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 ملخص تنفيذي
ىي واحجة من األسباب الخئيدية لمهفاة عمى الرعيج العالسي، مع معجالت أعمى في العالم  حهادث الديارات

حتفو نتيجة يمقى شخص  (مميهن  52.1)نحه  نإلى إحرائيات الحهادث السخورية ، ستخى أ ةشظخ وبالشامي، 
 عجيُ مميهن( شخص اصابات غيخ مسيتة، و  15وُيراب حهالي ) ،في جسيع أنحاء العالم حهادث الطخق 

وجج أنيا تذكل  حيثالعهامل الخطيخة في قزايا الدالمة عمى الطخق الدخيعة  من ابخزالكحهل والسخجرات 
 ،من حهادث السخكبات عمى الطخق الدخيعة في جسيع أنحاء العالم %(..)سببا مداىسا في ما يرل إلى 

من الهفيات الشاجسة عن حهادث السخور في العالم،  %(55)فزة والستهسطة الجخل تذيج البمجان السشخو 
تكمف حهادث السخور و  من السخكبات السهجهدة في العالم %(51)عمى الخغم من أنيا ال تحظى إال بشحه 

 من الشاتج السحمي اإلجسالي2 (%3)في معظم البمجان 
شخص نتيجة  (3263)عن وفاة  5.5.العامة في عام وفي العخاق اشارت آخخ احرائية لسجيخية السخور 

ان العراق يحتل المرتبة ، ومن الججيخ بالحكخ غيخ مسيتة إلصابات( 9449الحهادث السخورية وتعخض)
 2لكل مائة الف ندسة من الدكان ( وفاة3521بـ ) عربيا والدابعة عالميا في معدل الهفيات ىاالول
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 2عن حهادث الطرق  رئيديةحقائق  -اوال

 15مميهن و 5.ويتعخض ما بين  ،مميهن شخص سشهيًا حتفيم نتيجة لحهادث السخور 52.1يمقى نحه 
 مميهن شخص آخخ إلصابات غيخ مسيتة ويراب العجيج مشيم بالعجد نتيجة لحلك2

إلى  51العسخ من تسّثل اإلصابات الشاجسة عن حهادث السخور الدبب األول لهفاة األشخاص البالغين من و 
نرف األشخاص تقخيبًا الحين يتهفهن عمى طخق العالم يكهنهن من "مدتخجمي الطخق الدخيعي ، و سشة 5.

 .التأثخ"، أي السذاة وراكبي الجراجات اليهائية والشارية

من الهفيات الشاجسة عن حهادث السخور في البمجان السشخفزة والستهسطة  (%55)يحجث ما يديج عمى و 
وحتى في البمجان  ،وتهجج أعمى معجالت الهفيات الشاجسة عن حهادث السخور في اإلقميم األفخيقي ،الجخل

السختفعة الجخل تدداد احتساالت التعخض لحهادث السخور بين األشخاص الحين يشتسهن إلى األوساط 
 2االجتساعية االقترادية الجنيا

من الهفيات الشاجسة عن حهادث السخور في العالم بين األشخاص البالغين من العسخ من  (%54)حجث وت 
تدداد احتساالت تعخض الحكهر لحهادث السخور مقارنة باإلناث، مشح مخاحل العسخ ، و عاماً  (55 – 51)

حكهر الحين %( الهفيات الشاجسة عن حهادث السخور بين الذباب من ال33السبّكخة2 ويحجث نحه ثالثة أرباع )
عامًا، وتديج بحلك احتساالت تعخضيم لمهفاة الشاجسة عن حهادث السخور بثالثة  1.تقل أعسارىم عن 

 .أضعاف تقخيبًا مقارنة باإلناث

وتتدّبب اإلصابات الشاجسة عن حهادث السخور في خدائخ اقترادية كبيخة لألفخاد وأسخىم ولمجول بأسخىا2 
الج وفقجان إنتاجية األشخاص الحين يتهفهن أو ُيرابهن بالعجد بدبب وتشذأ ىحه الخدائخ عن تكمفة الع

وتتكمف  ،إصاباتيم، وأفخاد األسخة الحين يزطخون إلى التغّيب عن العسل أو السجرسة لخعاية السرابين
 % من الشاتج السحمي اإلجسالي32حهادث السخور في معظم البمجان 

وعجم كفاية تطبيق قهانين السخور من ابخز اسباب حهادث وتعتبخ عجم كفاءة الطخق الدخيعة والفخعية، 
 الطخق2

