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 13  2013، الربع الرابعأعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل  1شكل 
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 15 2013، الربع الرابعأعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة حسب نوع الحادث خالل  4شكل 
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 17  2013، الربع الرابعأعداد اإلصابات في الضفة الغربیة حسب نوع اإلصابة والمحافظة خالل  8شكل 

 18 2013، الربع الرابعأعداد اإلصابات في الضفة الغربیة حسب الفئات العمریة خالل  9ل شك
 19  2013، الربع الرابع خالل حاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب نوع الضرر 10شكل 
11شكل   19  2013، الربع الرابعحاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب المحافظة خالل  
12شكل   20  2013، الربع الرابعحاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب الشهر خالل  

    
    
    
    
     
     
     
     

      
      
      

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  تنفیذي ملخص
  

  حادث مروري  1,883، 2013بلغ عدد الحوادث المروریة على الطرق والمسجلة خالل الربع الرابع من عام 
 فیما سجلت %21.6، تالها محافظة نابلس بنسبة حوالي %22.0ظة رام اهللا أعلى نسبة حوادث بلغت سجلت محاف ،

 .محافظة طوباس أدنى نسبة حوادث ما بین المحافظات
 من مجمل الحوادث البالغ % 50.3سجلت أعلى نسبة حوادث خالل الربع الرابع حیث بلغت حوالي " حوادث االنقالب

، أما %17.2بنسبة " حادث مع عابر طریق"و % 22.3بنسبة " حادث مركبة مع مركبة"ه حادث، تال 1,883عددها 
من مجمل الحوادث % 2.4، أما باقي أنواع الحوادث فقد شكلت مجتمعه نسبة %7.5فقد شكلت نسبة " الحوادث العامة"

 .في الضفة الغربیة خالل الربع الرابع
  إصابة، ویوضح الشكل البیاني التالي  1,765، 2013بع الرابع من عام بلغ عدد إصابات الحوادث المروریة خالل الر

من % 88.0حیث یتبین أن  2013أعداد اإلصابات في الضفة الغربیة حسب الشهر خالل الربع الرابع من عام 
" ةاإلصابات الخطر "و " اإلصابات المتوسطة" اإلصابات التي حدث في الربع الرابع هي إصابات خفیفة بینما شكلت 

 .لكل منهما على التوالي% 2.5و % 9.4
 "إصابة خفیفة ، أما  333في محافظة نابلس قد شكلت أعلى عدد في هذه المحافظة حیث بلغ عددها " اإلصابات الخفیفة

إصابات متوسطه  30فقد كان أعلى ارتفاع لها في الربع الرابع في محافظة نابلس أیضًا حیث بلغت " اإلصابات المتوسطة"
 .إصابات خطره 16ان أعلى عدد لإلصابات الخطرة في محافظة الخلیل حیث بلغت ، وك

  من مجمل اإلصابات في الضفة % 63.2قد شكلت حوالي " سنة 45سنة إلى ما دون  18"اإلصابات للفئة العمریة من
 .الغربیة

  حالة  15یلها في مكان الحادث و حالة وفاة تم تسج 22، 2013حالة في عام  37بلغ عدد الوفیات خالل الربع الرابع
 .وفاة تم تسجیلها في المستشفیات أیضاً 
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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 بدهتك 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

وذلك عنها  موما نج 2013من عام  الربع الرابعالضفة الغربیة خالل في  الحوادث المروریة على الطرقیلقي هذا التقریر الضوء على 
  .وصوًال لمجتمع آمن مروریاً  تساهم في التحلیل والبحث العلمي واتخاذ القراراتر بیانات شاملة وحدیثة یألهمیة توف نظراً 

  

  هداف التقریرأ 2.1

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

  الحوادث أنواعأعداد و 
 حسب الفئات العمریة والوفیات اإلصابات 
 المادیة األضرار 
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  الثانيالفصل 

  المفاهیم والمصطلحات

  2000لسنة  5م قانون المرور رق: 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
  المركبة اآللیة

