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  تنفیذي ملخص
  

 مروري حادث 7,827 ،2013 عام خالل المسجلة و الطرق على المروریة الحوادث عدد بلغ 

 فیما ،%21.1 حوالي بنسبة نابلس محافظة تالها ،%22.8 بلغت حوادث نسبة أعلى اهللا رام محافظة سجلت 

 في المروریة الحوادث أن ویالحظ%. 2.1 بلغت المحافظات بین ما حوادث نسبة أدنى طوباس محافظة سجلت

 .الغربیة الضفة محافظات في الحوادث مجمل من% 44.0 حوالي مانسبته شكلتا قد ونابلس اهللا رام محافظتي

 حیث العام نفس من األول الربع في الوضع علیه كان عما مقارنه الرابع الربع في ارتفعت المروریة الحوادث عدد 

 االول الربع في 1,685 مقابل 2013 عام من الرابع الربع نهایة في مروري حادث 1,883 الحوادث عدد بلغ

 عددها لیبلغ 2013 عام من الثالث الربع في لها مستوى أعلى بلغت المروریة الحوادث أن ویالحظ .العام لنفس

 مروري حادث 2,258

 "الحوادث مجمل من% 49.6 حوالي بلغت حیث 2013 عام خالل حوادث نسبة أعلى سجلت" االنقالب حوادث 

 بنسبة" طریق عابر مع حادث" و% 22.7 بنسبة" مركبة مع مركبة حادث" تاله حادث، 7,827 عددها البالغ

 نسبة مجتمعه شكلت فقد الحوادث أنواع باقي أما ،%10 نسبة شكلت فقد" العامة الحوادث" أما ،17.4%

 .الغربیة الضفة في الحوادث مجمل من% 2.7

 "المحافظة في الحوادث مجمل من% 69.7 بلغ حیث اهللا رام محافظة في نسبة أعلى شكلت" االنقالب حوادث 

 نابلس محافظة في نسبة أعلى شكل فقد" مركبة مع مركبة حادث" أما. المحافظات بین ما نسبة أعلى شكل وقد

 بینما المحافظات، بین ما نسبة أعلى شكل وقد المحافظة في الحوادث مجمل من% 24.2 حوالي بلغت حیث

 مجمل من% 27.5 حوالي بلغ حیث الخلیل محافظة في حوادث نسبة أعلى" طریق عابر مع حادث" شكل

 .المحافظات بین ما نسبة أعلى شكل وقد المحافظة هذه في الحوادث

 إصابة 7,602 ،2013 عام خالل المروریة الحوادث إصابات عدد بلغ. 

  94 %.اإلصابات" و" المتوسطة اإلصابات"  شكلت بینما خفیفة إصابات هي حدث التي اإلصابات من 

 .التوالي على منهما لكل% 2.6 و% 10.1" الخطرة

 الضفة في اإلصابات مجمل من% 62.2 شكلت قد" سنة 45 دون ما إلى سنة 18" من العمریة للفئة اإلصابات 

 .الغربیة



 

 

 "أما المحافظات، في اإلصابات مجمل من% 23.2 نسبة شكلت قد نابلس محافظة في" الخفیفة اإلصابات 

 حوالي منهما كل في بلغت حیث والخلیل نابلس محافظتي في لها ارتفاع أعلى كان فقد" المتوسطة اإلصابات"

 إصابة 67 بلغت حیث الخلیل محافظة في الخطرة لإلصابات عدد أعلى كان أیضاً  متوسطه، إصابة 130

 .الغربیة الضفة في الخطرة االصابات مجمل من% 35.6 نسبته ما یشكل وهذا خطره

 حالة 61 و الحادث مكان في تسجیلها تم وفاة حالة 75 ،2013 عام خالل وفاة حالة 136 الوفیات عدد بلغ 

 .أیضاً  المستشفیات في تسجیلها تم وفاة

 للفئة وفاة حاالت 29و ،"سنوات 6 حتى" العمریة للفئة حاالت 6 :العمریة الفئات حسب الوفاة حاالت توزیع 

 حاالت 22 و" سنة 45 دون ما إلى 18 من"  العمریة للفئة وفاة حاالت 49 و" سنة 17 إلى 7 من"  العمریة

  ".األخرى العمریة للفئات" وفاة

 مادي ضرر حالة 11,148 الغربیة الضفة في 2013 عام خالل المسجلة المادیة األضرار حاالت عدد بلغ. 

 خالل المسجلة األضرار حاالت مجمل من% 83.5 نسبة تشكل" البسیطة المادیة األضرار" حاالت أن یالحظ 

 .2013 عام
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  الفصل األول

  المقدمة

 مقدمة 1.1

 تستنزف التي المشكالت أهم من واحدة وأصبحت المجتمع، أفراد لكافة وقلقاً  هاجساً  كبیر وبشكل تمثل المروریة الحوادث أصبحت
 من تكبده ما إلى إضافة ،البشري العنصر هو والذي الحیاة مقومات أهم في المجتمعات وتستهدف البشریة والطاقات المادیة الموارد
 للحد التنفیذ موضع ووضعها واالقتراحات الحلول إیجاد على العمل لزاماَ  أصبح مما ضخمة، مادیة وخسائر ونفسیة اجتماعیة مشاكل

