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 ـةـــــمقدمــال .1
 . كردستان إقليمعدا التابعة لجميع المحافظات المسجلة في مراكز الشرطة  مرورالحوادث  تقرير سنوي عن لإلحصاءالمركزي  زالجها ينفذ

دراستة منظمتة قد أثبت  سنة و 92و  5تعتبر حوادث المرور هي ثاني اكبر أسباب الوفيات في العالم فيما يتعلق بفئة االعمار المتراوحة مابين  

دان ذات الدخل المتوسط و الضعيف حيث تخلف تلك الحوادث عتدد كبيتر متن الضتحايا لمية ان الحوادث المرورية الزال  مرتفعه للبالصحة العال

 هاجستا   تشتلل آفتة أنهتا إذالحاليتة    اإلرهابحوادث المرور تضاهي عمليات  إصابات إنن يوتب وجريح إضافة الى الخسائر المادية متوفيبين 

ة وخستائر فتي القاقتات يتبتد  متن مشتاكل اجتماعومتا تتلتستتنز  المتوارد الماديتة  لمشتلتت التتياحتد ا وأصتبح المجتمتع   إفترادوقلقا للافتة 

يحتتا  جهتاز المترور التى ارضتية متئمتة لعملته فتي   المجتمتع  أستا هتو وؤثر على مقومات الحياة التي فيها العنصر البشتري يالبشرية مما 

حركة السير والمرور حيث يعاني منذ زمن بعيد بعدم تهيئة القرق وتقويرها وفصل حركات الستير والمترور بواستقة االنفتاق والجستور  تنظيم

باالضافة الى عوامل اخرى منها الثقافتة المروريتة لتدى المجتمتع وتوفير مواقف السيارات وتهيئة القرق بالعتمات المرورية واالنارة التزمة 

سة شبلة القرق ومدى توفر شروط المتانة واالمان في المركبات والظترو  الجويتة والقبيعيتة المختلفتة جميعهتا لهتا تتاثير مباشتر وادارة هند

 المرور حوادث في معدالت 

لمتوفرة واإلصابات والجرحى نسبة لعدد السلان والمركبات االحاالت المميتة  إجماليتوفير مؤشرات عن  إلىمنظمة الصحة العالمية تسعى  إن

بعتد وقوعته لوجتود حتاالت  أوالحتادث  وقتو  إثنتاءتوفير مؤشرات عن الحوادث المميتتة  إلىفي ذلك البلد   ويسعى الجهاز المركزي لإلحصاء 

وزارة الصتحة التعتاون متع وزارتتي التخقتيط والداخليتة بت نهيت  التذ ( الخقيترة اإلصتاباتحاالت  )وفاة بعد وقو  الحادث تحدث في المستشفى 

بحتاالت الوفتاة التتي تحصتل بعتد وقتو  الحتادث  اورفتده للبيانتاترة دباعتبتار  الجهتة المصت لإلحصتاءالهتمام والتنسيق مع الجهاز المركزي وا

 .ليتسنى لنا استخرا  مؤشرات حس  التوصيات الدولية 

 تجمع البيانا ليةآ .2

  ومتن ختتا المتابعتة الجنتائي  اإلحصتاءزارة لشتؤون الشترطة / مديريتة بالتنسيق متع وزارة الداخليتة / وكالتة التو جمع واستيفاء البيانات يتم

التقرير النهائي عن الحتوادث المروريتة التتي في المؤشرات التي ستتضمن  إلىالملتبية والميدانية يتم االتفاق على البيانات المستلمة للوصوا 

ذ  المراكز والوحدة الجغرافية التابعة لها ولعموم محافظات العراق عتدا تبعا  ألرقام همباشرة حاا وقو  تلك الحوادث تسجل في مراكز الشرطة 

من قبل مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت بحيث تلون البيانات مستوفية كافتة والمصممة المقلوبة البيانات والجداوا كردستان وحس   إقليم

من المؤشرات المتوفرة فتي متتن التقريتر  ...الى اخر    القريقلمختلف أنوا  الحوادث وخقورتها وحس  نوالسنة  أشهرالمحافظات وحس  

ليتتم استتيفااها بالبيانتات متن قبتل الجهتة غقتهتا المديريتة بالبيانتات والمؤشترات المقلوبتة ووفق الجداوا التتي التوصيات الدولية  إلىاستنادا  

ة إحصاءات النقل واالتصاالت التتي تقتوم بتدورها بتتدقيق البيانتات المذكورة أعت  وبعد ملئها ترسل إلى مقر الجهاز المركزي لإلحصاء / مديري

 المستلمة واستخرا  المؤشرات النهائية وإصدار التقرير السنوي عن إحصاء حوادث المرور .  

 والمصقلحات  مفاهيمال .3
                                                                                  دث بعد إجراء المخقط المروري من الحادث المروري : وهو الحادث الذي يسجل في سجتت االسا  لدى مركز الشرطة القري  من الحا 3-1

    رجل المرور ويتم تنظيم دعوى واحالة الى القضاء. قبل

  ق في الحادث من قبل ضابط التحقيق فتي الوفيات :  هم االشخاص الذين تعرضوا الى الحادث المروري وعلى اثر الحادث توفوا ويتم التحق 3-9

 مراكز الشرطة ويتم التسجيل في سجتت االسا  .

الجرحى : وهي الحالة التي تتم بتشخيص االصابة من قبل القبي  عن طريق التقرير القبي المرسل من قبل مركز الشترطة  حيتث تصتنف  3-3

 الجروح  حس   ) جروح خقيرة   جروح طفيفه( .

 ممي  : وهي العملية التي تحدث اثناء اصقدام او دهس بسيارة سواء عند العبور او عند القيادة وتؤدي الى وفاة الشخص . الحادث ال 3-4

 حوادث االصقدام : وهو اصقدام سيارة باخرى او اي شي باخر ومن ختلها يتولد حادث مرور . 3-5

ن المركبة على احد جوانبهتا ممتا يتؤدي التى انقتبهتا او تتدحرجها علتى ستقفها حوادث االنقتب :  ويقصد بها انقتب المركبات نتيجة ميت 3-6

 وقد يؤدي الى الوفاة .

 حوادث الدهس : ويقصد بها اصقدام المركبة بانسان سواء نتج عن الحادث وفاة او ادت الى عاهه او جرح . 3-7

ح الخقيتترة وحستت  طبيعتة الحتتادث ستتواء اصتتقدام او انقتتتب االصتابة : هتتي االصتتابة التتتي ينتتج عنهتتا عاهتته او عتتوق متتن جتراء الجتترو 3-8 

 اودهس او حاالت اخرى . 
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 وتحليل النتائج األحصائية أهم المؤشرات  .  4

 

 يتر مميت غو) %96.7)   بنسبةـممي ثحاد (3272ا )ــــمنه 9299سنة ختا  ثادــح( 11593) رور المسجلةــــالموادث ـعدد حغ ـــلبـ4-1

 (%8.1) مقتدار  ارتفتا ب  2021ةــــــتـفتي سن ثحاد( 12652) مقابلللمحافظات كافة عدا أقليم كردستان  (%73.3) وبنسبة ث( حاد8444)

  . ( 9) و (1) يفي جدول موضح وكما

 

حتادث  (11593)البتالغ عتددها  مجمو  الحتوادث من) %56.3) حادث بنسبة( 6423) أعلى نسبة2022 سنة لسجل  حوادث االصقدام  4-9

 األخترىالحتوادث  اــتـ( إم%9.5) ـــتـبة س( حـتـادث بنـ1098) ( ثتم حــتـوادث االنقتتب%(32.3  ( حتادث بنستبة3794وادث التدهس )تليها ح

 ( .9( وكما في جدوا )%1.8حادث بنسبة ) (208)فبلغ  

 

ث  هتتي علتتى القريتتق ن أكثتتر عتتدد الحتتوادث التتتي حتتدأ وجتتدحستت  صتتنف القريتتق اذا صتتنف  ( حتتادث 11593الحتتوادث المستتجلة ) عتتدد 4-3

( حتادث بنستبة 2715) عددها السريع على القريق يليها 2022( من إجمالي الحوادث لسنة %0.54حادث بنسبة )( 6219عددها )والرئيسي 

( حتادث 825ظهرت علتى القريتق الريفتي وعتددها )قل الحوادث أ( و%15.3( حادث بنسبة )1764) الفرعي على القريق ومن ثم( 24.0%)

 ( .7( من المجمو  الللي للحوادث وكما في جدوا )%7.2بنسبة )

 

( من إجمالي %12.1( حادث بنسبة  )1165عددها )و أيلواشهر في سجل أعلى شهر في وقو  الحوادث المرورية  2022ختا سنة 4-4

( يليهتا %2.5ادث بنستبة )( حت1222)  وعددها تشرين االوايليها الحوادث التي وقع  ختا شهر ( حادث 11593البالغ عددها )الحوادث 

فبلتغ مجمتو  حوادثهتا حست   األخترى األشتهربقية  إماالحوادث    إجمالي( من %2.4( حادث بنسبة )1281وعددها ) تشرين الثانيشهر 

 . (2) ي جدوافالحوادث وكما  إجمالي( من %71.2( حادث وبنسبة )8178)المتبقية  األشهر

بتدأ التدوام الرستمي  إلتىتعتزى  أعتت الثتث المذكورة  األشهرسب  هذا االرتفا  والزيادة في الحوادث الواقعة ختا  إنومن الجدير بالذكر 

وقتو   إلتى أدتالمتذكورة فتي التقريتر والتتي  األستباب إلتى إضتافةاللثافتة المروريتة فتي الشتوار   ىيتؤثر علتفي المدار  والجامعات ممتا 

 رة .القرق المذكو أصنا الحوادث حس  

 

 

الحتوادث حيتث ستجل عتدد الحتوادث بستب  وقتو   فتي مستب  وأعلىالسائق هو السب  الرئيسي  إن 9299نتائج تقرير سنة  أظهرت 4-5

