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  تنفیذي ملخص
  

  حادث مروري  2,001 ، 2013من عام  الربع الثانيبلغ عدد الحوادث المروریة على الطرق والمسجلة خالل 
  فیما سجلت محافظة %22الي ، تالها محافظة نابلس بنسبة حو %23سجلت محافظة رام اهللا أعلى نسبة حوادث بلغت ،

 .طوباس أدنى نسبة حوادث ما بین المحافظات
  حوادث "یوضح الشكل البیاني التالي توزیع الحوادث المروریة في الضفة الغربیة حسب نوع الحادث، حیث یالحظ أن

البالغ عددها من مجمل الحوادث % 49.6سجلت أعلى نسبة حوادث خالل الربع الثاني حیث بلغت حوالي " االنقالب
الحوادث "، أما %16.3بنسبة " حادث مع عابر طریق"و % 23.8بنسبة " حادث مركبة مع مركبة"حادث، تاله  2,001
من مجمل الحوادث في الضفة % 1.9، أما باقي أنواع الحوادث فقد شكلت مجتمعه نسبة %8.1فقد شكلت نسبة " العامة

 .الغربیة خالل الربع الثاني
 إصابة، ویوضح الشكل البیاني التالي  1,911، 2013ت الحوادث المروریة خالل الربع الثاني من عام بلغ عدد إصابا

من % 88.2حیث یتبین أن  2013أعداد اإلصابات في الضفة الغربیة حسب الشهر خالل الربع الثاني من عام 
" اإلصابات الخطرة"و " المتوسطةاإلصابات " اإلصابات التي حدث في الربع الثاني هي إصابات خفیفة بینما شكلت 

 .لكل منهما على التوالي% 3و % 8.7
 "إصابة خفیفة ، أما  114في محافظة نابلس قد شكلت أعلى عدد في هذه المحافظة حیث بلغ عددها " اإلصابات الخفیفة

إصابات متوسطه ،  9فقد كان أعلى ارتفاع لها في الربع الثاني في محافظة نابلس حیث بلغت " اإلصابات المتوسطة"
 .إصابات خطره 6وكان أعلى عدد لإلصابات الخطرة في محافظة الخلیل حیث بلغت 

  من مجمل اإلصابات في الضفة % 60.2قد شكلت حوالي " سنة 45سنة إلى ما دون  18"اإلصابات للفئة العمریة من
 .الغربیة

  حالة  16حالة وفاة تم تسجیلها في مكان الحادث و  20 ،2013حالة في عام  36بلغ عدد الوفیات خالل الربع الثاني
 .وفاة تم تسجیلها في المستشفیات أیضاً 

  حالة ضرر مادي، ویالحظ أن  2,839بلغ عدد حاالت األضرار المادیة المسجلة خالل الربع الثاني في الضفة الغربیة
 .ألضرار المسجلة خالل الربع الثانيمن مجمل حاالت ا% 84.8تشكل نسبة " األضرار المادیة البسیطة"حاالت 

 "مره خالل الربع  427شكل أعلى سبب في أسباب الحوادث المروریة حیث بلغ تكرار هذا النوع " عدم أخذ الحیطة والحذر
عدم المحافظة على مسافة آمنه "مره، فیما احتل المرتبة الثالثة  366حیث تكرر "" االنحراف عن مسلك السیر"الثاني، تاله 

 .2013من عام  مره خالل الربع الثاني 304حیث تكرر " مركبةلل
  مركبة،  2,648في الضفة الغربیة  2013بلغ عدد المركبات المشاركة بالحوادث المروریة خالل الربع الثاني من عام

ركة ویوضح الشكل البیاني التالي توزیع هذه المركبات حسب المحافظة، حیث یتضح أن أعلى عدد للمركبات المشا
مركبة وهذا  834بالحوادث المروریة قد وقع في محافظتي رام اهللا حیث بلغ عدد المركبات المشاركة بالحوادث المروریة 

 . من مجمل أعداد المركبات%% 31.4یشكل ما نسبته 
 "الحوادث من مجمل أنواع المركبات المشاركة في % 74قد احتلت النسبة الكبرى حیث بلغت حوالي " المركبة الخصوصیة

