جنسية املركبة عن طريق جسر امللك فهدات ركبعدد امل–

.املركبة عن طريق جسر امللك فهدعدد املركبات والشاحنات املغادرة من مملكة البحرين بحسب جنسية –

.لركاب القادمون أو املغادرون عن طريق الحدود البريةعدد ا–

.جمالي عدد املركبات التي تعبر الجسر خالل الشهر أو العامإ–

وديةالحداملسوح -طرق جمع البيانات:البند الثالث



طرق جمع البيانات:البند الثالث

البيانات الضخمة، والتصوير بواسطة االقمار : املستمدة أو املكملة من مصادر وأساليب بيانات جديدة أخرى  .6
ذلكاالستشعار، وما إلى وأجهزة االصطناعية، ونظم املعلوما ت الجغرافية، 

للمنهجيةعام وصف •
ة، وعلدددى أبدددرز وجددد  األنظمدددة املتكاملدددة مدددع التكنولوجيدددا الجديددددة إلدددى رفدددع مسدددتوى الدددويي والعمدددل علدددى التدددزام السدددائقين بدددالنظم املروريددداسدددتخدام تهدددد  •

اجية االقتصاديةوبالتالي تحسين اإلنتاملرورية ووقت الرحالت ورفع مستوى السالمة املرورية والحد من التلوث البيئي دحاماتالتقليل من اإلز 

البياناتمصادر •
وأجهزة الكشدف عدن الحدوادث التلقائيدة وعالمدات ( (UTMC، كاميرات مراقبة حركة املرور ونظام مراقبة إدارة حركة املرور شبكة أنظمة النقل الذكية •

(.VMS)الرسائل املتغيرة 

:نطاق التغطية-•
الطرق الرئيسية في مملكة البحرين•



51%

49%

2019مجموع املركبات العابر  على جسر امللك فهد خالل العام 

املركبات القادمة املركبات املغادرة

وديةالحداملسوح -طرق جمع البيانات:البند الثالث



وديةالحداملسوح -طرق جمع البيانات:البند الثالث



وديةالحداملسوح -طرق جمع البيانات:البند الثالث



إحصاءات النقل 

2019-2004املركبات املسجلة املستخدمة والجديدة وامللغاة  

رخص السياقة املصدرة حسب نوع الرخصة 

حوادث اإلصابات واالصابات والوفيات 

لحادث الحوادث املرورية الخطرة مصنفة بحسب االسباب الرئيسية ونوع ا

الحوادث املرورية الخطرة حسب املنطقة ونوع الحادث



إحصاءات النقل 

السواق والركاب واملشآة املصابون مصنفون بحسب درجة خطورة اإلصابة والنوع 

بة املصابون من سواق املركبات والركاب واملشاة حسب فئات السن ودرجة خطورة االصا

املخالفات املرورية حسب نوع املخالفة 

حركة الطائرات والركاب والشحن فى مطار البحرين الدولى 

حركة الركاب فى املنافذ الجوية والبحرية والبرية 

طوال الطرق 



تسجيل المركبات

وصف عام للمنهجية•

و ة  إلح ووكقإل  و إل وويإلممووةإلد  ووتدرإلمحإلدا  
ا
ةنووة إللووجإلد  ووبإلدا  تقوو اإلدارد اإلدامة وومإلار ووتح إلجلووكلإلمووبةإلادووةإل ت موومإلدة ووةاإلمحإل هووك  راإل ووكقإلل كألفرووةإلموو درد

إلداهبأل إل ي
 
د إلم درإل ددا كمرقمإلجةا ت ممإلف إلجرو  إلدا ت مومإلمحإلارد  مإلداكةجممإلاإلرد اإلعيإلطر قإلدانظةاإل إلح كقإلتحة ثإلدا  ةنة إلجحهبإلداكغير ةنتإلتغ ير