( حتتادث بنستتبة 238ادث يليهتتا بستتب  الستتيارة )( حتت11593الحتتوادث البتتالغ عتتددها ) إجمتتالي( متتن %72.9نستتبة )ب( و2196الستتائق )

والركتاب واألخترى هتو  مشتاةللبالنستبة عهتا ( إما بقية األسباب فقد بلتغ مجمو%6.9حادث بنسبة ) (714)قريق ال( يليها بسب  8.1%)

 ( .13( من المجمو  الللي للحوادث وكما في جدوا )%6.5( حادث بنسبة )745)

 

مقتتدارها  ( حتتادث وبنستتبة6668)الحتتوادث وقعتت  ختتتا النهتتار وعتتددها اعلتتى   وجتتد أن 9299متتن إجمتتالي حتتوادث المتترور لستتنة  4-6

يليهتا الحتوادث التتي وقعت  فتي ختا النهار  بسب  اللثافة المروريةحادث  (11593)عددها والبالغ ( من مجمو  عدد الحوادث 57.2%)

( حتادث 1252) ( وختتا الشتروق%13.2( حتادث بنستبة )1626) الغتروب ( ويليها ختتا%12.1( حادث بنسبة )9122وعددها )الليل 

 ( .14و  الللي للحوادث وكما في جدوا )( من المجم%2.1) بنسبة

 

 

وتتم تتوزيعهم حست  الفئتات  9299( سائق ختتا ستنة 16285ان عدد السواق المشتركين في الحوادث ) 9299اظهرت نتائج تقرير  4-7

( %12.6) ا ـة مقدارهتـ( ستنة وبنسبت92 – 94)  ( سائق مشترك فتي الحتوادث ضتمن الفئتة العمريتة متن3333)العمرية حيث سجل عدد 

من تلك  عدد السواق المشتركين في الحوادث( سنة ف35 – 32ليها الفئة العمرية من )تنسبة للسواق المشتركين في الحوادث  أعلىوتمثل 

( ستائق 9822( عدد الستواق المشتركين فتي الحتوادث فيهتا )93 – 18ليها الفئة العمرية من )ت( و%12.5( سائق وبنسبة )3318)الفئة 

( متتن %43.8( ستتائق بنستتبة )7444) بقيتتة الفئتتات العمريتتة فمجمتتو  ستتواقها المشتتتركين بتتالحوادث وعتتددهم  إمتتا (%17.2وبنستتبة )

 .( 17المجمو  الللي للسواق المشتركين في حوادث المرور وكما في جدوا )

 

 

بنستتبة  ( متتتوفي9474متنهم التتذكور )وحستت  الجتتنس  متتوفي( 3291)الوفيتتات( ) 9299ستتنة لستجل  عتتدد ضتتحايا حتوادث المتترور  4-8

 .( 92( من المجمو  الللي للوفيات وكما في جدوا )%18.1بنسبة ) ( متوفي547) واإلناث( 81.2%)

 

 

 

 



2222تقرير إحصاء حوادث المرور المسجلة لسنة   

 

 3                                                                             مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت / الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق     
                                                                                                             

 
 

 

نستبة ب( ذكتور و12465منهم )جريح وحس  الجنس ( 19677)لحوادث المرور المسجلة  9299سنة ل( اإلصاباتبلغ عدد الجرحى ) 4-2

 ( .91ن المجمو  الللي للجرحى وكما في جدوا )( م%17.4وبنسبة ) إناث( 9919( و )89.6%)

 

 حست  أستباب وقتو  الحتادث االعلتى عتدد الحتوادثمنهتا وتبتين  9299( حادث ختتا ستنة 6423عدد حوادث االصقدام المسجلة ) 4-12

حتادث   (1728ام تليهتا بستب  الدراجتة الناريتة )( من مجمو  حوادث االصتقد%69.2حادث بسب  السيارة المتحركة وبنسبة )( 4297(

 ( حتادث وبنستبة362بلتغ مجموعهتا ) األسباببقية  إما( %4.7حادث اصقدام بسب  سيارة واقفة بنسبة ) (328( و )%97.7بنـــسبة )

 ( .99)  في جدواوكما  (5.5%)

 

قريتق م توزيعهتا حست  وقوعهتا علتى خصتائص التت 2292( حتادث ختتا ستنة 11593حوادث المترور المستجلة والبالغتة عتددها ) 4-11

 ( و%4.83) وبنستبة ( حتادث علتى القريتق المستتقيم 4211( و )% 48.5على القريتق المستتوي وبنستبة )وقع ( حادث 5529) ومنها

( حتادث 1181)عليهتا خصائص القريق بلغ مجمو  الحوادث  أنوا بقية  إما( %6.4عتيادي بنسبة )االقو  طريق ال( حادث على 732)

 ( .23وكما في جدوا ) (%10.2بنسبة )

 

( متتزو  1669)حست  الحالتة الزوجيتة  متنهم 2292ة ( حالة وفتاة ختتا ستن3021)المرور )الوفيات(  حوادثسجل  عدد ضحايا  4-19

( 25( ثتتم )% 1.3) بنستتبة  مقلتتق( 38( ثتتم )%19.9( طفتتل بنستتبة )368و ) (%32.5بنستتبة ) أعتتزب( 921)( يليهتتا %55.9بنستتبة )

 ( .94لي للوفيات وكما في جدوا )( من المجمو  الل%8.2بنسبة ) ارمل

 

 لمدينة ) داخل وخار  ( الحادث ( حادث تم توزيعها حس  ملان وقو 11523والبالغ عددها ) 9299الحوادث لسنة  عدد 4-13

 الحوادث التي وقع   إما( من مجمو  عدد الحوادث %55.9( حادث وبنسبة )6361التي وقع  داخل المدينة )حوادث الابلغ         

 ( .25في جدوا )كما و( %44.8( حادث وبنسبة )5162)عددها خار  المدينة        

 

 

 

 التوصيات -5
 

 -الحد من هذ  الحوادث المرورية نوصي بمايلي :من ختا ارتفا  مؤشر حوادث المرور وألجل 

 

 عراق .ذكية ومراقبة السرعة بواسقة الرادار في جميع محافظات الالضوئية المرور الإنشاء إشارات  5-1

 

 دراجات النارية والتلتك وتقوير النقل العام والقرق من ختا التقليل من التقاطات النوصي بالحد من االستيراد العشوائي للسيارات و 5-9

 

 

علس االتجا  واستخدام أحزمة االمان والقيتادة ة السوق وتجاوز السرعة والسير بمشددة على منح أجازالضوابط الالتاكيد على وضع  5-3

 ثير اللحوا .تح  تا

 

 جديدة لتقليل من ازدحامات السيارات وتوسيع الشوار  . إنشاء جسور وانفاق 5-4

 

 تقليل من حاالت الوفاة واالصابات الخقرة .لالمرورية ل بالضوابطلدراجات والتلتك ا إلزام سواق 5-5

 

 

 التزام المواطنين على العبور من المناطق المخصصة للعبور . 5-6

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Table ( 1 )( 1 ) جدول 

عدد الجرحىعدد الوفياتعدد الحوادث                   السنة                      

yearNo. of accident Deaths Injuries

20189,8522,76710,439

201910,7532,63611,651

20208,1862,1528,383

202110,6592,82811,230

202211,5233,02112,677

         (2022 - 2021)%  معدل التغير السنوي

( percentage rate for%(2022- 2021
8.16.812.9

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية :  المصدر 

 Main indicators of traffic accidents recorded for the years 2018 - 2022

2022 - 2018 المؤشرات الرئيسة ألحصاء حوادث المرورالمسجلة للسنوات 

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / 

directorate of criminal statistics

9852
10753

8186

10659
11523

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2018 2019 2020 2021 2022

(2022-2018)عدد حوادث المرور المسجلة للسنوات (: 1)شكل
Figuer(1): The Number of  traffic  assidents recorded For the years (2018 - 2022)
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Table ( 2 )

المجموعغير مميتةمميتة

DeadlyNon-deadlyTotal 

1,4875,0066,493Crashاالصطدام

4586401,098Overturaاالنقالب

1,1342,5903,724Runoverالدهس

0208208Othersاالخرى

3,0798,44411,523Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statistics

2022عدد حوادث المرور المسجلة حسب الخطورة لسنة 

The number of traffic accidents by gravity for the year 2022

( 2 )جدول 

Nature of Accidentطبيعة الحادث

Type Dangerous

نوع الخطورة
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( 3 )جدول  

اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

- يتبع - 

110

00

18

0

0

000

1880

0

61183

00

00

0

0

1296

18

53713046640

10

4

0

1

15500

31,077

1505

5

0

0

0

0

00

48

211630

Diala

نينوى

Nature 

of Accident

كركوك

ديالى 

Nineveh

Kirkuk

3233

42738268265

00000

144

0

000

01880

3810284298

592022337942

01816730

393

124

609297615

26298846

262016

05013382

0000

2885241

218510

00

1441933734

51420341

00

48500

32394114

291005

189189

444444

431120

0 0 0 12 14

Governorate

طبيعة الحادث

Total Total Total

189 8235244800 34

2022والمحافظة وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

    عدد الحوادث حسب 

(اسباب الحادث  )   

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

المجموع
المحافظة

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and governorates and nature of accident for the year 2022

المجموع

عدد الحوادث حسب صنف الطريق
عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   
المجموع

Table ( 3 )

265

00

26514180664 10

000000

498

223223

56

129

0

498498 153118106121

821022019

193241

43591314

0

408

506

408

0

129

56

1,080

188

297

8913

44021934

3918657

0000

223

56

129

506

89

297

188

1,080

722910715

1312301

1,080

408

506

89

297

188

11206

   6



اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

- يتبع - 

9

3614447

126

00000

347489954234

9

11515168500 238

36480220 112

24330547282330444

1,053

623

000000

48

0

69

230217403

22350060

106

01

11

0000000

372732

181192

0

2866000

0140402

2022والمحافظة وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and governorates tybe and nature of accident for the year 2022

Con \ Table ( 3 )