  .2013المروریة في الضفة الغربیة خالل الربع الثاني من 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 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

عنها  موما ینج 2013من عام  الربع الثانيالضفة 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 وذلك 

  

  هداف التقریرأ 2.1

الحوادث مؤشرات من خالل  2013عام  من الربع الثانيخالل في 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 
  فیها المشاركةأسباب الحوادث المروریة وأنواع المركبات 
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  الثانيفصل ال

  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

ترخیص تحت اسم شركة تأجیر للسیارات وتستعمل ألغراض التأجیر فقط وحسب النظام الخاص وهي المركبة المسجلة بسلطة ال
  .بذلك

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

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

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

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

  .لنقل ثمانیة أشخاص أو أكثر عدا قائدها وذكر في رخصتها أنها حافلةالمركبة اآللیة المعدة 
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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
  .سیاحیة أو الرحالت مقابل مبلغ مقطوعكل حافلة لیست عمومیة وتستعمل في نقل األفواج ال

  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
  .یستند فیه قسمها األمامي على الساندةمقطورة مبنیة بشكل 

  المقطورة
  .مركبة بدون محرك صممت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلیة

  
  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 30ة التي تؤدي إلى موت شخص جراء حادث طرق أو الموت خالل هي اإلصاب

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

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

  .ساعة
  :الطریق الرئیسي

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

  .داخل التجمع، ویشمل امتداد الطریق هو الطریق الذي یتفرع من طریقین رئیسیین، أو یؤدي إلى طریقین رئیسیین
  المحليالطریق 

  .هو الطریق الذي یخدم حركة المرور الداخلیة ضمن التجمع

                                                             
  .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
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  لثالفصل الثا

  النتائج األساسیة

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

   الربع الثانيأعداد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل  1.1.3
ري، ویوضح الشكل البیاني حادث مرو  2,001، 2013من عام  الربع الثانيحوادث المروریة على الطرق والمسجلة خالل بلغ عدد ال

  .التالي توزیع الحوادث المروریة على الطرق حسب المحافظة
  

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

  
، فیما سجلت محافظة طوباس %22 حوالي ةبنسب نابلستالها محافظة ، %23أعلى نسبة حوادث بلغت  رام اهللا محافظةسجلت 

  .أدنى نسبة حوادث ما بین المحافظات

 حزیرانیالحظ أن شهر حسب الشهر،  الربع الثانيخالل في الضفة الغربیة أما عن التغیرات التي حدثت في أعداد الحوادث المروریة 
  .ظ أن الحوادث المروریةویالح، حادث 701الربع حیث بلغ عددها  هذا لقد شكل أكبر عدد للحوادث خال

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

  

  

حسب المحافظة والشهر، فیتضح أن  الربع الثانيالحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل أما عن التغیرات التي حدثت في أعداد 
من مجمل الحوادث في % 23تشكل ما نسبته   462حیث بلغ عدد الحوادث الحوادث  عدد فيقد سجلت أعلى  رام اهللا محافظة 

قد شكل الشهر  حزیرانوبشكل عام ، أیارهر دث التي وقعت في محافظة نابلس كانت في شامن الحو % 36.7و الضفة الغربیة
، ویوضح الشكل البیاني التغیرات التي حدثت في أعداد %35.0 حوالي بلغت بنسبة الربع الثانياألعلى في أعداد الحوادث خالل 

  . حسب المحافظة والشهر 2013من عام  الربع الثانيالحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل 

  2013، الربع الثانيالشهر خالل و  المحافظة حسب في الضفة الغربیة ادث المروریة على الطرقأعداد الحو : 3شكل 
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  الربع الثانيفي الضفة الغربیة خالل أنواع الحوادث  2.1.3
 "حوادث االنقالب"أن الحظ حسب نوع الحادث، حیث یفي الضفة الغربیة یوضح الشكل البیاني التالي توزیع الحوادث المروریة 

 تاله ،حادث 2,001 البالغ عددها الحوادث مجمل من %49.6 حوالي تبلغ حیث الربع الثاني خالل حوادث نسبة أعلى تسجل
 ،%8.1 شكلت نسبةفقد " العامةحوادث ال" أما، %16.3 بنسبة" حادث مع عابر طریق"و % 23.8بنسبة " حادث مركبة مع مركبة"

