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  الموصل مدينه  في الوفيات على المرور حوادث   حاالت تزايد اثر

 )2021-2017 (للمدة

 

 ( 9/9/2022، قبل للنشر  2022/ 8/8)قدم للنشر 

 الملخص
تعد الحوادث المرورية من اخطررر الارروالر المع اررر  التررل تعيررا التطررور والتعميررة  ررل م تمرر  مرر    
خ اة الحوادث التل تزيد من اعداد الو ي ت بشكل ع م   لذا   ءت دراستع  على و ي ت الحوادث المرورية  قط 

  لررذا  قررد تطررر  وتركيررا الو يرر تلم  له  من المية  ل دراسة السررك ن  2021-2017مديعة الموال للمد    ل  
عمررو عخفرر   اثرر ر  ررل يرر ت الحرروادث المروريررة ومرر  لرر  مررن  التركيا العمري والعرروعل لو البحث الى دراسة 

سواء ل سواء الع تج عن اله ر  السك ن  وذلك لزي دته   ل وقتع  الح ضر عتي ة لزي د  اعداد سك ن مديعة الموا
الوالدات والو ي ت   وكذلك  معدل العمو الطبيعل الع تج من الفر  بيناو عن  ا  ل اله ر و  الوا د  ام الخ ر ة

بررين ان تطر  البحث الى ات  ه الو ي ت لعفس المررد  سررواء علررى مسررتوظ المح  اررة او المديعررة بشرركل خرر   وت
السررب ا عديررد   المح  اررةمديعة متق ربة م  الحوادث المرورية على مسررتوظ داخل ال و ي ت الحوادث المرورية 

معه  السرعة اوالً وامتالك المركب ت الطف ل  ل سن المرالقة ث عي ً وعدم السيطر  او االلتزام بقواعررد االشرر رات 
ا ل  قد تعمد الب حثرر ن الضوئية ث لث ً ولع ك ايض ً اسب ا اخرظ قد عذكرل   يم  بعد   ام  من ع حية التوزي  ال غر

عدم التطر  له  الن غ لبية الحوادث المرورية تتوزع داخل المديعة بشكل ع م وذلك تال ي ً للتكرررار ععررد دراسررة 
التوزي  ال غرا ل    ضالً عن اض  ة اسب ا الحوادث المرورية  ل المديعة والطر  التل ي ا ان يتبعهرر  الفرررد 

 لت عا الحوادث المرورية.
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Summary 

Traffic accidents are one of the most dangerous contemporary phenomena 

that impede the development and development in a society, especially 

accidents that increase the number of deaths in general. Therefore, our study 

was on traffic accident deaths only in the city of Mosul for the period 2017-

2021 because of its importance in studying the geography of the population. 

The research also dealt with a study of the age and qualitative structure of 

traffic accident deaths and its effects on the lack of population growth, due to 

its increase in the present time as a result of the increase in the population of 

the city of Mosul, whether resulting from immigration or emigration, or whether 

through births and deaths in it, and the research also touched on The trend of 

deaths for the same period, whether at the level of the governorate or the city 

in particular, and it was found that the deaths of traffic accidents inside the city 

are close to traffic accidents at the level of violation for many reasons, 

including speed first, the possession of vehicles for teenage children 

secondly, and the lack of control or adherence to the rules of traffic lights 

thirdly, and there are also reasons Others that we may mention later, but in 

terms of geographical distribution, the researchers deliberately avoided 

addressing them because the majority of traffic accidents are distributed 

within the city. A general form in order to avoid repetition when studying the 

geographical distribution, as well as adding the causes of traffic accidents in 

the city and the ways that the individual must follow to avoid traffic accidents. 

 
 

 

 :المقدمة
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ا الحاضرر لمرا لهرا مرن التي يعاني منها مجتمعنتعد الحوادث المرورية من ابرز المشكالت 
نجررد انهررا ا  ص حم مصرردر ق ررا ل افررة افررراد المجتمرر كانررم ماديررة ار ةشرررية ص ا  ا رر اضررار ورروا  
أدى إلى كثرة  ص مما  ل تعاني من ردا ة طرق النقل بهاوقتنا الحاضر ص ومدينة المو في تزايد في 

 تق  فيها حوادث مرورية.و الحوادث المروريةص ا  لم يمر يومًا تقري ًا إال 

 :البحث هدف
يهرررردب ال حررررا الررررى دراوررررة حرررروادث المرررررور م ررررى مـررررتوى مدينررررة الررررررمرررو ررررررررررل ل رررررررمرررررررررردة 

اهمية في زيادة امداد الوفيات ةشكل مار في المدينة ص مما يتط ب دراوة   منلما    2017-2021
الوقايرررة مرررن  ائررراالمروريرررة واتجاههرررا ص ف ررراًل مرررن طر تركيبهرررا النرررومي والعمررررا واوررر ا  الحررروادث 

 الحوادث المرورية ومن هنا اي ًا جا ت اهمية ال حا.

 :البحث مشكلة
ت من مشك ة ال حا في ان هناك تزايد في امداد وفيات الحروادث المروريرة الور ا  مديردة 

ف اًل من ق رة  ص الـكانلشارع المو  ي ل ثرة امداد منها كثرة المرك ات اا )الـيارات( وازدحار ا
ص ف ررراًل مررن اوررر ا  الررررى هررري ق رررة  ةعرررا ورررائقي الـررريارات ةييررادة الـررريارات ةشررركل جيرررد  درايررة

 يكرر المخالفات ةشكل مـتمر.ي  هالـائا المخالف ص مما يجع  محاو ه 

 :البحث صعوبات
ص  2017واجررره ال احثررران  رررعونات مررردة منهرررا ق رررة المصرررادر مرررن حررروادث الوفيرررات لعرررار  

ص ف راًل مرن مردر االدال   العامرهمررور ال من المديريره تعاون ومرق ة الذ بيانات ف اًل من مدر  
  عا وتحفظهم م يها.المنها من قبل 

 :البحث منهجية

امتمررد ال احثرران م ررى االورر و  التح يررل الو ررفي واالورر و  االحصررائي فرري ايجرراد االهميررة 
النـرربية ص ا  امتمررد ال احثرران م ررى مصررادر روررمية فرري مـتشررليات مدينررة المو ررل والطررب العرردلي 

 م ى مصادر جغرافية الـكان التي تغني ال حا.االمتماد و 

 

 

 :البحث هيكلية
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 وهي: ةرئيـتفرع ال حا الى لمس نقاط 

 تعريف حوادث المرور. /اولا 

 اسباب الحوادث المرورية. /ثانياا 

 اهداف التحقيق في حوادث السير.  /ثالثاا 

 حوادث المرور في مدينة الموصل.  /رابعاا 

 الوقاية من الحوادث المرورية. ائقطر  /خامساا 

 لمقترحات وقائمة الهوامش.واتو يات ال ال حا  ت من ذلك ف اًل من

:عامة مصطلحات

 -تعريف حوادث المرور::اولا 

ا رررطدار ودهرررس  كرررل مرررا يتعررررد لررره مـرررتخدموا الطريرررا مرررنيعررررب حرررادث المررررور ة نررره 
واقفررين او جالـررين وورروا   مـررافرين ار واوانقررال  ووررقوط ونحررو  لررك ورروا  كررانوا مشرراة ار ركاةررًا 

المرررورا  كمررا مرررب الحررادث (1)حيوانررات. ومرك ررات يليررة ورريارات او قطررارات ا كانررم ووررائل نق هررم
ـرربب ـرربب لـررائر ةرراالروام ويررنجم منرره ا رراةات ولـررائر ماديررة ةية نرره حررادث ميررر مخطرر  لرره 

المحيطرة التري تعتررد المرك رة فري الطريرا( ص  العنصر ال شرا )الـائا( او العوائ)المرك ات ص ا
فررررالحوادث المروريررررة تت ررررون مررررن ةالةررررة منا ررررر اواوررررية هرررري االنررررررررررررررـان ص المرك ررررات )الـرررريارة( 

 (2)لت ك الحوادث والمخالفات المرورية. اال ان االنـان هو الـبب الرئيس والطريا ص

ومرب الحادث المرورا اي ًا م رى انره واقعرة تحردث بردون تخطري  مـربا مرن قبرل وريارة 
)مرك ة( واحدة او اكثر م  ويارات )مرك ات( الرى او منشر ة او حيوانرات او اجـرار م رى طريرا 
مرررار او لررراة ومرررادة مرررا ينرررتر مرررن الحرررادث المررررورا ت ليرررات تتفررراوت مرررن طليفرررة ةالممت  رررات 

ويعرررب اي ررًا م ررى انرره واقعررة  (3)جـرريمة تررودا الررى الوفرراة او االماقررة المـررتديمة.إلررى والمرك ررات 
تحرردث برردون توقرر  ونرردون ترردبير وررابا ص ةـرربب ترروفر  ررروب معينررة يحتمررل وقومهررا وينررتر منهررا 
نتررائر ورريية ميررر مرمررو  فيهررا ص امررا تعريررر الحررادث المرررورا مررن الوجهررة االقتصررادية فهررو  لررك 

ا نتر من اوتخدار المرك ة م ى الطريا العرار ص وينرتر منره لـرائر فري الحادث مير العمدا الذ 
 (4)االروام والممت  ات تؤةر ةطريقة م اشرة او مير م اشرة في االقتصاد الوطني.