تهجج عالقة مباشخة بين الديادة في متهسط الدخعة واحتساالت وقهع الحهادث ومجى وخامة العهاقب الستختبة 
كم/ ساعة في متهسط سخعة السخكبة تؤدي إلى زيادة  5عمييا سهاًء بدهاء2 ومثال عمى ذلك، أن زيادة قجرىا 

% في معجل وقهع الحهادث 1-5% في معجل وقهع الحهادث التي تشجم عشيا إصابات وزيادة بشدبة 3ة بشدب
 السسيتة2

                                                           
  injuries-traffic-sheets/detail/road-room/fact-www.who.int/ar/newsمشظسة الرحة العالسية،  5

http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
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تديج القيادة تحت تأثيخ الكحهل أو أي من السهاد الشفدانية التأثيخ أو السخجرة من مخاطخ الحهادث التي و 
ث بجرجات مختمفة وفقًا لمسادة الشفدانية تؤدي إلى الهفاة أو اإلصابة الخطيخة، تدداد احتساالت وقهع الحهاد

 1التأثيخ السدتخجمة2 ومثال عمى ذلك، أن احتساالت وقهع حهادث مسيتة بين مدتخجمي األمفيتاميشات تديج 
 أضعاف تقخيبًا مقارنة بغيخىم2

ام ان عجم  تطبيق قهانين السخور الخاصة بالقيادة تحت تأثيخ الكحهل، واستخجام أحدمة األمان، وااللتد 
ؤدي إلى االرتفاع في الهفيات واإلصابات الشاجسة عن يبحجود الدخعة، واستخجام وسائل تقييج األطفال، 

حهادث السخور التي تشتج عن سمهكيات محجدة2 ولحا، فإنو إذا كانت قهانين السخور غيخ نافحة أو ُيشظخ إلييا 
يا ومن ثم سيتزاءل احتسال أن تؤثخ عمى عمى أنيا غيخ نافحة، فغالبًا ما سيؤدي ذلك إلى عجم االمتثال ل

 الدمهك2

 

 31313-3122عدد الحهادث المرورية واالصابات والهفيات الناتجة عنها في العراق لالعهام  -ثانيا

 (2جدول)

عدد الحهادث  الدنهات
 المرورية

 عدد الهفيات   الجرحىعدد 

3122 552543 552554 .2353 
3123 552355 552534 32554 
3124 523.1 552455 .2515 
3125 42455 52.55 .2345 
3126 42454 525.5 .2155 
3127 42343 52554 .2135 
3128 424.5 52433 .24.5 
3129 5241. 552535 .2343 
312: 552313 552415 .2434 
3131 42544 42343 .251. 

 3131المدجلة لدنة الجهاز المركزي لالحصاء، تقرير احصاء حهادث المرور المصدر: تقرير 

                                                           
 www.itp.gov.iq 2مجيخية السخور العامة،  .

http://www.itp.gov.iq/
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وكحلك اكبخ معجل   555.نالحظ ان اكبخ عجد لمحهادث السخورية كان في عام  اعاله ومن خالل الججول 
 5.52.لمهفيات بدبب ىحه الحهادث2 اما اقل معجل لمحهادث والهفيات كان عام 

 

 حدب المحافظة وصنف الطريق: 3131حهادث المرور لدنة 

 (3جدول) 

 

 3131 لدنة المدجلة المرور حهادث احصاء تقرير لالحصاء، المركزي  الجهاز تقرير المصدر:
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 3131المصدر: تقرير الجهاز المركزي لالحصاء، تقرير احصاء حهادث المرور المدجلة لدنة 

 

 بعض دول العالمعدد الحهادث المرورية واالصابات والهفيات الناتجة عنها في  -ثالثا

ريخ ا، بحدب التق عخبيا والدابع عالسياالسخكد األول في معجل وفيات الحهادث السخورية  العخاق احتل
 5.52.لعام عن مشظسة الرحة العالسية  ةالرادر 

تمييا سمطشة ألف ندسة،  555حالة وفاة لكل  (3521كان معجل الهفيات في العخاق ىه )ووفقا لمتقخيخ، فقج 
( وفاة، 4.اما السخكد الثالث عخبيا فكان من نريب مهريتانيا بسعجل )، ( حالة وفاة3525عسان بسعجل )

( وفاة، ثم السسمكة العخبية الدعهدية خامدا عمى السدتهى العخبي، والعذخين .12.تمييا الدهدان بسعجل )
 32(524.عمى السدتهى العالسي بسعجل وفيات بمغ)
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