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2009لسنة  ةالمسجل المرورحوادث  خالصة  

 
 

  
  ـةـــــمقدمــ

ى اختالف  ل عل ر وسائط  النق اتعتب اهر الحضارية أنواعه د المظ م في مختلف  اح ه من دور مه ا تؤدي لم
هذه الوسائط تبرز مسألة حوادث  وأنواع أعدادومقابل التوسع في  في عملية النقلالنواحي االقتصادية واالجتماعية 

ن  ا      المرور وما ي ة تتف ا من خسائر بشرية ومادي اد عددها ودرجة        جم عنه وطني بازدي ى االقتصاد ال ا عل قم خطورته
ة   خطورتها اذ ترى منظمة الصحة العالمية ان حوادث المرور هي ثاني اآبر اسباب الوفيات في العالم فيما يتعلق بفئ

ين  ا ب ار المتراوحة م ة تراجع ،سنة   29و  5االعم ة الصحة العالمي د اثبتت  دراسة منظم وادث وق دد الح ي ع ا ف
للبلدان ذات الدخل المتوسط او الضعيف النسبة للدول المتقدمة في حين ان نسبة الحوادث المرورية الزالت مرتفعة ب

ة ،     عدد آبير من الضحايا تخلف الحوادث حيث ى الخسائر المادي ى     بين قتيل وجريح اضافة ال ولغرض الوقوف عل
بباتها  اووضع مس د منه بة للح ول المناس از ،  الحل وم الجه زي  يق ة  لإلحصاءالمرآ ع وزارة الداخلي /  بالتنسيق م

ى   عن  يتقرير سنو إصدار لشؤون الشرطةوآالة الوزارة  حوادث المرور المسجلة في مراآز الشرطة باالعتماد عل
ات    أعدت إحصائيةاستمارة  ة    اإلحصائية لهذا الغرض الستيفاء البيان وفير  مؤشرات عن     عن الحوادث المروري لت
   متخذي القرار أمامالناجمة عنها لوضع الحقائق  واإلصاباتدث وطبيعتها ، خطورة الحوادث ومسبباتها الحوا أعداد

  
   

  أهم المؤشرات والتحليالت اإلحصائية   

           
مميت  ثحاد)  1955( منها  2009خالل سنة  ثحاد)  7452(  رور المسجلةــــوادث المـــــعدد حلغ بـ  -1

)  5502(  مقابل لكافة المحافظات،%) 73.8( وبنسبة  ثحاد) 5497(  ميتغير مو%) 26.2( بنسبة 
 . % )35.4 ( هانسبت وبزيادة  2008في سنة  ثحاد

 
        من % ) 45.1( بنسبة  ثحاد)  3360(  حيث بلغت 2009على نسبة خالل سنة الدهس ا سجلت حوادث  -2

       ) 826( ثم حوادث االنقالب % )  42.6( نسبة ب ثحاد)  3177(  االصطدامتليها حوادث مجموع الحوادث 
  % ). 1.2( حادث بنسبة )  89(  أخرىاما % ) 11.1(  سبةــبن ثادــح

 
)  1698(  الذآور منهم صشخ)  2151(  ب الجنســحس )الوفيات ( حوادث المرور ضحايا  عدد سجلت -3

 . لمجموع الكلي للوفياتمن ا%) 21.1( بنسبة  شخص ) 453( واإلناث%) 78.9( بنسبة  شخص
  
م  ـمنه صشخ)  7955(حوادث المرور المسجلة حسب الجنس ل) االصابات ( جرحى العدد  في حين بلغ  -4

من المجموع %) 18.1( من االناث وبنسبة  صشخ)  1442( و%) 81.9( ذآور وبنسبة ) 6513( 
   .الكلي للجرحى 

 
وعلى % ) 57.6( حــــادث بنســــبة )  4295( الطريـق الرئيسي على الواقعة سجلت عدد الحوادث  -5

