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 ـةـــــمقدمــ

  

من دور مهم في مختلف النواحي  يؤديهلما  احد المظاهر الحضارية هأنواعالنقل على اختالف  نشاط يعتبر         
جم عنها من خسائر تبرز مسألة حوادث المرور وما ين وسائط النقل وأنواع أعدادالتوسع في  وإزاءاالقتصادية واالجتماعية 

 إنترى منظمة الصحة العالمية  إذ ادية تتفاقم خطورتها على االقتصاد الوطني بازدياد عددها ودرجة خطورتهابشرية وم
  أثبتتوقد  ،سنة   29و  5المتراوحة ما بين  األعمارالوفيات في العالم فيما يتعلق بفئة  أسبابحوادث المرور هي ثاني اآبر 

نسبة الحوادث المرورية الزالت  إنبالنسبة للدول المتقدمة في حين الحوادث ا في عدد دراسة منظمة الصحة العالمية تراجع
 إلى إضافةبين قتيل وجريح  عدد آبير من الضحايا تخلف الحوادث حيثالضعيف  أوللبلدان ذات الدخل المتوسط مرتفعة 

وبالتنسيق مع  وزارة الداخليةتقوم  الحلول المناسبة للحد منهاووضع ولغرض الوقوف على مسبباتها  الخسائر المادية ، 
  .  المرورية بإصدار تقرير شهري وسنوي عن الحوادثمديرية إحصاءات النقل واالتصاالت / الجهاز المرآزي لإلحصاء 

  
  تجمع البيانا إلية

  

التي تسجل في مراآز الشرطة  يتم جمع واستيفاء البيانات بواسطة استمارة شهرية وسنوية عن الحوادث المرورية
 آردستان من قبل وآالة الوزارة إقليمالمراآز والوحدة الجغرافية التابعة لها ولعموم محافظات البلد عدا  هذه ألرقام  تبعا
النقل  إحصاء مديرية /لإلحصاءمقر الجهاز المرآزي  إلىون الشرطة ثم ترسل الجداول ؤاحصاءش- لشرطة ون اؤلش

 .التقرير السنوي  صداروإواالتصاالت والتي تقوم بدورها بتدقيق البيانات 
  

  أهم المؤشرات والتحليالت اإلحصائية  
          

 )%24.8(مميت بنسبة  ثحاد)  2194( منها  2010خالل سنة  ثحاد)  8861( المرور المسجلةوادث ـعدد حلغ بـ -1
 يادة وبز 2009في سنة  ثحاد)  7452(  مقابل لكافة المحافظات،%) 75.2 (وبنسبة  ثحاد)  6667(  غير مميتو

 .%)18.9(هانسبت
 

مجموع  من% ) 46.3( بنسبة  ثحاد)  4102(  حيث بلغت 2010نسبة خالل سنة  أعلى االصطدام سجلت حوادث -2
(  سبةــبن ثادــح)  1011(    ثم حوادث االنقالب% )  41.3( بنسبة  ثحاد)  3661(  الدهستليها حوادث الحوادث 

  % ). 1.0(  حادث بنسبة)  87(  األخرى إما% ) 11.4
 
  بنسبة شخص)  1972(  الذآور منهم صشخ)  2508(  ب الجنســحس )الوفيات ( حوادث المرور ضحايا  عدد سجلت -3

 . من المجموع الكلي للوفيات%) 21.4( بنسبة  شخص )  536( واإلناث%) 78.6( 
  
(          م  ـمنه صشخ)  8996 (حوادث المرور المسجلة حسب الجنس ل)  اإلصابات( جرحى العدد  في حين بلغ  -4

   .من المجموع الكلي للجرحى%) 15.6( وبنسبة  اإلناثمن  صشخ)  1404( و%) 84.4( ذآور وبنسبة ) 7592
 
  السريعالطريق وعلى % ) 55.5( حــــادث بنســــبة )  4921( الطريـق الرئيسي على الواقعة سجلت عدد الحوادث  -5

وعلى % ) 17.9(       بةـــــبنس ثادــــح)  1590( ق الفرعي ــــلى الطريوع% )  21.1( بنسبة  ثحاد)  1866 (
 .من المجموع الكلي للحوادث % ) 5.5( بنسبة  ثحاد)  484( الطريق الريفي 

  
شهر  يليه% ) 9.9( ـبة ــادث بنســــح)  877(  أيلولشهر  جلــس فقد األشهرالمسجلة حسب عدد حوادث المرور  أما -6