  .السلبیة آثارها من والتخفیف أسبابها معالجة تقدیر أقل على أو الحوادث هذه من

ألهمیة  نظراً وذلك عنها  موما ینج 2013في الضفة الغربیة خالل عام  الحوادث المروریة على الطرقیلقي هذا التقریر الضوء على 
  .وصوًال لمجتمع آمن مروریاً  تساهم في التحلیل والبحث العلمي واتخاذ القراراتر بیانات شاملة وحدیثة یتوف

  

  هداف التقریرأ 2.1

 على الطرقالحوادث المروریة مؤشرات من خالل  2013عام خالل في الضفة الغربیة  الحوادث المروریة واقع یتطرق هذا التقریر إلى
 :الشهر من حیثالمحافظة و  حسب في الضفة الغربیة

  الحوادث أنواعأعداد و 
 حسب الفئات العمریة والوفیات اإلصابات 
 المادیة األضرار 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



10 
 

  الثانيالفصل 

  المفاهیم والمصطلحات

  

  2000لسنة  5قانون المرور رقم : أوالً 

  المركبة
 .كل وسیلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسیر أو الجر على عجالت أو جنزیر وتسیر بقوة آلیة أو جسدیة

  
  الدراجة اآللیة

  .مركبة آلیة ذات عجلین سواء كانت مزودة بعربة جانبیة أو بدونها
  اآللیةالمركبة 

  .كل مركبة آلیة تسیر بمحرك كهربائي ومعدة حسب تصمیمها لنقل ثمانیة ركاب عدا قائدها
  المركبة الخصوصیة

  .المركبة المعدة لالستعمال الشخصي
  المركبة العمومیة

  .المركبة المستعملة أو المعدة لالستعمال في نقل ركاب لقاء أجر
  مركبة التأجیر
المسجلة بسلطة الترخیص تحت اسم شركة تأجیر للسیارات وتستعمل ألغراض التأجیر فقط وحسب النظام الخاص  وهي المركبة

  .بذلك
  المركبة التجاریة

  .المركبة المعدة لالستعمال في نقل البضائع لقاء أجرة أو لنقلها فیما یتعلق بأعمال صاحب المركبة أو تجارته
  مركبة أمن

ة لنقل المرضى أو مركبة تابعة لقوات الشرطة أو األمن العام أو مركبة إطفاء الحریق وكل مركبة وتشمل مركبة اإلسعاف المعد
أخرى صادقت سلطة الترخیص على أنها مركبة أمن وینبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق وتطلق إشارة إنذار بواسطة 

  .صافرة أو جرس
  مركبة تخلیص

  .أعمال تخلیص وجر المركبات التي لم تعد صالحة للعمل بشكل مسیطر علیه مركبة آلیة معدة حسب تصمیمها لتنفیذ
  مركبة العمل

  .مركبة آلیة غیر معدة لنقل البضائع أو أشخاص وثبت علیها أجهزة عمل ثابتة
  المركبة القدیمة

  .كل مركبة عدا الجرار الزراعي والمجرور التي بلغت في یوم تجدید رخصتها عشرین سنة
  الحافلة
  .بة اآللیة المعدة لنقل ثمانیة أشخاص أو أكثر عدا قائدها وذكر في رخصتها أنها حافلةالمرك
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  حافلة عمومیة

  .مركبة عمومیة من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر
  حافلة خصوصیة

  .كل حافلة لیست عمومیة وتستعمل في نقل األشخاص بدون أجر
  الحافلة السیاحیة

  .حافلة لیست عمومیة وتستعمل في نقل األفواج السیاحیة أو الرحالت مقابل مبلغ مقطوع كل
  الماكنة المتنقلة

  .مركبة آلیة معدة حسب تصمیمها لتنفیذ أعمال وغیر مخصصة للجر
  الجرار

  .مركبة آلیة معدة حسب تصمیمها للجر وتنفیذ أیة أعمال أخرى
  الساندة

  .سناد وجر مستندةمركبة آلیة معدة حسب تصمیمها إل
  المستندة

  .مقطورة مبنیة بشكل یستند فیه قسمها األمامي على الساندة
  المقطورة

  .مركبة بدون محرك صممت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلیة
  

  
  1 تعریفات مختارة: ثانیاً 

  
  

  )سیر(حادث الطرق 
  .ویشمل ذلك حادث مع مركبة متوقفه كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة ،

  إصابة قاتلة
  .یوما من تاریخ وقوع حادث السیر 30هي اإلصابة التي تؤدي إلى موت شخص جراء حادث طرق أو الموت خالل 

  إصابة خطیرة
  .ساعة أو اكثر 24هي اإلصابة التي ینتج عنها دخول شخص للمستشفى نتیجة حادث سیر، وبقي فیه 

  إصابة بسیطة
 24صــابة التــي ینــتج عنهــا جــرح شــخص فــي حــادث طــرق، ولكــن الشــخص لــم یــدخل المستشــفى، أو دخــل مــدة تقــل عــن هــي اإل
  .ساعة

  :الطریق الرئیسي
  .، ویشمل امتداد الطریق داخل التجمعهو الطریق الذي یمتد على مستوى القطر، أو من محافظة إلى أخرى

  