        بةـــــبنس ثادــــح)  1338( ق الفرعي ــــوعلى الطري% ) 18.7( بنسبة  ثحاد)  1392( السريعالطريق 
 .من المجموع الكلي للحوادث % ) 5.7( بنسبة  ثحاد)  427( وعلى الطريق الريفي % ) 18.0( 

  
  
 
ـ ح)  770( االول  نريـشهر تش جلــس فقد األشهرالمسجلة حسب حوادث المرور  عدد أما -6 ـ ادث بنســـ ـبة ـ

ـ ح)  695( آب هرـشثم % ) 10.0( بة ـــــوبنس ثادــح)  742(  األولشهر آانون  يليه% ) 10.3(   ثادـــ
ا% ) 9.3( بة ـــــوبنس ة  إم هربقي ت األش اد)  5245(  بلغ بة  ًثح ي م % )70.4( وبنس وع الكل ن المجم

  .للحوادث 
 



2009لسنة  ةالمسجل المرورحوادث  خالصة  

 
 

وادث -7 ة الضياء سجلت الح ة خالل  حسب حال ارالواقع اد)  5255(  النه بة  ثح ي% ) 70.5( بنس ا ف  ام
 الشروق وخالل  % ) 9.7( بنسبة   ثادـح)  720(  الليلوخالل % ) 10.3( بنسبة  ثحاد)  770(  الغروب

 . للحوادث من المجموع الكلي % ) 9.5( بة ــبنس ثًاادـــح)  707( 
 
اد )  5456( حيث سجلت    السائق  وقوع الحوادث آانت بسبب  احد مسببات نتائج التقرير ان  أظهرت -8  ثح

اد  ) 806( نسبة وبسبب السيارة    أعلىوتمثل %) 73.2( بنسبة     المشاة بب ـوبس % ) 10.8( بنسبة    ثح
اد )  696(  ة االسباب بلغت  )%9.3( بنسبة  ثح ا بقي اد )  494(  ام من المجموع % )  6.7( بة بنس ثح

 .الكلي للحوادث 
  

ة   سائق ضمن ) 2189(بلغ  حيث قسائ) 8804( عدد السواق المشترآين في الحوادث  سجل -9 ة العمري  الفئ
ل   %)24.9(سنة وبنسبة ) 24-29( ى وتمث  قسائ ) 1989(نسبة للسواق المشترآين في حين اشترك        أعل

الحوادث  بة  ب ة   %)22.6(وبنس ة العمري نة) 35-30(ضمن الفئ ائ) 1762(و س ة   قس ة العمري ضمن الفئ
بة ) 18-23( نة وبنس ائ) 2864(و %)20.0(س بة  قس ن   %) 32.5(بنس ة م ات العمري ة الفئ ل بقي يمث

 . المجموع الكلي للسواق
  

 

 2009 - 2006للمدة  ةالمرور المسجلحوادث  إلحصاءالمؤشرات الرئيسة 

 عدد الجرحى عدد الوفيات عدد الحوادث السنة

2006 3389 1151 3303 

2007 3135 1210 3252 

2008 5502 1863 5499 

2009 7452 2151 7955 

نسبــة التغيــــر لسنتــي 
2008 -2009 % 35.4 15.5 44.7 

 
 

   
  



عدد الوفياتعدد الحوادثالسنة

200633891151

200731351210

200855021863

200974522151

نسبــة التغيــــر لسنتــي 
% 2008-200935.415.5

7955

44.7

جدول رقم ( 1 )

 المؤشرات الرئيسة الحصاء حوادث المرورالمسجلة للمدة 2006 - 2009
عدد الجرحى

3303

3252

5499

)  1( شكل رقم 
2009 - 2006عدد حوادث المرورالمسجلة للمدة 
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المجموعاخرىالدهساالنقالباالصطدام