 إما% ) 9.5(      بةـــــوبنس ثادــــح)  843( تشرين الثاني  هرـشثم % ) 9.6( بة ـــــوبنس ثادــح)  853(  حزيران
  .من المجموع الكلي للحوادث  % )71.0( وبنسبة  ًثحاد)  6288(  بلغت األشهربقية 
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(   الغروب في إما% )  69.5( بنسبة  ثحاد)  6154(  النهارالواقعة خالل  حسب حالة الضياء سجلت الحوادث -7
)  803(   لـــــالليوخالل % ) 9.5( بنسبة  ثادـح)  840(  الشروقوخالل % ) 12.0( بنسبة  ثحاد)  1064

 . من المجموع الكلي للحوادث % ) 9.0( بة ــبنس ثًاادـــح
  

( بنسبة  ثحاد)  6021( حيث سجلت  السائق وقوع الحوادث آانت بسبب احد مسببات  إننتائج التقرير  أظهرت -8
 ثحاد)  611(    المشاةبب ـوبس% ) 15.5( بنسبة   ثحاد ) 1369( نسبة وبسبب السيارة  أعلىوتمثل %) 67.9

 .من المجموع الكلي للحوادث % )  9.7( بنسبة  ثحاد)  860(  بلغت األسباببقية  إما )%6.9( بنسبة 
  

) 29-24( الفئة العمرية سائق ضمن) 2866( بلغ حيث قسائ) 11164( عدد السواق المشترآين في الحوادث  سجل -9
وبنسبة  بالحوادث  قسائ) 2396(نسبة للسواق المشترآين في حين اشترك  أعلىوتمثل  %)25.7(سنة وبنسبة 

 %)18.3(سنة وبنسبة ) 23-18(ضمن الفئة العمرية  قسائ) 2047(و سنة) 35- 30(ضمن الفئة العمرية  %)21.5(
 . يمثل بقية الفئات العمرية من المجموع الكلي للسواق%) 34.5(بنسبة  قسائ) 3855(و
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المجموعاخرىالدهساالنقالباالصطدام

730396106082194مميتة

33726152601796667غير مميتة

410210113661878861المجموع

المجموعاخرىالرآابالمشاة السائقالسيارةالطريق

585136960216111581178861

المجموعريفيفرعيرئيسيسريع

1866492115904848861

 جدول رقم ( 2 )
اجمالي المؤشرات الرئيسة الحصاء حوادث المرور لسنة 2010

طبيعة الحادث

عدد الحوادث 
حسب الخطورة

التفاصيل

عدد الحوادث حسب اسباب الحادث

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموعليلنهارغروبشروق

840106461548038861

الفئة العمريةالتفاصيلالعددالنوعالتفاصيل

      فأقل5638صالون
18-52123استيشن
24-26129حقلية
30-109035باص

36-96541بيك اب
42-11847فان

48 - 86653لوري
54 - 10959معدات زراعية

فأآثر1222دراجات
اخرى374اخرى

المجموع11164المجموع

عدد الحوادث حسب حالة الضياء

1527
869
385
250

عدد الوسائط والسواق حسب النوع والفئات العمرية

العدد

11164

عدد الوسائط 
المشترآة في 

الحوادث حسب 
النوع

عدد السواق 
المشترآين في 
الحوادث حسب 
الفئات العمرية

141
279

404
2047
2866
2396

17

60
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المجموعاخرىدهسانقالباصطدام 

832382742161972ذآور

1481232650536اناث

9805051007162508المجموع

78124945641490ذآور

130751400345اناث

91132459641835المجموع

32078452033176102ذآور

49119836641059اناث

ل

 جدول رقم ( 3 )

عدد الوفيات والجرحى لحوادث المرور حسب طبيعة الحادث والجنس لسنة 2010

الوفيات

جروح خطيرة
جروح طفيفة

الجرحى

س
وفيات والجرحى حسب طبيعة الحادث والجن

طبيعة الحادث
التفاصيل

369810432399217161المجموع

398810942489217592ذآور

62127350641404اناث

460913672995258996المجموع

مجموع الجرحى

عدد الو
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اخرىدهسانقالباصطدام

129539802803.2نينوى

149588002873.2صالح الدين

1394111702973.4آرآوك

233588533794.2ديالى

258120450.5االنبار

5931307300145316.4بغداد

5531265863126814.3بابل 

1171723293754.2آربالء

675574256116313.1النجف

3321124195591810.4القادسية

153837303093.5المثنى

3048023706217.0ذي قار

النسب المئوية

جدول رقم ( 5 )

