
 مركز المعلومات الوطني الفـلسطيني    في فـلسطينالحوادث  
 

 

 
 

 
  

تعتبـــر الحـــوادث واحـــدة مـــن أهـــم أســـباب الوفـــاة واإلعاقـــة؛ فهـــي الســـبب الـــرئیس لوفیـــات األطفـــال بشـــكل 
كلة الحــوادث واحــدة مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه العــالم الیــوم، وفــي فلســطین وبنــاًء . خــاص وتعتبــر مشــ

ســـجلت  2003وجـــد أنـــه فـــي العـــام علـــى البیانـــات الـــواردة مـــن مدیریـــة الشـــرطة وتقـــاریر وزارة الصـــحة 
وهـــذه الحـــوادث ذات طبیعــــة . 100,000لكــــل  184,6إصـــابة ناتجـــة عــــن الحـــوادث، بمعـــدل  6,156

 .وأسباب مختلفة

 :اإلصابات الناتجة عن الحوادث غیر المتعمدة
مـن  100,000لكـل  171.9إصابة نتجت عن الحوادث غیر المتعمدة بمعدل  5,733هناك ما یقارب 
 .في الضفة الغربیة 2,538حالة في قطاع غزة مقارنة بـ 3,195ین على السكان، موزع

 :اإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق .1
وقعـت % 22.1من حوادث الطـرق وقعـت داخـل المـدن؛ مقارنـة مـع % 77.9سجل في فلسطین حوالي 

  .خارج المدن
لسـكان ،موزعـة مـن ا 100,000لكـل  157إصـابة ناتجـة عـن حـوادث الطـرق بمعـدل  5,236وسـجلت 

حالـة مـن الضـفة  2,342؛ مقارنـة بــ100,000لكـل  2002حالة في قطـاع غـزة، بمعـدل  2,894على 
 .100,000لكل  147.3الغربیة بمعدل 

 .إصابات المرور تنقسم إلى حوادث الطرق وحوادث التصادم، ودرجة الخطورة في حوادث الطرق
مــن إجمــالي حــوادث الطــرق، واإلصــابات % 57.2وقــد أظهــرت التقــاریر أن اإلصــابات الخفیفــة مثلــت  

ــــت  ؛ بینمــــا درجــــة الخطــــورة مــــن %6.1، واإلصــــابات الشــــدیدة الخطــــورة مثلــــت %36.7المتوســــطة مثل
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، واإلصـابات المتوســطة مثلــت %49.7حـوادث التصــادم؛ أظهـرت التقــاریر أن اإلصــابات الخفیفـة مثلــت 
 .من إجمالي اإلصابات% 7.0، واإلصابات الشدیدة مثلت 43.3%

ومـن المالحــظ أن النسـبة األعلــى مـن إصــابات المــرور وقعـت فــي فصـل الصــیف، خصوصـا فــي شــهر  
 .من إجمالي حوادث الطرق% 11.1أغسطس؛ حیث شكلت ما نسبته / آب
 :الوفیات الناتجة عن حوادث الطرق .2

مـن السـكان  100,000لكـل  4.7حالـة وفـاة بسـبب حـوادث الطـرق، بمعـدل  177سـجلت فـي فلسـطین 
وفــاة  96مـن السـكان؛ مقارنـة مـع  100,000لكـل  5.9وفـاة فـي قطـاع غــزة، بمعـدل  81علـى موزعـة 

 .من السكان 100,000لكل  4.1في الضفة الغربیة بمعدل 
وفــاة  40حــوادث الطــرق داخــل المــدن قســمت إلــى حــوادث الطــرق وحــوادث التصــادم حیــث أنــه ســجلت 

مـن هــذه % 47.5المستشـفیات بینمــا  مــن هـذه الوفیــات حـدثت فــي% 52.5(ناتجـة عـن حــوادث الطـرق 
  )."التصادم"الوفیات وقعت في مكان الحدث

مــنهم تــوفي فــي مكــان % 50.7وفــاة  71أمــا بالنســبة للوفیــات الناتجــة عــن حــوادث التصــادم؛ فســجلت 
 .توفوا في المستشفیات% 49.3الحدث بینما 

، وبلــغ 2009العــام  فــي حــین ســجلت حــوادث الســیر مــن شــهر تمــوز وحتــى نهایــة شــهر كــانون أول مــن
نســمة مــن ) 100,000لكــل  125.2(إصــابة، وبلــغ معــدل اإلصــابة ) 3,066(حینهــا عــدد اإلصــابات 

 .مـــــــــن إصـــــــــابات حـــــــــوادث الســـــــــیر%) 0.85(حالـــــــــة أي مـــــــــا نســـــــــبته ) 26(الســـــــــكان، تـــــــــوفي منهـــــــــا 
ــــغ عــــدد حــــاالت حــــوادث الســــیر المســــجلة  2010خــــالل العــــام  ــــغ ) 7,412(بل ــــة بمعــــدل إصــــابة بل حال