طبيعة الحادثالمحافظة

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   

المجموع

    عدد الحوادث حسب 

(اسباب الحادث  )   
المجموع

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

( 3 )جدول  / تابع 

Total

412412412

76

47

6231127121920263110014

7676

47

394202

27

6

2331351130

11

0

535

488 89

0

13 2025

119

36

GovernorateTotalTotal

4810375214

االنبار

Nature 

of Accident

973

0

0000

39532

37840723236

68401

19

95

15 108

160188121

13

0

47

0

535

488

69

496

000

100108179

6364114

0

973

238

000

0

1,053

623

112

49692198

19981

203

109496

0000

00

30907

6106000

221710

1836

000000

18

535

488

69

496

14359

7131 78295

4

477531946

Al - Anbar

بغداد

Baghadad

بابل

Babylon

973

112

238

0

0

1,053

623

16764912632

22584026

0

0
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اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

- يتبع - 

31

13220

702

00000

159112

22773

28

204

291

1,032

00

248

Governorate
Nature 

of Accident

9816946572299218

Total

631751631

14

0000

292288

0

352380

2022والمحافظة وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and governorates and nature of accident for the year 2022

Con \Table ( 3 )

طبيعة الحادثالمحافظة

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   
المجموع

    عدد الحوادث حسب 

المجموع(اسباب الحادث  )   

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

( 3 )جدول  / تابع 

TotalTotal

16000

285285285

2323

13

2

251000

823

36102895821

44149

0

00

16112514585410 557

5

20420111240124162

735

108

557

000000

3490 308

1

0

940824426

15

81

10123121248

13

76

1744900

45

2162541

0

88

0

2011203119

824634

56163222

0

540

3112618572249107

540540

00000

65154

0

232232232 548

83821543950415464

418093

557

184184184 304927140

1,032189287

0 67

20 81

89290

10

00000 0

840

54321022130212

271

81

212212

14535

كربالء

 kerbela

واسط

wasit

صالح الدين

67

291291

000

659710029

1,032 201

Salah - Aldeen

370 370370

77

000

7777

0000000000

62187486
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اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

- يتبع - 

7587152403807 13051011651807489658083

222161403255

110010001

Al - Qadysia

371574615255820211

01001000

487

1164615700064

0

20915111

القادسية

7731262364874074318

164080640251

55487

32 1582941163833593931215

161

المثنى

10117363

625304

0000

23105

3730270357

0

20

Total

630630

00 448

41845000

00

1354411000

162550

Governorate

195375528418544361

Nature 

of Accident

النجف

0

Total

940000544

2022والمحافظة وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and governorates and nature of accident for the year 2022

Con \Table ( 3 )

طبيعة الحادثالمحافظة

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   
المجموع

    عدد الحوادث حسب 

المجموع(اسباب الحادث  )   

The number of  accidents by type of 

road 

The number of  accidents by the time 

of accident   
The number of  accidents by causes of accident 

( 3 )جدول  / تابع  

165

34

0

231

13

369658891154

314 448

1,127

00000 0

00000

Total

2119590000

243373

630

494949 0049000

794320 57448 64

1,1271,127 281,071000

0 0

15480111828

0000 0000 0

212373133

247247

807

247 4014650112713173343262180

54

929292

5454

2492813976881091000

2433

0

393393393

00

34354000

0000000

6321885274923275465

0000

357

767676

357357

15600

69335317002

0

9361

Al - Najaf

Al - Muthanna

ذي قار

Thi - Qar

606 606606

173

000

173173

00

12153430

0000

    9



اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

total

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statistics

Nature 

of Accident

60721812814277141160

00

260996305206941499835411241701,449240

10569

4233

183700208000

4736

0

1760

25436912

10

124864200

224600

25

334000

27

01144001630019000

38736117

031

2022والمحافظة وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and governorates and nature of accident for the yeay 2022

Con \Table ( 3 )

طبيعة الحادثالمحافظة

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   

المجموع

    عدد الحوادث حسب 

(اسباب الحادث  )   
المجموع

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

( 3 )جدول  / تابع 

7000326

GovernorateTotalTotalTotal

160160160

3838

0857414209046

38 1

0013500

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 

1919

1,1171,117

018810

1607021521036584607361

117117 400 0

19

334334334 015516811437198951427652

75251147941756

1,117

838383

109

9283415

0

0

34814602453940

000000000

567

000

567567

000

0

3985786260112161

1,767

6,4936,4936,493

1,7671,767

1,5963,6318773896648513,7361,2424675755,183185

7191,8238103722745762,142732119

187154018

1,098

3,7243,7243,724

1,0981,098

2212,964345

ميسان 

Missan

البصرة 

Basrah

المجموع الكلي للمحافظة

208

11,52311,52311,523

208208

2,7156,2191,7648251,0501,6066,6682,1997149389,126571

2
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اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع 

Total

- يتبع - 

912

9

912 10055917359 912

901710 0810

2034791527880

49146533321371655810 281281

3745424762157 88 88

117280944355553259942 534 534

231532125517212553920368 939 939

01710011610 1818

71152572420441766429 304304

3057631013522110 9696

1303066124426729511729 521521

185466150839613448916543 884884

184002830 1313

3912568322445150457 264264

785

515

8112142181212 92

59105

31

92

117287684361662899924 515

48200

47514654446433392

182002661

0

785

2022واالشهر وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث   )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and month and nature of accident for the year 2022

Table ( 4 )

طبيعة الحادثالشهر 

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   
المجموع

    عدد الحوادث حسب 

(اسباب الحادث  )   

69

1433164466

المجموع

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

390531

2835152113917109

16644211463

284610

TotalTotal

454454454

6969

10226459294360269823817

Total

351425129

1130013

257

5

257

500 1005

4431034

605

2545653

0

202122041

013000

3

0

16

257

5

785

515

92

264

13

884

521

96

304

18

939

457692667

2321934 13

534

88

090

3

281

9 0 0

200

9170157139

367

April

146741

5

614031756

637283510

2133

018000

772

كانون الثاني 

January

شباط 

February

اّذار

March

نيسان 

( 4 ) جدول  

month
Nature 

of Accident
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اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

- يتبع - 

76709

0

2633

3775 195497143648413152915565 899899

4001810019

686 50120285

785818

59951453487

32

771310

123

00

928928 4431418683122

01000001000

442519166051 101

6281399128

512211587673541

313120

0100

monthTotal
Nature 

of Accident

أيار

101 464177

1422727139

TotalTotal

524524524 5929312527434261882 47

2022واالشهر وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and month and nature of accident for 2022

Con \Table ( 4 )

طبيعة الحادثالشهر

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   

المجموع

    عدد الحوادث حسب 

(اسباب الحادث  )   
المجموع

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

6112861292555

928

566566566

258

4

135

14432372275776

00 2547

101

293293293

101010

70120634022451656112

14180

2391843 17

431313361716 7979

279279279

17442

1919

7252242003

00

13465

0123

495

919191

11928167285172284884951 495495

9

3828

00

May

حزيران 

June

تموز

19

943943943

0190 01900011800

230517137

79

July

( 4 )جدول  /  تابع 

899

294294294

191919

491466831265116948718237

275851
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اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

- يتبع - 

827

3

59

0

7419071

00170001700

1 374621331 12

0

732768913398936

146356783166

0

153334

4462614

30263115973

10

108

5846324

108

187683

358110

00

77

2661

117 1,165

0

300

1555200

587

442

000

44

00

442

1245147

11 11

20

0000

monthTotalTotalTotal

514514514 108287823751703029141524011442

Nature 

of Accident

2022واالشهر وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and month  and nature of accident for 2022

Con \Table ( 4 )

طبيعة الحادثالشهر

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   
المجموع

    عدد الحوادث حسب 

(اسباب الحادث  )   

( 4 )جدول  / تابع 

المجموع

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

300

7979

6314062352143169679132482802

79

300

2742558

11

904904904

1111

1984801497780125527172578071544

0110000

587

126126126 162177660 19

42 587

442

101010

105225803229702737010263485071

00 1000 10

1,165

611611611 734492218

1786210589880173

58

1,165

1520

108

363363363

4552659117315810863

27541 2867

1

66

0

August

أيلول

September

تشرين االول

October

اّب

17

1,0991,0991,099

1717

2656131576411213466119278114
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اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريقليلنهارغروب شروق ريفيفرعي رئيسيسريع

HighwayMainSubroadRuralSunriseSunsetMorningNightRoadCarDriverWaIkingpassengersOthers

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

اصطدام 

Crash

االنقالب 

Overtura

الدهس

Runover

اخرى

Others

المجموع

Total

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statistics

039100

74

160

10569

4233

2187154018183700208

112

0

000

1455632023859821535

37

5

37000433

8

1258433951163715

83200

5811

207973620

1,081

308773163813401103538 5945942241

97

353

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 

353

1,081

72

40

2645801756298153630

52

398

November

كانون االول 

December

المجموع

total

37

161 5786260

35516591256

178

9797

2022واالشهر وطبيعة الحادث لسنة  (صنف الطريق ، حالة الضياء ، اسباب الحادث  )اجمالي المؤشرات الرئيسة ألحصاء عدد حوادث المرورالمسجلة حسب 

The total of traffic accidents recorded by ( road tybe ، State of Light ، Cause of accident ) and month and nature of accident for 2022

Con \Table ( 4 )

طبيعة الحادثالشهر 

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

المجموع

عدد الحوادث حسب وقت حصول الحادث 

(حالة الضياء  )   
المجموع

    عدد الحوادث حسب 

المجموع(اسباب الحادث  )   