  .یمها لنقل ثمانیة ركاب عدا قائدهاكل مركبة آلیة تسیر بمحرك كهربائي ومعدة حسب تصم
  المركبة الخصوصیة

  .المركبة المعدة لالستعمال الشخصي
  المركبة العمومیة

  .المركبة المستعملة أو المعدة لالستعمال في نقل ركاب لقاء أجر
  مركبة التأجیر

جیر فقط وحسب النظام الخاص وهي المركبة المسجلة بسلطة الترخیص تحت اسم شركة تأجیر للسیارات وتستعمل ألغراض التأ
  .بذلك

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

  مركبة أمن
ء الحریق وكل مركبة وتشمل مركبة اإلسعاف المعدة لنقل المرضى أو مركبة تابعة لقوات الشرطة أو األمن العام أو مركبة إطفا

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

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

  .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

  .نها حافلةالمركبة اآللیة المعدة لنقل ثمانیة أشخاص أو أكثر عدا قائدها وذكر في رخصتها أ
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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
  .كل حافلة لیست عمومیة وتستعمل في نقل األفواج السیاحیة أو الرحالت مقابل مبلغ مقطوع

  الماكنة المتنقلة
  .مركبة آلیة معدة حسب تصمیمها لتنفیذ أعمال وغیر مخصصة للجر

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

  الساندة
  .مركبة آلیة معدة حسب تصمیمها إلسناد وجر مستندة

  المستندة
  .مقطورة مبنیة بشكل یستند فیه قسمها األمامي على الساندة

  المقطورة
  .دون محرك صممت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلیةمركبة ب

  
  1 تعریفات مختارة: ثانیاً 

  
  )سیر(حادث الطرق 

  .هو الحادث الذي وقع نتیجة لكون مركبة في حالة حركة على الطریق، وقد ینتج عن هذا الحادث إصابات
  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

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

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

  الطریق اإلقلیمي
  .، ویشمل امتداد الطریق داخل التجمعهو الطریق الذي یتفرع من طریقین رئیسیین، أو یؤدي إلى طریقین رئیسیین

  المحليالطریق 
  .لمرور الداخلیة ضمن التجمعهو الطریق الذي یخدم حركة ا

                                                             
  .الطبعة الثالثة –دلیل المصطلحات اإلحصائیة المستخدمة في الجهاز . 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   1
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  الطریق االلتفافي
منشأ من قبل االحتالل اإلسـرائیلي بهـدف ربـط المسـتعمرات اإلسـرائیلیة الموجـودة فـي األراضـي الفلسـطینیة مـع بعضـها  طریقهو 

  .البعض ومع إسرائیل
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13 
 

  الفصل الثالث

  النتائج األساسیة

  2013من عام  الربع الرابعخالل  في الضفة الغربیة الحوادث المروریةوأنواع أعداد  1.3
  

   الربع الرابعأعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل  1.1.3
، ویوضح الشكل البیاني مروري حادث 1,883 ،2013 عام من الربع الرابع خالل والمسجلة الطرق على المروریة الحوادث عدد بلغ

  .على الطرق حسب المحافظة التالي توزیع الحوادث المروریة
  

  2013، الربع الرابعالحوادث المروریة على الطرق حسب المحافظة خالل  أعداد:  1شكل 

  
، فیما سجلت محافظة %21.6 حوالي بنسبة نابلستالها محافظة ، %22.0أعلى نسبة حوادث بلغت  رام اهللا محافظةسجلت 

  .طوباس أدنى نسبة حوادث ما بین المحافظات

تشرین یالحظ أن شهر حسب الشهر،  الربع الرابعخالل في الضفة الغربیة التغیرات التي حدثت في أعداد الحوادث المروریة  أما عن
  .مروري حادث 708الربع حیث بلغ عددها  هذا لقد شكل أكبر عدد للحوادث خال أول

  .2013من عام  الربع الرابعل حسب الشهر خالفي الضفة الغربیة إجمالي الحوادث التالي ویوضح الشكل البیاني 
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  2013، الربع الرابعحسب الشهر خالل  في الضفة الغربیة أعداد الحوادث المروریة على الطرق: 2شكل 