 )0.55(حالة بنسبة ) 41(من السكان، توفي منهم ) 100,000كل ل 294,9(

 :توزیع اإلصابات نتیجة حوادث السیر حسب فئات األعمار والجنس والمحافظات
مـن %) 74.3(حالـة، شـكلت  (5,508)بلغ عدد اإلصـابات المسـجلة نتیجـة حـوادث السـیر بـین الـذكور 

) 100,000لكــل  1276,1(، بمعــدل إصــابة 2010إجمـالي حــاالت حــوادث الســیر المســجلة فــي العــام 
، وبلغـت حـاالت 24-15من السكان، حیث سجل معدل اإلصابة األعلى بین الذكور مـن الفئـة العمریـة 

مـن ) 100,000لكـل  279,2(حالـة بمعـدل إصـابة ) 1,236(حوادث السیر المبلغ عنها في هذه الفئـة 
 .السكان في نفس الفئة العمریة

نفس الفئة العمریة النسبة األعلى أیضا من حـاالت حـوادث السـیر المبلـغ عنهـا، بینما سجلت اإلناث من 
 .من السكان في نفس الفئة العمریة) 100,000لكل  266,2)حالة، بمعدل إصابة ) 373(وبلغت 

لكــل  67,8(وقــد ســجلت محافظــة رام اهللا والبیــرة أعلــى معــدل إصــابة لحــوادث الســیر المبلــغ عنهــا، وبلــغ 
مـــن الســـكان، بینمـــا ) 100,000لكـــل  55,7(لســـكان، تلیهـــا محافظـــة نـــابلس بمعـــدل مـــن ا) 100,000



 مركز المعلومات الوطني الفـلسطيني    في فـلسطينالحوادث  
 

 

مــن ) 100,000لكــل  2,3(ســجلت محافظــة طوبــاس المعــدل األدنــى لحــوادث الســیر المبلــغ عنهــا وبلــغ 
 .السكان

توزیــع حــاالت الوفــاة الناتجــة عــن إصــابات حــوادث الســیر حســب نــوع اإلصــابة والفئــة 
 :العمریة والمحافظة

حالــة وفــاة، ســجلت ) 41( 2010االت الوفــاة الناتجــة عــن إصــابات حــوادث الطــرق خــالل عــام بلغــت حــ
مـــن إجمـــالي %) 19.5(ســـنوات النســـبة األعلـــى؛ حیـــث شـــكلت  5الوفیـــات فـــي الفئـــة العمریـــة أقـــل مـــن 

مــن الســكان ) 100,000لكــل  2,3(حــاالت الوفــاة المبلــغ عنهــا نتیجــة حــوادث الســیر، بمعــدل وفــاة بلــغ 
 .ئة العمریةفي نفس الف

ســـنة النســـبة األقـــل لحــاالت الوفـــاة المبلـــغ عنهـــا نتیجـــة حـــوادث الســـیر،  44-35وســجلت الفئـــة العمریـــة 
لكـــل  0.7(؛ حیـــث بلـــغ معـــدل الوفیـــات نتیجـــة حـــوادث الســـیر فـــي هـــذه الفئـــة العمریـــة %)4.9(وبلغـــت 

 .من السكان) 100,000

 :مریة والمحافظةتوزیع إصابات حوادث السیر حسب مستوى اإلصابة والفئة الع
سجلت محافظتي رام اهللا وأریحـا أعلـى نسـبة فـي مسـتوى اإلصـابات الخفیفـة الناتجـة عـن حـوادث السـیر؛ 

 .من مجمل اإلصابات في كل منهما%) 93.3(حیث بلغت 
بینما سجلت منطقة جنوب الخلیل أدنى نسبة فـي مسـتوى اإلصـابات الخفیفـة الناتجـة عـن حـوادث السـیر 

 .إجمالي اإلصابات في المحافظة من%) 54.4(وبلغت 
وقـد ســجلت منطقـة جنــوب الخلیـل أعلــى نسـبة فــي مسـتوى اإلصــابات المتوسـطة مــن إجمـالي اإلصــابات 

مــن إجمــالي إصـابات المحافظــة، بینمــا ســجلت %) 39.2(التـي نتجــت عــن حـوادث الســیر فیهــا، وبلغـت 
إجمــــالي اإلصــــابات المســــجلة فــــي مــــن %) 6.1(محافظــــة رام اهللا والبیــــرة النســــبة األقــــل، حیــــث بلغــــت 

 .المحافظة
وســجلت محافظــة طوبــاس أعلــى نســبة فــي مســتوى اإلصــابات الشــدیدة مــن إجمــالي إصــابات المحافظــة 