  .الربع الثانيخالل  في الضفة الغربیة الحوادث مجمل من% 1.9 نسبة مجتمعه شكلت فقد باقي أنواع الحوادث أما
  

  2013، الربع الثانيخالل  نوع الحادثحسب في الضفة الغربیة الحوادث المروریة  أعداد:  4شكل 

  
  

أعلى نسبة في  تشكل" حوادث االنقالب"والمحافظة، یالحظ أن  الحادث نوع حسب لطرقا على المروریة الحوادث توزیعبوفیما یتعلق 
حادث مركبة مع . "المحافظات نوقد شكل أعلى نسبة ما بی من مجمل الحوادث في المحافظة% 68.6حیث بلغ  رام اهللامحافظة 

وقد شكل أعلى نسبة ما  دث في المحافظةمن مجمل الحوا%  27.6 ت حواليحیث بلغنابلس شكل أعلى نسبة في محافظة " مركبة
من % 30.5 حوالي حیث بلغ الخلیلأعلى نسبة حوادث في محافظة " حادث مع عابر طریق"شكل  فیما ،ایضاً  المحافظات نبی

  )1أنظر جدول رقم (  .المحافظات نوقد شكل أعلى نسبة ما بیمجمل الحوادث في هذه المحافظة 
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 من عام الربع الثاني خالل والشهر الحادث نوع حسب الغربیة الضفة في المروریة الحوادث توزیعالتالي ویوضح الشكل البیاني 
2013.  

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

  
  

  2013من عام  انيالربع الثالحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل  نتائج 2.3
  اإلصابات 1.2.3

ویوضح الشكل البیاني التالي أعداد إصابة،  1,911، 2013من عام  الربع الثانيبلغ عدد إصابات الحوادث المروریة خالل 
التي حدث في من اإلصابات % 88.2حیث یتبین أن  2013من عام  الربع الثانيخالل اإلصابات في الضفة الغربیة حسب الشهر 

  .على التواليلكل منهما % 3و % 8.7" اإلصابات الخطرة"و " اإلصابات المتوسطة" بینما شكلت هي إصابات خفیفة  لثانيالربع ا
  

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

  
  2013، الربع الثانيخالل  اإلصابةونوع  الشهرحسب في الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات :7شكل 

  
  

في محافظة نابلس قد  "یفةالخف اإلصابات"فیالحظ أن ، 2013من عام  الربع الثانيخالل  أما عن توزیع اإلصابات حسب المحافظة
فقد كان أعلى ارتفاع لها في  "اإلصابات المتوسطة"أما  ،خفیفة  ةإصاب 114حیث بلغ عددها  في هذه المحافظة عددأعلى  تشكل

حیث بلغت  الخلیلفي محافظة أعلى عدد لإلصابات الخطرة  وكان، متوسطه  إصابات 9حیث بلغت  نابلس ةفي محافظ الربع الثاني
  .خطره تاإصاب 6
  )   1أنظر أیضًا جدول رقم (
  

  2013، الربع الثانيخالل  والمحافظة نوع اإلصابة حسبفي الضفة الغربیة  أعداد اإلصابات: 8شكل 
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الحظ أن اإلصابات ، حیث یالشكل البیاني التالي حهایوضف الربع الثانيخالل  وفیما یتعلق بتوزیع اإلصابات حسب الفئات العمریة
  .في الضفة الغربیة اإلصاباتمن مجمل % 60.2 حوالي قد شكلت" سنة 45ما دون  إلىسنة  18"للفئة العمریة من 

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

  
  

  الوفیات 2.2.3

وفاة تم  حالة 16وفاة تم تسجیلها في مكان الحادث و  حالة 20 ،2013عام في  حالة 36 الربع الثانيات خالل بلغ عدد الوفی
  .أیضاً  تسجیلها في المستشفیات

 و الخلیلمحافظة في حاالت وفاة  10 ،جنینفي محافظة  وفاة حدثت حاالت 12حاالت الوفاة حسب المحافظات، فإن وعند توزیع 
وحالة وفة في رام وفاة واحدة في  محافظة بیت لحم  حالتيو  قلقیلیةمحافظة في وفاة  حاالت 3و ،نابلس ةحافظمفي حاالت وفاة  8
  .اهللا