 ومما تقدر يمكن توضيح اهم العنا ر التي تت ح من لالل تعرير الحادث المرورا:



 عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 
Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

838 
 

ويتحقرا هرذا الفعرل ةـربب االهمرال ومردر هرو الفعرل الصرادر مرن الشرخن بردون قصرد  الخطأ:   -1
 مراماة القوانين والتع يمات ومدر االحتياط.

وهي كل ما امد ل ـير م ى الطريا مثل الـريارة والجررارات والمقطرورات يرنجم ةـرببها   المركبة: -2
 ضررًا نتيجة لوجود لط .

د لطر  ادى ةـبب اوتخدار المرك ة ل طريا و روب الطريا المحيطة بها ووجو   الطريق العام: -3
 الى ان ينجم من  لك ضررًا.

وهي الخـائر ةالوفيات واال اةات والت ليات في الممت  ات العامة   الخسائر المادية والبشرية: -4
 (5)والخا ة.

فري مديريرة  2020ووردت ةعا التعارير من قبل احصا  حوادث المرور المـج ة لـنة 
 دث المرورا م ى انه: احصا ات النقل والتجارة في العراق ص ا  مرفم الحا

الحررادث الررذا يـررجل فرري وررجالت االوررال لرردى مركررز الشرررطة القريررب مررن الحررادث ةعررد  
 اجرا  المخط  المرورا من قبل رجل المرور ويتم تنظيم دموى واحالة الى الق ا .

اما الوفيرات فقرد مرفهرا م رى انهرم االشرخاة الرذين تعرضروا الرى الحرادث المررورا وم رى  
اةر الحادث توفوا ص ويتم التحقا في الحرادث مرن قبرل ضراة  التحقيرا فري مراكرز الشررطة 

 ويتم التـجيل في وجالت االوال.
يرر اما الجرحى وهم الحالة التي تتم بتشرخين اال راةة مرن قبرل الطبيرب مرن طريرا التقر  

الطبررري المرورررل مرررن قبرررل مركرررز الشررررطة حيرررا تصرررنف الجرررروم حـرررب )جرررروم لطيررررة ص 
 جروم طليفة(.

ومرب الحادث المميم وهي العم ية التي تحدث اةنا  ا طدار او دهس ويارة ووا  مند  
 العبور او مند الييادة وتؤدا الى وفاة الشخن.

مرررن لاللهرررا يتولرررد حررروادث اال رررطدار وهرررو ا رررطدار وررريارة ةررر لرى او اا شررري  ةررر لر و  
 حادث المرور.

حوادث االنقال  ويقصد بها انقرال  المرك رات نتيجرة مريالن المرك رة م رى احرد جوانبهرا ص  
 مما يؤدا الى انقالبها او تدحرجها م ى وقفها ص وقد يؤدا الى الوفاة.

حوادث الدهس ويقصد بها ا طدار المرك رة ةانـران وروا  نرتر مرن الحرادث وفراة او ادت  
 قة او جرم.الى اما

اال اةة هي اال اةة التي ينتر منها ماهرة او مروق مرن جررا  الجرروم الخطيررة وحـرب  
 (6)طبيعة الحادث ووا  ا طدار او انقال  او دهس او حاالت الرى.
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 :اسباب الحوادث المرورية:ثانياا 

 ة وهي:منا ر رئيـ ةلها ةالة ان  هناك مدة او ا  ل حوادث المرورية اال 

 الـائا. -1
 الطريا والظروب المحيطة. -2
 الـيارة. -3

ومرن هرذا المنط ررا هنراك اورر ا  م اشررة واورر ا  ميرر م اشررة والترري يمكرن التطرررق لهرا ةايجرراز 
 منها:

 السباب المباشرة: -أ

 فع ي في وقوع الحوادث ووميم هذه العوامل ةالعوامل الم اشرة مثل: اً وهي التي تـهم اوهام
 مرورا.مدر تقدير الـائا ل موقف ال -1
 مدر وجود ل لية كافية لديه من الطريا. -2
 ق ة المهارة والخبرة التي يتمت  بها الـائا. -3

 السباب غير المباشرة: -  

 مير الم اشرة مثل:ي تـامد وتـهم في وقوع الحوادث وهي الت

 حالة الطريا الرديية. -1
 نقن التوعية المرورية. -2
 مدر تطبيا االنظمة المرورية. -3

 مديدة ووب يتم تفصي ها فيما ةعد:وهناك او ا  

 اما السالمة المرورية:

فقد مرفرم الـرالمة المروريرة ةمفهومهرا الواور  ة نهرا مجمومرة مرن الرنظم والبررامر والخطر  
وال وائح المرورية واالجرا ات الوقائية ل حرد مرن حروادث الطررق او حترى التق يرل مرن لطورتهرا منرد 

ن وممت  اتررره وحفا رررًا م رررى امرررن الررربالد ومقوماتررره ال شررررية حررردوةها ص و لرررك ضرررمانًا لـرررالمة االنـرررا
 –الطريا  –المرك ة ] منا ر هي: ةيتمثل في ةالةفاما محور الـالمة المرورية   (7)واالقتصادية.

 [.العنصر ال شرا 

 ووائل الـالمة في المرك ة:: المركبة -أ
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 المصابيح من حيا الوضوم وال ون ومـتوى االضا ة. -1
 ال وئية في المرك ة الدالة م ى االنعطاب او التنبيه.االشارات  -2
 معرردل الـرررمة ووررنة االنتررا  وامرراكناالطررارات مررن حيررا المقررال والنوعيررة والتحمررل و  -3

 التخزين.
 المرايا العاكـة ل شف الطريا امار الـائقين. -4
 ال اةح وفرامل الوقوب التي تتحكم في حركة المرك ة. -5
 اقفال االبوا . -6
 االنذار الصوتية وال وئية.اشارات  -7
 حزار االمان. -8
 مـاند الرأل. -9
 الووائد الهوائية. -10

 اما من حيا ووائل الـالمة يجب ان يتوفر في المرك ة:
 العجل االحتياطي وادوات الفك والتركيب. -1
 طفاية الحريا. -2
 حقي ة االوعافات االولية. -3
 انظمة امالق االبوا  في حالة االنقال . -4

 :الطريق  -ب

 ألهمية الطريا يجب مراماة ما ي ي:نظرًا 
 التصميم والتخطي  الهندوي ل طريا. -1
 اضا ة الطريا. -2
مرردى  ررالحية الطريررا ومرردى الـررالمة المروريررة م يرره كازالررة العوائررا الطبي يررة كاالترنررة  -3

 والرمال المتحركة.
مرردى ترروفر ادوات تنظرريم المرررور كاالشررارات ال رروئية م ررى الطريررا وال وحررات االرشررادية  -4

 (8)حذيرية واالمالمية والدالالت االرضية.والت

 :السائق -ج
ل عم ية المرورية وال برد مرن تروفير مردة  رفات فري   ةمن العنا ر المهمة والفعالة والمحرك

 الـائا الجيد:
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 والمة الحوال. -1
 معرفة انظمة وتع يمات المرور والتقيد بها. -2
 التركيز اةنا  الييادة. -3
 االحـال ةالمـؤولية. -4
 (9)االلمار ةميكانيكية المرك ة و يانتها ةشكل مـتمر. -5

 :اهداف التحقيق في حوادث السير:ثالثاا 

يعررررب التحقيرررا ةشررركل مرررار ة نررره االجررررا ات التررري يقرررور بهرررا المحقرررا فررري حررردود الوورررائل 
امرا التحقيرا  المشرومة في ال شف من الحييقة وا هارهاص وتعررب الفامرل او )المـربب ل حردث( .