608348982171955مميتة

25694782378725497غير مميتة

31778263360897452المجموع

المجموعاخرىالرآابالمشاة السائقالسيارةالطريق
3198065456696461297452

المجموعريفيفرعيرئيسيسريع
1392429513384277452

عدد الحوادث حسب اسباب الحادث

عدد الحوادث حسب صنف الطريق

جدول رقم ( 2 )
اجمالي المؤشرات الرئيسة الحصاء حوادث المرور لسنة 2009

طبيعة الحادث

عدد الحوادث 
حسب الخطورة

التفاصيل

المجموعليلنهارغروبشروق
70777052557207452

الفئة العمريةالتفاصيلالعددالنوع
      فأقل4287صالون
18 - 46323استيشن
24 - 9729حقلية
30 - 115935باص
36 - 88341بيك اب
42 - 7447فان
48 - 57953لوري

54 - 7759معدات زراعية
      فأآثر898دراجات
اخرى287اخرى
المجموع8804المجموع

302
1762
2189
1989 عدد الوسائط 

المشترآة في 
الحوادث حسب 

النوع

عدد السواق 
المشترآين في 

الحوادث 
حسب الفئات 
العمرية

عدد الحوادث حسب حالة الضياء

عدد الوسائط والسواق حسب النوع والفئات العمرية التفاصيل
العدد

57
150

1186
700
287
182

8804

17

60
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المجموعاخرىدهسانقالباصطدام 

651369666121698ذآور

145952112453اناث

796464877142151المجموع

85229944131595ذآور

173791260378اناث

ال

( 3 )  جدول رقم
عدد الوفيات والجرحى لحوادث المرور حسب طبيعة الحادث والجنس لسنة 2009

الوفيات

رة
طي
 خ
وح
جر

حى
جر
وال

ت 
فيا
الو

دد 
ع

طبيعة الحادث
التفاصيل

102537856731973المجموع

23838051688424918ذآور

48421336071064اناث

286710182048495982المجموع

323511042129456513ذآور

65729248671442اناث

389213962615527955المجموع

مجموع الجرحى

فة
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)2(شكل رقم 
2009عدد الحوادث حسب الخطورة وطبيعة الحادث لسنة 
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)  3( شكل رقم 
2009عدد الوفيات والجرحى حسب الجنس لسنة 
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ريفيفرعيرئيسيسريع

80694216207نينوى

451175835255صالح الدين

741543216276آرآوك

192862510313ديالى

20307865االنبار

239517264181038بغداد

132730173471082بابل 

961085567326آربالء

3491238181002النجف

8150320542831القادسية

181359816267المثنى

10537212324624ذي قار

382045510307واسط

6678182164ميسان

17228014598695البصرة

1392429513384277452المجموع

جدول رقم (4)
عدد حوادث المرور حسب المحافظة وصنف الطريق لسنة 2009

صنف الطريق
المجموع المحافظة

7



اخرىدهسانقالباصطدام

85309202072.8نينوى

127478102553.4صالح الدين

140419502763.7آرآوك

1326993193134.2ديالى

3511190650.9االنبار

422785380103813غداد 9

النسب المئوية

( 5 ) جدول رقم
عدد الحوادث المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث لسنة 2009

المحافظة
طبيعة الحادث

المجموع

422785380103813.9بغداد

478905140108214.5بابل 

77824103264.4آربالء

452754705100213.4النجف

2861083865183111.2القادسية

1283610302673.6المثنى

3035926206248.4ذي قار

151807513074.1واسط

434365131642.2ميسان

3185132606959.3البصرة

31778263360897452100المجموع
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اخرىالدهساالنقالباالصطدام