عدد الحوادث المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث لسنة 2010

المحافظة
طبيعة الحادث

المجموع

155937513243.7واسط

623372101772.0ميسان

48362420096510.9البصرة

410210113661878861100المجموع

 شكل رقم (4)

عدد الحوادث المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث لسنة 2010
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ريفيفرعيرئيسيسريع

89824663280نينوى

105945236287صالح الدين

671872518297آرآوك

1611356617379ديالى

14253345االنبار

324840255341453بغداد

169788255561268بابل 

911707242375آربالء

113884108581163النجف

8050927455918القادسية

281668134309المثنى

1314007119621ذي قار

532005714324واسط

14106525177ميسان

42733517330965البصرة

1866492115904848861المجموع

جدول رقم ( 4 )

عدد حوادث المرور حسب المحافظة وصنف الطريق لسنة 2010
صنف الطريق

المجموع المحافظة

7



اخرىالدهساالنقالباالصطدام

270462601577آانون الثاني

248744190741شــــباط 

280732752630آذار

250762609595نيسان

320793156720أيــــــار

450963007853حزيران

3301013191751تمــــوز

3801102305725آب

4309833019877أيـــــلول

3707232314779تشرين االول

40010033013843تشرين الثاني

3748630010770آانــون االول

410210113661878861المجمــــوع

المجموع

عدد حوادث المرور المسجلة حسب االشهر وطبيعة الحادث لسنة 2010

جدول رقم ( 6 ) 

طبيعة الحادث
الشهر

9



اخرىالدهساالنقالباالصطدام

102137068مميت
25152042مميت مع جرحى

6815590142جرحى فقط
2620028التوجد اصابات

12953980280المجموع

صالح الدين

نينوى

جدول رقم ( 7 )

عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث وخطورته لسنة 2010

المجموعخطورة الحادث المحافظة
طبيعة الحادث

6123330117مميت
00000مميت مع جرحى

8835450168جرحى فقط
00202التوجد اصابات

14958800287المجموع
2815570100مميت

151410039مميت مع جرحى
7410470131جرحى فقط

2223027التوجد اصابات
139411170297المجموع
341836189مميت

551816089مميت مع جرحى
13422302188جرحى فقط

1003013التوجد اصابات
23358853379المجموع
536014مميت

24006مميت مع جرحى
1816025جرحى فقط

00000التوجد اصابات
25812045المجموع
41221620225مميت

351339087مميت مع جرحى
4658050001045جرحى فقط

521529096التوجد اصابات
59313073001453المجموع

صالح الدين

آرآوك

ديالى

االنبار

بغداد
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اخرىالدهساالنقالباالصطدام

7233810186مميت
1333019مميت مع جرحى

338844660888جرحى فقط
1306363175التوجد اصابات

55312658631268المجموع
15164080مميت

444012مميت مع جرحى
83121580253جرحى فقط

1506930التوجد اصابات
117172329375المجموع
126912111مميت

28105043مميت مع جرحى
424353262787جرحى فقط

211632222التوجد اصابات
6755742561163المجموع
3712980147مميت

22135545مميت مع جرحى
2427728620625جرحى فقط

31103030101التوجد اصابات
33211241955918المجموع
13528046مميت

22114037مميت مع جرحى
7362400175جرحى فقط

4551051التوجد اصابات
15383730309المجموع

تابع جدول رقم ( 7 )

عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث وخطورته لسنة 2010

خطورة الحادثالمحافظة
طبيعة الحادث

المجموع

المثنى

بابل

آربالء

النجف

القادسية 
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اخرىالدهساالنقالباالصطدام

3217590108مميت

1360019مميت مع جرحى

175521230350جرحى فقط

845550144التوجد اصابات

304802370621المجموع

6050300140مميت

251412051مميت مع جرحى

5123321107جرحى فقط

1961026التوجد اصابات

15593751324المجموع

3537045مميت

5173025مميت مع جرحى

341130075جرحى فقط

20021032التوجد اصابات

62337210177المجموع

37231380198مميت

60006مميت مع جرحى

234302810545جرحى فقط

206910216التوجد اصابات

483624200965المجموع

46025495731674مميت

2701421035520مميت مع جرحى

25015492429255504جرحى فقط

87166172541163التوجد اصابات

410210113661878861المجموع

تابع جدول رقم ( 7 )
عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث وخطورته لسنة 2010