                                                             
  .الطبعة الثالثة –دلیل المصطلحات اإلحصائیة المستخدمة في الجهاز . 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   1
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  الطریق اإلقلیمي
  .، ویشمل امتداد الطریق داخل التجمعرئیسیین، أو یؤدي إلى طریقین رئیسیینهو الطریق الذي یتفرع من طریقین 

  المحليالطریق 
  .هو الطریق الذي یخدم حركة المرور الداخلیة ضمن التجمع
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  الفصل الثالث

  النتائج األساسیة

  2013خالل عام  في الضفة الغربیة الحوادث المروریةوأنواع أعداد  1.3
  

  أعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة  1.1.3
حادث مروري، ویوضح الشكل البیاني التالي توزیع  7,827، 2013حوادث المروریة على الطرق و المسجلة خالل عام بلغ عدد ال

  .الحوادث المروریة على الطرق حسب المحافظة
  

  2013 عامالحوادث المروریة على الطرق حسب المحافظة خالل  أعداد:  1شكل 

  
، فیما سجلت محافظة %21.1 حوالي بنسبة نابلستالها محافظة ، %22.8أعلى نسبة حوادث بلغت  رام اهللا محافظةسجلت 

ویالحظ أن الحوادث المروریة في محافظتي رام اهللا ونابلس قد شكلتا  .%2.1بلغت  طوباس أدنى نسبة حوادث ما بین المحافظات
  .ضفة الغربیةال محافظات من مجمل الحوادث في% 44.0 حوالي سبتهنما

مقارنه  في الربع الرابع ارتفعتحسب الربع، یالحظ أن عدد الحوادث المروریة قد  2013وفیما یتعلق بالتغیرات التي حدثت من عام 
حادث مروري في نهایة الربع الرابع من عام  1,883حیث بلغ عدد الحوادث الوضع في الربع األول من نفس العام  عما كان علیه

  .في الربع االول لنفس العام 1,685مقابل  2013

  

  .حادث مروري 2,258لیبلغ عددها  2013من عام  الثالثویالحظ أن الحوادث المروریة بلغت أعلى مستوى لها في الربع 
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  2013 عام حسب الربع في الضفة الغربیة أعداد الحوادث المروریة على الطرق: 2شكل 

  

قد  آبشهر ، فیتضح أن شهر تسجیل الحادثأما عن التغیرات التي حدثت في أعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة حسب 
، ویوضح الشكل البیاني التغیرات التي حدثت حادث مروري 835 فیهیبلغ عدد الحوادث المروریة حیث الحوادث  عدد فيأعلى  سجل

  . الشهرحسب  2013في أعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل عام 

  2013 عامالشهر  حسب في الضفة الغربیة أعداد الحوادث المروریة على الطرق: 3شكل 
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  2013عام في الضفة الغربیة خالل أنواع الحوادث  2.1.3

 "حوادث االنقالب"أن حسب نوع الحادث، حیث یالحظ في الضفة الغربیة البیاني التالي توزیع الحوادث المروریة یوضح الشكل 
 تاله ،حادث 7,827 البالغ عددها الحوادث مجمل من %49.6 حوالي تبلغ حیث 2013خالل عام  حوادث نسبة أعلى تسجل

 ،%10 شكلت نسبةفقد " العامةحوادث ال" أما، %17.4 بنسبة" طریقحادث مع عابر "و % 22.7 بنسبة" حادث مركبة مع مركبة"
  .في الضفة الغربیة الحوادث مجمل من% 2.7 نسبة مجتمعه شكلت فقد باقي أنواع الحوادث أما

  
  2013 عامخالل  نوع الحادثحسب في الضفة الغربیة الحوادث المروریة  أعداد:  4شكل 

  
  

أعلى نسبة في  تشكل" حوادث االنقالب"والمحافظة، یالحظ أن  الحادث نوع حسب الطرق على المروریة الحوادث توزیعبوفیما یتعلق 
حادث مركبة مع "أما . المحافظات نوقد شكل أعلى نسبة ما بی من مجمل الحوادث في المحافظة% 69.7محافظة رام اهللا حیث بلغ 

وقد شكل أعلى نسبة  من مجمل الحوادث في المحافظة% 24.2 حواليت فقد شكل أعلى نسبة في محافظة نابلس حیث بلغ" مركبة
من مجمل % 27.5 حوالي حیث بلغ الخلیلأعلى نسبة حوادث في محافظة " حادث مع عابر طریق"شكل  بینما ،المحافظات نما بی

  )1أنظر جدول رقم (  .المحافظات نوقد شكل أعلى نسبة ما بیالحوادث في هذه المحافظة 
  

  .2013 عام والربع خالل الحادث نوع حسب الغربیة الضفة في المروریة الحوادث توزیعویوضح الشكل البیاني التالي 
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   2013 والربع خالل عام نوع الحادثحسب في الضفة الغربیة الحوادث المروریة  أعداد:  5شكل 

  

  
  2013الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل عام  نتائج 2.3

  
  اإلصابات 1.2.3

ویوضح الشكل البیاني التالي أعداد اإلصابات في الضفة إصابة،  7,602، 2013بلغ عدد إصابات الحوادث المروریة خالل عام 
و " اإلصابات المتوسطة" بینما شكلت هي إصابات خفیفة التي حدث من اإلصابات % .94حیث یتبین أن  2013عام خالل الغربیة 