  

  

شهر، فیتضح أن حسب المحافظة وال الربع الرابعأما عن التغیرات التي حدثت في أعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل 
من مجمل % 22.0تشكل ما نسبته   حادث 416حیث بلغ عدد الحوادث الحوادث  عدد فيقد سجلت أعلى  رام اهللا محافظة 

فإن شهر  وبشكل عام، أول كانونكانت في شهر  رام اهللادث التي وقعت في محافظة امن الحو % 36.2و الضفة الغربیةالحوادث في 
، ویوضح الشكل البیاني التغیرات %37.6 حوالي بلغت بنسبة الربع الرابعقد شكل الشهر األعلى في أعداد الحوادث خالل  أول كانون

  . حسب المحافظة والشهر 2013من عام  الربع الرابعالتي حدثت في أعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل 

  2013، الربع الرابعالشهر خالل و  المحافظة حسب الضفة الغربیةفي  أعداد الحوادث المروریة على الطرق: 3شكل 
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  الربع الرابعفي الضفة الغربیة خالل أنواع الحوادث  2.1.3
 "حوادث االنقالب"أن حسب نوع الحادث، حیث یالحظ في الضفة الغربیة یوضح الشكل البیاني التالي توزیع الحوادث المروریة 

 تاله ،حادث 1,883 البالغ عددها الحوادث مجمل من %50.3 حوالي تبلغ حیث ربع الرابعال خالل حوادث نسبة أعلى تسجل
 ،%7.5 شكلت نسبةفقد " العامةحوادث ال" أما، %17.2 بنسبة" حادث مع عابر طریق"و % 22.3بنسبة " حادث مركبة مع مركبة"

  .الربع الرابعخالل  الضفة الغربیةفي  الحوادث مجمل من% 2.4 نسبة مجتمعه شكلت فقد باقي أنواع الحوادث أما
  

  2013، الربع الرابعخالل  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 . "المحافظات نوقد شكل أعلى نسبة ما بی من مجمل الحوادث في المحافظة% 72.5حیث بلغ  رام اهللامحافظة 

 نوقد شكل أعلى نسبة ما بی من مجمل الحوادث في المحافظة%  20 ت حواليحیث بلغنابلس شكل أعلى نسبة في محافظة " مركبة
من مجمل % 24.2 حوالي حیث بلغ الخلیلبة حوادث في محافظة أعلى نس" حادث مع عابر طریق"شكل  فیما ،ایضاً  المحافظات

  )1أنظر جدول رقم (  .المحافظات نوقد شكل أعلى نسبة ما بیالحوادث في هذه المحافظة 
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 من عام الربع الرابع خالل والشهر الحادث نوع حسب الغربیة الضفة في المروریة الحوادث توزیعویوضح الشكل البیاني التالي 
2013.  

   2013، الربع الرابعخالل والشهر  نوع الحادثحسب في الضفة الغربیة الحوادث المروریة  أعداد:  5شكل 

  
  

  2013من عام  الربع الرابعالحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل  نتائج 2.3
  اإلصابات 1.2.3

ویوضح الشكل البیاني التالي أعداد إصابة،  1,765 ،2013من عام  الربع الرابعبلغ عدد إصابات الحوادث المروریة خالل 
التي حدث في من اإلصابات % 88.0حیث یتبین أن  2013من عام  الربع الرابعخالل اإلصابات في الضفة الغربیة حسب الشهر 

  .على التواليما لكل منه% 2.5و % 9.4" اإلصابات الخطرة"و " اإلصابات المتوسطة" بینما شكلت هي إصابات خفیفة  الربع الرابع
  

  2013، الربع الرابعخالل  نوع اإلصابة حسبفي الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات: 6شكل 
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من عام  الربع الرابعحسب نوع اإلصابة والشهر خالل  الناجمة عن الحوادث المروریة اإلصاباتأما عن التغیرات التي حدثت على 
  .الشكل التالي هافیوضح 2013

  
  2013، الربع الرابعخالل  اإلصابةونوع  الشهرحسب في الضفة الغربیة  إلصاباتأعداد ا :7شكل 

