
 ؿوجز اإلذارات اؾؿرورقة

 اؾعالؿات اؾموذقرقة

 اؾعالؿات اؾؿاـعة أو اؾمـظقؿقة   

 اؾعالؿات اإلرذادقة   

 اؾعالؿات األرضقة    



 (منعٌف ضد امىرأة ال ) ثحت شعار 

ثليه مجٌة ثىكيي امىرأة امعراكية في امشركة امعاوة منٌلل امبري 

 بامجٌسيق وع امىفوضية امعنيا محلوق االًسان  ًدوة ثثليفية بعٌوان 

 إعالم امشركة امعاوة منٌلل امبري

 اؾؿؼدؿة
 واؾؿشاةأجفزة ؼقؿة ؾؾموؽم ػي حرؽة ؿرور اؾؿرؽلات  بؿنابمةتعملر إذارات اؾؿرور 

 
تزوقرد  ن  أاؾمي ؿن اؾؿػمرر   ؿان واألاؾراحة لل ُدؿن أفم ـواعفا  أاؾعالؿات اؾؿرورقة بؿىمؾف عد ُتؽؿا 
طرالع  إاؾغاقة ؿن فذه اؾعالؿرات  ن أل..  ، واؾمزػقتضاءةاإلواؾشوارع بفا إضاػة اؾى اؾوواجز،  رقاؾُطجؿقع 

وحر رراً عؾررى ؿاـرراً أؽنرفررا أرق ودررفل اؾطُررأبال دررقؿا اؾيررا ؼقن  وترروجقففم اؾررى ؿؼا رردفم  -اؾهؿفررور
 . دالؿمفم

 
ال ُقيرمغـى عـره ػري     ُاجرزء إذرارات اؾؿررور    عملرر ُتإذارات اؾؿرور ػي اؾمؼؾقل ؿن حوادث اؾؿرور، حقرث  ياعد ُت

رق اؾطُر واؾؿرقح عؾى ؿن اآلؿن توػقر اؾيػر ؿؽـفا ُقبشؽل  وقح تلاعفا إاؾودقنة، وػي حال رق اؾُطـظم 
 . اؾؿرغوبوتؼؾقل اؾمأخر غقر  اؾووادث واؾود ؿن

  
ؿرن  ؽنرر  أأي  -ؿؾقون ذرى  ػري جؿقرع أـوراء اؾعراؾم       1,3تؼمل  ؽل عام ـوو رق اؾُطحوادث ن أذؽر وُق

.  اؾردخل ٪ ؿن فذه اؾووادث ػي اؾلؾدان اؾؿـىػضة واؾؿمودرطة  90ذىصقن ؽل دؼقؼة، وقؼع أؽنر ؿن 
ؿؾقرون   50أؽنرر ؿرن    ؼري ُؾػؼرد  . ؾؿؼمل األطػال واؾشلاب ػري اؾعراؾم  اؾر قس اؾيلب رق اؾُطحوادث عد وُت

اؾيقارة، أي أؽنرر ؿرن عردد ؼمؾرى اؾوررب اؾعاؾؿقرة األوؾرى أو         خمراعإاؾعاؾم ؿـذ رق ُطذى  حمػفم عؾى 
 . اؾعاؾؿقةبعض أدوأ األوبكة 

جدقدة تُضرا  إؾرى ؿؽرا ن درؾب وؼطرف      ؿاؽـة أ لوت اؿا بىصوص اؾووادث اؾؿرورقة ػي  اؾعراق ػؼد 
اؾعؿؾقات اإلرفابقة اؾمي طراؾمفم خرالل اؾعؼردقن األخقررقن،     ـات ؽؾؿاأرواح اؾعراؼققن بعد أن ؽاـت اؾصدارة 

 . اؾؿاضققنأضعا  أعداد ضواقا أعؿال اؾعـف واإلرفاب خالل اؾعاؿقن  3إذ تهاوزت أعداد ضواقافا 
باؾووادث اؾؿرورقة اؾمي تػمك بأرواح اؾعرراؼققن، إذ درهل    رتػاعُاإؿن أؽنر األعوام اؾذي ذفد  2021عدّ وُق

عؾى ضواقا اؾعؿؾقرات اإلرفراب    ـةؽاؾؿاؾممػوق فذه ،  ذىصُا 2152توػيّ عؾى إثرفا  ؿرورقُا ُاحادث 8286
   . أذىاص قوؿقُا  6  بوقاةػي اؾقوم تودي  حادثُا 22بؿعدل ،  ـموارواإلوحاالت اؾعـف 
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 (منعٌف ضد امىرأة ال ) ثحت شعار 

ثليه مجٌة ثىكيي امىرأة امعراكية في امشركة امعاوة منٌلل امبري 

 بامجٌسيق وع امىفوضية امعنيا محلوق االًسان  ًدوة ثثليفية بعٌوان 

 إعالم امشركة امعاوة منٌلل امبري

 اؾيا ق توذقر فو اؾعالؿات ؿن اؾـوع فذا ؿعـى

  ؿـادلة ؿياػة ؼلل اؾطرقق ػي خطر وجود عن

 وقصعب اؾىطر بفذا اؾيا ق قمػاجأ ال حمى

  إؾى وقيمدل . اؾوادث وؼوع ثم وؿن تالػقه

 أو اؾعالؿة ػي اؾؿوجود اؾرؿز خالل ؿن اؾىطر

  اؾعالؿات ؿع توضع إضاػقة ؾوحات وضع قؿؽن

 اؾعالؿة بقن اؾؿياػة ػقفا تنلت اؾموذقرقة

  توضح ؾوحات إضاػة ؿؿؽن وؽذؾك واؾىطر

  ؿن اؾـوع فذا ذؽل وقؽون اؾىطر ـوع ػقفا

 ؾألعؾى واؾرأس ؾألدػل ؼاعدته ؿنؾث اؾعالؿات

 تؽون ؾؾعالؿة واألرضقة اؾؾون أحؿر بإطار ؿواطُا

 . األدود باؾؾون واؾرؿز األبقض باؾؾون

 اؾعالؿات اؾموذقرقة
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 (منعٌف ضد امىرأة ال ) ثحت شعار 