  .لكل منهما على التوالي% 2.6و % 10.1 "اإلصابات الخطرة"
  

  2013عام  خالل نوع اإلصابة حسبفي الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات: 6شكل 
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فیوضح  2013والربع خالل عام حسب نوع اإلصابة  الناجمة عن الحوادث المروریة اإلصاباتأما عن التغیرات التي حدثت على 
فبلغت  المتوسطة تاإلصابا اماإصابة خفیفیة،  2036 في الربع الثالث بـ بلغت حدها األعلى  الشكل التالي أن اإلصابات الخفیفة

 58بـ  الثانيحدها األعلى في الربع  تبلغفي حین ان اإلصابات الخطرة  متوسطةأصابه  214بـ  الثالثعلى في الربع حدها األ
  .إصابة خطرة

  2013 عامخالل  اإلصابةونوع  الشهرحسب في الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات :7شكل 

  
  

نسبة  تفي محافظة نابلس قد شكل "الخفیفةاإلصابات "فیالحظ أن ، 2013خالل عام  أما عن توزیع اإلصابات حسب المحافظة
 الخلیلتي نابلس و فقد كان أعلى ارتفاع لها في محافظ "لمتوسطةااإلصابات "أما  ،من مجمل اإلصابات في المحافظات% 23.2

 67حیث بلغت الخلیل في محافظة كان أعلى عدد لإلصابات الخطرة إصابة متوسطه، أیضًا  130 في كل منهما حوالي حیث بلغت
  .من مجمل االصابات الخطرة في الضفة الغربیة% 35.6وهذا یشكل ما نسبته  إصابة خطره

  )   1أنظر أیضًا جدول رقم (
  

  2013 عامخالل  والمحافظة نوع اإلصابة حسبفي الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات: 8شكل 
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، حیث یالحظ أن اإلصابات الشكل البیاني التالي حهایوضف 2013خالل عام  وفیما یتعلق بتوزیع اإلصابات حسب الفئات العمریة
  .في الضفة الغربیة اإلصاباتمن مجمل % 62.2قد شكلت " سنة 45ما دون  إلىسنة  18"للفئة العمریة من 

  
  2013 خالل عام الفئات العمریة حسبفي الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات: 9 شكل

  
  

  الوفیات 2.2.3

وفاة تم تسجیلها في  حالة 61حالة وفاة تم تسجیلها في مكان الحادث و  75 ،2013عام وفاة خالل  حالة 136بلغ عدد الوفیات 
  .أیضاً  المستشفیات

    .ویوضح الجدول التالي توزیع حاالت الوفاة في الضفة الغربیة حسب المحافظة ومكان الوفاة
  

  2013 خالل عام ومكان الوفاة في الضفة الغربیة حسب المحافظة أعداد الوفیات: 10 شكل
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لفئة العمریة لحاالت وفاة  29و ،"سنوات 6 حتى"حاالت للفئة العمریة  6، فقد بلغت حاالت الوفاة حسب الفئات العمریة یعتوز  أما عن
  ."للفئات العمریة األخرى"وفاة  حاالت 22 و" سنة 45 نما دو  إلى 18 من "لفئة العمریة حاالت وفاة ل 49و " سنة 17 إلى 7 من "
  

  2013 خالل عام في الضفة الغربیة حسب المحافظة أعداد الوفیات: 11 شكل

  
  

  األضرار المادیة 3.3
  

حاالت ، ویالحظ أن مادي حالة ضرر 11,148في الضفة الغربیة  2013عام عدد حاالت األضرار المادیة المسجلة خالل بلغ 
  .2013عام من مجمل حاالت األضرار المسجلة خالل % 83.5تشكل نسبة " ةاألضرار المادیة البسیط"

  
  2013 عامفي الضفة الغربیة حسب نوع الضرر خالل  حاالت األضرار المادیة: 12شكل 
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، فیالحظ أن محافظة رام اهللا شكلت 2013خالل عام أما عن توزیع حاالت األضرار المادیة حسب المحافظة في الضفة الغربیة 
ویوضح الشكل البیاني . في المحافظاتلألضرار المادیة من مجمل الحاالت المسجلة تقریبًا % 28.2أعلى نسبة حیث بلغت حوالي 

  .2013 عامخالل  المحافظة حسب الغربیة الضفة في المادیة األضرار حاالتالتالي 

  2013 عام خاللحاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب المحافظة : 13شكل 

  

  .2013 عام خالل الربع حسب الغربیة الضفة في المادیة األضرار حاالتضح الشكل البیاني التالي یو 

  2013 عام الربعحاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب : 14شكل 
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 الجداول



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

70316279401225189146456641341,812حادث مركبة مع مركبة
484153192300159حادث ضرر مادي فقط
47148299245140154110454030311,289حادث مع عابر طریق

1391,24839885546523816511212779643,890حوادث انقالب
02610366041139مركبة مع شاحنة

226294123811135532262832668حوادث عامة
45799159314470حادث مع حیوان

2861,7891,0871,6589267344932402641831677,827االجمالي

2631,0241,0051,5476688755411882431881566,698إصابة خفیفه
357212913093757643292113716إصابة متوسطه