The number of  accidents by type of road 
The number of  accidents by the time of 

accident   
The number of  accidents by causes of accident 

monthTotalTotalTotal

594 494

( 4 )جدول  / تابع 

تشرين الثاني 

Nature 

of Accident

37

5118492262656201705152903724

0000

353

37000

1,081

578578578 1403337530607732911226454772811

2004762894658

40

7272

294294294

26422259391975

92462437

40040

984

6,4936,4936,493

984984

1,5963,6318773896648513,7361,2424675755,1831854736

21853916265

1,098

3,7243,7243,724

1,0981,098

7191,8238103722745762,1427321192212,964345

60721812814277141

208

11,52311,52311,523

208208

2,7156,2191,7648251,0501,6066,6682,1997149389,126571

0 0 0
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اخرىدهسانقالباصطدام 

CrashOverturnRunoverOthers

1,26639381502,474Maleذكور

216902410547Femaleاناث

1,4824831,05603,021Totalالمجموع

اخرىدهسانقالباصطدام 

CrashOverturnRunoverOthers

1,36637249902,237Maleذكور

262951420499Femaleاناث

1,62846764102,736Totalالمجموع

5,5828411,80238,228Malesذكور

95529346501,713Femalesاناث

6,5371,1342,26739,941Totalالمجموع

6,9481,2132,301310,465Maleذكور

1,21738860702,212Femaleاناث

8,1651,6012,908312,677Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of 

criminal statistics

2022عدد الوفيات والجرحى لحوادث المرور حسب طبيعة الحادث والجنس لسنة 

Table  ( 5 )        

Details الجنس

A ( 5 )جدول  

gendr
Nature of Accident

  التفاصيل

Total

المجموع 

light 
inguries

serious
inguries خطيرة  جروح 

Number of deaths and injuries of traffic accidents according to the nature of the accidents 

and sex for the year 2022  

طبيعة الحادث

Mortalityالوفيات

Total

        BTable  ( 5 ) ( 5 )جدول 

Total of
 injuries الجرحى مجموع 

 طفيفة جروح

الجنس  التفاصيل

طبيعة الحادث
المجموع 

gendrDetails 
Nature of Accident
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ATable  ( 6 ) ( 6 )جدول  

20212022change rate %                 

 Mortality%2,8283,0216.8الوفيات

BTable  ( 6 ) ( 6 )جدول   

20212022change rate %                 

 serious injuries%2,5692,7366.5جروح خطيرة

 serious injuries%8,6619,94114.8جروح طفيفة

   Total%11,23012,67712.9مجموع الجروح

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

Degree of injury

The rate of people injury for the years 2020 - 2021

2022 - 2021درجة اصابة االشخاص لسنتي 

درجة االصابة

السنوات

year

%معدل التغير السنوي 

درجة االصابة

السنوات

%معدل التغير السنوي 

Degree of injury year

     16



Table ( 7 )( 7 )جدول 

ريفيفرعيرئيسيسريع

HighwayMainSub-roadRural

153118106121498Ninevehنينوى

1441933734408Kirkukكركوك

6092976151,080Dialaديالى

953953213535Al - Anbarاالنبار

378407232361,053Baghadadبغداد

3474899542973Babylonبابل

1083083490540Kerbelaكربالء

352380227731,032Wasitواسط

981694657370Salah - Aldeenصالح الدين

36965889111,127Al - Najafالنجف

13051011651807Al - Qadysiaالقادسية 

632188527393Al - Muthannaالمثنى

15829411638606Thi - Qarذي قار

015516811334Missanميسان

2609963052061,767Basrahالبصرة

2,7156,2191,76482511,523Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

Type of road

2022عدد حوادث المرورالمسجلة حسب المحافظة وصنف الطريق لسنة 

The number of traffic accidents by governorate and the type of road for the year 2022

المجموع

Total

Governorate المحافظة

صنف الطريق
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Table ( 8 )( 8 )جدول 

اخرىدهسانقالباصطدام

CrashOverturnRunoverOthers

189442650498Ninevehنينوى

223561290408Kirkukكركوك

506892971881080Dialaديالى

41276470535Al - Anbarاالنبار

4886949601,053Baghadadبغداد

6231122380973Babylonبابل

285232320540Kerbelaكربالء

 55718429101,032Wasitواسط

21281770370Salah - Aldeenصالح الدين

 6304944801,127Al - Najafالنجف

487642551807Al - Qadysiaالقادسية

24754920393Al - Muthannaالمثنى 

 357761730606Thi - Qarذي قار

1603811719334Missanميسان 

1,1178356701,767Basrahالبصرة

6,4931,0983,72420811,523Totalالمجموع

The number of recorded traffic accidents by governorate and the nature of the accident for the year 2022

Type of accident
المحافظة

  2022عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث لسنة 

Governorate

المجموع

Total

طبيعة الحادث

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

498

370 408

1080

535

1053
973

540

1127

807

393

606

1032

334

1767

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2022عدد الحوادث المسجلة حسب المحافظة لسنة ( : 2) شكل  
Figure ( 2 ): The number of accidents recorded by the governorat e for the year 2022

  18





Table ( 9 ) ( 9 )جدول 

اخرىدهسانقالباصطدام

CrashOverturnRunoverOthers

454692575785Januaryكانون الثاني

5159226413884Februaryشباط 

5219630418939Marchآذار

534882819912Aprilنيسان

52410129310928Mayأيــــــار

5667927919943Juneحزيران

4959129419899Julyتمــــوز

5147930011904Augustآب

587126442101,165Septemberأيـــــلول

611108363171,099Octoberتشرين االول

59497353371,081Novemberتشرين الثاني

5787229440984Decemberكانــون االول

6,4931,0983,72420811,523Totalالمجمــــوع

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

2022عدد حوادث المرور المسجلة حسب األشهر وطبيعة الحادث لسنة 

The number of traffic accidents recorded by months and the nature of the accident for the year 2022

Type of accident

المجموع

Total

Months االشهر

طبيعة الحادث
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Table ( 10 )( 10 )جدول 

202120222021202220212022

10,65911,5232,8283,02111,23012,677General totalالمجموع العام

8889602362519361056Monthly rateالمعدل الشهري

2932883135Daily rateالمعدل اليومي

2022 - 2021مقارنة بين عدد الحوادث المرورية وضحاياها لسنتي 

عدد الوفياتعدد الحوادث المرورية

  Comparison between the number of traffic accidents and their victims for the year 2021 - 2022

No.of traffic accident

عدد الجرحى

N0. of injuries

الســـــــــنواتالتفاصيل

Mortality

Details

years

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 

 Not:- Rounded to last integerتم تقريب الخر عدد صحيح :- مالحظة
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Table ( 11 ) ( 11 )جدول 

المجموعاخرى دهسانقالباصطدام

CrashOverturnRunoverOthersTotal

1917740110Deadlyمميت

30140044Death with injuryمميت مع جرحى 

105131750293Injuries onlyجرحى فقط

35016051Nonالتوجد اصابات

189442650498Totalالمجموع

4420610125Deadlyمميت

39153057Death with injuryمميت مع جرحى 

10716630186Injuries onlyجرحى فقط

3352040Nonالتوجد اصابات

223561290408Totalالمجموع

181260090Deadlyمميت

612513099Death with injuryمميت مع جرحى 

396522240672Injuries onlyجرحى فقط

3100188219Nonالتوجد اصابات

506892971881,080Totalالمجموع

581817093Deadlyمميت

26101037Death with injuryمميت مع جرحى 

28644270357Injuries onlyجرحى فقط

4242048Nonالتوجد اصابات

41276470535Totalالمجموع

80241180222Deadlyمميت

408012Death with injuryمميت مع جرحى 

338443550737Injuries onlyجرحى فقط

66115082Nonالتوجد اصابات

4886949601,053Totalالمجموع

5411730138Deadlyمميت

8217130112Death with injuryمميت مع جرحى 

451841520687Injuries onlyجرحى فقط

3600036Nonالتوجد اصابات

6231122380973Totalالمجموع

535850143Deadlyمميت

623011Death with injuryمميت مع جرحى 

198151410354Injuries onlyجرحى فقط

2813032Nonالتوجد اصابات

285232320540Totalالمجموع

8637590182Deadlyمميت

13849660253Death with injuryمميت مع جرحى 

19559970351Injuries onlyجرحى فقط

13839690246Nonالتوجد اصابات

55718429101,032Totalالمجموع

- يتبع - 

2022عدد حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والمحافظة وخطورة الحادث لسنة 

The number of recorded traffic accidents by accident type and governorate

 and the danger of accident for the year 2022

خطورة الحادثالمحافظة

طبيعة الحادث 

Governorate
Nature of Accident

severity of the 

accident

Ninevehنينوى

Kirkuk كركوك

واسط

بغداد

بابل

كربالء

Wasit

Dyala

Al - Anbar

Baghdad

Babylon

Kerbela

ديالى

االنبار
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Con \Table ( 11 )  ( 11 )جدول / تابع 

المجموعاخرى دهسانقالباصطدام

CrashOverturnRunoverOthersTotal

5918330110Deadlyمميت

68226096Death with injuryمميت مع جرحى 

8541380164Injuries onlyجرحى فقط

00000Nonالتوجد اصابات

21281770370Totalالمجموع

373890129Deadlyمميت

33110044Death with injuryمميت مع جرحى 

466343410841Injuries onlyجرحى فقط

941180113Nonالتوجد اصابات

6304944801,127Totalالمجموع

5923320114Deadlyمميت

10614180138Death with injuryمميت مع جرحى 

287272051520Injuries onlyجرحى فقط

3500035Nonالتوجد اصابات

487642551807Totalالمجموع

22621049Deadlyمميت

21111033Death with injuryمميت مع جرحى 

13535700240Injuries onlyجرحى فقط

6920071Nonالتوجد اصابات

24754920393Totalالمجموع

4610510107Deadlyمميت

46169071Death with injuryمميت مع جرحى 

236501130399Injuries onlyجرحى فقط

2900029Nonالتوجد اصابات

357761730606Totalالمجموع

13636055Deadlyمميت

19132034Death with injuryمميت مع جرحى 

9418790191Injuries onlyجرحى فقط

34101954Nonالتوجد اصابات

1603811719334Totalالمجموع

89111590259Deadlyمميت

7118230112Death with injuryمميت مع جرحى 

6835038501,118Injuries onlyجرحى فقط

274400278Nonالتوجد اصابات

1,1178356701,767Totalالمجموع

73722196801,926Deadlyمميت

75023716601,153Death with injuryمميت مع جرحى 

4,0625822,46517,110Injuries onlyجرحى فقط

944581252071,334Nonالتوجد اصابات

6,4931,0983,72420811,523Totalالمجموع العام

البصرة

المجموع

Basrah

Total

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان

Al - Qadysia

Al-muthanna

Thi-Qar

Missan

2022عدد حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والمحافظة وخطورة الحادث لسنة 