لفئة لوفاة  حاالت 10و ،"سنوات 6 حتى"للفئة العمریة  وفاة حالة 11، فقد بلغت حاالت الوفاة حسب الفئات العمریة یعتوز  أما عن
للفئات العمریة "وفاة  حاالت 4 و" سنة 45 نما دو  إلى 18 من "لفئة العمریة ل وفاة الةح 11و " سنة 17 إلى 7 من "العمریة 
  ."األخرى
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  األضرار المادیة 3.3
  

حاالت ، ویالحظ أن مادي حالة ضرر 2,839في الضفة الغربیة  الربع الثانيعدد حاالت األضرار المادیة المسجلة خالل بلغ 
  .الربع الثانيمن مجمل حاالت األضرار المسجلة خالل % 84.8تشكل نسبة  "ةاألضرار المادیة البسیط"

  
  2013، الربع الثانيحاالت األضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب نوع الضرر خالل : 10شكل 

  

  
  

شكلت أعلى  نابلس، فیالحظ أن محافظة بع الثانيالر أما عن توزیع حاالت األضرار المادیة حسب المحافظة في الضفة الغربیة خالل 
ویوضح الشكل البیاني التالي . في المحافظاتلألضرار المادیة من مجمل الحاالت المسجلة تقریبًا % 31.9نسبة حیث بلغت حوالي 

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

  2013، الربع الثاني خاللضرار المادیة في الضفة الغربیة حسب المحافظة حاالت األ: 11شكل 
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 من عام الربع الثاني خالل ونوع الضرر الشهر حسب الغربیة الضفة في المادیة األضرار حاالتیوضح الشكل البیاني التالي 
2013.  

  2013، الربع الثانيغربیة حسب الشهر خالل حاالت األضرار المادیة في الضفة ال: 12شكل 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فیها المشاركة والمركبات المروریة الحوادث أسباب 4.3
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  المروریة الحوادث أسباب 1.4.3

 الحیطة أخذ عدم" أن، حیث یتضح 2013من عام  الربع الثاني خالل الغربیة الضفة في المروریة الحوادث أسباب التاليیوضح 
 عن االنحراف"، تاله الربع الثانيمره خالل  427حیث بلغ تكرار هذا النوع  قد شكل أعلى سبب في أسباب الحوادث المروریة "والحذر
مره خالل  304حیث تكرر " عدم المحافظة على مسافة آمنه للمركبة"فیما احتل المرتبة الثالثة  ،مره 366حیث تكرر " "السیر مسلك

  .بع الثانيالر 

  2013، الربع الثانيأسباب الحوادث المروریة في الضفة الغربیة خالل : 13شكل 
  

  
  

  الحوادث في المشاركة المركبات 2.4.3

ضح الشكل مركبة، ویو  2,648في الضفة الغربیة  2013من عام  الربع الثانيبالحوادث المروریة خالل  المشاركةبلغ عدد المركبات 
في  بالحوادث المروریة قد وقع المشاركةلمركبات أعلى عدد لالبیاني التالي توزیع هذه المركبات حسب المحافظة، حیث یتضح أن 

ل ممن مج% %31.4مركبة وهذا یشكل ما نسبته  834 بالحوادث المروریة المشاركةحیث بلغ عدد المركبات تي رام اهللا محافظ
  . أعداد المركبات

  

  

  2013، الربع الثانيبالحوادث المروریة في الضفة الغربیة حسب المحافظة خالل  المشاركةالمركبات : 14شكل 
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من مجمل أنواع % 74 حوالي قد احتلت النسبة الكبرى حیث بلغت" المركبة الخصوصیة"ویتضح من الشكل البیاني التالي أن 
  .2013من عام  الربع الثاني خالل الغربیة الضفة فيحوادث المروریة في ال المشاركةالمركبات 

  2013، الربع الثانيبالحوادث المروریة في الضفة الغربیة حسب نوع المركبة خالل  المشاركةالمركبات أعداد : 15شكل 
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 الجداول



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

جدول رقم (1)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل الربع الثاني، 2013