71367301924107533188إصابة خطره
3051,1091,2011,7077809746272382772121727,602االجمالي

192395172423075وفاة في مكان الحادث
1820100112422161وفاة بالمستشفى

217431952848451136االجمالي

35941561118601512306419أضرار مادیة عالیة
957621333729513013443269561,414أضرار مادیة متوسطه
2502,9758032,2221,0457844982511551841489,315أضرار مادیة بسیطة

3803,1451,0312,6201,45897464730618419321011,148االجمالي

2593154169661015724282118756حتى 6 سنوات
521112162159114980475539311,086من 7 الى 17 سنة

2027686781,073523590373136169121974,730من 18 الى مادون 45 سنة
2613015226099134117312531261,031أخرى

3051,1021,2001,7177799746272382772121727,603االجمالي

06153151212036حتى 6 سنوات
0186161213029من 7 الى 17 سنة

2101451140110149من 18 الى مادون 45 سنة
0065232310022أخرى

217431952848451136االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (1)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل عام 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

1581557643383691387381حادث مركبة مع مركبة
0815121000018حادث ضرر مادي فقط
104277513238301310123318حادث مع عابر طریق

3328194150118402223291113814حوادث انقالب
002311100008مركبة مع شاحنة

6142017212296266129حوادث عامة
2121145000117حادث مع حیوان

66427251303217145104515437301,685االجمالي

59297237257148164124413837201,422إصابة خفیفه
71935302019216461168إصابة متوسطه

21103643000029إصابة خطره
68317282290174187148474243211,619االجمالي

0530121111015وفاة في مكان الحادث
0443010010013وفاة بالمستشفى

0973131121028االجمالي

9176615135110073أضرار مادیة عالیة
18281963583528106214281أضرار مادیة متوسطه
5871521542426612090493230262,025أضرار مادیة بسیطة

85760240493339168123603932402,379االجمالي

618383491197261141حتى 6 سنوات
1832554229391875124261من 7 الى 17 سنة

422181481751111029223332212978من 18 الى مادون 45 سنة
249414525352910234245أخرى

68317282296174187148474243211,625االجمالي

021001101107حتى 6 سنوات
002100001004من 7 الى 17 سنة

0731020000013من 18 الى مادون 45 سنة
001010010004أخرى

0973131121028االجمالي

جدول رقم (2)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل الربع األول، 2013

 االصابات حسب الفئات العمریة

 الوفیات حسب األجیال

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

23117261213116121122حادث مركبة مع مركبة
051200000008حادث ضرر مادي فقط
3162811917112250104حادث مع عابر طریق

12833043379651124242حوادث انقالب
001100000002مركبة مع شاحنة

2444792112339حوادث عامة
001104100018حادث مع حیوان

1913982886552311415119525االجمالي

129471784866341510116445إصابة خفیفه
291163106203153إصابة متوسطه

102002100006إصابة خطره
1510384845178411710147504االجمالي

041001000006وفاة في مكان الحادث
023101000007وفاة بالمستشفى

0641020000013االجمالي

01401270000024أضرار مادیة عالیة
7115162298730593أضرار مادیة متوسطه
2022172127803625171198626أضرار مادیة بسیطة

272467714410452332414913743االجمالي

26129164025047حتى 6 سنوات
31126310168315288من 7 الى 17 سنة

97238583243229733296من 18 الى مادون 45 سنة
1148198137501278أخرى

1510384895178411710147509االجمالي

010000000001حتى 6 سنوات
001000000001من 7 الى 17 سنة

0521020000010من 18 الى مادون 45 سنة
001000000001أخرى

0641020000013االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (3)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر كانون الثاني، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

82319171311102312109حادث مركبة مع مركبة
020210000005حادث ضرر مادي فقط
21628131212103422104حادث مع عابر طریق

15833049411176765260حوادث انقالب
000001100002مركبة مع شاحنة

2395654210138حوادث عامة
110010300006حادث مع حیوان

2812886867440351315910524االجمالي

2897974742424011625417إصابة خفیفه
2416131036111057إصابة متوسطه

0143311000013إصابة خطره
301021176355464712735487االجمالي

010011001004وفاة في مكان الحادث
011000001003وفاة بالمستشفى

021011002007االجمالي

5251440000021أضرار مادیة عالیة
844131799230271أضرار مادیة متوسطه
2221866130933730169126639أضرار مادیة بسیطة

352247514411450391812128731االجمالي

03124512200130حتى 6 سنوات
941695123012263من 7 الى 17 سنة

207268413321328611303من 18 الى مادون 45 سنة
123219121210200191أخرى

301021176355464712735487االجمالي

000001001002حتى 6 سنوات
000000001001من 7 الى 17 سنة

021000000003من 18 الى مادون 45 سنة
000010000001أخرى

021011002007االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (4)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر شباط، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

52719331814151954150حادث مركبة مع مركبة
010102100005حادث ضرر مادي فقط
510212711998451110حادث مع عابر طریق

6115345840209121134312حوادث انقالب
001210000004مركبة مع شاحنة

2778883304252حوادث عامة
101000100003حادث مع حیوان

191608312978533824241711636االجمالي

19106691325856501522249560إصابة خفیفه
36811769332058إصابة متوسطه

1040311000010إصابة خطره
23112811436863601825269628االجمالي

002000110105وفاة في مكان الحادث
010200000003وفاة بالمستشفى

012200110108االجمالي

4114925110028أضرار مادیة عالیة
31310341917111027117أضرار مادیة متوسطه
16276771679347351612912760أضرار مادیة بسیطة