The number of recorded traffic accidents by accident type and governorate 

and the danger of accident for the year 2022

خطورة الحادثالمحافظات

Nature of Accident

طبيعة الحادث

severity of the 

accident

Salah-Aideenصالح الدين 

Al - Najafالنجف

Governorate
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Table ( 12 )( 12 )جدول 

التوجد اصاباتجرحى فقطمميت مع جرحىمميت

DeadlyDeath with injuryInjuries only Non

1104429351498Ninevehنينوى

1255718640408Kirkukكركوك

90996722191,080Dyalaديالى

933735748535Al - Nnbarاالنبار

22212737821,053Baghdadبغداد

13811268736973Babylonبابل

1431135432540Kerbelaكربالء

1822533512461,032Wasitواسط

110961640370Salah-Aideenصالح الدين

129448411131,127Al-Najafالنجف

11413852035807Al-Qadysiaالقادسية

493324071393Al-muthannaالمثنى

1077139929606Thi-qarذي قار

553419154334Missanميسان

2591121,1182781,767Basrahالبصرة

1,9261,1537,1101,33411,523Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

Governorate

2022عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وخطورة الحادث لسنة 

The number of  traffic accidents recorded by governorate  and the danger of  accident for the year 2022

المجموع

Total

المحافظة

Dangerous of accident

خطورة الحادث
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  ( 13 )جدول 

اخرىالركابالمشاةالسائقالسيارةالطريق

RoadCarDriverWalkersPassengersOthers

53713046640498Ninevehنينوى

518379420408Kirkukكركوك

031,0770001,080Dyalaديالى

223500604535Al - Anbarاالنبار

106167649126321,053Baghdadبغداد

9309071836973Babylonبابل 

31194414900540Kerbelaكربالء

2711892872018401,032Wasitواسط

67621874860370Salah-Aideenصالح الدين

28281,0710001,127Al-Najafالنجف

7587152403807Al-Qadysiaالقادسية

534354000393Al-muthannaالمثنى

562530432606Thi-qarذي قار

142761052334Missanميسان

1241701,44924001,767Basrahالبصرة

7149389,1265711056911,523Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

The number of  traffic accidents recorded by governorate and the causes of  accident for the year 2022

2022عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة واسباب الحادث لسنة 

Governorateالمحافظة

Table ( 13 )

المجموع

Total

اسباب الحادث

Cause of accident
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Table ( 14 ) ( 14 )جدول 

ليلنهارغروبشروق

SunriseSunsetMorningNight

2885241144498Ninevehنينوى

1245920223408Kirkukكركوك

38102842981,080Dyalaديالى

2331351130535Al - Anbarاالنبار

2302174032031,053Baghdadبغداد

3449692198973Babylonبابل 

65154201120540Kerbelaكربالء

2042922882481,032Wasitواسط

229921831370Salah-Aideenصالح الدين 

541548011181,127Al-Najafالنجف

489658083807Al-Qadysiaالقادسية

492327546393Al-muthannaالمثنى

3359393121606Thi-qarذي قار

43719895334Missanميسان

941499835411,767Basrahالبصرة

1,0501,6066,6682,19911,523Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of 

criminal statistics

2022لسنة  (حالة الضياء  )عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة ووقت حصول الحادث 

The number of  traffic accidents recorded by governorate and the time of the accident for the year 2022 

المحافظة

Accident time 

المجموع

Total

Governorate

( حالة الضياء ) 
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   Table ( 15 )( 15 )جدول 

عدد الجرحىعدد الوفياتعدد الجرحىعدد الوفيات

MortalityInjuries MortalityInjuries 

138405174481Ninevehنينوى

225426212472Kirkukكركوك

2839682521,143Dyalaديالى

101489137832Al - Anbarاالنبار

267881235838Baghdadبغداد

2661,0643071,209Babylonبابل

160285165504Kerbelaكربالء

1921,1822041,447Wasitواسط

107222146271Salah-Aideenصالح الدين

1941,0531741,143Al-Najafالنجف

152718193961Al-Qadysiaالقادسية

8345398496Al-muthannaالمثنى

229901215679Thi-qarذي قار

102362107329Missanميسان

3291,8214021,872Basrahالبصرة

2,82811,2303,02112,677Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / 

directorate of criminal statistics

2022 - 2021عدد الوفيات والجرحى لحوادث المرور المسجلة حسب المحافظة لسنتي 

Governorate

The number of deaths and injuries by governorate for the year (2021 - 2022)

المحافظة

20212022
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( 16 )جدول 

لوريفانبيك آبباصحقليةاستيشنصالون

SaloonStationFarmBusPick upVanlorries

46237325790500310687Ninevehنينوى

187132221112738210729637Kirkukكركوك

1,3441400651801505801,640Dyalaديالى

47580113128484101052902Al - Anbarاالنبار

6155639558180022751,140Baghdadبغداد

70567311031190144428461,463Babylonبابل

38323136937203862210810Kerbelaكربالء

35418165174168119778337201,593Wasitواسط

16248192281434000370Salah-Aideenصالح الدين

93311197390406635621,545Al-Najafالنجف

5389735394741354012131,329Al-Qadysiaالقادسية

233117338106501951626Al-muthannaالمثنى

421628426308713032953Thi-qarذي قار

135238737034916557475Missanميسان

85327676132311641127362822,815Basrahالبصرة

7,8001,1782331,2211,4171691,0042933,28138916,985Totalالمجموع

اخرىدراجاتمواصفات خاصة

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

2022عدد المركبات المشتركة في حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة ونوع المركبة لسنة 

Type of transport

The number of transport involved in traffic accidents by governorate and type of transport for the year 2022

 Table ( 16 )

Governorate المحافظة
سيارات الحملسيارات الركاب

passenger carpregnancy car

نوع المركبة 

المجموع

Total
Farm-toolsMotorcyclesOthers
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( 17 )جدول 

(مجهول)

Unknown

3211513714196745230100687Ninevehنينوى

5621001531327143321326637Kirkukكركوك

1135434493377173243001,640Dyalaديالى

33168205191161783514125902Al - Anbarاالنبار

271751832422721247835311,140Baghdadبغداد

4722131130124316676514071,463Babylonبابل 

72152188163103593623140810Kerbelaكربالء

17428127225523521210757001,593Wasitواسط

103863707162342110370Salah-Aideenصالح الدين

147191251320250177136541811,545Al-Najafالنجف

162883792282181126024131,329Al-Qadysiaالقادسية

23132109105100534833230626Al-muthannaالمثنى

34250156139100968363311953Thi-qarذي قار

46916055604925221057475Missanميسان

109591485462269281154811012822,815Basrahالبصرة

7762,8903,3333,3182,6871,78799154327738316,985Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر 

17(23 - 18)(29 - 24)(35 - 30)(41 - 36)

المجموع

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statistics

2022عدد السواق المشتركين في حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة والفئات العمرية لسنة 

The number of drivers involved in traffic accidents registered by governorate and age groups for the yaer 2022 

(47 - 42)

Table ( 17 )

(53 - 48)(59 - 54)

  (فأكثر 60) 

more than 

60

Total

المحافظة

الفئات العمرية

Governorate

Age - groups
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Table ( 18 ) ( 18 )جدول 

(مجهول)( فأكثر60)  

more

 than 60
Unknown

37141263247233183145964072251,482Crashاصطدام

203490759766452314181483Over turnانقالب

157226117111126765760339031,056Run overدهس

21440147043345632524717987180293,021Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

2022عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والفئات العمرية لسنة 

 less ( فأقل5)

than 5
(23 -18)(29 -24)

 The number of deaths due to traffic accidents recorded by the nature of the accident and the age groups for the year 2022

(35 - 30)(41 - 36)(47 - 42)(53 - 48)(59 - 54)

Nature of accident طبيعة الحادث

المجموع

Total

فئات العمر بالسنين

Categories by years

(17 - 6)
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2022عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب الفئات العمرية لسنة ( : 4) شكل
Figure ( 4 ) : The number of deaths due to traffic accidents recorded by age groups for  the 

year 2022
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2022عدد السواق المشتركين في حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة لسنة : (3) شكل 
Figure ( 3 ) : The number of drivers involed in traffic accidents recorded by governorate for  the 

year 2022
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مجهولدكتوراهماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائيةيقرأ ويكتباميطفل

ChildIlliterate
Read 

& write
PrimaryIntermediateSecondaryDiplomaBachelor

High

 diploma

Master 

sdegree
DoctorateUnknown

56842454273081865476531371,482Crashاصطدام

24196814112457142600010483Overturnانقالب

2055714130521575243000041,056Run overدهس

28516045487364731892132531513,021Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية :  المصدر 
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of 

criminal statistics

2022عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والحالة التعليمية لسنة 

the number of deaths due to traffic accidents recorded by the nature of the accident and the scientific case for the year 2022

 Table ( 19 ) ( 19 )جدول 

المجموع

Accident type
طبيعة الحادث

Total

      الحالة التعليمية 

            Scientific case           

285

160

454

873

647

318

92
132

5 3 1
51
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2022عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب الحالة التعليمية لسنة ( :5) شكل 
Figure ( 5 ) : The number of deaths due to traffic accidents recorded by scientific case for the year 2022
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Table ( 20 )( 20 )جدول 