 االصابات حسب الفئات العمریة

 الوفیات حسب األجیال

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة
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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 (2)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر نیسان، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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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 (3)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر أیار، 2013

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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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 (4)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر حزیران، 2013
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  )5(جدول رقم 

2013، الثانيأسباب الحوادث المروریة حسب سبب الحادث خالل الربع   

 سبب الحادث العدد
 عدم أخذ الحیطة والحذر 427
 عن مسلك السیر االنحراف 366
 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 304
 عدم إعطاء حق األولویة 163
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 133
 الرجوع للخلف 92
 التفاف خاطئ 81
 خاطئتجاوز  50
 فقدان السیطرة 49
 السرعة الزائدة 44
 القیادة بدون حذر 40
 االستدارة 35
 السیر بعكس اتجاه السیر 26
 قیادة متهورة معرض للخطر 26
 عدم تأمین وقوف المركبة 13
 الحمولةعدم تأمین  5

 المجموع 1,854
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  )6(جدول رقم 
  2013، الثانيأسباب الحوادث المروریة حسب سبب الحادث والمحافظة خالل الربع 

 المحافظة سبب الحادث العدد
 اریحا عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 14
 عن مسلك السیر االنحراف 14

 القیادة بدون حذر 11 
 االستدارة 10 
 عدم أخذ الحیطة والحذر 10 
 األولویةعدم إعطاء حق  4 
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 3 
 الرجوع للخلف 3 
 الحمولةعدم تأمین  2 
 السرعة الزائدة 2 
 التفاف خاطئ 1 
 قلقیلیة عدم أخذ الحیطة والحذر 29 

 عن مسلك السیر االنحراف 16
 عدم إعطاء حق األولویة 10 
 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 7 
 متهورة معرض للخطرقیادة  5 
 القیادة بدون حذر 4 
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 4 
 السرعة الزائدة 4 
 خاطئتجاوز  3 
 الرجوع للخلف 3 
 فقدان السیطرة 3 
 التفاف خاطئ 1 
 السیر بعكس اتجاه السیر 1 
 االستدارة 1 
 الحمولةعدم تأمین  1 
 سلفیت عن مسلك السیر االنحراف 17 

 عدم إعطاء حق األولویة 12
 عدم أخذ الحیطة والحذر 8 
 الرجوع للخلف 7 
 فقدان السیطرة 5 
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 المحافظة سبب الحادث العدد
 سلفیت عدم االنصیاع إلشارة المرور 3
 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 3

 القیادة بدون حذر 2 
 خاطئتجاوز  1 
 التفاف خاطئ 1 
 السیر بعكس اتجاه السیر 1 
 االستدارة 1 
 طولكرم عدم أخذ الحیطة والحذر 24 

 عن مسلك السیر االنحراف 12
 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 11 
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 7 
 عدم إعطاء حق األولویة 6 
 االستدارة 6 
 خاطئتجاوز  2 
 الرجوع للخلف 1 
 عدم تأمین وقوف المركبة 1 
 السیر بعكس اتجاه السیر 1 
 قیادة متهورة معرض للخطر 1 
 طوباس عدم أخذ الحیطة والحذر 11 

 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 8
 فقدان السیطرة 5 
 القیادة بدون حذر 3 
 عن مسلك السیر االنحراف 2 
 السرعة الزائدة 2 
 الرجوع للخلف 1 
 االستدارة 1 
 جنین عدم أخذ الحیطة والحذر 27 

 السرعة الزائدة 16
 عدم إعطاء حق األولویة 14 
 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 13 
 قیادة متهورة معرض للخطر 13 
 عن مسلك السیر االنحراف 10 
 االستدارة 9 
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 المحافظة سبب الحادث العدد
 جنین خاطئتجاوز  8
 فقدان السیطرة 4

 القیادة بدون حذر 3 
 السیر بعكس اتجاه السیر 3 
 إلشارة المرورعدم االنصیاع  2 
 الرجوع للخلف 1 
 عدم تأمین وقوف المركبة 1 
 نابلس عن مسلك السیر االنحراف 136 