2329088205121665118131119905االجمالي

491421343501064حتى 6 سنوات
6171330141174350110من 7 الى 17 سنة

13744276463838620188379من 18 الى مادون 45 سنة
012121751012322176أخرى

23112811446863601825269629االجمالي

011000100104حتى 6 سنوات
001100000002من 7 الى 17 سنة

000000000000من 18 الى مادون 45 سنة
000000010001أخرى

012200110108االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (5)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر آذار، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

138474122544932142195477حادث مركبة مع مركبة
1014260100015حادث ضرر مادي فقط
1343815735372913848328حادث مع عابر طریق

4431785224120703324343012993حوادث انقالب
0123113010113مركبة مع شاحنة

7152030212512111066163حوادث عامة
1221111000312حادث مع حیوان

79462265441234189110637449352,001االجمالي

54245223443169220112548845331,686إصابة خفیفه
1120253220151413764167إصابة متوسطه

151994112401258إصابة خطره
66270267484193246128719552391,911االجمالي

0155260100020وفاة في مكان الحادث
0053060200016وفاة بالمستشفى

011082120300036االجمالي

87537321425001111أضرار مادیة عالیة
2023406980322875212318أضرار مادیة متوسطه
7375619758627522295655363252,410أضرار مادیة بسیطة

101786242692387268125775865382,839االجمالي

521354618301510557197حتى 6 سنوات
12296764183620151675289من 7 الى 17 سنة

4116613629812515275416432211,151من 18 الى مادون 45 سنة
838287532281851086256أخرى

66254266483193246128719552391,893االجمالي

0062020100011حتى 6 سنوات
0102150100010من 7 الى 17 سنة

0033140000011من 18 الى مادون 45 سنة
001101010004أخرى

011082120300036االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (6)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل الربع الثاني، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

27



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

52828322321112922163حادث مركبة مع مركبة
000112000004حادث ضرر مادي فقط
57291513108431196حادث مع عابر طریق

11104328341188116102326حوادث انقالب
011210200018مركبة مع شاحنة

26118494632156حوادث عامة
020100000025حادث مع حیوان

231481011428360332321159658االجمالي

127210011459783920461110561إصابة خفیفه
46119836721259إصابة متوسطه

0161110001011إصابة خطره
167911712468824527481312631االجمالي

012112010008وفاة في مكان الحادث
002103000006وفاة بالمستشفى

0142150100014االجمالي

2124631300022أضرار مادیة عالیة
41419182112103012104أضرار مادیة متوسطه
182617520510668292117208828أضرار مادیة بسیطة

2427696227133834027172110954االجمالي

121621774432168حتى 6 سنوات
3172818514105831112من 7 الى 17 سنة

9445971474626152977360من 18 الى مادون 45 سنة
31614149155381391أخرى

167911712468824527481312631االجمالي

002001010004حتى 6 سنوات
010111000004من 7 الى 17 سنة

001002000003من 18 الى مادون 45 سنة
001101000003أخرى

0142150100014االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (7)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل نیسان، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

28



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

33624421113164521157حادث مركبة مع مركبة
100202010006حادث ضرر مادي فقط
7202822812103114116حادث مع عابر طریق

16110226530301131554311حوادث انقالب
001000101003مركبة مع شاحنة

14510572431547حوادث عامة
001000100002حادث مع حیوان

28170811415464411525914642االجمالي

10100641513558411714915514إصابة خفیفه
67712575230155إصابة متوسطه

1324231000117إصابة خطره
17110731674268471917917586االجمالي

002003000005وفاة في مكان الحادث
001000010002وفاة بالمستشفى

003003010007االجمالي

160191120100040أضرار مادیة عالیة
46323171210210583أضرار مادیة متوسطه
33263611687086321125118768أضرار مادیة بسیطة

3827564210981004214261113891االجمالي

361211368301457حتى 6 سنوات
461932685420288من 7 الى 17 سنة

10733599224729121449354من 18 الى مادون 45 سنة
096251175014270أخرى

1794721674268471917917569االجمالي

003000000003حتى 6 سنوات
000003000003من 7 الى 17 سنة

000000000000من 18 الى مادون 45 سنة
000000010001أخرى

003003010007االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (8)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر آیار، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

29



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

5202248201558752157حادث مركبة مع مركبة
001112000005حادث ضرر مادي فقط
11624201415116423116حادث مع عابر طریق

1710331764922141013156356حوادث انقالب
000101000002مركبة مع شاحنة

454121296143060حوادث عامة
101011000015حادث مع حیوان

281448315897653625282512701االجمالي

3273591787584321728258611إصابة خفیفه
17711753425153إصابة متوسطه

01114171400130إصابة خطره
33817719383963625303010694االجمالي

001411000007وفاة في مكان الحادث
002203010008وفاة بالمستشفى

0036140100015االجمالي

503141591100149أضرار مادیة عالیة
123182842882415131أضرار مادیة متوسطه
22232612139968343311329814أضرار مادیة بسیطة