المجموع اخرىدهسانقالباصطدام

CrashOverturnRunoverOthersTotal

4829600137Malesذكور 

18514037Femalesاناث

6634740174Totalالمجموع

8429490162Malesذكور 

201119050Femalesاناث

10440680212Totalالمجموع

10644630213Malesذكور 

101019039Femalesاناث

11654820252Totalالمجموع

8127120120Malesذكور 

944017Femalesاناث

9031160137Totalالمجموع

8023960199Malesذكور 

8325036Femalesاناث

88261210235Totalالمجموع

15330620245Malesذكور 

231227062Femalesاناث

17642890307Totalالمجموع

636640133Malesذكور 

6224032Femalesاناث

698880165Totalالمجموع

                     - يتبع - 

Deathskerbelaالوفياتكربالء

DeathsBaghdadالوفياتبغداد

DeathsBabylonالوفياتبابل

DeathsDyalaالوفيات ديالى

DeathsAl - Anbarالوفيات االنبار

DeathsKirkukالوفيات كركوك

2022عدد الوفيات لحوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث والجنس لسنة 

The number of deaths of traffic accidents by governorate and nature of the accident and sex for the year 2022

Details Governorateالجنس gendrالمحافظة

DeathsNinevehالوفيات نينوى

التفاصيل
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Con \ Table ( 20 )( 20 )جدول /  تابع 

المجموع اخرىدهسانقالباصطدام

CrashOver turnRunoverOthersTotal

9245360173Malesذكور 

14125031Femalesاناث

10657410204Totalالمجموع

8521340140Malesذكور 

20406Femalesاناث

8721380146Totalالمجموع

5012620124Malesذكور 

20327050Femalesاناث

7015890174Totalالمجموع

7946370162Malesذكور 

1588031Femalesاناث

9454450193Totalالمجموع

461117074Malesذكور 

1626024Femalesاناث

621323098Totalالمجموع

10525480178Malesذكور 

2089037Femalesاناث

12533570215Totalالمجموع

341734085Malesذكور 

1147022Femalesاناث

4521410107Totalالمجموع

160281410329Malesذكور 

24643073Femalesاناث

184341840402Totalالمجموع

1,26639381502,474Malesذكور 

216902410547Femalesاناث

1,482483105603,021Totalالمجموع

DeathsBasrahالوفياتالبصرة

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal 

statistics

DeathsTotalالوفياتالمجموع الكلي

DeathsAl-muthannaالوفياتالمثنى

DeathsMissanالوفياتميسان

DeathsThi-qarالوفياتذي قار

DeathsAl-Najafالوفياتالنجف

DeathsAl-qadysiaالوفياتالقادسية

 The number of deaths of traffic accidents by governorate and nature of the accident and sex for the year 2022

2022عدد الوفيات لحوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث والجنس لسنة 

Governorate Details التفاصيل gendrالمحافظة الجنس

DeathsWasitالوفياتواسط

DeathsSalah-Aideenالوفيات صالح الدين
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Table ( 21 ) ( 21 )جدول 

المجموع اخرىدهسانقالباصطدام

CrashOver turnRunoverOthersTotal

186481460380Malesذكور 

3813500101Femalesاناث

224611960481Totalالمجموع

25847800385Malesذكور 

60198087Femalesاناث

31866880472Totalالمجموع

67111022401005Malesذكور 

8531220138Femalesاناث

75614124601143Totalالمجموع

59990250714Malesذكور 

922150118Femalesاناث

691111300832Totalالمجموع

346442970687Malesذكور 

685780151Femalesاناث

414493750838Totalالمجموع

7711121130996Malesذكور 

15131310213Femalesاناث

92214314401209Totalالمجموع

247241320403Malesذكور 

579350101Femalesاناث

304331670504Totalالمجموع

67125921101,141Malesذكور 

16676640306Femalesاناث

83733527501,447Totalالمجموع

الجرحى

InjuriesBaghdad

InjuriesAl- Anbar

InjuriesKerbelaالجرحى

االنبار

الجرحىبغداد

الجرحىبابل

الجرحى

InjuriesBabylon

Governorate Details

2022عدد الجرحى لحوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث والجنس لسنة 

The number of wounded of traffic accidents by governorate and nature of the accident and sex for the year 2022

gendrالتفاصيلالمحافظة الجنس

InjuriesWasitالجرحىواسط

InjuriesNinevehالجرحىنينوى

ديالى

InjuriesKirkuk

InjuriesDyala

الجرحىكركوك

كربالء
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Con \Table ( 21 )( 21 )جدول / تابع 

المجموع اخرىدهسانقالباصطدام

CrashOverturnRunoverOthersTotal

14643350224Malesذكور 

3584047Femalesاناث

18151390271Totalالمجموع

564572910912Malesذكور 

12415920231Femalesاناث

6887238301,143Totalالمجموع

572731733821Malesذكور 

7127420140Femalesاناث

6431002153961Totalالمجموع

28262600404Malesذكور 

453215092Femalesاناث

32794750496Totalالمجموع

381771050563Malesذكور 

4340330116Femalesاناث

4241171380679Totalالمجموع

15747730277Malesذكور 

191122052Femalesاناث

17658950329Totalالمجموع

1,09712033601,553Malesذكور 

163501060319Femalesاناث

1,26017044201,872Totalالمجموع

6,9481,2132301310,465Malesذكور 

121738860702,212Femalesاناث

8,1651,6012,908312,677Totalالمجموع

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of 

criminal statistics

Thi-Qar

InjuriesMissanالجرحىميسان

Salah-Aideen

InjuriesTotalالجرحىالمجموع الكلي

InjuriesAl-qadesya

Basrah

النجف

المثنى

ذي قار

Injuriesالجرحى

Injuriesالجرحى

Al-Najaf

Al-muthanna

Injuries

Injuriesالجرحىالبصرة

Injuriesالجرحى

الجرحىالقادسية

الجرحىصالح الدين

The number of wounded of traffic accidents by governorate and nature of the accident and sex for the year 2022

2022عدد الجرحى لحوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث والجنس لسنة 

gendrDetailsGovernorate الجنسالتفاصيلالمحافظة
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( 22 )جدول 

المجموعاخرىسياج دارسياج شارعحيواندراجة ناريةعمود كهرباءقطارسيارة واقفةسيارة متحركة

Moving carstopping carTrainElectricity poleMotorcycleAnimalstreet fencehouse fenceOthersTotal

2901301212611020454Januaryكانون الثاني

32815061531813515Februaryشــــباط 

303320151571742521Marchآذار

339230171354952534Aprilنيسان

3003302315111015524Mayأيــــــار

385240141303901566Juneحزيران

321221151271800495Julyتمــــوز

313220191473703514Augustآب

376370151442904587Septemberأيـــــلول

378400191574823611Octoberتشرين االول

3681901218011202594Novemberتشرين الثاني

326280211913810578Decemberكانــون االول

4,02730811881,7982510516256,493Totalالمجمــــوع

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

 The number of recorded traffic accidents  by months, and the cause of the accident for the year 2022

Table ( 22 )

2022عدد حوادث المرور المسجلة نتيجة األصطدام حسب األشهر واسباب الحادث لسنة 

Months االشهر
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جسرنفققوس حادقوس اعتياديقمة مرتفعةمنحدرمستقيممستوي

FlatIn-LineOne wayElevated wayBowArc sharptunnelBridge

3,1362,1982564843932613776,493Crashاصطدام

48438148273103251,098Turnoverانقالب

1,8561,3408272271833263,724Run overدهس

11692000000208Otherاخرى

5,5924,011386577396121810811,523Totalالمجموع

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

2022توزيع حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث وخصائص الطريق لسنة 

 Distribution of recorded traffic accidents  by the properties of road for the year 2022

Road Characteyistic

Accident type طبيعة الحادث

المجموع

Total

 خصائص الطريق

Table ( 23 ) ( 23 ) جدول 
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Table ( 24 )( 24 )جدول 

المجموعارملمطلقمتزوجاعزبطفل

ChildSingleMarriedDivorcedWidowerTotal

8144487121131,430Iraqiعراقي

00100010Arabicعربي

22380042Foreignاجنبي

8344691921131,482Totalالمجموع

26142294106478Iraqiعراقي

000000Arabicعربي

014005Foreignاجنبي

26143298106483Totalالمجموع

259332448761,052Iraqiعراقي

000000Arabicعربي

004004Foreignاجنبي

259332452761,056Totalالمجموع

000000Iraqiعراقي

000000Arabicعربي

000000Foreignاجنبي

000000Totalالمجموع

3669181,61338252,960Iraqiعراقي

00100010Arabicعربي

23460051Foreignاجنبي

3689211,66938253,021Totalالمجموع

2022عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والجنسية والحالة الزواجية لسنة 

NationalityAccident type الجنسيةطبيعة الحادث

 the number of deaths due of traffic accidents recorded by the nature of the accident, nationality and marital 

status for the year 2022 

Totalالمجموع

Crashاصطدام

مديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  
source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of 

criminal statistics

Turnoverانقالب

Run overدهس

Othersاخرى
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خارج المدينةداخل المدينة خارج المدينةداخل المدينة خارج المدينةداخل المدينة خارج المدينةداخل المدينة خارج المدينةداخل المدينة 

inside twonoutiade twoninside twonoutiade twoninside twonoutiade twoninside twonoutiade twon
inside twonoutiade twon

761131891434417689265000253245498Ninevehنينوى

1001232231145567356129000184224408Kirkukكركوك

313193506246589179118297111771886274531,080Dyalaديالى

189223412106676291847000228307535Al-Anbarاالنبار

3551334883534693701264960007602931,053Baghdadبغداد

296327623387411216177238000495478973Babylonبابل

226592850232319537232000421119540Kerbelaكربالء

28427355754130184193982910005315011,032Wasitواسط

95117212453681532477000193177370Salah-Aideenصالح الدين

480150630351449365834480008802471,127Al-Najafالنجف

20827948755964102153255011315492807Al-Qadysiaالقادسية

137110247114354425092000190203393Al-muthannaالمثنى

1731843579677611162173000293313606Thi-qarذي قار

1025816092938892811715419215119334Missanميسان

4596581,1171271833052625670007769911,767Basrahالبصرة

3,4933,0006,4932997991,0982,4431,2813,724126822086,3615,16211,523Totalالمجموع 

المحافظة

The number of registered traffic accidents by governorate location of accident and accident nature ( inside or outside ) for the year 2022

Table ( 25 )