ثليه مجٌة ثىكيي امىرأة امعراكية في امشركة امعاوة منٌلل امبري 

 بامجٌسيق وع امىفوضية امعنيا محلوق االًسان  ًدوة ثثليفية بعٌوان 

 إعالم امشركة امعاوة منٌلل امبري

 اؾعالؿات اؾؿاـعة  او اؾمـظقؿقة

ؿعـى فذه اؾعالؿة فرو ؿـرع اؾيرا ق     

أو ؿيمىدم اؾطرقق ؿن اؾؼقام بعؿرل  

ؿعقن قيمدل عؾقه ؿن اؾرؿرز اؾؿوجرود   

ػي اؾعالؿة ؾغر  تـظقم حرؽة اؾيرقر  

واؾؿرور وقؽون اؾرؿز عؾرى ذرؽل دا رري    

 .أحؿر ؿواط بإطار 
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 (منعٌف ضد امىرأة ال ) ثحت شعار 

ثليه مجٌة ثىكيي امىرأة امعراكية في امشركة امعاوة منٌلل امبري 

 بامجٌسيق وع امىفوضية امعنيا محلوق االًسان  ًدوة ثثليفية بعٌوان 

 إعالم امشركة امعاوة منٌلل امبري

 اؾعالؿات االرذادقة

و ؿعـى فذا اؾـوع ؿن اؾعالؿات فو إعطاء اؾيا ق  

بعض اإلرذادات أو اؾموجقفات أو ؿيمىدؿو اؾطرقق 

ؾمزوقرررردفم بقاـررررات ذات ـػررررع ؾفررررم وذؾررررك أثـرررراء  

اؾشرؽل اؾىرارجي ؾفرذا     وقؽرون . ؾؾطرقق إدمىداؿفم

اؾـرروع فررو ؿربررع أو ؿيررمطقل باؾـيررلة إؾررى ؾعالؿررات 

األبرقض قردل   براؾؾون  واؾرؿرز  أزرق اإلعالم تؽون بؾون 

عؾررى ـرروع اؾىرردؿات أو األؿرراؽن اؾمرري ؼررد قوماجفررا    

ؿيمىدم اؾطرقق وعالؿات اؾدالؾة تؽون عؾرى ذرؽل   

ؿيمطقل توضرح بفرا أبعراد وأدرؿاء اؾؿردن وأرؼرام       

إؾررى ؿدقـررة    اؾشرروارع واؾؿيرراػات اؾلاؼقررة ؾؾو ررول   

ػرري أبررقض بؾررون بؾررون أزرق واؾؽمابررة أخرررى وتؽررون 

باؾؾون األخضر واؾؽمابة باؾؾون اؾطرقق اؾيرقع وتؽون 

اؾر قية وباؾؾون اؾىارجقة واؾطرق اؾطًرق األبقض ػي 

اؾطًررق  األدرود ػري   براؾؾون  واؾؽمابرة  اؾلقج األ ػر أو 

 4 .اؾداخؾقة 



 (منعٌف ضد امىرأة ال ) ثحت شعار 

ثليه مجٌة ثىكيي امىرأة امعراكية في امشركة امعاوة منٌلل امبري 
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 اؾعالؿات االرضقة

اؾطرقرق بعرض اإلرذرادات أو اؾموجقفرات     وؿيرمىدؿو  ؿعـى فذا اؾـوع ؿن اؾعالؿات فو إعطاء اؾيرا ق  
اؾشررؽل اؾىررارجي ؾفررذا  وقؽررون. أو ؾمزوقرردفم بقاـررات ذات ـػررع ؾفررم وذؾررك أثـرراء ادررمىداؿفم ؾؾطرقررق

تشرقر اؾرى   أدفم اؾى باإلضاػة علارة عن خطوط ؿمؼطعة بؿياػات ؿمياوقة او خطوط ؿيمؿرة  اؾـوع
 .ؿعقن ؽل ؿـفا قشقر اؾى ؿوؼف باألؾوان اؾطرق ؿوددة   وتؽون ؿواؼف. ؿيارات وؿـعطػات اؾطرق 

 اؾلصرة
 ؽقؾو ؿمر 300 

 اؾدقواـقة
 ـا رقة
 ؿقيان
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 (منعٌف ضد امىرأة ال ) ثحت شعار 

ثليه مجٌة ثىكيي امىرأة امعراكية في امشركة امعاوة منٌلل امبري 

 بامجٌسيق وع امىفوضية امعنيا محلوق االًسان  ًدوة ثثليفية بعٌوان 

 إعالم امشركة امعاوة منٌلل امبري

 اؾعالؿات اؾضو قة
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 ؿوجز اإلذارات اؾؿرورقة

 ؿع توقات

 ؼيم اؾعالؼات اؾىارجقة واإلعالم