هإل ...  ممقإلدا ةاكإلحعن دنهإلحغير

إلدارد اإلدامة ومإلار وتح إلحدوةح إلحورةراإلدالحو   ةإلم إل ي
 
إل  ر ومإلدامحور يإلمموةإلم إلفهوبةإلف ي

 
حدا ر  ومإلحا  وة إلالإليه لإلجق ةراإلميإل ت ممإلعو إلداروتفإلف

. د  مةاإلارة

البياناتمصادر •

.داهبأل إلدارد  مإلداكةجممإلاإلرد اإلدامة مإلار تح 

إلا وووكقإللكوووة مإلد  وووبإلدا  ةنوووة إلدا كمرقوووهإلجةا ت مووو ي
حل  مإلحإدوووةد إلحووورةراإل ر  ووومإلجح وووثإل قووو اإل   وووسإلمهوووقإلدالهوووب ةإلجلوووكلإل روووسإل نظوووةاإلدا وووتح إلداا وووي 

.ا ةا رة

:نطاق التغطية-•

دا طن مإلدا ت مة إل▪ 

إل :تقإلت   ةإل ه  ة إلا  مإلدا ت ممإلجحهبإلنوعإلح بقإلدا ت ممإلحداغتضإل نرةإل إلحتقإلتصن لرةإل ةاكةلي
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تصنيف املركبةاألنواعلالتسلس

1
سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويارة 

الخاصة
 بما في ذلك قائدها ، وتكون هيئة

 
لوى تصوميمها لسسوت عوهي املعدة لالستعمال الشخص ي، وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد ال يزيد على أثني عشر شخصا

شكل سيارة نقل ركاب

2
سوووويارة نقوووول
خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواص 

للركاب

 وأنواعها
 
:وهي املعدة لنقل الركاب ، وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد يزيد علي اثني عشر شخصا

وواب - ، ويقتصووور ، وهوووي املعووودة لنقووول املووووظفين والعووواملين لووودي مالوووك السووويارة وعائالتوووه أو لنقووول طلبوووة املووودارس(بووواص خووواص ) سووويارة نقووول خووواص للركو
.استعمالها على األغراض املخصصة لها دون غيرها

.سيارة سياحية، وهي املعدة للرحالت أو للسياحة-

3
سوووويارة نقوووول

خاص

وهي املعدة لنقل األشياء والحيوانات و البضائع أو غيرها من األشياء وتقتصر على االستعمال الشخص ي

4
سووووويارة ذات 
اسوووووووووووووووتعمال 

خاص

. شوياءقل األشخاص واأل السيارة املعدة لالستعمال في غرض خاص بصفة دائمة وال تستعمل في غير  ، وال يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في ن
، وورش سوووووووويارات إطفوووووووواء الحرائووووووووق، وسوووووووويارات اإلسووووووووعاف، وسوووووووويارات نقوووووووول امليووووووووا  ونووووووووزح املجوووووووواري، وسوووووووويارات التصوووووووووير السووووووووسنمائي والتلفزيوووووووووني: ومثالهووووووووا
.املتنقلة ، وغيرها من املركبات التي ال يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل األشخاص أو األشياءالتصليح

.مركبة مزودة بمحرك آلي، مصممة لجر املقطورة ونصف املقطورة بعد ارتكاز جزء منها علي مؤخرتهاالقاطرة5

6
املركبووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
اإلنشووووووووووووووائية
والزراعية

افعووة، والجوورار وهووو مركبووة مووزودة بمحوورك لووم تصوومم آلوويكوول مركبووة آليووة تسووتخدم فووي العموول اإلنشووائي أو الزرامووي ومووا يتصوول بهمووا ، وينوودرج تحرهووا ارالت الر
تعبيود الطورق ائية أو للوضع عليها أية حمولة أو الستعمالها في نقل األشخاص، ويقتصر استعماله علي جر املقطورات وارالت وغيرهوا أو فوي العمليوات اإلنشو

.وصيانرها

مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخري املقطورة7
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تصنيف املركبةاألنواعلالتسلس

مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير علي الجرار أو السيارة أو القاطرة أو ارلة التي تجرهانصف املقطورة8

9
يارة ومعوودة مركبووة ذات لجلتووين أو أكثوور مجهووزة بمحوورك آلووي ، وقوود يلحووق بهووا سوولة أو صووندوق فووي شووكل عربووه ، ولسسووت مصووممة علووى شووكل سوو: الدراجة ارلية

.لنقل األشخاص أو األشياء

10
الدراجوووووووووووووووووووووووووووووووووة العاديوووووووووووووووووووووووووووووووووة 