 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 86
 عدم أخذ الحیطة والحذر 63 
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 44 
 عدم إعطاء حق األولویة 26 
 الرجوع للخلف 16 
 التفاف خاطئ 16 
 خاطئتجاوز  11 
 القیادة بدون حذر 7 
 عدم تأمین وقوف المركبة 6 
 االستدارة 6 
 السیر بعكس اتجاه السیر 5 
 الحمولةعدم تأمین  1 
 قیادة متهورة معرض للخطر 1 
 السرعة الزائدة 1 
 بیت لحم عدم أخذ الحیطة والحذر 91 

 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 38
 الرجوع للخلف 21 
 عن مسلك السیر االنحراف 19 
 التفاف خاطئ 16 
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 11 
 عدم إعطاء حق األولویة 9 
 خاطئتجاوز  7 
 السیر بعكس اتجاه السیر 6 
 القیادة بدون حذر 4 
 عدم تأمین وقوف المركبة 3 
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 المحافظة سبب الحادث العدد
 بیت لحم الحمولةعدم تأمین  1
 فقدان السیطرة 1

 السرعة الزائدة 1 
 الخلیل عدم أخذ الحیطة والحذر 105 

 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 39
 فقدان السیطرة 31 
 التفاف خاطئ 23 
 عن مسلك السیر االنحراف 18 
 عدم إعطاء حق األولویة 15 
 الرجوع للخلف 13 
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 7 
 خاطئتجاوز  4 
 بعكس اتجاه السیرالسیر  4 
 عدم تأمین وقوف المركبة 2 
 قیادة متهورة معرض للخطر 1 
 السرعة الزائدة 1 
 رام اهللا عن مسلك السیر االنحراف 106 

 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 74
 عدم إعطاء حق األولویة 62 
 عدم االنصیاع إلشارة المرور 52 
 عدم أخذ الحیطة والحذر 51 
 الرجوع للخلف 25 
 التفاف خاطئ 21 
 السرعة الزائدة 15 
 خاطئتجاوز  11 
 القیادة بدون حذر 5 
 السیر بعكس اتجاه السیر 5 
 قیادة متهورة معرض للخطر 5 
 االستدارة 1 
 الضواحي عن مسلك السیر االنحراف 16 

 عدم المحافظة على مسافة آمنة للمركبة 11
 الحیطة والحذر عدم أخذ 8 
 عدم إعطاء حق األولویة 5 
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 المحافظة سبب الحادث العدد
 الضواحي خاطئتجاوز  3
 التفاف خاطئ 2

 السرعة الزائدة 2 
 القیادة بدون حذر 1 
 الرجوع للخلف 1 
 المجموع 1,854 
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)7(جدول رقم   

2013، الثانيفي الحوادث حسب المحافظة خالل الربع  المشاركةأنواع المركبات   

 

 
 

 نوع المركبة
 المحافظة المجموع

جرار  حافلة عربة ید حفار مشطوبة
مركبة  مركبة تجاریة شاحنة دراجة زراعي

 عمومي
مركبة 

 خصوصیة
 رام اهللا 834 645 92 53 30 9 1 2 1 1 1
 نابلس 751 534 135 62 2 7 1 7 2  3
 الخلیل 270 200 33 26 2 2 2   2 
 بیت لحم 231 177 23  30 1     
 قلقیلیة 126 78 22 17 2 5  1 1  
 جنین 124 92 8 10 12 2     1
 سلفیت 81 55 8 6 1 6 3 1   
 اریحا 74 55 3 8 4 2 1 1   
 طولكرم 72 57 9 3 1   2   
 الضواحي 49 38 6 2 2 1     
 طوباس 36 29 3 1 3      
 المجموع 2,648 1,960 342 188 89 35 8 14 4 3 5
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)8(جدول رقم   

2013، الثانيخالل الربع  الشهرفي الحوادث حسب  المشاركةأنواع المركبات   

 نوع المركبة
 الشهر المجموع

جرار  حافلة عربة ید حفار مشطوبة
مركبة  شاحنة دراجة زراعي

 تجاریة
مركبة 
 عمومي

مركبة 
 خصوصیة

1 1 4 7 3 9 27 62 111 681 906 4 
4 1  3 2 8 31 60 92 630 831 5 
 1  4 3 18 31 66 139 649 911 6 
 المجموع 2,648 1,960 342 188 89 35 8 14 4 3 5

 
 

 

 

 

 

 

 