وال حرررا مرررن اجرررل الو رررول الرررى الحقرررائا المتع قرررة الحرررادث المررررورا فهرررو مم يرررة التقصررري فررري 
ةالحرررادث وفرررا الوورررائل المشررررومة قانونرررًا . ويكمرررن ممرررل المحقرررا فررري جمررر  المع ومرررات المهمرررة 

محاولترررره االجاةرررة مرررن جم رررة مرررن االوررري ة  ات مالقررررة حرررادث وحفظهرررا وتح ي هرررا ص مرررن لرررالل ل 
الحرادث  وكيرر وقر    وقر  ص لعل ةع ًا منها يشمل ما ي ري: مرا الرذا حصرل  اا وقرم ةالحادث  

ولما ا وق   ومن هم المتورطون في الحادث  مرا هري االور ا  المؤديرة ل حرادث  مرا هري النترائر  
وليس ةال رورة ان يكون كل من يقور ةم اشررة الحرادث متردرنًا م رى امرادة بنرا  الحرادث ص ويمكرن 

 هداب التي تتع ا ةالتحقيا وهي كما ي تي:ت خين اهم اال

تحديد االو ا  واالوقات واالماكن التي وقعم فيها الحروادث ة مانرة ودقرة ومرا ا ا كانرم هرذه اولا:  
الحوادث قد وقعم نتيجة مخالفة االشخاة لالجرا ات الصرحيحة التري يجرب اتخا هرا لمنر  

 ت رارها.

الو ول الى الحقائا من لالل تح يرل المع ومرات ورنر  ةع رها بر عا وتطروير العالقرات   ثانياا:
  الرياضية المط ونة المادة بنا  مجريات الحادث.

اوتخالة المع ومات الفنية وااللطرا  التقنيرة لمهندوري المررور والطررق لغررد التطروير ص ثالثاا:  
 واجرا  الصيانة الصحيحة.

 اة المتعرضين ل حادث.حماية حقوق االشخ  رابعاا:

 تجهيز التمايز المط ونة ومرد رأا الخبير الذا حقا في الحادث.خامساا: 

 (10)جم  المع ومات لغرد التطوير التع يمي ل ـواق والمرور.سادساا:  

 : حوادث المرور في مدينة الموصل:رابعاا 
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قبل التطرق الى التركيب العمرا والنرومي لحروادث المررور فري مدينرة المو رلص ال برد مرن 
التطرق الى ش كة الطرق في المدينةص ا  ت عب ش كة الطرق الخارجية التي تررن  المدينرة ةظهيرهرا 
دورًا اواورريًا فرري نشررؤئها وتطورهرراص فالنقررل حـررب رأا جمررال حمرردان هررو الطريررا ص والطريررا لرر  

يتوقف نقطة هي المدينة ص وتص ح المدينة نقطة حين تتعدد وتتصل تص ح لطًا هو   يص ح حين
الطريرا ص كمرا وقرال البرالن ةر ن )الطررق  رنعم المردن( كمرا قيرل ان المردن ليـرم اال مقردًا مررن 
شرر كات الطرررق ص وانهررا فرري الحييقررة مفررارق طرررق شرربم مررن الطرروق ص وتعررد الطرررق حاليررًا احرردى 

تتط بهرا مم يرة التنميرة المكانيرة )الح ررية والريليرة( ص فقرد اهرتم العرراق بهرذا   البنى االرت ازية التري
القطرراع ووررعى الررى وضرر  العديررد مررن الخطرر  الخا ررة لتوورري  شرر كات الطرررق لعمررور محافظررات 
القطررر ص ا  شررهدت محافظررة نينرروى تطررورًا كبيرررًا فرري شرر كة طرقهررا لررالل العقرردين االليررررررين ص فقررد 

 1990( كررم فرري مررار 2950وازدادت الررى ) 1985فرري مررار  2( كررم2637)إلررى و رر م اطوالهررا 
ة ل الطرررق الرئيـرروهنرراك طرررق الرررى تحررم االنشررا  او تنتظررر التنفيررذ لررالل الـررنين القادمررة وتشررم

( مرررررن مجمررررروع اطررررروال الطررررررق فررررري العرررررراق ال الغرررررة %10,6والثانويرررررة والطررررررق الريليرررررة وتشررررركل )
 .2( كم27875)

نويررة دالررل مدينررة المو ررل فقررد شررهدت برردورها تطررورًا كبيرررًا ص ا  ة والثاامررا الشرروارع الرئيـرر
ص ومنرررد المقارنرررة برررين كثافرررة طررررق  2( كرررم ل رررل كرررم2,4وتب رررث كثافتهرررا ) 2( كرررم450و ررر م الرررى )

ص ممررا قررد  (11)المحافظررة وشرروارع المدينررة يتبررين مرردى كثافررة الشرروارع فرري منرراطا المدينررة المخت فررة
يؤدا الى زيادة امداد حوادث المرور في المدينة الو ا  مديدة ووب يتم التطرق لها فيمرا ةعرد ص 

 ( الطرق في مدينة المو ل.1انظر لارطة )
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 ( توضح مسارات طرق مدينة الموصل1الخارطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
درويش عيـى الخفاجي ص نظار النقل العار في مدينة المو ل ص روالة ماجـتير مير منشورة ص   مزوانالمصدر:

 . 145ة ة 2013جامعة المو ل ص   –ك ية الترنية 

ولعل الحوادث المرورية تعد من ابرز المشكالت المعا رة التي تعيا التطور والتنميرة فري 
ولا ة في الدول الناميرة ف رل مرن منظمرة  المجتمعات لما لها من اةار ولـائر ةشرية واقتصادية

ة ل وفيرات برين الطرقات هي ةاني االو ا  الرئيـ حوادث   ن  أالعالمية والبنك الدولي يؤكد     الصحة
كمرا تصرنف م رى انهرا  ورنة 25ورنوات الرى  9وكان العالم والتي تتحدد في الفية العمرية ما بين 

ونة . ا  تقترل  44-30الثالا ل وفيات بين وكان العالم في المرح ة العمرية برررررين   الـبب الرئيس
م يرون  20م يون نـرمة ورنويًا ص وترؤدا الرى ا راةة واماقرة اكثرر مرن   1,3حوادث الطريا حوالي  

ةـبب حوادث المررور ةحروالي  هذه النـ ة وتزيد   2020ـتوى العالم ص ونح ول مار نـمة م ى م
ومن هذا المنط ا فقد ب ث مدد الوفيات لحوادث المرور في مدينة  ( 12)لب دان النامية.( في ا80%)

( من اجمالي وفيات %92ص وتقدر بنـ ة ) 2021-2018حالة وفاة ل مدة ما بين    510المو ل 
ادث المرور دالرل يعني ان حو  حالة وفاة ص وهذا 554ال الغة حوادث المرور في ممور المحافظة  
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ورريارات نقررل الركررا  مررن محافظررة الررى و لارجهررا ص و لررك ألن ورريارات الحمررل   نر مررالمدينررة اكبرر
الرى قد ت ون معرضة اكثر لحروادث الطررق وهري تتـرم ة مردادها الق ي رة فري حرين نجرد ان مدينرة 
المو رررل ت ثرررر فيهرررا حررروادث المررررور الوررر ا  مديررردة منهرررا مررردر امرررتالك الـرررائا اجرررازة وررروق او 

معرفته الجيردة ةالـرياقة ص وهرذا مرا نجرده فري الوقرم الحاضرر  مدر م منامتالكه الجازة ووق ةالرم
ص وكذلك الو ا  منها مدر االنت اه من قبل االةا  لالبنا  وامطا هم الـريارات التري يقودونهرا دون 

وحيررراة االشرررخاة  حيررراتهمة ودايررردف  الرررى وقررروع حررروادث قرررد تررر تف يرررر وهرررم ةعمرررر  رررغير ممرررا قرررد 
ص واوررر ا  الررررى اي رررًا ترررؤدا الرررى حررروادث المررررور منهرررا الشررروارع ال ررريقة التررري االلررررين االبريرررا 

تتصررف بهررا مدينررة المو ررل ومرردر اوررتطامة الـررائا الررتخ ن مررن اا حررادث مرررورا ممررا يررؤدا 
اي ًا الى زيادة امداد وفيرات حروادث المررور وكمرا حردث فري تقراط  الـركر فري مدينرة المو رل ص 
ف اًل من كثافة الـكان ووا  وكانها اال  يين ار الوافدين اليها من ةاقي المحافظات ممرا يرؤدا 

لررذا يمكررن ان نتطرررق الررى التركيررب العمرررا والنررومي لحرروادث  اي ررًا الررى وقرروع مثررل هررذه الحرروادث.
 وكما ي تي: 2021-2017المرور في مدينة المو ل ل مدة 

-2017ات الحببوادث المروريببة فببي مدينببة الموصببل للمببدة اولا: التركيببا العمببرل والنببوعي لو يبب
2021: 