191452574497آانون الثاني

2335331715618شــــباط 

221592745559آذار

231582376532نيسان

2205926114554أيــــــار

290792505624حزيران

237812567581تمــــوز

309892889695آب

293782724647أيـــــلول

3386835113770تشرين االول

291662715633تشرين الثاني

323913262742آانــون االول

31778263360897452المجمــــوع

المجموع

عدد حوادث المرور المسجلة حسب االشهر وطبيعة الحادث لسنة 2009
( 6 ) جدول رقم

طبيعة الحادث
الشهر

10



اخرىالدهساالنقالباالصطدام
5745057مميت

21103034مميت مع جرحى
481139098جرحى فقط

1125018التوجد اصابات
8530920207المجموع
391327079مميت

00000مميت مع جرحى
8834540176جرحى فقط

00000التوجد اصابات
12747810255المجموع
28636070مميت

15120027مميت مع جرحى
6018590137جرحى فقط

3750042التوجد اصابات
14041950276المجموع
211118353مميت

34312213100مميت مع جرحى
7527523157جرحى فقط

20103التوجد اصابات
132699319313المجموع
30514049مميت

51006مميت مع جرحى
055010جرحى فقط

00000التوجد اصابات
351119065المجموع
36311410208مميت

13619038مميت مع جرحى
300403830723جرحى فقط

52116069التوجد اصابات
4017855901038المجموع

جدول رقم (7)
عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث وخطورته لسنة 2009

المجموعخطورة الحادث طبيعة الحادثالمحافظة

بغداد

نينوى

صالح الدين

آرآوك

ديالى

االنبار

11



اخرىالدهساالنقالباالصطدام
67381020207مميت

654015مميت مع جرحى
326424080776جرحى فقط

7950084التوجد اصابات
4789051401082المجموع
5663074مميت

0019019مميت مع جرحى
7021510223جرحى فقط

208010التوجد اصابات
7782410326المجموع
12581098مميت

21161038مميت مع جرحى
269443290642جرحى فقط

15010595224التوجد اصابات
4527547051002المجموع
281931078مميت

191022051مميت مع جرحى
2087628050614جرحى فقط

31353188التوجد اصابات
28610838651831المجموع
2430036مميت

101473097مميت مع جرحى
71170088جرحى فقط

4510046التوجد اصابات
128361030267المجموع

المجموعخطورة الحادث طبيعة الحادث

تابع جدول رقم (7)

عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث وخطورته لسنة 2009

المحافظة

المثنى

بابل

آربالء

النجف

القادسية

12



اخرىالدهساالنقالباالصطدام

5418440116مميت
18515038مميت مع جرحى

174291420345جرحى فقط
577610125التوجد اصابات

303592620624المجموع
382126186مميت

23104037مميت مع جرحى
7034400144جرحى فقط

20155040التوجد اصابات
15180751307المجموع
11730048مميت

3204027مميت مع جرحى
211331065جرحى فقط

8301324التوجد اصابات
43436513164المجموع
30111070148مميت

1461021مميت مع جرحى
182311970410جرحى فقط

113300116التوجد اصابات
339513050695المجموع
40620279541407مميت

20214618713548مميت مع جرحى
19624232170534608جرحى فقط

6075520819889التوجد اصابات
31778263360897452المجموع

ميسان

البصرة

المجموع

تابع جدول رقم (7)

ذي قار

واسط

عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وطبيعة الحادث وخطورته لسنة 2007

المجموعخطورة الحادثالمحافظة
طبيعة الحادث

13



اخرىالرآابالمشاةالسائقالسيارةالطريق

3550823118207نينوى

31411373790255صالح الدين

313258200276آرآوك

5813557281223313ديالى

475012165االنبار

601406991184171038بغداد

233993773191082بابل 

10122901400326آربالء

118386042331002النجف

31102555107630831القادسية

42258300267المثنى

15495371355624ذي قار

15701961709307واسط

5181152024164ميسان

144542520830695البصرة

3198065456696461297452المجموع

عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة واسباب الحادث لسنة 2009

المحافظة

جدول رقم ( 8 )

