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شكر وعرفان وتقدير

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد خامت الأنبياء واملر�شلني، 
فبعد �شكر اهلل تبارك وتعاىل، يتقدم الباحث بال�شكر اجلزيل والعرفان والتقدير لكل 
من �شاهم وقدم امل�شاعدة حتى خرجت هذه الدرا�شة اإىل النور، ويخ�س الباحث بال�شكر 

كل من :
- الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اإدارة الإح�شاء.

- وزارة الداخلية، اإدارة املرور، دولة الإمارات العربية املتحدة.
- وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، مملكة البحرين.

- وزارة الداخلية،الإدارة العامة للمرور،�شعبة الإح�شاء،اململكة العربية ال�شعودية.
- �شرطة ُعمان ال�شلطانية، الإدارة العامة للمرور، �شلطنة ُعمان.

- وزارة الداخلية،الإدارة العامة لالأمن العام، اإدارة املرور والدوريات، دولة قطر.
- وزارة الداخلية، اإدارة تنظيم املرور، دولة الكويت.

املرورية  البيانات  اإعداد  اأثناء  التي عملت معه  الب�شرية  الكوادر  الباحث  ي�شكر  كما 
واإدخالها يف احلا�شب الآيل وحتليل هذه البيانات وا�شتخراج النتائج منها. كذلك ي�شكر 
ال�شبكة  مواقع  يف  املرورية  البيانات  عن  البحث  �شبيل  يف  بجهد  قام  من  كل  الباحث 

العنكبوتية العاملية)الإنرتنت(.

   ونسأل اهلل سبحانه وتعالى التوفيق والسالمة للجميع،،،
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حجم حوادث المرور ومؤشرات خطورتها

 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وإستراتيجية مقترحة لرفع مستوى السالمة المرورية

 
الملخص: 

وتعمل حكومات هذه  �شاملة  وعمرانية  بنه�شة ح�شارية  التعاون  دول جمل�س    متر 
عنها  ينتج  وما  املرورية  احلوادث  وت�شكل  م�شتدامة.  التنمية  هذه  تكون  اأن  على  الدول 
من تلفيات واإ�شابات ووفيات واحدة من اأهم معوقات عملية التنمية يف الدول النامية ، 
خا�شة يف دول جمل�س التعاون. حيث تكمن خطورة احلوادث املرورية فيما ترتكه على 

الفرد واملجتمع من اآثار عدة، منها القت�شادية والجتماعية والنف�شية.

  وهناك موؤ�شرات متفق عليها عامليًا تعك�س مدى خطورة احلوادث املرورية ، ويتم 
معرفة م�شتوى ال�شالمة املرورية يف دول املجل�س عن طريق مقارنة بع�س هذه املوؤ�شرات 
يف دول املجل�س مع ما يناظرها يف الدول املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية . ووجدت 
هذه الدرا�شة اأن هذه املوؤ�شرات يف دول جمل�س التعاون تفوق ما مياثلها يف الدول الأخرى، 
التعاون من خطورة ب�شبب  اإىل مدى ما يتعر�س له الإن�شان يف دول جمل�س  مما ي�شري 
اإىل مدى �شدة  اأن هذه املوؤ�شرات املرتفعة ت�شري ب�شكل وا�شح  احلوادث املرورية . كما 

ودموية احلوادث املرورية التي تقع على طرق دول جمل�س التعاون .

من  عنها  ينتج  وما  التعاون  دول جمل�س  املرورية يف  احلوادث  اأعداد  لتزايد  ونظرًا 
2015م، يف ظل هذا  عام  عليه احلال يف  �شيكون  ملا  ت�شورًا  الدرا�شة  ، قدمت  �شحايا 
الرتفاع املتزايد يف عدد احلوادث املرور وما ي�شاحبها من اإ�شابات ووفيات. ثم قامت 
ونتائجها  املرورية  احلوادث  هذه  ب�شبب  القت�شادي  للفاقد  خمت�شر  بعر�س  الدرا�شة 
تلفيات  من  عنها  ينتج  وما  املرورية  للحوادث  القت�شادية  التكلفة  الدرا�شة  وقدرت 
وم�شابني ومتوفني حيث قدرت هذه التكلفة بنحو 11 مليار دولر اأمريكي �شنويًا . كما 
التعاون  جمل�س  دول  يف  املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  لرفع  اإ�شرتاتيجية  الدرا�شة  قدمت 
على اأمل اأن تخفف من الت�شاعد امل�شتمر للحوادث املرورية ، حيث اأغلب �شحايا هذه 
احلوادث هم من فئة ال�شباب . ومع املتابعة والتقييم امل�شتمر لهذه الإ�شرتاتيجية فاإنه 
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يوؤمل الو�شول اإىل الأهداف املرجوة من هذه الإ�شرتاتيجية ، مع الأخذ يف العتبار اأن 
توعية املواطنني هي املفتاح لنجاح اأي اإ�شرتاتيجية جديدة تو�شع من اأجل رفع م�شتوى 

ال�شالمة املرورية يف دول جمل�س التعاون .      
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الفصل األول

1-1: المقدمة:
لعل احلوادث املرورية من اأبرز امل�شكالت املعا�شرة التي تعيق التطور والتنمية يف 
امل�شكلة  ، وتت�شح هذه  املجتمعات ملا يرتتب عليها من خ�شائر ب�شرية واقت�شادية 
ب�شكل حاد وملمو�س يف البلدان النامية، فكل من منظمة ال�شحة العاملية والبنك 
الدويل يوؤكدان على اأن حوادث الطرق هي ثاين الأ�شباب الرئي�شة للوفاة بني �شكان 
اأنها ال�شبب  29 �شنة. كما  5 �شنوات اإىل  العامل ، خا�شة بني املرحلة العمرية من 
الرئي�س الثالث للوفاة بني �شكان العامل يف املرحلة العمرية من30 �شنة اإىل 44 �شنة. 
واإعاقة  اإ�شابة  اإىل  وتوؤدي   ، �شنويًا  ن�شمة  1.2 مليون  الطرق حوايل  وتقتل حوادث 
اأكرث من 20 مليون ن�شمة على م�شتوى العامل . وبحلول عام 2020م يتوقع اأن تزيد 
ن�شبة الوفيات ب�شبب حوادث املرور حوايل%80 يف البلدان النامية . وتقدر تكلفة 
الإ�شابات الناجمة عن حوادث الطرق يف البلدان النامية بحوايل 65 مليار دولر 
www. (شنويًا ، وهذا املبلغ يفوق ما حت�شل عليه هذه البلدان من معونات اإمنائية�
emro.who.int / predd Releases / 2004 / no 3 ar. html(. ومع ذلك فاإن معظم هذه الدول 

لي�س لديها الهتمام املنا�شب مب�شببات ونتائج حوادث ال�شيارات، بينما تبدي الدول 
املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية اهتمامًا بالغًا مب�شكلة حوادث الطرق ونتائجها 
اإ�شرتاتيجيتها لل�شالمة املرورية . ففي بريطانيا على �شبيل املثال مت و�شع  �شمن 
متو�شط الإ�شابات املرورية خالل الفرتة من عام 1981م اإىل عام 1985م اأ�شا�شًا 
لهدف قومي يتطلع اإىل تقلي�س عدد الإ�شابات املرورية يف امل�شتقبل ، وحتقق هذا 
الهدف بحيث اأ�شبح متو�شط عدد الإ�شابات يعادل ثلث املتو�شط يف عام 2000م. 
ثم تبنت بريطانيا عام 1999م هدفًا اإ�شرتاتيجيًا خلف�س عدد الوفيات التي حتدث 
لفئة العمر 5 – 19 �شنة ب�شبب حوادث املرور ، وو�شع هذا الهدف يف وثيقة اأطلق 

عليها ا�شم » طريق الغد اأكرث �شالمة للجميع.