(الهوائية )
شياء علي أن يلحوق مركبة ذات لجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل األشخاص، ويجوز استعمالها في نقل األ 

بها صندوق 

11

كون قيادتهوا علوى أية مركبة آلية معدة لالستخدام في سوباقات السويارات املحليوة والدوليوة بموجوب خطواب مون الجهوة املعنيوة بالسوباق ، وال يمسيارة سباق
رات فوي نقول ويتم نقل سيارات السوباق مون مكوان إلوي أخور بواسوطة رافعوة مورخص لهوا بوذلك، وال يصورح باسوتخدام هوذ  السويا.الطرق العامة

األشخاص أو غيرها من أغراض النقل األخرى 

12
مركبة يجرها حيوان أو إنسان ومعدة لنقل األشخاص أو األشياءالعربة

13
رك والباصوات تشمل دون حصر مركبات النقل الجمامي وسيارات األجرة وسيارات األجرة وسيارات األجرة تحت الطلب وسويارات النقول املشوتمركبات النقل العام

.هاوالحافالت والعربات والسيارات والدراجات ارلية محل التأجير والقطارات واملترو والشاحنات واملقطورات والقاطرات وغير 
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(العامة للمرورغير مطبق باإلدارة )تسجيل المربكات 

إل/يش ةإل▪  ي
 
داخة جالإليش ةإل ت مإلدا تح إلف

ع إلدارتفإلدا عتايش ةإل ت مإلدا تح إلالإل/يش ةإل▪ 

التكميليةاإلحصاءات االحتياجات من •

تواتر القراءات والشوائب ذات الصلة•

إل كقإلداكةم قإلع إلدا  ةنة إل ي
 
إل كقإلفهب ررةإلف ي

حذاوكإلامو ة إلدو راإلدا هوبرم إلداهبأل إلدارد  مإلداكةجممإلاوإلرد اإلدامة ومإلار وتح إلحدا كمرقومإلجةا ت موة دات 

إل كقإلدا  ةنة إل ي
إل يإلخألارة إللعةدرإلدا صةئ ة إلدا تح  مإلدا هكختدمإلحدات  ح  مإلاةحدعي

.م ن مإل ذاكحم إل  ةنة إلدا ت مة إلض 

..... (  مإل إلدنبإلدا ت ممإلحن عرةإل إلحز إلدا ت ممإل إلنوعإلدار:  ثةلإلاذاكإل)لمكألاإلدا  ةنة إلبشكةإلرح يإلاركأفةإل يإلترة قإلدا  ةنة إل كقإل➢

إلتحكوووةجإلللإلداكأفوووةإل ووويإلدوووحكرةإلللإلجموووةإل➢ ي
قإلفهوووب ةإلدا ت موووة إلدا   وووسإلدا خوووك إلجقهوووداكوووةم قإلعووو إل  ةنوووة إلدا ت موووة إل إل وووكقإلل موووةلإلدا  ةنوووة إلداوووت 

.حتصح حرةإلجةانظةاا كقإلداكأفةإل نرةإلدابة ةاإلدا هبرمإل

.أخطاء القياس •

دوليةالعلى الصعيد الوطني وكيفية مواءمتها مع التعاريف المعتمدة ذات صلة تعاريف :البند السادس 



:الطرق نتيجة الحوادث املروريةعلى الوفيات •

.أكثرمرورية غير متعمدة ينتج عنها وفاة شخص أو من املمكن تعريف  على أن  واقعة 

2019وحتى 2015حوادث الوفاة وعدد الوفيات للفترة من عام 

2019 2018 2017 2016 2015 السنة

63 44 52 47 76 حوادث الوفاة

65 48 55 50 84 الوفيات
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القدراتاحتياجات بناء :البند السابع 

إلع ر مإلد بإلدا  ةنة إل• ي
 
إلداةحا مإلدا رمقمإلف دا مة ير

إل نظ مإلدالمك د• ي
 
إلنظةاإلدانقةإلدا ك بإلف ي

 
دا لةه قإلحدالرامإلدا مك ةاإلف

إل بةلإلد بإلدا  ةنة إلدا كمرقمإلجةارتفإل• ي
 
د مةإلدا  ة مة إلداةحا مإلف



إلجةامحر يإلللإل هكو ة إلمع إل"  ي
"نتتق 

شكرا لكم