3923582255156854336153315994االجمالي

1137148173322272حتى 6 سنوات
5620147145664289من 7 الى 17 سنة

2249421285659201421215437من 18 الى مادون 45 سنة
5138361268213195أخرى

33817719283963625303010693االجمالي

001201000004حتى 6 سنوات
000101010003من 7 الى 17 سنة

002312000008من 18 الى مادون 45 سنة
000000000000أخرى

0036140100015االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (9)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر حزیران، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

30



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

19768112275604411181711534حادث مركبة مع مركبة
0024051000113حادث ضرر مادي فقط
9337573363822111047318حادث مع عابر طریق

343481072591387459373425201,135حوادث انقالب
011111100107مركبة مع شاحنة

524314321442110111211233حوادث عامة
1225231002018حادث مع حیوان

68484299507273225149697361502,258االجمالي

82275302514186270165486875512,036إصابة خفیفه
716433839251912753214إصابة متوسطه

222213372140157إصابة خطره
91293367565228302186617980552,307االجمالي

0143161110018وفاة في مكان الحادث
1174002010117وفاة بالمستشفى

12117163120135االجمالي

1062114472164205172أضرار مادیة عالیة
2917931051063532178522469أضرار مادیة متوسطه
50759166677290258180672856442,575أضرار مادیة بسیطة

89838260796443314218883861713,216االجمالي

534445823362071241244حتى 6 سنوات
1031487231462214131014311من 7 الى 17 سنة

66206232361151183106344747291,462من 18 الى مادون 45 سنة
10224379233738671911295أخرى

91293367570228302186617980552,312االجمالي

012111000006حتى 6 سنوات
004300100008من 7 الى 17 سنة

1121040010111من 18 الى مادون 45 سنة
0032012110010أخرى

12117163120135االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (10)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل الربع الثالث، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

31



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

42423312519142364155حادث مركبة مع مركبة
001103000005حادث ضرر مادي فقط
412301913974310102حادث مع عابر طریق

1310746914930209859387حوادث انقالب
001000100002مركبة مع شاحنة

11011158194214176حوادث عامة
010410000006حادث مع حیوان

2215411216196804617151614733االجمالي

19888112875903912132810583إصابة خفیفه
2615121784203069إصابة متوسطه

01101221000017إصابة خطره
2195106141941004414133110669االجمالي

002103110008وفاة في مكان الحادث
002100000003وفاة بالمستشفى

0042031100011االجمالي

751821103110259أضرار مادیة عالیة
4535353913107106155أضرار مادیة متوسطه
8264782129997551561820872أضرار مادیة بسیطة

192741142551591206823818281,086االجمالي

015817883142167حتى 6 سنوات
1132521121374141102من 7 الى 17 سنة

1858647869672588127414من 18 الى مادون 45 سنة
2992551291013186أخرى

2195106141941004414133110669االجمالي

000100000001حتى 6 سنوات
003100000004من 7 الى 17 سنة

000002000002من 18 الى مادون 45 سنة
001001110004أخرى

0042031100011االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (11)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر تموز، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

32



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

113336512321204765217حادث مركبة مع مركبة
000000000000حادث ضرر مادي فقط
2131937122085334126حادث مع عابر طریق

12116341024426251713116406حوادث انقالب
000101000002مركبة مع شاحنة

0913157128463380حوادث عامة
112000000004حادث مع حیوان

2617210420686806130292318835االجمالي

4012211420554967617322424804إصابة خفیفه
261513479661271إصابة متوسطه

201010030100026إصابة خطره
44128139228581068524382526901االجمالي

010210000004وفاة في مكان الحادث
102200101007وفاة بالمستشفى

1124101010011االجمالي

212051431200241أضرار مادیة عالیة
17433342814153428162أضرار مادیة متوسطه
2627646287101947636102011983أضرار مادیة بسیطة

452927932614311192411422211,186االجمالي

5121719917133710103حتى 6 سنوات
815153462094627126من 7 الى 17 سنة

28918814337534113192113547من 18 الى مادون 45 سنة
3101928616224616121أخرى

44128139224581068524382526897االجمالي

010011000003حتى 6 سنوات
001100100003من 7 الى 17 سنة

101100001004من 18 الى مادون 45 سنة
000200000002أخرى

1124111010012االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (12)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر آب، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

33



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

41922402720105852162حادث مركبة مع مركبة
001302100018حادث ضرر مادي فقط
3826171197240390حادث مع عابر طریق

91252766451814111395342حوادث انقالب
010010000103مركبة مع شاحنة

457136139445777حوادث عامة
000113100208حادث مع حیوان

201588314091654222292218690االجمالي

236510718157845019232317649إصابة خفیفه
34131318106411174إصابة متوسطه

0122121040114إصابة خطره
267012219676965723282419737االجمالي

002002001005وفاة في مكان الحادث
013100100017وفاة بالمستشفى

0151021010112االجمالي

145011282110172أضرار مادیة عالیة
88253639877338152أضرار مادیة متوسطه
162194217890674916121813720أضرار مادیة بسیطة