املرورية  الإح�شائيات  Tomorrow>s road Safer For Everyone حيث اعتربت 

 .)Road Accidents،GB،1999( لعام 1999م هي �شنة الأ�شا�س لهذا الهدف
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 Vision Zero �شفر  »الروؤية  عليه  اأطلق  اإ�شرتاتيجي  هدف  و�شع  ال�شويد  ويف   
وو�شلت   . املرور  ب�شبب حوادث  وفيات  اأو   ، بليغة  اإ�شابات  اإىل عدم وجود  يهدف 
الطرق  ب�شبب حوادث  الوفيات  اأقل عدد ممكن من  اإىل  1997م  �شوي�شرا يف عام 
اإىل  بالفعل  و�شلت  اأنها  نف�شها  تعترب  واليابان  الثانية.  العاملية  نهاية احلرب  منذ 
هدف تقليل وفيات حوادث الطرق مع بداية القرن 21 امليالدي . و�شجلت اأ�شرتاليا 
اأقل م�شتوى يف وفيات حوادث الطرق لكل �شيارة م�شجلة يف عام 1997م. وحققت 
هولندا هدفًا ي�شعى اإىل خف�س وفيات حوادث الطرق اإىل الن�شف مقارنة مب�شتوى 
عام 1986م. وو�شلت فنلندا اإىل هدف خف�س وفيات حوادث الطرق اإىل الن�شف 
زيادة  على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وتعمل  امليالدية.  الت�شعينيات  نهاية  مع 
وفيات حوادث  ، وخف�شت   %  90 ن�شبة  اإىل  ال�شيارات  الأمان يف  ا�شتخدام حزام 
بعام  مقارنة   ، 2005م  عام  بنهاية   %  37 بن�شبة  امل�شكرات  �شرب  ب�شبب  الطرق 
1994م)Road Safety Vision،1998( ومما �شبق جند اأن اأغلب الدول املتقدمة قد 

و�شعت لها اإ�شرتاتيجيات وخططًا واأهدافًا قومية يف جمال ال�شالمة املرورية تعمل 
على حتقيقها وتقوم مبتابعتها من اأجل تقليل حوادث الطرق ومن ثم خف�س عدد 

امل�شابني والقتلى من جراء تلك احلوادث .    
 

امل�شكلة  ب�شدة من  ، فهي تعاين  العربية  التعاون لدول اخلليج  اأما يف دول جمل�س 
الطرق من هدر  ت�شببه حوادث  وما  ووفيات  اإ�شابات  ينتج عنها من  وما  املرورية 
الو�شع  ا�شتمرار  اأن  من  العاملية  ال�شحة  منظمة  حذرت  ولقد   . كبري  اقت�شادي 
اأعداد  زيادة  اإىل  �شيوؤدي  ال�شري،  حلوادث  بالن�شبة  العربية  املنطقة  يف  احلايل 
وذلك  الآن  عليه  هي  عما   60% بن�شبة  املرور  حوادث  ب�شبب  والإ�شابات  الوفيات 
مع حلول عام 2020م )جريدة احلياة، العدد 14999، 2004م(. وخالل ال�شنوات 
دول  يف  املرورية  ال�شالمة  جمال  يف  والباحثني  امل�شئولني  اهتمام  تزايد  املا�شية 
جمل�س التعاون مب�شكلة حوادث املرور، وما �شاحبها من ارتفاع يف اأعداد الإ�شابات 
حوادث  عن  الناجتة  املادية  الأ�شرار  عن  ناهيك  عام،  كل  حتدث  التي  والوفيات 
ت�شببه من حوادث على طرق دول  ال�شيارة مبا  الدول، حتى غدت  ال�شري يف هذه 
جمل�س التعاون من اأحد الأ�شباب الرئي�شة امل�شببة للوفاة ملختلف الأعمار، خا�شة 

فئة ال�شباب املنتج. 
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1-2 : مشكلة الدراسة: 
  تعد ظاهرة زيادة اأعداد احلوادث املرورية يف دول جمل�س التعاون وما ينتج عنها 
اإن�شانية، فهي من امل�شكالت  اآثار �شلبية من امل�شكالت ذات طبيعة اجتماعية  من 
ال�شلوكية ذات طبيعة مركبة لتعدد املتغريات والعوامل فيها، كما اأن كل متغري اأو 
عامل فيها هو الآخر متعدد الأبعاد، لأن بوؤرة هذه امل�شكلة هو الإن�شان �شواء كان 
وامل�شببات يف  العوامل  تتفاعل  اإليها، حيث  ينتمي  اأو �شمن جمموعة  بذاته  قائمًا 

ن�شق ذات طبيعة معقدة. 

وعلى ذلك ميكن تلخي�س م�شكلة الدرا�شة يف الأ�شئلة التالية: 
1- ما هو حجم احلوادث املرورية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ؟.  

2- ما مدى تفاوت موؤ�شرات خطورة احلوادث املرورية يف دول جمل�س التعاون عن 

نظائرها يف الدول املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية ؟.
احلوادث  ب�شبب  التعاون  جمل�س  دول  يف  القت�شادي  الفاقد  تقديرات  هي  ما   -3

املرورية ونتائجها ؟. 

1-3: الدراسات السابقة:  
ووفيات  واإ�شابات  تلفيات  من  عنها  ينتج  وما  املرورية  احلوادث  مو�شوع  حظي   
باهتمام الكثري من الباحثني وتناولته درا�شات متنوعة ، و�شتكتفي الدرا�شة بعر�س 

بع�س من هذه الدرا�شات: 
1- درا�شة البداينة )2001م(، بعنوان »اآثار حوادث املرور»، حيث و�شحت الدرا�شة 
اأن الآثار النف�شية والرتبوية التي تلحق باملت�شررين من احلادث املروري خا�شة 
تلحق  التي  القت�شادية  الآثار  اأما  احلوادث،  لهذه  والفاعلني  ال�شحايا  اأ�شر 
بالأفراد واملجتمع من وفيات واإ�شابات واإعاقات وخ�شائر مادية قد ت�شل اإىل 
% من الناجت املحلي، كما اأن حم�شلة  مليار دولر �شنويًا وهو يعادل 4.7  نحو41 
هو  كما  مادية  قيمة  اإىل  حتويلها  ميكن  ل  معنوية  اآثار  من  املرورية  احلوادث 

احلال فيما يحدث من اأ�شرار يف املركبات اأو الطريق. 
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  وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�شة البداينة يف اأن هناك اآثار اقت�شادية واجتماعية 
ونف�شية للحوادث املرورية واأن هناك اآثار ل ميكن تقديرها ماديًا، واأن الفاقد 

القت�شادي لهذه احلوادث هو ن�شبة مرتفعة من الناجت املحلي.