تعتبررر مدينررة المو ررل مررن المرردن الترري تشررهد وررنويًا زيررادة فرري مرردد ورركانها ص ا  تعررد ةرراني 
ورنويًا ونتيجرة  لرك  %5الرى  %3اكبر مدينة ةعد العا مة ةغداد نتيجة ارتفاع معردالت نموهرا مرن 

اليرد والوفيرات والنمرو االجمرالي الرذا ير تي بتر ةير  رافي النمو الطبيعي الناتر مرن الفررق برين المو 
( 645262الررى ) 1977( نـررمة وررنة 414162الهجرررة الموجررب ص ا  زادت امررداد ورركانها مررن )

ةررررررم ارتفرررررر  الررررررى  1997( نـررررررمة مررررررار 936707ص ومررررررن ةررررررم زادت الررررررى ) 1987وررررررنة نـررررررمة 
ومررررررررررررن  2008( نـررمة وررنة 1407454ومررن ةررم و ررل الررى ) 2005( نـررمة مررار 2621152)

ص وهررذا ممررا جعررل ورركانها فرري تنرراقن ل مرردة  (13)(2017( مررار )1438321ةرررررررررررررم و رررررررل الرررررررى )
نتيجة الهجرة المغادرة من المدينة م ى اةر احتالل دامش ل مدينة وما شهدته من   2014-2017

( شررهدت مررودة قـررم مررن اهررالي 2020هجرررة اةرررت م ررى نمررو ورركانها ص فرري حررين نجررد ان مررار )
شرهد زيرادة او نقصران مرن حجرم المدينة مما ادى الى ارتفاع في امدادهم وطبيعي فان اا مدينرة ت

 الـكان نتيجة ل ظروب التي ت يشها المدينة.

لذا فقرد امتمرد ال احثران م رى البيانرات الرورمية واالحصرا ات الحيويرة المتيـررة مرن وفيرات 
الحوادث المرورية في مدينة المو ل من المـتشليات الحكومية التري ةموجبهرا تقـرم الوفيرات الرى 
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فيرة الشر ا  ونة تمثل الص ا ومن ةرم  14-1من اقل من ونة والثانية لمس فيات ممرية االولى  
ف كثر وفقًا ل بيانات الرومية في مـتشليات مدينة المو ل -65ومن   64-45ومن   44-15من  

 .2021-2017ل مدة  

ومررن لررالل الدراوررة لحرروادث المرررور فرري مدينررة المو ررل لرروحت ان الوفيررات الترري تـررببها 
مرررن فيرررة ممريرررة الرررى الررررى ص ومرررا برررين الرررذكور واالنررراث ص ا  يتعررررد الحررروادث المروريرررة تخت رررف 

ل حروادث ص حيرا  مرضرة الرذكور واالنراث الرى الحروادث ةانوامهرا ص وحـرب االممرار فاالطفرال اقرل
حيرراتهم ص فرري حررين الشرر ا  ولا ررة فرري الفيررة ة ودامررراد الترري قررد تررلألن  و ان االطفررال معرضرر

ة ةرالحوادث المروريرة اكثرر مرن ميررهم ةـربب قردرتهم ورنة هرم اكثرر مرضرة ل وفرا  45-14العمرية  
م ى الحركة واالنتقال والعمل ص اما ك رار الـرن فنجرد اكثررهم مرضرة لالمرراد اي رًا مثرل  رغار 
الـن وهم معرضون الى امراد كالق ب واالورار الخبيثة ص ا  نجد مرن لرالل الجردول المرذكور ان 

( 1( والشركل )1ومرن لرالل الجردول ) الرذكور. مرنكل فية ممريرة لالنراث اوطر   نـ ة الوفيات في
-15ونة فية الش ا  والمرراهقين و 14-1والتي يمكن ان تقـم الى فيات مري ة اقل من ونة و

ي ي تح يل لهذه  ص و لك تالفيًا ل ت رار ص وفيماف كثر فية ك ار الـن  65ليافعين وفية الش ا  ا  64
     م ى حدة:الفيات كاًل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1لجدول )ا         
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 2021-2017التركيا العمرل والنوعي لو يات الحوادث في مدينة الموصل للمدة 
 %  مج كلي %  اناث  %  ذكور  الفئة العمرية 

 0,78 4 5,19 1 0,58 3 1اقل من  
1-4 45 8,82 17 3,33 62 12,51 
5-9 41 8,03 15 2,94 56 11,98 
10-14 37 7,25 3 0,58 40 7,84 
15-19 47 9,21 4 0,78 51 10 
20-24 35 6,86 1 0,19 36 7,05 
25-29 36 7,05 3 0,58 39 7,64 
30-34 34 6,66 6 1,17 40 7,51 
35-39 23 4,50 4 0,78 27 5,29 
40-44 24 4,70 5 0,98 29 5,68 
45-49 23 4,50 4 0,78 27 5,29 
50-54 18 3,52 7 1,37 25 4,90 
55-59 16 3,13 6 1,17 22 4,31 
60-64 13 2,54 4 0,78 17 3,33 
65-69 9 1,76 4 0,78 13 2,54 
70-74 7 1,37 2 0,39 9 1,76 
 2,54 13 0,58 3 1,96 10 فأكثر  75

 99,91 510 18,37 89 82,71 421 المجموع 

  امتمادًا م ى البيانات الرومية من مـتشليات مدينة المو ل والطب العدلي ص وجالت مير منشورةالمصدر: 
 . 2021-2017ل مدة 

 

 

 

 

 

 (1لشكل )ا

 2021-2017 ةالهرم السكاني لو يات حوادث المرور في مدينه الموصل للمد
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 .(1امتمادا م ى بيانات الجدول ) :المصدر

 

 

 

 ( اقل من سنة:1-0)فئة الطفال الرضع  -1
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( مرن المجمروع ال  ري لحراالت %0,78وفاة وننـر ة ) ت ( حاال4ب ث مدد وفيات هذه الفية )
( 3وفرراة ص موزمررة بررين الررذكور )( حالررة 510وفيررات الحرروادث المروريررة لمدينررة المو ررل ال الغررة )

معرضررة ( ص وان هررذه الفيررة %0,19( وحالررة واحرردة ل نرراث وننـرر ة )%0,58وفرراة وننـرر ة ) ت حرراال
 م المشرري ص وال يخفررى مامررل مهررم هررو لحروادث منهررا الحررروق ولا ررة منرردما يبرردأ الطفررل ةررالزحف ةرر

الالم ررراالة لررر عا االمهرررات لالطفرررال منرررد الزحرررف و لرررك اللتقررراطهم مرررن االرد لررر عا االشررريا  
 الص  ة مما يؤدا بهم الى االلتناق.

 ( سنة:14-1فئة المراهقين )الصبا( ) -2
( حالرررررة وفررررراة وننـررررر ة 158مدينرررررة المو رررررل لهرررررذه الفيرررررة ) ورررررج م وفيرررررات الحررررروادث فررررري

( من اجررررمررررالي الوفيرات %24,11( وننـ ة )123%( من اجمالي الوفيات منهم ل ذكور )30,98)
%( ص ويعررود  لررك الررى تعرررد 6,86وننـرر ة ) حالررة وفرراة لالنرراث ( 35ص فرري حررين ب غررم لالنرراث )

هذه الفية الى حوادث مديدة كونهم مرراهقين ولرم يردركوا االمرور مرن كثرب ص ا  يتعرضرون لحراالت 
الدهس لييادتهم ةعا من الـيارات التي تعود الى م  ية اةا هم ص ولحاالت القتل كونهم مندفعين 

د ورببها الرى ا رحا  الـرو  اضافة الى تعاطيهم ةعا من انواع المخدرات والمشرونات التي يعرو 
 ومدر اهتمار االةا  ةاالبنا  بهذه االممار.