2527267215141835824162122944االجمالي

0719226114311074حتى 6 سنوات
1381713136664683من 7 الى 17 سنة

2057801404563401320149501من 18 الى مادون 45 سنة
5315261297115488أخرى

267012220576965723282419746االجمالي

002000000002حتى 6 سنوات
000100000001من 7 الى 17 سنة

011002000015من 18 الى مادون 45 سنة
002000101004أخرى

0151021010112االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (13)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر أیلول، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

34



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

237569815342341114711420حادث مركبة مع مركبة
3002060200013حادث ضرر مادي فقط
153066643741298121013325حادث مع عابر طریق

2830211222289545128301319948حوادث انقالب
0013031030011مركبة مع شاحنة

4923331822135349143حوادث عامة
0012572312023حادث مع حیوان

73416272407202175130576336521,883االجمالي

68207243333165221140454931521,554إصابة خفیفه
10172630141622121145167إصابة متوسطه

25165623212044إصابة خطره
80229285368185239165596137571,765االجمالي

12111130102022وفاة في مكان الحادث
0340040202015وفاة بالمستشفى

15151170304037االجمالي

883424122200063أضرار مادیة عالیة
288611005128469708346أضرار مادیة متوسطه
69745225535214184133704235532,305أضرار مادیة بسیطة

105761289639289224181814935612,714االجمالي

92037311624130969174حتى 6 سنوات
121946371328201121108225من 7 الى 17 سنة

53178162239136153100382520351,139من 18 الى مادون 45 سنة
621406119343210615235أخرى

80238285368184239165596137571,773االجمالي

0360010101012حتى 6 سنوات
002001010307من 7 الى 17 سنة

1260040100014من 18 الى مادون 45 سنة
001111000004أخرى

15151170304037االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (14)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل الربع الرابع، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

35



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

1427213422141891026177حادث مركبة مع مركبة
100103010006حادث ضرر مادي فقط
5102424151493549122حادث مع عابر طریق

1510335823226127949334حوادث انقالب
000002100003مركبة مع شاحنة

24977114032756حوادث عامة
0010150102010حادث مع حیوان

371449014877754421271431708االجمالي

26887212575956428351231651إصابة خفیفه
39410565642357إصابة متوسطه

1162121101016إصابة خطره
309882137811037035391534724االجمالي

0060020102011وفاة في مكان الحادث
022000000105وفاة بالمستشفى

0280020103016االجمالي

10211542100026أضرار مادیة عالیة
22522341413162108137أضرار مادیة متوسطه
432576520277814732101028852أضرار مادیة بسیطة

66262892371069865351110361,015االجمالي

111912592062461حتى 6 سنوات
3515178856152690من 7 الى 17 سنة

2372519761744719161022492من 18 الى مادون 45 سنة
310711712161021281أخرى

309882137811037035391534724االجمالي

015001000007حتى 6 سنوات
002001010307من 7 الى 17 سنة

011000000002من 18 الى مادون 45 سنة
000000000000أخرى

0280020103016االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (15)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر تشرین أول، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

36



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

5192520131171333110حادث مركبة مع مركبة
000103010005حادث ضرر مادي فقط
51229181012133533113حادث مع عابر طریق

690386519151971246281حوادث انقالب
000101002004مركبة مع شاحنة

10813585202145حوادث عامة
000110120005حادث مع حیوان

1712110011948504516221213563االجمالي

12668610141474112111312442إصابة خفیفه
121390811462258إصابة متوسطه

1160202000012إصابة خطره
146910511043555416171514512االجمالي

102100000004وفاة في مكان الحادث
012003000006وفاة بالمستشفى

1141030000010االجمالي

4402240000016أضرار مادیة عالیة
10262216713340092أضرار مادیة متوسطه
132178017445564612181213686أضرار مادیة بسیطة

1822110619863675915221213794االجمالي

2217118310034565حتى 6 سنوات
1823103711256177من 7 الى 17 سنة

1055476528362114657294من 18 الى مادون 45 سنة
1418243912030175أخرى

146910511042555416171514511االجمالي

011000000002حتى 6 سنوات
000000000000من 7 الى 17 سنة

103003000007من 18 الى مادون 45 سنة
000100000001أخرى

1141030000010االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (16)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر تشرین ثاني، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة

37



المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

4292327181791122133حادث مركبة مع مركبة
200000000002حادث ضرر مادي فقط
58132212157223190حادث مع عابر طریق

7109397538132014954333حوادث انقالب
001200001004مركبة مع شاحنة

15613634300142حوادث عامة
000132101008حادث مع حیوان

19151821407750412014108612االجمالي

3053851074979355369461إصابة خفیفه
66911926210052إصابة متوسطه

0343300111016إصابة خطره
3662981216181418579529االجمالي

023011000007وفاة في مكان الحادث
000001020104وفاة بالمستشفى

0230120201011االجمالي

3411740100021أضرار مادیة عالیة
531344218174200117أضرار مادیة متوسطه
132718015992474026141312767أضرار مادیة بسیطة

2127894204120595731161312905االجمالي

671183121000048حتى 6 سنوات
868102134312158من 7 الى 17 سنة

205164774743325356353من 18 الى مادون 45 سنة
2715269134010279أخرى

3671981216181418579538االجمالي

010000010103حتى 6 سنوات
000000000000من 7 الى 17 سنة

012001010005من 18 الى مادون 45 سنة
001011000003أخرى

0230120201011االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (17)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر كانون أول، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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