احلوادث  خلطورة  موؤ�شرات  قدمت  احلالية  فالدرا�شة  الختالف  اأوجه  اأما     
التعاون ومقارنة هذه  ال�شالمة املرورية يف دول جمل�س  لبيان م�شتوى  املرورية 
الدول  يف  مياثلها  مبا  ومقارنتها  جهة  من  التعاون  جمل�س  دول  بني  املوؤ�شرات 
املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى ، اإ�شافة اإىل تقدمي توقع 
ملا �شي�شل اإليه احلال يف عام 2015م من زيادة يف كل من عدد ال�شكان وعدد 
املركبات وعدد احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من اإ�شابات ووفيات بناًء على 
معدلت الزيادة ال�شنوية يف كل منها . كذلك تقدير للفاقد القت�شادي ب�شبب 

هذه احلوادث.

2- درا�شة ال�شعباين)2001م(، بعنوان »تنظيم وتخطيط املدن والأقاليم وعالقته 
بال�شالمة املرورية»، بينت الدرا�شة اأن هناك عالقة مبا�شرة بني تخطيط املدن 
والأحياء وبني ال�شالمة املرورية، واأن هناك زيادة م�شتمرة يف اأعداد احلوادث 
الن�شاط  وزيادة  واملركبات  ال�شكان  اأعداد  يف  الكبرية  للزيادة  نتيجة  املرورية 
القت�شادي والجتماعي يف املجتمع . كما اأن معدل احلوادث املرورية يف دولة 
الجتماعية  واأن اخل�شائر  اأخرى،  بدول  مقارنة  عاليًا  معدًل  العربية  الإمارات 
ب�شبب هذه احلوادث هي خ�شائر اإن�شانية من م�شابني ومتوفني ، واأن اخل�شائر 
القت�شادية ب�شبب احلوادث املرورية تبلغ نحو 4.1 مليار درهم اإماراتي �شنويًا 

% من اإجمايل الناجت املحلي.  وهي ت�شكل نحو 2.1 
اآثار  املرورية  للحوادث  اأن  يف  ال�شعباين  درا�شة  مع  احلالية  الدرا�شة  وتتفق      
اأحد الأ�شباب  اأعداد ال�شكان واملركبات  اجتماعية واقت�شادية واأن الزيادة يف 

وراء زيادة اأعداد احلوادث املرورية.

    اأما اأوجه الختالف فالدرا�شة احلالية قدمت موؤ�شرات خلطورة احلوادث املرورية 
لبيان م�شتوى ال�شالمة املرورية يف دول جمل�س التعاون ومقارنة هذه املوؤ�شرات 
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بني دول جمل�س التعاون من جهة ومقارنتها مبا مياثلها يف الدول املتقدمة يف 
جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى ، اإ�شافة اإىل تقدمي توقع ملا �شي�شل اإليه 
احلال يف عام 2015م من زيادة يف كل من عدد ال�شكان وعدد املركبات وعدد 
احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من اإ�شابات ووفيات بناًء على معدلت الزيادة 

ال�شنوية يف كل منها . كذلك تقدير للفاقد القت�شادي ب�شبب هذه احلوادث.

3- درا�شة دويدار )2002م(، بعنوان» الآثار النف�شية حلوادث املرور وانعكا�شاتها 
ملعاي�شة خربات  امل�شاحبة  النف�شية  ال�شطرابات  الدرا�شة  تناولت   ،« ال�شلبية 
حوادث املرور، واأن امل�شابني يف هذه احلوادث يتعر�شون ملجموعة من الأعرا�س 
املر�شية احلقيقية بحيث متثل خطرًا على حياتهم وتوافقهم ، واأن الآثار ال�شلبية 
للحوادث املرورية تتوقف على العوامل الدميوجرافية وخ�شائ�س الفرد و�شمات 
�شخ�شيته . واتخذت  الدرا�شة عينة من 226 طالبة من كليات جامعة الإمارات 
العربية املتحدة مبدينة العني وطبقت عليهن اأداتني للدرا�شة،الأوىل )ا�شتخبار 
التقرير الذاتي حلوادث املرور ( والثانية ) مقيا�س القلق والكتئاب(. ومن اأهم 
نتائج الدرا�شة اأن حوادث الت�شادم هي اأعلى اأنواع حوادث املرور وقوعًا لعينة 
الدرا�شة ، واأن الإ�شابات املتو�شطة متثل الن�شبة الأعلى يف النتائج املرتتبة على 
حوادث املرور يليها العجز اجلزئي واأن ا�شطرابات النوم )الأرق والكوابي�س( 
هي اأكرث الآثار النف�شية انعكا�شًا على من  عاي�شوا خربات احلوادث املرورية. 
كما اأن اأعلى ن�شبة لفرتة املعاناة من الأعرا�س وال�شطرابات النف�شية ب�شبب 
التعر�س حلادث مروري بلغت اأكرث من �شتة اأ�شهر بعد احلادث املروري. وقدمت 
الدرا�شة تو�شيات من اأبرزها �شرورة تبني اإ�شرتاتيجية وطنية لل�شالمة املرورية 
واحلر�س على التثقيف املروري وبث التوعية املرورية من خالل و�شائل الإعالم 

ب�شفة دورية متكررة .

      وتتفق الدرا�شة احلالية مع درا�شة دويدار يف اأن للحوادث املرورية اآثار �شلبية 
اأعداد  زيادة  من  للحد  اإ�شرتاتيجية  تبني  �شرورة  اإىل  بالإ�شافة  متعددة، 
لرفع  العوامل  اأحد  املروري  الوعي  واأن  ال�شلبية  ونتائجها  املرورية  احلوادث 

م�شتوى ال�شالمة املرورية.
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احلوادث  خلطورة  موؤ�شرات  قدمت  احلالية  فالدرا�شة  الختالف  اأوجه  اأما     
التعاون ومقارنة هذه  ال�شالمة املرورية يف دول جمل�س  لبيان م�شتوى  املرورية 
الدول  يف  مياثلها  مبا  ومقارنتها  جهة  من  التعاون  جمل�س  دول  بني  املوؤ�شرات 
املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى ، اإ�شافة اإىل تقدمي توقع 
ملا �شي�شل اإليه احلال يف عام 2015م من زيادة يف كل من عدد ال�شكان وعدد 
املركبات وعدد احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من اإ�شابات ووفيات بناًء على 
معدلت الزيادة ال�شنوية يف كل منها . كذلك تقدير للفاقد القت�شادي ب�شبب 

هذه احلوادث .