 ( سنة:64-15فئة الشباب البالغين ) -3
( مرن اجمرالي الوفيرات %61,37( حالة وفاة وننـ ة )313ب ث مجموع الوفيات لهذه الفية )

( ل رررذكور 269( حالرررة وفررراة ةـررربب حررروادث المررررور فررري مدينرررة المو رررل ص مرررنهم )510ال الغرررة )
( مرن اجمرالي الوفيرات ص وهنرا نجرد %8,62( حالرة وفراة وننـر ة )44( ولالناث )%52,74وننـ ة )

في حاالت وفيرات االمهرات ويعرود  لرك الرى تعررد ةعرا االمهرات ل وفراة اةنرا    اً ان هناك ارتفام
مرنهن  نرا  الروالدة اضرافة الرى تعررد ةعرا  الالم راالة لرالر اة دة نتيجة لجهل الممرضات والىالوال

ان الرررذكور اكثرررر مرضرررة لحررروادث  الررررى ص ونجرررد حررروادث لرررى حررراالت حررروادث مروريرررة كالررردهس و ا
الذكور اكثر مرضرة لحروادث الوفيرات المروريرة  ن  أالى  لك الوفيات المرورية في هذه الفية ويعود 

مرن العائ رة اضرافة الرى  نمـرؤولي ان الرذكور دائمرو الحركرة كرونهم   في هذه الفيرة ويعرود  لرك الرى
ص ممررا يررؤدا بهررم الررى حرروادث مروريررة كالرردهس او القتررل مررنهم كعمالررة ووررائقي ت ـرري عررا  ممررل ة
 وميرها.
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 فأكثر(: 65فئة كبار السن ) -4
( 26( من اجمالي الوفيات المرورية منهم ل ذكور )%6,86( حالة وفاة وننـ ة )35ب غم )

( من اجمالي الوفيات ص %1,76وفاة وننـ ة ) ت ( حاال9( ولالناث )%5,09وننـ ة ) حالة ل ذكور
هم يتميرزون ةق رة يتتتميز هذه الفية ةانخفاد امداد وفيرات المررور فيهرا ويعرود  لرك الرى كرون مرالب

 ب عا من امراد الشيخولة التي تحد من حركتهم. االنـانيصا  الحركة في هذا العمر  

 السباب: حسا 2021-2017الموصل للمدة  ثانياا: تركيا و يات الحوادث في مدينة

( لررروحت ان هنررراك 2( والشررركل )2تعرررددت االوررر ا  والمررروت واحرررد ص فمرررن لرررالل الجررردول )
ص وتجن ررررًا  2021-2017مديررردة لوفيرررات الحررروادث المروريرررة فررري مدينرررة المو رررل ل مررردة أوررر ا  

ل ت رار ةالنـ ة ل نوع ص فان مالبيتهم ل ذكور لذا ووب يقتصر التح يرل م رى اور ا  الوفيرات ص لرذا 
مررودة كثيررر مررن الـرركان اال رر يين الررى مدينررة المو ررل ةعررد تحريررر  2017فقررد لرروحت ةعررد مررار 

ازداد امرررداد وررركان دامرررش االرهابيرررة والعرررودة الرررى وررركنهم اال ررر ي ص فقرررد  وررركانها مرررن مصررراةات 
الررى اكتظا هررا ةالـرركان ص ممررا ادى الررى ازديرراد الحرروادث المروريررة دالررل المدينررة  ىالمدينررة ممررا اد 

( مرن اجمرالي %39,01( حالة وفاة وننـر ة )199وكانم مالبيتها الو ا  الدهس ال الغة مددها )
( حالررة وفرراة مروريررة ص وهررذا الرردهس يشررمل مالبيتهررا الرردهس ةالـرريارة 510) الوفيررات ال ررالث مررددهم

نتيجررة الـرررمة الفائقررة لرردى ةعررا مررن وررائقي الـرريارات ةررم جررا  اال ررطدار ةالمرت ررة الثانيررة والترري 
تنومم ما برين ا رطدار بدراجرة ناريرة او ا رطدار دنبرر مر  مراطور او ا رطدار ةعج رة او ةجـرم 

( او ا رطدار ةجردار نتيجرة لفقردان الـريطرة %8,82هري اي رًا ب غرم )ةقيل او ا رطدار مج ترين و 
( وننـررررر ة 78م رررررى الـررررريارة ةرررررم نجرررررد ان حرررررادث الـرررررير الرررررذا ب غرررررم حررررراالت الوفررررراة المروريرررررة )

 إلررىودلرولهم ( ص وهرذا يعرود الررى دهرس اشرخاة مررن طريرا العبرور او فقرردان الـريطرة 15,29%)
امررداد حرروادث الـررير فرري المدينررة ص وهنرراك اي ررًا اوررواق مزدحمررة ةالـرركان ممررا يررؤدا الررى ارتفرراع 

حاالت منها انقال  ماطور )دراجة نارية( مما يصيب الفرد ةجروم ةالغة ةالدماغ او اماكن الرى 
ةعج ة مـرمة ص او ا طدار  وائقها جة هوائية ص مما قد يؤدا الى دهسمن الجـم او انقال  درا

ة مرر  مج ررة مـرررمة ص هررذه االورر ا  جميعررًا مرراطور ةشررخن مررابر او وجررود ا ررطدار دراجررة ناريرر
ت فري حجرم الوفيرات ةشركل مرار فري المدينرة والتري د از دياد حاالت الوفاة المروريرة ممرا ادت الى از 

 ووب نتطرق لها فيما ةعد.

 (2الجدول )
 حسا السباب  2021-2017تركيا و يات الحوادث في مدينة الموصل للمدة 
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 % مج  % اناث % ذكور السبا

 39,01 199 6,66 35 32,35 165 الدهس

 15,09 77 3,92 20 11,17 57 انقالب عجلة

 - - - - - - الصطدام

 0,58 3 - - 0,58 3 اصطدام دراجة 

 0,19 1 - - 0,19 1 اصطدام دنبر مع دراجة 

 10 51 2,15 11 7,84 40 اصطدام عجلة

 0,78 4 - - 0,78 4 اصطدام بجسم ثقيل 

 8,82 45 1,96 10 6,86 35 عجلتين اصطدام 

 1,96 10 - - 1,96 10 اصطدام عجلة بجدار 

 15,29 78 2,15 11 13,13 67 حادث سير 

 1,76 9 - - 1,76 9 انقالب ماطور 

 4,11 21 0,58 3 3,52 18 حادث مرورل )سير(

 0,78 4 - - 0,78 4 انقالب دراجة 

 1,37 7 - - 1,37 7 دهس ماطور

 0,19 1 - - 0,19 1 اصطدام عجلة بماطور 

 9 510 17,42 89 82,48 421 المجموع

امتمرررادًا م رررى البيانرررات الرورررمية مرررن مـتشرررليات مدينرررة المو رررل والطرررب العررردلي ص ورررجالت ميرررر منشرررورة ل مررردة 
2017-2021. 

 (2الشكل )

 2022-2017اسباب و يات حوادث المرور في مدينه الموصل للمدة  
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 .(2بالعتماد على بيانات الجدول )  :المصدر     

 :2021-2017اتجاه الو يات حسا السباب للمدة : ثالثاا 

يجب ان نبين اتجراه  قبل التطرق الى اتجاه وفيات الحوادث المرورية في مدينة المو ل ص
الوفيررات ةشرركل مررار فرري المدينررة ومررن ةررم ا هررار نـرر ة وفيررات الحرروادث المروريررة واتجاهاتهررا مررن 

( يت رررح ةررر ن 3( والشررركل )3. فمرررن لرررالل الجررردول ) 2021-2017الوفيرررات ةشررركل مرررار ل مررردة 
ظ فري هناك ت اين في اتجاه الوفيات في محافظة نينوى كُكل ص حيا لوحت ان هنراك ارتفراع م حرو 

( حالرة وفراة ةرم ارتفعرم 4649ب رث مردد الوفيرات ةشركل مرار ) 2017هذه المدة ص ا  نجد ان مرار 
ةررم الررذت  2018( حالررة وفرراة لعررار 5264ون غررم ) 2018( حالررة وفرراة لعررار 5287لتصررل الررى )

( حالررة وفرراة ويعررود  لررك الررى مررودة ورركان مدينررة 6942ص ا  ب غررم ) 2020ارتفرراع م حرروظ لـررنة 
وكنها ةعد احتالل دامش ل مدينة مما زاد في امرداد الوفيرات وال وريما مرا ل قتره هرذه المو ل الى  

الحررررو  مرررن اونيرررة وامرررراد ص اضرررافة الرررى مامرررل مهرررم هرررو انتشرررار فيررررول كورونرررا الرررذا هترررك 
ةال شرية ص اضافة الى كثرة الحوادث منها القتل والحوادث المرورية وميرها من الحوادث التري ادت 

ص امرا  2021( حالرة وفراة لـرنة 5675مداد الوفيرات ومرن ةرم انخفرا ق رياًل لتصرل )الى ارتفاع ة 
من حيا تركيبهم النومي فنالحت اي ًا تفوق الذكور فري حراالت الوفراة منهرا مرن االنراث ص و لرك 
كرررون الرررذكر هرررو ر  االوررررة ممرررا يكرررون كثيرررر االنتقرررال مرررن مكررران الرررى الرررر اضرررافة الرررى متامرررب 

 والحوادث اكثر من االناث. اإل اةة ةاألمراد ا بهم الى مما يؤد ومشقات االشغال 
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 (3الجدول )
 2021-2017اتجاه الو يات في محافظة نينوى للمدة 

 مج  اناث ذكور السنوات

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2545 

2781 

2782 

3852 

2963 

2104 

2506 

2482 

3090 

2712 

4649 

5287 

5264 

6942 

5675 

 27817 12894 14,923 المجموع

امتمرررادًا م رررى البيانرررات الرورررمية مرررن مـتشرررليات مدينرررة المو رررل والطرررب العررردلي ص ورررجالت ميرررر منشرررورة ل مررردة 
2017-2021. 