اسباب الحادث
المجموع

14



ليلنهارغروبشروق

38678517207نينوى

194514546255صالح الدين

273419520276آرآوك

883915432313ديالى

8350465االنبار

136151690611038بغداد

2439977421082بابل 

584217947326آربالء

35438161081002النجف

578362863831القادسية

181720923267المثنى

792948729624ذي قار

253722817307واسط

361469164ميسان

92135266202695البصرة

70777052557207452المجموع

المجموع

جدول رقم ( 9 ) 
عدد حوادث المرور المسجلة حسب المحافظة وحالة الضياء لسنة 2009

حالة الضياء
المحافظة

15



معدات لوريفانبيك آبباصحقليةاستيشنصالون
اخرىدراجاتزراعية

145601953045027277نينوى

8919152078621520255صالح الدين

16426212322221105276آرآوك

12624162819241721936311ديالى

34101502030165االنبار

55510213236841264049331148بغداد

78430340735101386301344بابل

21160412102118823403آربالء

600312151582945288141245النجف

448137482891452139019948القادسية

175513384505205318399المثنى

445116901210101141014893ذي قار

187471137334150229365واسط

107525210123250180ميسان

217401359151533069108695البصرة

428746397115988374579778982878804المجموع

المجموع المحافظة
نوع الواسطة

    جدول رقم (10)    
عدد الوسائط المشترآة في حوادث المرور حسب المحافظة ونوع الواسطة لسنة 2009

16



المجموعاخرى5460 - 4859 - 4253 - 3647 - 3041 - 2435 - 1829 - 1723المحافظة

052826252253100277نينوى

1245267583513500255صالح الدين

10535957442314952276آرآوك

610961662319161100311ديالى

410203001000065االنبار

21213369245154803819901148بغداد

عدد السواق المشترآين في الحوادث المسجلة حسب المحافظة والفئات العمرية لسنة 2009
جدول رقم (11)

فأآثرفأقل

75380308260202592620591344بابل 

8618116052344300403آربالء

502463262371608761552301245النجف

252002692651154916810948القادسية

676989349282014510399المثنى

1284150207168195482540893ذي قار

34629797412111110365واسط

2294437252110930180ميسان

481631731064323721129695البصرة

3021762218919891186700287182571508804المجموع

3.420.024.922.613.57.93.32.10.61.7100النسبة المئوية
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مجهول 5460 - 4859 - 4253 - 3647 - 3041 - 2435- 1829- 23    فأقل 
المجموعالهوية

36911421411051028242261910796االصطدام

22466310666524225211011464االنقالب

طبيعة الحادث

عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والفئات العمرية لسنة 2009

فئات العمر بالسنين

جدول رقم ( 12 )

17 - فأآثر6 5

1492331149295624431261219877الدهس

0001120100914اخرى

207370319340267218168997341492151المجموع

9.617.214.815.812.410.17.84.63.42.02.3100النسبة المئوية
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) 5( شكل رقم 
عدد السواق المشترآين في الحوادث المسجلة حسب المحافظة 

2009لسنة 
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صالح ميساناالنبار
الدين

بابلالنجفبغدادالقادسيةذي قارالبصرةآربالءالمثنىواسطديالىنينوىآرآوك

) 6( شكل رقم 
عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب الفئات العمرية 

2009لسنة 

4941
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مجهول 
الهوية

–1817-2423-3029-3635-4241-4847-5453-59فاآثر60 فاقل 65
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مجهول دآتوراهماجستيردبلوم عالي بكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائيةيقرأ ويكتباميطفل
المجموعالهوية

505413727915384111222210796االصطدام

27307211211552201650510464االنقالب

1889515517914260181078312877الدهس

21311213000014اخرى

2671803675714111985041141010322151المجموع

عدد الوفيات بسبب حوادث المرور المسجلة حسب طبيعة الحادث والحالة العلمية لسنة 2009

طبيعة الحادث

الحالــــــــــــــة العلميــــــــة

( 13 ) جدول رقم
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