املرورية  لوفيات احلوادث  العبا�شي )2002م(،بعنوان »درا�شة حتليلية  4- درا�شة 
للحوادث املرورية  الدرا�شة ما  – 2000م»، بينت   1995 الفرتة  بالكويت خالل 
من اآثار اجتماعية واقت�شادية حيث اأنها ت�شبب خ�شائر مادية ج�شيمة ووفيات 
تلك  ت�شببه  ما  اإىل  اإ�شافة  الإنتاج،  �شن  الذين هم يف  ال�شباب  لفئة  واإ�شابات 
احلوادث من بع�س الأمرا�س النف�شية التي تلحق بامل�شابني يف هذه احلوادث . 
كما ا�شتعر�شت الدرا�شة بع�س املوؤ�شرات والتي منها ما يدل على كرثة احلوادث 
املرورية، ومنها ما يدل على ق�شوة وب�شاعة هذه احلوادث ، ومنها ما ي�شري اإىل 
درجة الرفاهية بالن�شبة ل�شتخدام ال�شيارة. وبينت الدرا�شة اأن هناك عالقة 
ارتباط طردية قوية �شبه تامة بني عدد احلوادث املرورية وكل من عدد املركبات 
وعدد حوادث ال�شطدام وعدد ال�شكان. وتوجد عالقة عك�شية قوية بني عدد 
عالقة  توجد  كما   ، لل�شوق  املمنوحة  الرخ�س  عدد  وبني  املرورية  احلوادث 
طردية قوية بني عدد الوفيات وعدد حوادث ال�شطدام. واأن تركيب الكامريات 
املرورية مل يكن له تاأثري معنوي على عدد الوفيات ب�شبب احلوادث املرورية ،  
بينما كان لها تاأثري معنوي على اأعداد احلوادث املرورية. وقدمت الدرا�شة تنبوؤًا 
بعدد الوفيات ب�شبب احلوادث املرورية خالل الفرتة من يوليو 2001م اإىل يونيو 
 )ARIMA( منوذج  با�شتخدام  وحتليلها  الزمنية  ال�شال�شل  با�شتخدام  2002م 

ذو املتغري الواحد)اأ�شلوب بوك�س – جنكنز( . وتو�شلت الدرا�شة لبع�س النتائج 
الكويت  دولة  يف  املرورية  احلوادث  ب�شبب  ال�شهري  الوفيات  متو�شط  اأن  منها 
% من جملة احلوادث  حوايل 28 حالة . واأن حوادث ال�شطدام متثل نحو 94 
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% من جملة الوفيات ب�شبب هذه احلوادث من  املرورية، واأن مابني 40 اإىل 50 
الكويتيني الذكور الذين يرتاوح �شن معظمهم بني 11و40 �شنة وهي �شن الإنتاج. 
اأهمها ت�شكيل جلان فنية من مهند�شي  التو�شيات من  وقدمت الدرا�شة بع�س 
احللول  اأف�شل  و�شع  وحماولة  الطرق  يف  الإن�شائية  الأخطاء  لكت�شاف  الطرق 
وتطبيقها، والتن�شيق مع و�شائل الإعالم لبث حمالت توعية للحد من احلوادث 

املرورية ونتائجها ال�شلبية.

�شلبية  اآثار  املرورية  للحوادث  اأن  العبا�شي يف  الدرا�شة مع درا�شة  وتتفق هذه    
متعددة منها الجتماعية والقت�شادية والنف�شية . كما اأن املوؤ�شرات خري دليل 
لبيان خطورة هذه احلوادث، واأن التوعية اأحد العوامل لرفع م�شتوى ال�شالمة 

املرورية. 

احلوادث  خلطورة  موؤ�شرات  قدمت  احلالية  فالدرا�شة  الختالف  اأوجه  اأما       
التعاون ومقارنة هذه  ال�شالمة املرورية يف دول جمل�س  لبيان م�شتوى  املرورية 
الدول  يف  مياثلها  مبا  ومقارنتها  جهة  من  التعاون  جمل�س  دول  بني  املوؤ�شرات 
توقع  اإىل تقدمي  اإ�شافة  اأخرى،  املرورية من جهة  ال�شالمة  املتقدمة يف جمال 
ملا �شي�شل اإليه احلال يف عام 2015م من زيادة يف كل من عدد ال�شكان وعدد 
املركبات وعدد احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من اإ�شابات ووفيات بناًء على 
معدلت الزيادة ال�شنوية يف كل منها . كذلك تقدير للفاقد القت�شادي ب�شبب 

هذه احلوادث.

5- درا�شة الأ�شم )1424هـ/2003م(، بعنوان »حوادث املرور يف مدينة الريا�س»، 
ركزت الدرا�شة على تفاعل الأنظمة املكانية كمدخل لفهم اأف�شل حلوادث املرور 
الريا�س  مدينة  يف  املرورية  احلوادث  اأعداد  الدرا�شة  وا�شتعر�شت  وحتليلها، 
خالل الفرتة 1422 -1404هـ، اإ�شافة اإىل عر�س لتطور اأعداد ال�شكان من عام 
1407هـ اإىل عام 1422هـ وبع�س اخل�شائ�س ال�شكانية والقت�شادية والثقافية 

بني  الدرا�شة  ربطت  كما   . املدينة  يف  واأنواعها  الرحالت  اأعداد  وتطور  لهم، 
�شبكة الطرق والبيئة واملناخ وبني حوادث الطرق . وكان من اأهم نتائج الدرا�شة 
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ال�شكانية  والتغري يف خ�شائ�شهم  ال�شكان  وجود عالقة طردية بني منو حجم 
وتوزيعهم داخل مدينة الريا�س من جهة وبني زيادة اأعداد احلوادث املرورية 
من جهة اأخرى، واأن بداية العمل واملدار�س يف ال�شباح ويف وقت واحد ومتقارب 
هو �شبب رئي�س لالختناقات املرورية يف طرق مدينة الريا�س . وقدمت الدرا�شة 
تو�شيات جاء فيها العمل على تطوير عنا�شر �شبكة الطرق ومرافق النقل ورفع 

م�شتوى ال�شالمة املرورية على �شبكة الطرق. 

       وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�شة الأ�شم يف اأن زيادة اأعداد احلوادث املرورية 
ل  واأنه  نتائجها،  من  للحد  املنا�شبة  احللول  وو�شع  الدرا�شة  ت�شتوجب  ظاهرة 

غنى عن الوعي املروري ملواجهة تفاقم هذه الظاهرة. 

واأوجه الختالف بني الدرا�شة احلالية ودرا�شة الأ�شم ، اأن هذه الدرا�شة ركزت      
على ح�شاب موؤ�شرات خطورة احلوادث املرورية املتفق عليها عامليًا مع مقارنة 
هذه املوؤ�شرات بني دول جمل�س التعاون من جهة وبني هذه املوؤ�شرات يف الدول 
املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى. اإ�شافة اإىل تقدمي تقديرات 
للفاقد القت�شادي ب�شبب احلوادث املرورية ونتائجها يف دول جمل�س التعاون. 

6- درا�شة اجلديد )1424هـ/2003م، بعنوان »الآثار ال�شحية الناجتة عن احلوادث 
لل�شائقني  حتدث  التي  الإ�شابات  لأنواع  الدرا�شة  ا�شتعر�شت  حيث  املرور»، 
والركاب وامل�شاة ب�شبب احلوادث املرورية واأ�شارت الدرا�شة اإىل ما يتعر�س له 

بع�س امل�شابني ب�شبب احلوادث املرورية من اآثار نف�شية واجتماعية.

     وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�شة اجلديد يف اأن هناك اآثار �شحية ونف�شية واجتماعية 
ب�شبب احلوادث املروية التي يتعر�س لها كل من ي�شتخدم الطريق. 

الدرا�شة  هذه  اأن  اجلديد،  ودرا�شة  احلالية  الدرا�شة  بني  الختالف  اأوجه  اأما     
ركزت على ح�شاب موؤ�شرات خطورة احلوادث املرورية املتفق عليها عامليًا مع 
مقارنة هذه املوؤ�شرات بني دول جمل�س التعاون من جهة وبني هذه املوؤ�شرات يف 
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الدول املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى . اإ�شافة اإىل تقدمي 
تقديرات للفاقد القت�شادي ب�شبب احلوادث املرورية ونتائجها يف دول جمل�س 

التعاون .  
 