 (3الشكل )

 2022-2017اتجاه الو يات قي محافظه نينوى للمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 3المصدر:امتمادا م ى بيانات الجدول )

امررا مررن حيررا اتجرراه وفيررات الحرروادث المروريررة فرري محافظررة نينرروى ومدينررة المو ررل اي ررًا 
( ان هنرراك ت رراين واضررح فرري اتجرراه الحرروادث المروريررة 4( والشرركل )4نالحررت مررن لررالل الجرردول )
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ولررم ت ررن مترروفرة ممررا  2017م ررى مـررتوى المحافظررة والمدينررة ص ا  افتقرردت البيانررات الروررمية لعررار 
ص ا  ي حرررررت ان المجمررررروع ال  ررررري  2021الرررررى  2018ن م رررررى البيانرررررات منرررررذ مرررررار امتمرررررد ال احثرررررا

( حالررة وفرراة فقرر  لرردالل 217( حالررة وفرراة ص فرري حررين ارتفرر  العرردد ليصررل )138ل محافظررة ب ررث )
مدينررة فرري ( حالررة وفرراة فرري حررين ب ررث 112فظررة )ص ةررم ب ررث فرري المحا 2018مدينررة المو ررل لعررار 

( حالررة وفرراة ل محافظررة فرري حررين 150وارتفرر  ليصررل الررى ) 2019( حالررة وفرراة لعررار 97المو ررل )
( حالرررة وفررراة دالرررل المدينرررة ص وهرررذا مرررا يفـرررر حرررالتين االولرررى نجرررد ان تـرررجيل وفيرررات 121ب رررث )

ل ام رى ممرا هرو فري دالرل المدينرة ص ويعرود  لرك الرى  الحوادث لار  المدينة اا في المحافظرة ككرُ
الرررل المدينرررة مكرررتت ةالـررركان ص اضرررافة الرررى قيرررادة الـررريارات مرررن قبرررل اطفرررال اا مرررراهقين لرررم ان د 

يتمكنوا من قيادة الـيارات ةشكل جيد ص مما يرؤدا الرى ارتفراع حراالت الوفيرات اضرافة الرى ادمران 
ةعا من الـرائقين م رى شرر  المشررونات ال حوليرة والمخردرات النتشرارها فري الوقرم الحاضرر ص 

لرررار  المحافظررة فقررد اقتصررررت م ررى الطرررق الـرررريعة منررد االنتقررال مرررن ق ررا  الرررى  فرري حررين ان
حررروادث المروريرررة وررروا  م رررى مـرررتوى الفررري حررراالت  اً نجرررد ان هنررراك ارتفامرررفالرررررررررررر ص امرررا ةانيرررًا 

ويعررود اي ررًا لزيررادة امررداد الـرركان فرري المدينررة ص ممررا  2018-2017المحافظررة ار المدينررة ل مرردة 
 (4الجدول )      د الحوادث المرورية. يؤدا الى ازديا

 ( 2021-2017و يات الحوادث المرورية على مستوى محافظة نينوى ومدينة الموصل للمدة )

 السنوات
 المجموع الموصل نينوى 

 % مج  أ ذ % مج  أ ذ % مج  أ ذ

2017 - - - - - - - - - - - - 

2018 114 24 138 12,96 103 24 127 11,93 217 48 265 24,90 

2019 95 17 112 10,52 80 17 97 9,11 175 34 209 19,64 

2020 122 28 150 14,09 106 25 131 12,31 228 53 281 26,40 

2021 128 26 154 14,47 132 23 155 14,56 260 49 309 29,01 

 99,98 1094 184 880 47,91 510 89 421 52,04 554 95 459 المجموع

 امتمادًا م ى البيانات الرومية من مـتشليات مدينة المو ل والطب العدلي ص وجالت مير منشورةالمصدر: 
 . 2021-2017ل مدة 
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 (4الشكل )

 اتجاه و يات الحوادث المروريه على مستوى المحافظه نينوى ومدينه الموصل 
 ( 2022-2017) ةللمد 

 
 . ( 4م ى بيانات الجدول ) المصدر :االمتماد

هرررري  2021-2017ا  ب غررررم نـرررر ة حرررروادث المرررررور والترررري نتجررررم منهررررا الوفرررراة ل مرررردة 
ل ار فري مدينرة المو رل ص فري حرين ب غرم كرل واحردة 1064) ( حالة وفاة وروا  فري المحافظرة ككرُ

( مررن اجمررالي الوفيررات ل مرردة %52,04( حالررة وفرراة وننـرر ة )554منهمررا منفررردة لمحافظررة نينرروى )
( من اجمالي الوفيرات ل مردة نفررررـها ص فري %47,89( وننـ ة )510نفـها في حين ب غم لالناث )

فقر  كمجمروع ل وفيرات ةشركل مرار ص لررررررذا فمرن لرالل  2017حين تعذر وجود بيانات لا ة لعار 
ل هرري االم ررى ص ا  ب غررم  2021البيانررات لرروحت ان مررار  ةالنـرر ة لمحافظررة نينرروى والمو ررل ككررُ

وفررراة ص وهرررذا ( حالرررة 1064( مرررن اجمرررالي الدراورررة ال الغرررة )%29,05وفررراة وننـررر ة )حالررة ( 309)
ررررالم االة يعررود الررى اورر ا  مديرردة منهررا الـررياقة  ات الـرررمة العاليررة لا ررة مررن قبررل الشرر ا  و الررر

وروق مرن قبرل الجهرات  مردر محاور ة االشرخاة الرذين ال يمت  رون اجرازات  ل طريرا ص اضرافة الرى
يهم منها ادى الى امتالك الـيارات الطفال في ون المراهقة مما جع هرم مرضرة ضغاالمختصة وت

الخيرررارات  جعرررل لتررري تتـرررم بهرررا شررروارع مدينرررة المو رررلل حررروادث ص اضرررافة الرررى ضررريا المـرررافة ا
او وائا فقد الـيطرة م ى ويارته ص اضافة الى كثرة ص من اا طارئ   معدومة أمار الـائا وال مفر

المدينرررة ومرررودتهم اليهرررا ةعرررد احرررتالل دامرررش ل مدينرررة ممرررا ادى الرررى زيرررادة حررراالت الحررروادث وررركان 
لـراةقة وكرذلك الـرنوات ا 2020المرورية التي تنتر منها الوفيات وهذا ينطبا م ى الـرنوات مثرل 

اي ررًا الحصررة االكبررر فرري حرراالت الحرروادث المروريررة مرررررررررررنها  لشرر ا   لررنفس االورر ا  ص والترري كرران
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( حالرة وفراة ص ويعرود  لرك الن 184( حالة في حين ب غم لالناث )880ناث ص ا  ب ث مددهم )لال
 الذكور اكثر مرضة ل حوادث الوفيات اكثر منها لالناث.

 :الطرق وعالقتها بالحوادث المرورية داخل مدينة الموصل : رابعاا 

ل شرررية بو ررفها يعررد الطريررا هررو احررد اورر ا  لوقرروع الحرروادث المروريررة وتشرركل االلطررا  ا
( مرررن جم رررة حررروادث الطررررق %93وررب ًا م اشررررًا او ميرررر م اشرررر فررري وقررروع الحرروادث بنـررر ة تفررروق )

( مرن الـربب %6( يجع ها وب ًا م اشررًا ص امرا الطريرا والمرك رة فهمرا يشرتركان معرًا بنـر ة )%57و)
الحقرًا  ( يوضرح ت رك النـرب وهنراك موامرل الررى وروب نرذكرها5الم اشر لوقوع الحادث والشكل )

  (14)لها مالقة ةحوادث المرور دالل المدينة.