المجموع
المجموع

Total

Governorate

اخرىدهس انقالب اصطدام 

OthersTotal

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

2022المدينة لسنة  (خارج - داخل  )عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث ومكان وقوع الحادث 

TotalTotalTotalTotal

المجموعالمجموعالمجموع

 ( 25 )جدول 

المجموع 

CrashOverturnRun over
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السرعة

الشديدة

 السير 

عكس االتجاه

األجتياز 

الخاطئ

األستدارة

الممنوعة

 عدم التقيد 

بأسبقيات المرور

عدم األمتثال 

لالشارة الضوئية

قيادة مركبة تحت تأثير 

مسكراو مخدر

قيادة المركبة بدون 

اجازة سياقة

عدم

 االنتباه

االنشغال بالهاتف 

المحمول

حزام 

االمان
اخرى 

High 

Speed

Driving 

reverse 

direction

The wrong 

pass

Out allowded 

roundness

Non compliance 

with traffic 

priorities

Non 

comliance 

with the 

traffic signal 

Driving hnder the 

influence of 

druges or alcohol

Driving 

without diving 

license 

Lack of 

attention

Preoccupation 

with the 

mobile phone

Seat 

beit
other Total

881511412160716500174deathsNinevehالوفياتنينوى

106922123111633081212deathsKirkukالوفياتكركوك

16410430060029000252deathsDyalaالوفياتديالى

617202322035401137deathsAl - anbarالوفياتاالنبار

135152241133042000235deathsBaghdadالوفياتبغداد

255664001026126307deathsBabylonالوفياتبابل 

73420000674600165deathsKerbelaالوفياتكربالء

562125231181581412110204deathsWasitالوفياتواسط

7515143501128220146deathsSalah-Aideenالوفياتصالح الدين

107000000067000174deathsAl-Najafالوفياتالنجف

17703310009000193deathsAl-Qadysiaالوفياتالقادسية

539130000011120098deathsAl-muthannaالوفياتالمثنى

19367000305001215deathsThi-qarالوفياتذي قار

92200000012001107deathsMissanالوفياتميسان

21156371616317935200402deathsBasrahالوفياتالبصرة

1,84617522571624943374364423103,021Totalالمجموع 

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

2022بسبب السائق وحسب المحافظة لسنة  (الوفيات  )االسباب الرئيسة لوقوع حوادث المرور المسجلة 

The main reasons for the recorded traffic ( deaths ) and according to the governnorats for the yaer 2022

Governorateالمحافظة  Detailsالتفاصيل

المجموع

Table ( 26 )

اسباب الحوادث

 causes of  accidents   

( 26 )جدول 
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السرعة

الشديدة

 السير 

عكس االتجاه

األجتياز 

الخاطئ

األستدارة

الممنوعة

 عدم التقيد 

بأسبقيات المرور

عدم األمتثال 

لالشارة الضوئية

قيادة مركبة تحت تأثير 

مسكراو مخدر

قيادة المركبة بدون 

اجازة سياقة

عدم

 االنتباه

االنشغال بالهاتف 

المحمول
االخرى حزام االمان

High 

Speed

Driving 

reverse 

direction

The wrong 

pass

Out allowded 

roundness

Non 

compliance 

with traffic 

priorities

Non comliance 

with the traffic 

signal 

Driving hnder the 

influence of 

druges or alcohol

Driving 

without 

diving license 

Lack of 

attention

Preoccupation 

with the mobile 

phone

Seat 

beit
other total

2503727212742020441300481InjuriesNinevehالجرحىنينوى

18034564532049814360472InjuriesKirkukالجرحىكركوك

60110314850268122526001,143InjuriesDyalaالجرحىديالى

328110665366899165972832InjuriesAl - anbarالجرحىاالنبار

4064910657722856109000838InjuriesBaghdadالجرحىبغداد

92040422710931031717301,209InjuriesBabylonالجرحىبابل 

21014195410042073100504InjuriesKerbelaالجرحىكربالء

524193138766966616383908131,447InjuriesWasitالجرحىواسط

1103525281284829570271InjuriesSalah-Aideenالجرحىصالح الدين

85355000002800001,143InjuriesAl-Najafالجرحىالنجف

809382632700041431961InjuriesAl-Qadysiaالجرحىالقادسية

2735039214911692153496InjuriesAl-muthannaالجرحىالمثنى

58542250000423000679InjuriesThi-qarالجرحىذي قار

2329300000430042329InjuriesMissanالجرحىميسان

8351391488111387117125161551101,872InjuriesBasrahالجرحىالبصرة

7,1168988734513783042182531,6632751678112,677Totalالمجموع 

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

2022بسبب السائق وحسب المحافظة لسنة  (الجرحى  ) االسباب الرئيسة لوقوع حوادث المرور المسجلة 

The main reasons for the recorded traffic ( injuries ) and according to the governnorats for the year 2022

Governorateالمحافظة  Details التفاصيل

المجموع

( 27 ) جدول 

اسباب الحوادث

 causes of  accidents  

Table ( 27 )
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Table ( 28 )( 28 )جدول 

عدد الجرحى عدد الوفيات عدد الحوادث 

No. of accident Deaths Injuries

25783240Mouslالموصل

521753Hamdaniahالحمدانية 

 371135Tlkeefتلكيف

281229Sinjarسنجار 

652959Talafarتلعفر

000Al-Shikhanالشيخان

171121Al-hadharالحضر

18321Al-Baajالبعاج

24823Makhmurمخمور 

000Sumelسميل

498174481Totalالمجموع 

16567133Kirkukكركوك 

492963Al-Hawijahالحويجة 

11183187Dakukداقوق 

833389Dibsدبس 

408212472Totalالمجموع

545144609Baakubaبعقوبة

74970Al-Mukdadiaالمقدادية 

32279349Al-Khalesالخالص 

661161Khankeinخانقين

 72853Baladroosبلدروز

111Kafriكفري

1,0802521,143Totalالمجموع

14414165Ramadiالرمادي

39472Hietهيت

8419100Fallujaالفلوجة

34683Anaaعنة 

5724104Hadithaحديثة

7931164Al-ruttbahالرطبة

451052Al-kaaemالقائم

532992Rawaaراوة

535137832Totalالمجموع

20132165Al-Resafaالرصافة

20914Al-adhamiyaاالعظمية

17814Al-Sadder-al-thaninaالصدرالثانية

27414Al-Sadder-al-Oulaالصدراالولى

17022145Al-Karkhالكرخ 

772074Al-kadhemiyaالكاظمية

1212295Al-mahmoudiyaالمحمودية

811565Abi-gareibابي غريب

371223Al-Tarmiaالطارمية

1153592Al-Madaenالمدائن

812050Al-Tajeeالتاجي 

1063687Al-Zohuerالزهور

1,053235838Totalالمجموع 

Baghdadبغداد 

Governorate Aiqada

Al Anbarاالنبار

2022المسجلة في مديرية المرور العامة على مستوى قضاء لكل محافظة لسنة  (الوفيات والجرحى  )عدد حوادث المرور 

المحافظة 

The number of traffic accident ( deaths and injuries ) recorded in the general traffic level for each  governorate for the 

year 2022

Dialaديالى

Nineveh

Kirkukكركوك

نينوى

القضاء 
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Con \Table ( 28 )(28)جدول / تابع 

عدد الجرحى عدد الوفيات عدد الحوادث 

No. of accident Deaths Injuries

15255157Al-Helaالحلة

25967229Al-Mahawelالمحاويل

281116379Al-Hashmeiaالهاشمية

18945282Al-Mousaiabالمسيب

9224162Kawthaكوثى

9733071,209Totalالمجموع

306103304Kerbalaكربالء

36223Aien-Tamourعين تمر

19860177Al-Hindiaالهندية

540165504Totalالمجموع

26454368Al-Kutالكوت

16324201Al-Numaniaالنعمانية

12313140Ak-Hayالحي

11518150Badraبدرة

18051304Al-Swairaالصويرة

18744284Al-Azeeziaالعزيزية

1,0322041,447Totalالمجموع

 552654Tikritتكريت

371235Toz-Khormatouطوز خورماتو

401538Samaraسامراء

732150Balsdبلد

462032Bejiبيجي

14615Dourالدور

482117Sherkatالشرقاط

572530Al-Djeelالدجيل

370146271Totalالمجموع

71797680Al-Najafالنجف

24542272Al-koufaالكوفة

9821107Al-Manatheraالمناذرة

671484Al-Meshkhabالمشخاب

1,1271741,143Totalالمجموع

- يتبع - 

Wasitواسط

Salah-AI-Deenصالح الدين

Al-Najafالنجف

Babylonبابل 

Kerbelaكربالء

2022المسجلة في مديرية المرور العامة على مستوى قضاء لكل محافظة لسنة  (الوفيات والجرحى  )عدد حوادث المرور 

The number of traffic accident ( deaths and injuries ) recorded in the general traffic level for each  governorate for the 

year 2022

AiqadaGovernorateالقضاء المحافظة 
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Con \ Table ( 28 )

عدد الجرحىعدد الوفيات عدد الحوادث 

No. of accident Deaths Injuries

42494560Al-Diwaniaالديوانية

14639179Afakعفك

11327136Al-Shamiaالشامية

1243386Al-Hamzaالحمزة

807193961Totalالمجموع

18834153Al-Smawaالسماوة

12421178Al-Rumaithaالرميثة

351171Al-Salmanالسلمان

463294Al-Khedherالخضر

39398496Totalالمجموع

21496231Al-Nasiriaالناصرية

10334129Al-Refaieالرفاعي

14841153Souq-Al-Sheukhسوق الشيوخ

44552Al-Jebaieshالجبايش

9739114Al-Shattraالشطرة

606215679Totalالمجموع

19341174Al-Emaraالعمارة

441866Ali-Algarbiعلي الغربي 

11410Al-Maimonaالميمونة

172518Kaluat-Salehقلعة صالح

391030Al-Mejar-Alkaberالمجر الكبير

30931Al-Kahlaaالكحالء

334107329Totalالمجموع

776156640Al-Basraالبصرة

14324126Abi-Alkhasibابي الخصيب

34284419Al-Zoberالزبير

26275369Al-Qarnaالقرنة

391469Al-Fawالفاو

13232163Shaat-Al-Arabشط العرب

731786Al-Madenaالمدينة 

1,7674021,872Totalالمجموع

            Grand -Total                  11,523302112,677المجمـوع العام         

source: Ministry of Interior / ministrys for police affairs / directorate of criminal statisticsمديرية األحصاء الجنائي/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / وزارة الداخلية : المصدر  