حلوادث  القت�شادية  »الآثار  بعنوان  )1424هـ/2003م،  اخلليوي  7-درا�شة 
الكلية  وتكاليفه  الربي  النقل  اقت�شاديات  الدرا�شة  ا�شتعر�شت  املرور»،حيث 
اأ�شباب  على  الدرا�شة  ثم عرجت  املرور،  القت�شادية حلوادث  لالآثار  كمدخل 
عدد  يف  زيادة  ي�شاحبها  ال�شكان  عدد  يف  الزيادة  واأن  املرورية  احلوادث 
املركبات مما يرفع من احتمالت الزدحام املروري والتعر�س حلوادث املرور. 
ثم عر�شت الدرا�شة لأعداد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية يف بع�س الدول 
الأجنبية، واأعطت الدرا�شة ثالثة اأمثلة من دولة الكويت و�شلطنة ُعمان واململكة 
العربية ال�شعودية ، فتم عر�س لعدد الوفيات وعدد الإ�شابات ب�شبب احلوادث 
املرورية وتكاليفها القت�شادية، واأن هذه التكلفة فاقد يف الناجت القومي املحلي 
لو�شع  الدرا�شة  ودعت   ، اإليه  احلاجة  باأم�س  هو  للوطن  هامًا  موردًا  ي�شتنزف 

اإ�شرتاتيجية �شاملة لإيقاف هذا النزيف امل�شتمر من ثروات البالد. 
 

       وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�شة اخلليوي يف اأن زيادة اأعداد احلوادث املرورية 
ظاهرة ت�شتوجب الدرا�شة ومعرفة اأ�شباب هذه الزيادة والعوامل املوؤثرة يف هذه 
الظاهرة، وتقدمي عر�س لتطور هذه الظاهرة �شواء من حيث زيادة عددها �شنة 
بعد اأخرى اأو زيادة اأعداد امل�شابني واملتوفني ب�شبب هذه احلوادث ، كما تتفق 
الدرا�شة مع درا�شة اخلليوي يف اأن احلوادث املرورية م�شكلة عاملية تعاين منها 
معظم الدول وتفقد ب�شببها اأرواحًا وت�شبب اإ�شابات متنوعة وترتك تلفيات يف 

املمتلكات يدفع الوطن من اأجلها املاليني كل عام. 

واأوجه الختالف بني الدرا�شة احلالية ودرا�شة اخلليوي، اأن هذه الدرا�شة ركزت     
على ح�شاب موؤ�شرات خطورة احلوادث املرورية املتفق عليها عامليًا مع مقارنة هذه 
املوؤ�شرات بني دول جمل�س التعاون من جهة وبني هذه املوؤ�شرات يف الدول املتقدمة 
يف جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى . اإ�شافة اإىل تقدمي تقديرات للفاقد 
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القت�شادي ب�شبب احلوادث املرورية ونتائجها يف دول جمل�س التعاون .
8- درا�شة النا�شر )1424هـ/2003م(،بعنوان»الآثار الجتماعية والنف�شية حلوادث 
املرور:درا�شة حتليلية لوفيات احلوادث املرورية بالكويت خالل الفرتة 1995– 
القت�شادية  النواحي  على  املرورية  احلوادث  تاأثري  الدرا�شة  فبينت  2003م»، 

الدرا�شة  ور�شدت   ، الكويت  دولة  يف  واملجتمع  للفرد  والنف�شية  والجتماعية 
– 2002م، ثم   1995 الفرتة  الكويت خالل  املرورية يف دولة  ظاهرة احلوادث 
هذه  من  ثالث  وح�شاب  املرور  حوادث  موؤ�شرات  اأهم  بع�س  الدرا�شة  �شنفت 

املوؤ�شرات وهي:
- ن�شبة عدد املتوفني اإىل عدد امل�شابني.   

- ن�شبة عدد املتوفني اإىل جمموع عدد املتوفني وامل�شابني باإ�شابات بليغة.  
احلوادث  عدد  اإىل  بليغة  باإ�شابات  وامل�شابني  املتوفني  عدد  جمموع  ن�شبة   -  

املرورية. 

بني  قوية  طردية  عالقة  هناك  اأن  اأهمها  من  كان  بنتائج  الدرا�شة  وخرجت   
عدد احلوادث املرورية وبني كل من عدد ال�شكان وعدد املركبات وعدد حوادث 

ال�شطدام. 
وقدمت الدرا�شة بع�س التو�شيات من اأهمها ن�شر الثقافة النف�شية للتغلب على   
ال�شغوط وال�شطرابات النف�شية والتي توؤثر على كافة �شلوك الفرد مبا يف ذلك 

قيادة املركبة ، وبث حمالت توعية للحد من حوادث املرور ونتائجها. 

     وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�شة النا�شر يف اأن زيادة اأعداد احلوادث املرورية 
له من الآثار القت�شادية التي توؤثر على الفرد واملجتمع . واأن ح�شاب موؤ�شرات 
احلوادث  هذه  خطورة  اإىل  ت�شري  التي  املعامل  اأحد  املرورية  احلوادث  خطورة 

ومدى ال�شالمة املرورية على الطرق.  

       اأما اأوجه الختالف بني الدرا�شة احلالية ودرا�شة النا�شر، اأن هذه الدرا�شة ركزت 
على ح�شاب موؤ�شرات خطورة احلوادث املرورية املتفق عليها عامليًا مع مقارنة هذه 
املوؤ�شرات بني دول جمل�س التعاون من جهة وبني هذه املوؤ�شرات يف الدول املتقدمة 
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يف جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى . اإ�شافة اإىل تقدمي تقديرات للفاقد 
القت�شادي ب�شبب احلوادث املرورية ونتائجها يف دول جمل�س التعاون. 

وبالرجوع اإىل كثري من الدرا�شات العربية يف هذا املجال ات�شح اأن هذه الدرا�شات   
مل تركز على ح�شاب املوؤ�شرات املهمة يف قيا�س درجة خطورة احلوادث املرورية 
والتي من اأهمها ن�شبة عدد املتوفني اإىل عدد امل�شابني، كما اأن املقارنة بني هذه 
املوؤ�شرات ونظائرها يف الدول املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية يعد اإ�شافة 

للدرا�شة احلالية . 