 (15) ( النسا المئوية لمسببات الحوادث المرورية5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 :تتمثل ةالشكل التالي  ابرز مشكالت الحوادث المرورية وننا  م ى ماتقدر يظهر لدينا ان

 مشكالت مرورية ذات الصلة بالتصميم الحضرل: -1

التصميم الح را في المدن العراقية لعوامل التجديرد والتطرور ص ا  ي حرت ان هرذا ا  يفتقر  
نصرررف قررررن ولحرررد االن ص ونرررذلك لرررم يـرررتجب ل تغيررررات  تصرررميم ةقرررى م رررى حالتررره منرررذ اكثرررر مرررنال

االجتماعية والمادية الحاضرة او المـتقب ية ص ومن ابرز مظاهر  لك التخ ف هي الشوارع ال يقة 
وال ررر يفة االتصرررال فيمرررا بينهمرررا او التنقرررل مبرهرررا وق رررة او مشررروائية الـررراحات  والق ي رررة والقصررريرة

ة الرى تقرا  الطررق ولا رة المهمرة والرئيـرالمخصصة لوقوب الـيارات ص كما تفتقرر ام رب نقراط ال
انفاق او جـور مرورية لتدارك الزحار وتنظيم وير المرك ات ص مما زاد  لك امتماد ب دية المو ل 

مرررور ال رروئية الترري ل قررم ازمررة مروريررة حييييررة فرري الشررارع العراقرري نتيجررة ازمررة م ررى اشررارات ال
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ال هرنا  المزمنة ف  ر حم مراماًل مرنكرًا وُمعررقاًل ص ف راًل مرن افتقرار التصرميم الح ررا الرى مرد 
الجـررور مبررر االنهررر والررى طرررق لارجيررة لا ررة ةمرك ررات الحمررل الثقي ررة ص ومررا يـررب ه اي ررًا مررن 

 مررن  لررك الررى ازديرراد الرردراجات الهوائيررة والتجاريررة فرري المدينررة ومرردر محاورر ة ت رروث بييرري ص ف ررالً 
  (16)وائقيها الذا يقودونها ةـرمة فائقة.

وهذا اي ًا يعود الى لصائن الطريا من حيا مرضره تخفرا الحروادث المروريرة م رى 
امترار وك مرا  3,6ي الطريا م  ازدياد المـار الى ان يصل مرضه الى اةني مشر قردمًا اا حروال

نـر ة الحروادث  يرد منحنيات الطريرا والتري تز ازدادت معها الحوادث وكذلك  يعود الى   قل من  لك
المروريررة منررد المنعطفررات واالنحنررا ات ص اضررافة الررى درجررة مرريالن الطريررا الن الـرررمة المرافقررة 

رمة مركبتره ص م ى المنحدرات قرد تصراحبها زيرادة مرن معردل الحروادث مرا لرم يرتحكم الـرائا فري ور
فهنررا المشررك ة ت ررون مصرراح ة لالنحرردار كمررا ان المنحرردرات تـرراهم فرري زيررادة حرراالت اال ررطدار 

 ةـبب االزدياد المصاحب لقوة الجا بية المرافقة لالنحدار.

 الضاءة وطبيعة المنطقة: -2
مرررن االمرررور المهمرررة التررري يجرررب ان تحرررافت ب ديرررة المو رررل م يهرررا هررري االضرررا ة ولا رررة 

ص ا  تعرررد االضررروا  المن عثرررة مرررن مصرررابيح االضرررا ة الرئيـرررية فررري المرك رررات مصررردر  ال ي يرررة منهرررا
ة والـررريعة ص ا  يجررب ان تعمررل م ررى ثيررر مررن الطرررق الرئيـرراالضررا ة الوحيررد لمـررافات طوي ررة ل 

تركيب مصابيح االضا ة مند التقاطعات الهامرة ص ونقراط المخراطر ص و لرك ل حروادث المروريرة وال 
 .ويما حوادث المشاة

وتجرردر بنررا هنررا االشررارة الررى ان االهتمررار برردأ بتزايررد الحرروادث الترري تصررطدر فيهررا المرك ررات 
ة ممدة مصابيح االضا ة ص ويف ل كثير من مهندوي الطرق اوتخدار لمصرابيح شرديدة االضرا ة 

 لتجنب وقوع هذه الحوادث.

 مشكالت مرورية ذات صلة بقلة الصبر لدى المواطنين: -3
( ودراورررة )امرررررررررررررورا ص 73ص ة  1992لع ميرررة كدراورررة البيررراني )تؤكرررد ةعرررا الدراورررات ا

( ان المواطن ولا ة العراقي يتـم في تدني نـ ة الصبر لديهم ص االمر الذا 113ص ة   2001
انعكس و  ًا م ى الشارع المررورا العراقري حينمرا يتعجرل الـرير ةـررمة فائقرة وال يتحمرل االنتظرار 

ارة المروريرررة ص و لرررك يعرررود الرررى نتيجرررة حتميرررة لترررراكم الظرررروب لا رررة منرررد االنتظرررار منرررد االشررر
 (17)الص  ة التي ماشها الفرد العراقي.
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 مشكلة عبور المشاة: -4
من المشاكل المرورية في الوقرم الحاضرر هري مشرك ة مبرور المشراة ص ةرالرمم مرن تنراقن 

الشديد ةـيارته في مجال  معدالت الـير م ى االقدار ص إال ان هناك ارت اط واكني المدينة وشغفه 
انتقاالته ومجال مم ه حتى وان كانم م ى ةعد لطوات ق ي ة من منزله ص لا ة مندما ا  حم 

إال ان هناك ةعا من االورر الرى الوقرم الحاضرر   (18)الـيارة في متناول امداد كبيرة من الـكان
تحبررذ الـررير م ررى االقرردار منررد التنررزه او التـرروق ممررا يررؤدا الررى تعرضررهم الررى الحرروادث المروريررة 
التي قد تودا ةحياتهم وال يخفى الـررمة التري يتصرف فيهرا الفررد العراقري ومردر تحم ره االنتظرار ص 

لترالي يرؤدا الرى ا راةة االفرراد منرد مبرورهم الشرارع او مما قد يفقد الـيطرة م ى المرك ة وهرذا ونا
 دلول المرك ة الى اوواق او دور ص و لك ةـبب فقدانهم الـيطرة م ى مركبتهم.

 ضعف المعرفة وقلة الطالع: -5
ادراكره وتفهمره وهذا يعني انره ك مرا زادت معرفرة قائردا الـريارات ة نظمرة المررور ولوائحره و 

 رررر ح مررررن ال رررررورا م ررررى قائرررردا الـرررريارات تطرررروير معررررارفهم ق ررررم نـرررر ة الحرررروادث لررررذلك ا لهررررا
 ومع وماتهم في كل ما يـتجد ة مور الـير ولوائحه.

 ضعف اللياقة البدنية: -6
يعد مامل ال ياقة البدنية وحالة الفرد الصحية  ات ت ةير كبير م رى قائردا الـريارات ف  مرا 

ةاالمان والثقة ص كما ان العامرل  اوهم  لك في شعور قائدا الـيارات   ة الصحية جيدةصكانم الحال
االجهررادا لرره دور ورر بي م ررى درجررة التركيررز الررذهني اةنررا  الييررادة ص وهنرراك حرراالت الرررى مهمررة 
والترري انتشرررت فرري الشررارع المو رر ي أال وهرري شررر  الخمررر والمهرردئات ص حيررا يوجررد لررديهم نـررب 

ومرررن هرررذه االمرررراد ماليرررة مرررن اوكـررريد ال رنرررون فررري الررردر ممرررا يرررؤدا بهرررم الرررى امرررراد ةصررررية 
 ال صرية هي ازدواجية الرواية.

 شرود الذهن: -7
وتتميز هذه الخا ية ةانتقال االنت اه واالدراك الى شي  مخالف لما هو في البداية ويمكن 
ان يكون في الـياقة يعود الرى التعرب او الرى بيرا  االهتمرار النراتر منرد الم رل لا رة منرد قطر  

داف  الالشرررعورا ضرررد الررررود فررري ةعرررا االحيررران ناتجرررًا مرررن مـرررافة طوي رررة جررردًا ص وقرررد يكرررون الشررر
وض ية مت  رة مثرل )حركرة المررور المم رة ص الطريرا الم رل ص الـرياقة فري ال يرل( ص ومرن ور وكيات 
الـررائا الثانويررة )اشررعال ورريجارة ص التحرردث مرر  الركررا ( . وال يخفررى امررر مهررم وشررائ  وهررو الررت  م 
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ةالمونايرررل اةنرررا  الييرررادة ممرررا يرررؤدا بهرررم الرررى الشررررود الرررذهني ومررردر االنت ررراه ومررردر الـررريطرة م رررى 
 (19)المرك ة.