  
  

في محافظة نابلس قد  "الخفیفة اإلصابات"فیالحظ أن ، 2013من عام  الربع الرابعخالل  أما عن توزیع اإلصابات حسب المحافظة
فقد كان أعلى ارتفاع لها في  "اإلصابات المتوسطة"أما  ،خفیفة  ةإصاب 333حیث بلغ عددها  في هذه المحافظة عددأعلى  تشكل

 الخلیلفي محافظة أعلى عدد لإلصابات الخطرة  وكان، متوسطه  إصابات 30حیث بلغت  نابلس أیضاً  ةفي محافظ الربع الرابع
  .خطره اتإصاب 16حیث بلغت 

  )   1أنظر أیضًا جدول رقم (
  

  2013، الربع الرابعخالل  والمحافظة اإلصابةنوع  حسبفي الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات: 8شكل 
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، حیث یالحظ أن اإلصابات الشكل البیاني التالي حهایوضف  الربع الرابعخالل  وفیما یتعلق بتوزیع اإلصابات حسب الفئات العمریة
  .غربیةفي الضفة ال اإلصاباتمن مجمل % 63.2 حوالي قد شكلت" سنة 45ما دون  إلىسنة  18"للفئة العمریة من 

  
  2013، الربع الرابعخالل  الفئات العمریة حسبفي الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات: 9 شكل

  
  

  الوفیات 2.2.3

وفاة تم  حالة 15وفاة تم تسجیلها في مكان الحادث و  حالة 22 ،2013عام في  حالة 37 الربع الرابعبلغ عدد الوفیات خالل 
  .أیضاً  المستشفیات تسجیلها في
حاالت  5 ،جنین ةحافظمفي حاالت وفاة  7 و الخلیلمحافظة في وفاة  حالة 15حاالت الوفاة حسب المحافظات، فإن وعند توزیع 

  .ونابلس بیت لحمو  القدس ، وحالة وفاة في كل منقلقیلیةوفاة في  حاالت 3و ، سلفیتحاالت في  4و ، رام اهللاوفاة في 
لفئة لوفاة  حاالت 7و ،"سنوات 6 حتى"للفئة العمریة  حالة وفاة 12، فقد بلغت ت الوفاة حسب الفئات العمریةحاال یعتوز  أما عن
للفئات العمریة "وفاة  حاالت 4 و" سنة 45 نما دو  إلى 18 من "لفئة العمریة ل وفاة حالة 14و " سنة 17 إلى 7 من "العمریة 
  ."األخرى
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  األضرار المادیة 3.3
  
حاالت ، ویالحظ أن مادي حالة ضرر 2,714في الضفة الغربیة  الربع الرابععدد حاالت األضرار المادیة المسجلة خالل لغ ب
  .الربع الرابعمن مجمل حاالت األضرار المسجلة خالل % 85.0تشكل نسبة " ةاألضرار المادیة البسیط"

  
  2013، الربع الرابعالضرر خالل حاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب نوع : 10شكل 

  
  

شكلت أعلى  رام اهللا، فیالحظ أن محافظة الربع الرابعأما عن توزیع حاالت األضرار المادیة حسب المحافظة في الضفة الغربیة خالل 
 حاالتالي ویوضح الشكل البیاني الت. في المحافظاتلألضرار المادیة من مجمل الحاالت المسجلة تقریبًا % 26نسبة حیث بلغت 

  .2013 عام من الربع الرابع في المحافظة حسب الغربیة الضفة في المادیة األضرار

  2013، الربع الرابع خاللحاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب المحافظة : 11شكل 
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  .2013 من عام الربع الرابع خالل رونوع الضر  الشهر حسب الغربیة الضفة في المادیة األضرار حاالتیوضح الشكل البیاني التالي 

  2013، الربع الرابعحاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب الشهر خالل : 12شكل 
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جدول رقم (1)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل الربع الرابع، 2013

 االصابات حسب الفئات العمریة

 الوفیات حسب األجیال
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