1-4 : أهمية الدراسة: 
جمل�س  دول  يف  املرورية  احلوادث  حجم  حتديد  يف  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تكمن   
لتلم�س  الدول  هذه  بني  فيما  خطورتها  ومقارنة   ، العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
م�شتوى ال�شالمة املرورية على طرق دول جمل�س التعاون . وللو�شول لروؤية وا�شحة 
حوادث  موؤ�شرات  مقارنة  خالل  من  وذلك  الدول  هذه  يف  ال�شالمة  م�شتوى  عن 
املرور يف دول جمل�س التعاون مبا مياثلها من موؤ�شرات يف الدول املتقدمة يف جمال 
ال�شالمة املرورية . ويوؤكد على ذلك جوزيف ت�شمر)Joseph Tessmer،1999م( من 
درا�شته  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الطرق  على  لل�شالمة  القومية  الإدارة 
معرفة  اأن  اإيل  العاملية»  املرور  حوادث  اإح�شائيات  »مقارنة  بعنوان  جاءت  التي 
م�شتوى ال�شالمة املرورية يف الوليات املتحدة الأمريكية تت�شح كثريًا بعد مقارنتها 
دول  مثل  املرورية  ال�شالمة  يف  املتقدمة  بالدول  املرورية  احلوادث  باإح�شائيات 
 Homburger  Wolfgangاأوروبا الغربية واليابان وكندا. ويوؤكد ولفجاجن همبورجر
وزمالءه)1996م( يف درا�شة عن »اأ�ش�س هند�شة حركة املرور» على اأهمية ا�شتخدام 
املوؤ�شرات  اأهم  للم�شابني من  املتوفني  موؤ�شر  ويعترب  املرورية،  ال�شالمة  موؤ�شرات 
اإي�شاح مدى خطورة احلوادث املرورية مكانيًا وزمنيًا على م�شتوى املقاطعات  يف 
والدولة ، واأن الن�شبة بني عدد املتوفني اإىل عدد امل�شابني ب�شبب حوادث املرور– 
– تكون اأكرث واقعية حيث اأنها يف اغلب الأحيان تكون هذه البيانات  املوؤ�شر رقم1 
م�شجلة يف اإدارات املرور. وي�شري العبا�شي)2002م( اإىل اأن بع�س الدول ت�شتخدم 
ن�شبة عدد امل�شابني واملتوفني من حوادث املرور)اأو ما يطلق عليهم ا�شم �شحايا 
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حوادث املرور( اإىل اإجمايل عدد حوادث املرور للدللة على مدى خطورة حوادث 
املرور، اأو كموؤ�شر مل�شتوى ال�شالمة املرورية على الطرق ومدى جناح اإ�شرتاتيجية 

احلد من �شحايا حوادث الطرق يف هذه الدول.

 واإذا كانت الدرا�شة قدمت توقعات اأو تنبوؤ ملا �شي�شل اإليه احلال يف عام 2015م 
بناًء  ووفيات  اإ�شابات  من  عنها  ينتج  وما  املرورية  احلوادث  عدد  يف  زيادة  من 
املرورية وعدد امل�شابني  ال�شنوية يف كل من عدد احلوادث  الزيادة  على معدلت 
وعدد املتوفني، حيث مت اختيار هذا العام حيث ل يوجد يف احلياة الجتماعية وما 
اأطراد طويل  ـ  واحدة منها  املرورية  ـ واحلوادث  اجتماعية  ي�شاحبها من ظواهر 
الأمد ي�شلح لأن يكون اأ�شا�شًا للتعميمات البعيدة املدى ، فظاهرة احلوادث املرورية 
2015م  العام  اأن اختيار  ثابتة وهي ظاهرة ن�شبية متغرية. كما  ل حتكمها قوانني 

يتما�شى مع اخلطط اخلم�شية التي تتبناها معظم دول جمل�س التعاون.
 

 كذلك من اأهمية هذه الدرا�شة اأنها تلقي ال�شوء على ما تفقده دول جمل�س التعاون 
البيانات  ا�شتعرا�س  فعند   ، ونتائجها  املرورية  احلوادث  ب�شبب  طائلة  اأموال  من 
املتاحة من اإدارات املرور يف دول جمل�س التعاون وتقدير التكاليف القت�شادية لهذه 
التلفيات التي ت�شببها  هذه احلوادث  احلوادث وما ي�شاحبها من تكاليف ب�شبب 
�شواء يف املمتلكات العامة اأو املمتلكات اخلا�شة، اإ�شافة اإىل ما يتم �شرفه يف عالج 
من  �شرفه  يتم  ما  كذلك  املرورية،  للحوادث  تعر�شهم  بعد  تاأهيلهم  اأو  امل�شابني 
تعوي�شات لأ�شر املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية ، فقامت الدرا�شة بعد التعرف 
على بع�س النماذج التي تقدر التكلفة القت�شادية اأو الأموال ال�شائعة املهدورة بال 
فائدة  ب�شبب احلوادث املرورية ،  فقدرت الدرا�شة ما تفقده دول جمل�س التعاون 
وم�شابني  تلفيات  من  عنها  ينتج  وما  املرورية  احلوادث  ب�شبب  �شنويًا  اأموال  من 

ومتوفني. 
 

التي  املوؤ�شرات  على  وبناًء  الأخرى،  الدول  بع�س  اإ�شرتاتيجيات  مراجعة  وبعد      
الدرا�شة  هذه  قدمت   ، التعاون  جمل�س  دول  يف  املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  تو�شح 
اإ�شرتاتيجية للحد من خطورة حوادث املرور ونتائجها يف دول جمل�س التعاون لدول 
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اخلليج العربية ، مع الأخذ يف العتبار خ�شو�شية هذه املنطقة.

1-5: أهداف الدراسة:
       تهدف هذه الدرا�شة اإىل حتقيق ما يلي: 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  املرورية  احلوادث  حجم  على  التعرف   -1

عليها  املتفق  املوؤ�شرات  اأهم  ا�شتخدام  خالل  من  خطورتها  ومدى  العربية 
دوليًا.

2- تقدير تطور حجم احلوادث املرورية ونتائجها خالل ال�شنوات القادمة يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
لدول  التعاون  جمل�س  دول  تفقده  الذي  القت�شادي  للفاقد  خمت�شر  عر�س   -3

اخلليج العربية ب�شبب احلوادث املرورية ونتائجها وتقدير لهذه التكلفة.
4- اقرتاح اإ�شرتاتيجية للتقليل من م�شكلة احلوادث املرورية ورفع م�شتوى ال�شالمة 

املرورية يف دول جمل�س التعاون.

1-6: مصطلحات الدراسة: 
    تتبنى الدرا�شة امل�شطلحات التالية ح�شب ما جاءت يف م�شادرها.

1-6-1: الحادث المروري:
وغري  ج�شمية  اأو   ، مادية  اأ�شرار  عنه  ينتج  حادث  كل  هو  املروري  احلادث 
فهو  �شريها،  اأثناء  منها  اأو  للمركبة  يقع  ما  هو  املروري  فاحلادث  مقبولة. 
ن�شاأ عن �شري  الأموال،  اأو  الإن�شان  اأو متلف لأطراف  للنف�س  كل فعل مزهق 

الإن�شان اأو وقوفه، اأو مركبته على الطريق )ال�شالح ،1409هـ/1989م.

 وجاء يف الن�شرة التي اأ�شدرتها اللجنة الوطنية ل�شالمة املرور مبنا�شبة اأ�شبوع 
البعلبكي  منري  اأن  1420هـ)2000م(،  عام  ع�شر  ال�شاد�س  اخلليجي  املرور 
�شاحب القامو�س ال�شهري )املورد( يعرف كلمة Accident  باأنها)م�شادفة( 
اأو )حادث مفاجئ(، ويعرف قامو�س ويب�شرتز الإجنليزي هذه الكلمة باأنها ) 
A happening that is not expected( اأي حدوث عر�شي اأو غري متوقع، وهذا 

املفاجاأة  له لأن  واإيجاد حل  لهذا احلادث  الت�شدي  القدرة على  يعني عدم 
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اإىل ا�شتخدام م�شطلح �شدم عن  اأمر ل ميكن تالفيه. ولكن مييل البع�س 
احلادث املروري)Collision or Crash( وبذلك فال�شدم حالة ميكن منعها 
والت�شدي لها. )الغامدي، 2000م(.اأما )عبد الرحيم، وال�شمري، 2002م( 
فبينا اأن حوادث الطرق هي التي ينجم عنها الكثري من الإ�شابات والوفيات 
لالإفراد، وتلفيات للممتلكات العامة واخلا�شة ، واأن هذه احلوادث هي اأحد 
اأبعاد امل�شكلة املرورية، التي هي جمموعة من الت�شرفات وال�شلوكيات ال�شاذة 
من بع�س اأفراد املجتمع، والتي ل يقرها املجتمع، ويعمل على التخل�س من 

هذه ال�شلوكيات.