 وهناك او ا  الرى يمكن ايجازها: 

ة ص فقررد يكررون مرراطرًا او وجررود ال رر ا  ص حيررا ا  يعررد مررن اهررم االورر ا  الرئيـررالطقببس 
لمرك رات ومردر الحفراظ م رى المـرافة يحجب الرؤيا من الـائا ص ومشراكل فري تصرميم وميكانيرك ا

بين مرك ة والررى ص وكرذلك وجرود ةعرا الحفرر فري الشروارع ص وانفجرار اطرارات المرك رة والرذا قرد 
 يتـبب في انحراب المرك ة.

 :طرق الوقاية من الحوادث المرورية:    خامسا

طررق الوقايررة مررن الحرروادث هررو مررن اهررم مررن العررال  ةحررد  اترره ةعررد وقرروع الحررادث ص وطرررق 
 الوقاية هي التي تقي النال والمجتم  شرها ومن اهمها:

العديد مرن حروادث المررور ةـربب فشرل بتصررفات الـرائقين اةنرا  الييرادة   ق تالتصرف بوعي:   -1
فقرررًا ل حرررس الـررر يم حترررى يرررتمكن ـرررائا الييرررادة و الاو المواقرررف الحرجرررة ص ولرررذلك يجرررب م رررى 

 االلرون من توق  التحركات وردود االفعال بدقة.
ان االلترزار ةقوامرد المررور هرو االجررا  الوقرائي االواوري ضرد حروادث   التقيد بأنظمة المرور: -2

 المرور.
فمررن الصررعب التنبررؤ ةررالتغيرات المفاجيررة فرري االتجرراه او الحركررة تجنببا التحركببات المفاجئببة:  -3

 والـرمة ص مما يجعل الـائا يفقد الـيطرة م ى المرك ة.
الحرروادث مال ررًا منررد مرردر وجررود مـررافة كافيررة بررين الـرريارات  قرر ت السببرعة ومسببافات المببا : -4

  .هناك مـافات كافية احيانًا ص فالـرمة ال بيرة تدمر كل شي م وحتى لو كان
 وهو ةمثاةة مقا  ين ه الـائا الى ضرورة االلتزار ةالقوامد المرورية. مخالفات السير: -5
مثرررل اضررروية االشرررارات واالمطرررال التق يديرررة وورررالمة  البببوعي للظبببروف الخارجيبببة والطرقبببات: -6

 (20)المحرك وجودة الطريا وما الى  لك.

 : التوصيات والمقترحات
 -جا  ال حا ةجم ة من التو يات منها:

االهتمرررار ةرررالطرق وا رررالحها تفاديرررًا ل حررروادثص والعمرررل م رررى وضررر  مط رررات ا رررطناعية  
 لتق يل الـرمة.
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 ال وئية المرورية وادامتها لياًل ونهارًاص و لك لتجنب الحوادث ال ي ية. االلتزار ةاالشارات  
 وقدرته م ى  لك.مدر امطا  ترلين لييادة الـيارة إال ةعد الت كد من كفا ة الـائا  
االلترررزار ونشرررر القوامرررد المروريرررة التررري يجرررب ان يتعررررب م يهرررا الـرررائا ومعرفرررة كرررل منهرررا  

 ودالالتها.
 التي يجب ان ي تزر بها الـائا اا ت ثير الرقاةة المرورية. فرد واحترار القوانين 
لا رة الواقعرة م رى الشروارع الفصل بين حركة المشاة والـيارات ةاوتثنا  طرق او معبرر  

 ة.الرئيـ
 تنظيم حركة الدراجات النارية وتخصين ل  وير لها. 
 العمل م ى نظار ت نولوجي حديا كما في الدول المتقدمة وتطبيقها. 
الـمام بدلول ويارات الحمل دالل المدينرة واقتصرارها فقر  م رى الخطروط الـرريعة مدر   

 لار  المدينة.
 الفحن الدورا ل مرك ات وومي الـائا بتفا يل الـيارة تالفيًا لوقوع اا حادث مفاجئ. 
م ررررى رجررررال المرررررور مرررردر التهرررراون مرررر  وررررائقي المرك ررررات ومررررنعهم مررررن اا مخالفررررة او  

 خالفة تالفيًا لت ررها.محاوبتهم مند وقوع اا م
 لالشخاة المؤه ين لذلك. ووى ن  امطا  اجازات الـوق م 
 ون قوانين حول منح اجازات الـوق مند اممار معينة وال يجوز تجاوز هذه االممار. 
وتطروير قردراتهم وتروميتهم ةكافرة الوورائل التري يجرب ان يت ر  تجهيز ودمرم رجرال المررور  

 لها الـائا.
منرد حردوةها لتق يرل االضررار لا رة ال شررية نشر وحدات التدلل او االوعافات المرورية  

 منها.

 المصادر 
 

روالة   (1)  االوالميةص  الشريعة  في  م يها  المترت ة  واالةار  المرور  حوادث  احكار  شويممص  ممار 
 .1ص ة 2011ماجـتير مير منشورةص  جامعة الحا  االل رص الجزائرص 

ميد بن المي شاهر العتبيص الحوادث المخالفات المرورية في المم  ة العرنية الـعودية ص مج ة    (2)
 . 19ص ة 2007فيةص ك ية اآلدا ص جامعة المنوفيةص ودراوات وال حوث الجغرا
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قار     (3)  المرورية في محافظة  ا  الحوادث  اوتطالعية حول  اهرة  دراوة  فهدص  نعمة    – بيحة 

الترنوية   ل ع ور  االواوية  الترنية  ك ية  منشور  ةحا  نا ريةص  التقنيص  المعهد  والح ولص  االو ا  
 .642ص ة 20ص العدد 2015واالوالميص جامعة ةابلص 

المخدراتص مركز الدراوات وال حوثص جامعة    حـن طالبص دور المؤوـات الترنوية من تعاطي    (4)
 . 13ص ة  2007نايرص الرررررريادص 

 . 642 بيحة نعمة فهدص مصدر واباص ة   (5)
العراقص  (6)  لالحصا اتص  المركزا  والجهاز  التخطي   وزارة  واالتصاالتص  النقل  احصا ات  مديرية 

 . 2  -1ص ة 2021
 . 644 بيحة نعمة فهدص مصدر واباص ة   (7)
 . 645  –  644نعمة فهدص مصدر واباص ة   بيحة  (8)
 .645المصدر نفـهص ة   (9)
ص  2015هاشم محمد نور المدنيص التحقيا في حوادث الطرقص م م وفن ولبرةص جامعة ال حرينص    (10)

 . 13ة 
دكتوراه مير    (11)  المدنص اطروحة  دراوة في جغرافية  المو ل  مدينة  التنقل في  داود و يم مجا ص 

 . 23ص ة 1997الرررمو لص منشورةص جامعة 
الفترة    (12)  من  الجزائر  في  المرور  لحوادث  تح ي ية  دراوة  زكرياص  جامعة  2010-1970مقارا  ص 

 . 1ص ة 2010روالة ماجـتير مير منشورةص الجزائرص  –ةاتنة   –الحا  لخ ر
 (13)  ( ل فترة  المو ل  مدينة  في  الـكن  ومشك ة  الـكان  نمو  وعيدص  محمد  مامر  -1997فواز 

 . 36ص ة  2020روالة ماجـتير مير منررشورة ص ر( ص 2017
 

 . 28أ. د. هاشم محمد نور المدنيص مصدر واباص ة  (14)
 . 30المصدر نفـهص ة  (15)
اوامة ماجد محمدص فوضى مرور الشارع العراقي واةره م ى الصحة النفـية لدى ط  ة جامعة    (16)

(  47/4المو لص مج ة يدا  الرررررافررررردينص مدد لاةص مؤتمر ك ية اآلدا  الع مية الراة  ص العدد )
    .82-81ص ة 2007ص 

 .35-34هاشم محمد نور المدنيص مصدر واباص ة  (17)
م ي مبد الرزاق ج بيص مبد العاطي الـيد )والرون( ص م م االجتماع المشكالت االجتماعية ص    (18)

 . 46ص ة  2003دار المعرفة الجام ية ص ك ية اآلدا  ص االوكندرية ص مصر ص 
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جامعة    (19)  الترنيةص  ك ية  منهاص  الناجمة  واالضرار  ليبيا  في  المرور  حوادث  ص  الهدير  ميالد  فتام 

 . 397-496ص ة  2017العاشرص المرقبص العدد  
ص  2022اوماميل منصورص ما هي او ا  الحوادث المرورية وطرق تجنبهاص االوكندريةص مصرص    (20)

 . 7ة 
https://almrj3.com/causes-of-traffic-accidents/  
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