2022المسجلة في مديرية المرور العامة على مستوى قضاء لكل محافظة لسنة  (الوفيات والجرحى  )عدد حوادث المرور 

The number of traffic accident ( deaths and injuries ) recorded in the general traffic level for each  governorate for the 

year 2022

AiqadaGovernorateالقضاءالمحافظة 

( 28 )جدول /  تابع 

Al-Qadysiaالقادسية

المثنى

ذي قار 

Al-Muthanna

Thi-Qar

Missanميسان

Basrahالبصرة 
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Traffic Accidents Statistics For 2021 

3 Transportation and Communication Statistics Directorate / Central Statistical Organization / IRAQ 

 

(19.6%) , Followed by the age group (35- 30) years making the highest percentage, the 

age group (3318) driver by (19.5%) followed by the age grou (23-18) the number of 

drivers involved in accidents (2890) driver by (17.0% ), as for  the rest of the age 

groups, the total number of drivers involved in accidents (7444) driver (43.8%) of the 

total number of drivers participating in the traffic accidents as shown in Table (17). 

 

8-4 The number of traffic fatalities (deaths) during the year 2022 (3021) dead .bygender, 

male (2474) killed by (81.9%) and female (547) killed by (18.1%) of the total number of 

deaths as shown in Table (20). 

9-4 The number of injured (casualties) of traffic accidents registered during the year 2022 

(12677) was wounded, a by gender (10465) male by(82.6%) and (2212) female by(17.4%) of the 

total number of wounded) as In table (21). 

10-4 The total number of collisions accidents recorded during the year 2022 was (6493) 

accidents and the number of accidents according to the causes of the accident was (4027) 

accidents due to the moving car by (62.0%) of the total collisions followed by motorcycle (1798) 

accidents by (27.7%) and (308) collision due to a parked car by (4.7%), as for the rest of the 

causes totaled (360) accidents by (5.5%) as shown in Table (22). 

11-4 Traffic accidents recorded was (11523) during the year 2022 were distributed according 

to the characteristics of the road, including (5592) accidents occurred on the levelroad by 

(48.5%)  , (4011) accidents on the straight road by (34.8%) and (739) were on arch roads by 

(6.4%) The other types of road characteristics amounted to (1181) accidents by (10.2%) as 

shown in Table (23). 

12-4 The number of road traffic fatalities reached (3021) during 2022 according to the 

marital status (1669) married by (55.2%) followed by (921) single by (30.4%) ,(368) child by 

(12.2%) (38) divorced  by (1.3%) , (25) widows by (0.8%) of the total number of deaths as 

shown in Table (24). 

13-4 The number of accidents for the year 2022 (11523) was distributed according to the 

location of the accident (inside and outside) of the city. The accidents that occurred inside the 

city amounted to (6361) accidents and (55.2%) of the total number of accidents and out side 

the city  (5162) by (44.8%) as shown in Table (25). 

5. Recommendations  

1-5 Create a smart traffic light to control the speed by radar  .  

2-5 Reduction of random imports of cars and development the public transport and 

roads through decreasing the road intersections with the same level and tunnels and 

bridges construction 

3-5 Emphasis on controls for granting the drivers license, speeding, the use of seat 

belts, driving under the influence of alcohol and the necessity for using the chairs belt 

of children. 

4-5 Create bridges to reduce traffic congestion of cars and expand the roads  .  

          5-5 the driver must wear a motorcycle helmet to reduce deaths and serious injury. 

            6-5  Obligation of citizens to cross from the areas designated for crossing . 
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4-3 Fatal:It is the process that occurs during a collision or run over by a car whether 

upon crossing or when driving and leads to the death of a person . 

5-3 Collisionsaccidents:It is a car collision with another anything with another and 

through it a traffic accident is generated 

6-3 Coup accidents:means the rolling over of vehicles as a result of the vehich leaning on 

one of its sides which leads to caps or rolling over its roof and may lead to death . 

7-3 Accidents of run over :Isis meant to collide a vehicle with a person whether the 

accident results in death disability or injury . 

8-3 Injury : It is the injury that results in ahandicap or a disability as a result of serious 

wounds and according to the nature of the accident whethr collision overturning run 

over or other conditions. 

4. Main indicators and analysis of statistical results 

1-4 The number of traffic accidents recorded was (11523) during 2022, of which (3079) were 

fatal accidents (26.7%) non–fatal accidents were (8444) making (73.3%) compared 

with(10659) accidents in 2021 and with an increase of (8.1 %) as Shown in Tables 1 and. 

2-4 Crash accidents recorded the highest percentage during the year 2022 reaching (6493) 

accidents with (56.3%) of the total accidents)11523( followed by hit accidents (3724) 

accidents )32.3%( followed by turnover accidents )1098( making )9.5%(and other 

accidents)208(by (1.8%) as shown in Table (2). 

3-4 The number of recorded accidents (11523) accidents, if classified according to the road 

category, found that the largest number of accidents occurred on the main road (6219) 

accidents by (54.0%) from  the total accidents for the year 2022, the highway road 

(2715) accidents by (24.0%) followed by the secondary (1764) accidents (15.3%) and the 

lowest accidents on rural road (825) accidents (7.2%) of the total number of accidents as 

shown in Table (7). 

4-4 In 2022 the highest number of traffic accidents occurred in September )1165( making 

(10.1%) of the total number of accidents,(11523) followed by October (1099)  making 

(9.4%) followed by November (1081) accidents  making (9.3%) of the total accidents, for 

the rest of the other months. The total number was )8178( accidents making )71.0%) of 

total accidents shown in table (9) .It is worth mentioning that the reason for this 

increase in accidents during the above three months is attributed to the beginning of 

schools and universities, which affects the traffic density in the streets and is another 

reason in addition to the reasons mentioned in the report which led to accidents 

according to the types of roads mentioned. 

5-4 The results of the 2022 report showed that the driver is the main cause and the highest 

cause of accidents, with the number of accidents due to the driver (9126) making 

(79.2%) of the total accidents(11523) followed by car (938) accidents (8.1%)  Followed 

by Road (714) (6.2%) The rest of the reasons were (745) accidents (6.5%) of the total 

number of accidents, as shown in Table (13). 

6-4 The cause of accidents during the day, which were (6668) accidents out of the total 

traffic accidents for the year 2022 at rate of (57.8%) of the total number of accidents 

which was (11523) were due to the traffic density during the day followed by accidents 

at during night (2199) (19.1%) sunset (1606) accidents by (13.9%) and during sunrise 

(1050) by (9.1%) of the total number of incidents as shown in Table (14). 

7-4 The results of the 2022 report showed that number of drivers involved in accidents 

(16985) driver during the year 2021,distributed according to the age groups, where the 

number of (3333) driver involved in accidents within the age group (29-24) years by 
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1. Introduction 

The Central Statistical Organization carries out an annual report on traffic accidents registered in 

the police stations of all governorates except for the Kurdistan Region . 

Road traffic injuries are very dangerous and match current terrorist operations, As it is a scourge 

that is an obsession and concern for all members of society and has become one of the problems 

that drain the material resources and the social problems and losses in human capacities, which 

affects the elements of life in which the human element is the basis of society, Traffic accidents are 

the second largest cause of death in the world for the age group between 5 and 29 years ،And it 

became necessary to find solutions and proposals and put them into practice to reduce these 

incidents or at the very least handling the causes and mitigate the negative effects and identify the 

most important elements that share and cause traffic accidents, including the driver, road, vehicle 

... Etc. 

The World Health Organization (WHO) seeks to provide indicators of the total number of fatal 

cases, injuries and injuries relative to the population and vehicles available in that country, 

The Central Statistical Organization seeks to provide indicators of fatal accidents during or after 

the accident for the occurrence of deaths after the accident occurs in the hospital (cases of serious 

injuries)،Therefore, we call upon the Ministry of Health to cooperate with the Ministries of 

Planning and Interior and to take care and coordinate with the Central Statistical Organization as 

the issuer of data and provide them with death cases that occur after the accident so that we can 

extract indicators according to international recommendations. 

2. Data collection mechanism 

The data are collected and updated in coordination with the Ministry of Interior / Ministry's 

Agency for Police Affairs / Directorate of Criminal Statistics, and through the follow-up office and 

field.The data received shall be agreed upon in order to arrive at the indicators that will be 

included in the final report on traffic accidents recorded in the police stations immediately if such 

accidents occur according to the numbers of these centers and their geographical unit and the 

general governorates of Iraq except for the Kurdistan Region, according to the data and tables 

required designed  by the Directorate of Transport and Communications Statistics،So that the data 

will be inclusive of all the federal  governorates according to the months of the year for the different 

types of accidents and their severity, and according to the type of road ... etc of the indicators 

available in the body of the report based on the international recommendations and according to 

the tables designed by the Directorate to be updated  with the data. After filling, they are sent to the 

headquarters of the Central Statistical Organization / Directorate of Transport and 

Communications Statistics, which in turn audits the data received and extracts the final indicators 

and issue the annual report on the statistics of traffic accidents. 

3. Acquaintance and terminology 

1-3 Traattic accident:It is the accident that is recorded in the base records after the traffic 

plan has been made by the traffic man . AL awsuit is organized and referred to the 

court . 

2-3 Deaths:They are the people who were exposed to the traffic accident and as aresult of 

the accident they died and the accident is verified by the police officer investigating the 

police and registration is done in the base records. 

3-3 The wounded:It is thecondition that is diagnosed by the doctor through medical report 

sent by the police stations where the wounds are classified according to (serious, 

woundominarwoundo)  
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