  ).%5.2(الناتجة عن حوادث السیر وبلغت 
مــن %) 0.6(بینمــا بلغــت النســبة المســجلة فــي محــافظتي رام اهللا والبیــرة وأریحــا واألغــوار؛ حیــث بلغــت 

  .الت المسجلة في المحافظةإجمالي الحا
مــن %) 82.4(ســنوات أعلــى نســبة مــن اإلصــابات الخفیفــة وبلغــت  5وســجلت الفئــة العمریــة األقــل مــن 

 .إجمالي حوادث السیر في نفس الفئة العمریة
عامـــــا أعلـــــى نســـــبة مـــــن اإلصـــــابات متوســـــطة المســـــتوى وبلغـــــت  14 -5وســـــجلت الفئـــــة العمریـــــة مـــــن 

 .ن حوادث السیر لنفس الفئة العمریةمن اإلصابات الناتجة ع%) 22.4(
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ســـنة فـــأكبر أعلـــى نســـبة مـــن اإلصـــابات الشـــدیدة الناتجـــة عـــن  55وســـجلت الفئـــة العمریـــة العمریـــة مـــن 
 .من إجمالي إصابات في هذه الفئة العمریة%) 4.1(حوادث السیر، حیث بلغت 

 :توزیع اإلصابات نتیجة حوادث السیر حسب نوع اإلصابة
) 6,926(أعلـــى نســـبة مـــن إصـــابات حـــوادث الســـیر المبلـــغ عنهـــا، وبلغـــت  ســـجلت الرضـــوض والجـــروح

مـن إجمـالي اإلصـابات حیـث سـجلت محافظـة رام اهللا والبیـرة أعلـى عـدد %) 93.4(إصابة بنسبة بلغـت 
مصــابا، ومحافظــة ) 1,309(مصــابا، تلیهــا محافظــة نــابلس بـــ  (1,652(مــن المصــابین وبلــغ عــددهم 

 .مصابا (1,062(الخلیل 
مـــن %) 2.8(شـــكلت الكســـور النســـبة الثانیـــة مـــن إصـــابات حـــوادث الســـیر المبلـــغ عنهـــا، وبلغـــت  بینمـــا

إجمالي إصابات حوادث السیر؛ حیث سجلت محافظة بیت لحم أعلى عـدد مـن إصـابات الكسـور المبلـغ 
 .مصابا) 36(مصابا، یلیها محافظتي الخلیل ونابلس ) 37(عنها، وبلغ 

%) 1.9(ي بلــغ عــن اإلصــابة بهــا برضــوض وجــروح وكســور معــا وقــد شــكلت حــاالت حــوادث الســیر التــ
مـــن إجمـــالي إصـــابات حـــوادث الســـیر المبلـــغ عنهـــا؛ حیـــث ســـجل محافظـــة نـــابلس أعلـــى عـــدد مـــن هـــذه 

 .إصابة) 18(إصابة، ومحافظة الخلیل بـ ) 24(إصابة، یلیها محافظة جنین بـ ) 29(اإلصابات، وبلغ 

 :مكان اإلصابة وفئات األعمار والمحافظاتتوزیع اإلصابات نتیجة حوادث السیر حسب 
سجلت إصـابات الجـزء العلـوي مـن الجسـم أعلـى عـدد مـن اإلصـابات المبلـغ عنهـا نتیجـة حـوادث السـیر، 

مــن إجمــالي إصــابات حــوادث الســیر؛ حیــث ســجل فــي  (%33)إصــابة؛ بنســبة ) 2,454(حیــث بلغــت 
إصــابة، شــكلت ) 579(للجســم وبلغــت ســنة أعلــى عــدد إصــابات الجــزء العلــوي  34 -25الفئــة العمریــة 

 .من إجمالي إصابات الجزء العلوي من الجسم (%23.6(نسبة 
أمــا إصــابات الــرأس؛ فجــاءت فــي المرتبــة الثانیــة مــن حیــث عــدد اإلصــابات المبلــغ عنهــا نتیجــة حــوادث 

سـنة أعلـى عـدد  14 -5سجل في الفئة العمریة من .(%20.5)إصابة بنسبة ) 1,520(السیر، وبلغت 
مــن إجمــالي إصــابات الــرأس المبلــغ عنهــا %) 20.9(إصــابة بنســبة  (318)هــذه اإلصــابات، وبلــغ  مــن

، (%17.7)إصـابة بنسـبة ) 269(سـنة، وبلغـت  24 -15نتیجة حوادث السیر، یلیها الفئة العمریة مـن 
مــن إجمــالي إصــابات الــرأس المبلــغ %) 17.4(إصــابة بنســبة ) 265(ســنة بـــ  34 -25والفئــة العمریــة 

 .ا نتیجة حوادث السیرعنه
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