 وقد يكون احلادث املروري ب�شيطًا، وهو احلادث املروري الذي مل ينتج عنه 
ينجم  الذي  وهو  ج�شميًا،  املروري  احلادث  يكون  وقد   . وفيات  اأو  اإ�شابات 
عنه وفيات اأو اإ�شابات ت�شتلزم النتقال اإىل امل�شت�شفى ، وقد ينتج عن هذه 
الداخلية،  وزارة  ال�شعودية،  العربية  اململكة   ( ج�شدية  اإعاقات  الإ�شابات 

1423هـ / 2002م(.  

املرور يف  اإدارات  غالبية  فاإن  املرور  الناجتة من حوادث  للوفيات  وبالن�شبة 
يتوفون يف  الذين  الأ�شخا�س  اإح�شائياتها  تدخل يف  ل  التعاون  دول جمل�س 
امل�شت�شفيات بعد اأيام من وقوع احلادث مثل ما تفعله كثري من الدول ال�شناعية 
الأخرى،  فاإدارات املرور تعد الوفيات الناجتة عن حادث مروري تلك التي 
حدثت يف موقع احلادث فقط ، بينما منظمة ال�شحة العاملية وكثري من الدول 
ُتعرف »قتيل يف حادث مروري »  باأنه اأي �شخ�س يقتل فور وقوع احلادث  اأو 

.)Tessmer  1999 ( ميوت خالل ثالثني يومًا بعد احلادث وب�شببه

1-6-2: مؤشرات خطورة الحوادث المرورية:
وبتحليل   ، املختلفة  م�شادرها  من  عليها  احل�شول  مت  التي  املعلومات  من 
التعاون  جمل�س  دول  يف  املرور  حوادث  عن  املتاحة  البيانات  هذه  ومعاجلة 
لدول اخلليج العربية ، وذلك ملعرفة م�شتوى ال�شالمة املرورية يف تلك الدول، 
فقد مت ا�شتخدام عدد من اأهم املوؤ�شرات املتفق عليها دوليًا لقيا�س خطورة 
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حوادث املرور يف هذه الدول، وهي كالآتي:
1( موؤ�شر عدد املتوفني اإىل عدد امل�شابني ب�شبب حوادث املرور: ويتم ح�شابه 

امل�شابني  ÷ عدد  املرور  ب�شبب حوادث  املتوفني  التالية: )عدد  بالطريقة 
ب�شبب حوادث املرور(.

بالطريقة  ح�شابه  ويتم  املرور:  حوادث  عدد  اإىل  امل�شابني  عدد  موؤ�شر   )2

التالية:)عدد امل�شابني ب�شبب حوادث املرور ÷ عدد احلوادث املرورية(.
بالطريقة  ح�شابه  ويتم  املرور:  حوادث  عدد  اإىل  املتوفني  عدد  موؤ�شر   )3

التالية:)عدد املتوفني ب�شبب حوادث املرور ÷ عدد احلوادث املرورية(.
ويتم  ن�شمة:   100000 لكل  املرور  حوادث  ب�شبب  امل�شابني  عدد  موؤ�شر   )4

ح�شابه بالطريقة التالية: 
. 100000 X )عدد امل�شابني ب�شبب حوادث املرور ÷ عدد ال�شكان(    

5( موؤ�شر عدد املتوفني ب�شبب حوادث املرور لكل 100000 ن�شمة: ويتم ح�شابه 

بالطريقة التالية:
  .100000 X )عدد املتوفني  ب�شبب حوادث املرور ÷ عدد ال�شكان(  

ويح�شب  10000�شيارة:  لكل  املرور  حوادث  ب�شبب  امل�شابني  عدد  موؤ�شر   )6

.10000 X )كالآتي: )عدد امل�شابني ب�شبب حوادث املرور عدد ال�شيارات
ويح�شب  �شيارة:   10000 لكل  املرور  حوادث  ب�شبب  املتوفني  عدد  موؤ�شر   )7

كالآتي: 
. X 10000 )عدد املتوفني ب�شبب حوادث املرور  ÷  عدد ال�شيارات(  

وقد اأ�شار عدد من الباحثني واملهتمني مبجال ال�شالمة املرورية اإىل اأهمية   
 Joseph Tessmer ،1999( )Wolfgang(املوؤ�شرات هذه  مثل  ا�شتخدام 

2002م(.  ، )العبا�شي   ،Homburger ،1996

 
      فهذه املوؤ�شرات تعد من اأهم املوؤ�شرات لفهم خطورة احلوادث املرورية يف 
دول جمل�س التعاون، خا�شة اإذا مت مقارنتها مبا مياثلها يف الدول املتقدمة 
يف جمال ال�شالمة املرورية. وا�شتخدمت الدرا�شة املنهج الو�شفي حيث مت 
ا�شتنتاج خطورة احلوادث املرورية من دللة املوؤ�شرات التي مت احل�شول 
التعاون  جمل�س  لدول  املرور  حوادث  عن  املتاحة  البيانات  من  عليها 
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 . املرورية  ال�شالمة  املتقدمة يف جمال  الدول  ومقارنتها مبوؤ�شرات بع�س 
ومت التعليق فقط على املوؤ�شرات املرتفعة ب�شكل وا�شح عن موؤ�شرات الدول 
الأخرى وذلك لكل دولة من دول جمل�س التعاون يف مكانه. مع مالحظة 
لفرتات  ثابتة  تظل  معها  املقارنة  التي متت  الأجنبية  الدول  موؤ�شرات  اأن 
  Transport Statistics ،GB، 2000( زمنية طويلة قد ت�شل لنحو 10 �شنوات
بينها  املقارنة  فاإن  لذا   ،)Statistics Of Road Traffic Accidents ،2003

وبني موؤ�شرات دول جمل�س التعاون ميكن الوثوق يف نتائجها. 
  