المجموعخطورة الحادثالمحافظة
طبيعة الحادث

البصرة

المجموع

ذي قار

واسط

ميسان

12



اخرىالرآابالمشاةالسائقالسيارةالطريق

68801131702280نينوى

334016139140287صالح الدين

042250500297آرآوك

9015060281734379ديالى

293220045االنبار

6018010809030131453بغداد

2080107480591268بابل 

19282873650375آربالء

3816092045001163النجف

241905431161827918القادسية

648250410309المثنى

65109436740621ذي قار

2010017515014324واسط

0181403016177ميسان

140135500124642965البصرة

585136960216111581178861المجموع

عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة واسباب الحادث لسنة 2010

المحافظة

جدول رقم ( 8 )

اسباب الحادث
المجموع

13



ليلنهارغروبشروق

426413242280نينوى

245516246287صالح الدين

212122926297آرآوك

818516746379ديالى

4337145االنبار

117240999971453بغداد

52521108561268بابل 

516021648375آربالء

40809231201163النجف

9015058098918القادسية

252023133309المثنى

782848332621ذي قار

384323013324واسط

4161525177ميسان

173147505140965البصرة

840106461548038861المجموع

المجموع

جدول رقم ( 9 ) 

عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وحالة الضياء لسنة 2010

حالة الضياء
المحافظة

14



اخرىدراجاتمعدات زراعيةلوريفانبيك آبباصحقليةاستيشنصالون

20426115930610121413نينوى

9428122577821200267صالح الدين

17293134141941922306آرآوك

2202756231327112013419ديالى

33512301000054االنبار

94314710493921070157361553بغداد

985202271100220112137161746بابل

203378574143711162506آربالء

8304201587811402539431671النجف

4851222612310542584147171129القادسية

20571143551620667457المثنى

43738101100326135750852ذي قار

203415862526316297495واسط

13261022303164811269ميسان

492112637453721022391027البصرة

56385212611090965118866109122237411164المجموع

المجموع المحافظة
نوع الواسطة

    جدول رقم (10)    

عدد الوسائط المشترآة في حوادث المرور حسب المحافظة ونوع الواسطة لسنة 2010
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المجموعاخرى5460 - 4859 - 4253 - 3647 - 3041 - 2435 - 1829 - 1723المحافظة

367120995833101058413نينوى

25816050201510420267صالح الدين

1050774545231871021306آرآوك

2011511490292314734419ديالى

14221743111054االنبار

60289500306196987029231553بغداد

45340470370257120465027211746بابل 

4679112140604414920506آربالء

5535538434525615953303401671النجف

24241355243135633517881129القادسية

عدد السواق المشترآين في الحوادث المسجلة حسب المحافظة والفئات العمرية لسنة 2010

جدول رقم (11)

فأآثرفأقل

17571039980432217145457المثنى

797174244146933833137852ذي قار

5755112110904918400495واسط

754676028369800269ميسان

27163196178123672724202021027البصرة

404204728662396152786938525014127911164المجموع

النسبة 
3.618.325.721.513.77.83.42.21.32.5100المئوية
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غير 5460 - 4859 - 4253 - 3647 - 3041 - 2435- 1829- 23    فأقل 
المجموعمبين

63107167195167837439432715980االصطدام

22667310385553222241211505االنقالب

195259112110915343224255251007الدهس

4421100103016اخرى

2844363544093441911498410997512508المجموع

النسبة 
ة ئ 11.317.414.116.313.77.663.44.33.92100ال

طبيعة 
الحادث

عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والفئات العمرية لسنة 2010

فئات العمر بالسنين

جدول رقم ( 12 )

17 - فأآثر6 5 

المئوية

17



دبلوم بكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائيةيقرأ ويكتباميطفل
غير دآتوراهماجستيرعالي

المجموعمبين

486617733321181191700127980االصطدام

22328214312054221100019505االنقالب

2381041672811334889000191007الدهس

05021000000816اخرى

3082074267594651834937001732508المجموع

عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والحالة العلمية لسنة 2010

طبيعة 
الحادث

الحالة العلمية 

جدول رقم ( 13 )

شكل رقم ( 7 )
عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب الحالة العلمية لسنة 2010
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   شكل رقم ( 5 )    
عدد السواق المشترآين في الحوادث المسجلة حسب المحافظة لسنة 2010
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 شكل رقم  ( 6 )
عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب الفئات العمرية لسنة 2010
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