1-6-3: التكاليف االقتصادية للحوادث المرورية:
يلحق  ما  تكاليف  نوعني،  على  تكون  الطرق  حلوادث  القت�شادية  التكاليف 
العن�شر الب�شري من اأ�شرار، وتكاليف ما يلحق باملمتلكات العامة واخلا�شة 
من اأ�شرار ) حممد ، 2003م (. وي�شري النا�شر)2003م( اإىل اأن التكاليف 
القت�شادية للحوادث املرورية هي اخل�شائر املادية ب�شبب احلوادث املرورية 
يف ممتلكات الأفراد )اإتالف مركبات واإ�شالحها (،اأو الأ�شرار التي تلحق 
باملمتلكات واملن�شاآت العامة، وما يتعر�س له الأ�شخا�س من اأ�شرار قد ت�شل 

اإىل الوفاة اأو العجز، وما تنفقه الدولة على م�شاريف عالج امل�شابني.
 والتكاليف القت�شادية للحوادث املرورية يدخل فيها عنا�شر كثرية ، وت�شعى 
اجلهات املتخ�ش�شة يف جمال ال�شالمة املرورية يف بع�س الدول املتقدمة يف 
هذا املجال اإىل و�شع مناذج حل�شاب هذه التكلفة وعنا�شرها، مثل ما ي�شرف 
على عالج وتاأهيل امل�شابني يف احلوادث املرورية، وتكاليف �شاعات العمل 
املفقودة ب�شبب عالج هوؤلء امل�شابني، وتكاليف الأجهزة الر�شمية التي لها 
�شلة بحوادث املرور كاأجهزة ال�شرطة والإدعاء العام والق�شاء، بل اإن هناك 
تكاليف ما تفقده الدولة من نفقات تعليمية و�شحية ذهبت �شدى مبوت الأفراد 
يف احلوادث املرورية. وعلى ذلك فاإن ح�شاب التكلفة القت�شادية للحوادث 
املرورية وما ينجم عنها من اإ�شابات ووفيات وتلفيات، عملية معقدة ت�شتمل 
على كثري من العنا�شر، وجميع ما يذكر عن التكلفة القت�شادية للحوادث 

املرورية هو يف احلقيقة تقديرات ولي�شت حقائق موؤكدة.
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1-7 : منهج الدراسة: 
التعاون  جمل�س  دول  يف  املرورية  احلوادث  اأعداد  زيادة  ظاهرة  اأن  اإىل  نظرًا   
 ، لها  تف�شريات  وتقدمي  الظاهرة  هذه  و�شف  بهدف  لدرا�شتها  بحوثًا  تتطلب 
ثم التنبوؤ مبا �شت�شل اإليه م�شتقباًل، ثم و�شع �شوابط لهذه الظاهرة يف �شورة 
املنهج  فاإن  لذا  اآثار.  من  عنها  ينتج  وما  منها  احلد  على  تعمل  اإ�شرتاتيجية 
وت�شنيف  جمع  مت  حيث  الدرا�شة  لهذه  املنا�شب  املنهج  هو  الو�شفي  التحليلي 
البيانات من م�شادرها بق�شد التعرف على ما يعرتي هذه الظاهرة من تطور، 
والتنبوؤ مبا �شت�شل اإليه يف امل�شتقبل. ولعل جانب من هذه الدرا�شة يدخل �شمن 
الدرا�شات ال�شببية من خالل عر�س لأهم العوامل امل�شببة حلوادث ال�شيارات يف 
دول جمل�س التعاون للو�شول اإىل الإ�شرتاتيجية املنا�شبة التي اقرتحتها الدرا�شة 
قا�شمًا  الإح�شائي  املنهج  كان  واإذا  الظاهرة.  لهذه  ال�شلبية  النتائج  من  للحد 
م�شرتكًا ملناهج البحث املختلفة ، فا�شتخدمت هذه الدرا�شة حتليل البيانات يف 
ثنايا عر�س الظاهرة، حتى ميكن الوثوق فيما و�شلت اإليه الدرا�شة من نتائج . 

 1-8 : مصادر البيانات: 
ا�شتقت هذه الدرا�شة البيانات من عدة طرق ، منها:

- مرا�شلة اجلهات املعنية باملرور يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
- مرا�شلة �شفارات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اململكة العربية 

ال�شعودية.
 ، الإح�شاء  اإدارة   – املعلومات  مركز  عن  ال�شادرة  الإح�شائية  الن�شرات   -

الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بالريا�س.
- البحث يف عدة مواقع ذات العالقة على ال�شبكة العنكبوتية العاملية )الإنرتنت(.

- بع�س الدرا�شات والأدبيات ال�شابقة التي تبحث يف نف�س املجال.
بع�س   اأن  التعاون،  جمل�س  دول  يف  املرور  اإدارات  بيانات  مراجعة  عند  ات�شح 
اأعداد املركبات ت�شتمل على العدد الرتاكمي لل�شيارات، لذا قامت  اإح�شائيات 
الدرا�شة بتقدير عدد ال�شيارات عن طريق ملكية ال�شيارة التي ذكرت يف كثري 

من الدرا�شات .
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1-9 : األسلوب اإلحصائي: 
التي مت احل�شول عليها من م�شادرها  العددية  املرور  بيانات  : لأن جميع  اأوًل 
والتفلطح  اللتواء  معامل  من  التاأكد  بعد  وذلك  العتدايل  التوزيع  تتبع  ل 
البيانات  بني هذه  ارتباط  البحث عن عالقة  فعند  البيانات،  لهذه  لتوزيع 
)املتغريات( فاإنه ي�شتخدم يف هذه احلالة معامل ارتباط �شبريمان )غنيم 
      Statisticalو�شربي، 2001م(.  كما �شيتم ال�شتعانة بالربنامج الإح�شائي
العالقات  بع�س  على   )Package for Social Sciences )SPSSللح�شول 

واجلداول والر�شوم البيانية. 

من  عنها  ينتج  وما  املرورية  للحوادث  القت�شادية  التكلفة  تقدير  عند  ثانيًا: 
التكلفة  هذه  لتقدير  مناذج  هناك  اأن  وجد  وتلفيات،  واإ�شابات  ووفيات 
النموذج الربيطاين والنموذج الأمريكي. ولختالف م�شتوى املعي�شة  منها 
التعاون،  جمل�س  دول  يف  املعي�شة  م�شتوى  عن  واأمريكا  اإجنلرتا  من  كل  يف 
ال�شابقة ذكرت  العربية  الدرا�شات  التي و�شعت يف  التقديرات  فاإن  كذلك 
تكلفة احلوادث املرورية يف معر�س احلديث عن هذه احلوادث دون تف�شيل 
املعادلت  القارئ يف متاهات  التكلفة. وحتى ل ندخل  لطريقة تقدير هذه 
والنماذج الريا�شية فنعر�س باخت�شار �شديد ما قامت به الدرا�شة لتقدير 

هذه التكلفة:

ا�شتعانت الدرا�شة مبا جاء يف النموذج الربيطاين لتقدير تكلفة احلوادث   
ربط  مت  حيث  واملعي�شة  الدخل  م�شتوى  بني  الفرق  مالحظة  مع  املرورية 
التقدير بن�شبة بني دخل الفرد يف كل دولة من دول جمل�س التعاون ودخل 
الفرد يف اإجنلرتا. ثم مت تقدير التكلفة مرة اأخرى بناًء على تقدير اململكة 
املغربية  واإن كانت لي�شت من دول جمل�س التعاون( لتكلفة احلوادث املرورية 
التكلفة  تقدير  من  وكاًل  الواقع.  من  جدًا  قريبة  تقديراتها  جاءت  والتي 
تعتمد على  املغربية  اململكة  اأو ح�شب تقديرات  النموذج الربيطاين  ح�شب 
ح�شاب متو�شط التكلفة لكل حادث مروري)حادث وفيات اأو حادث اإ�شابات 
اأو حادث تلفيات( مع متو�شط تكلفة امل�شاب ومتو�شط تكلفة املتويف يف كل 
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حادث مروري. ثم مت اأخذ متو�شط التقديرين، وهو ما ترتاح اإليه الدرا�شة 
وتراه منا�شبًا. 

          وكما مت الإ�شارة �شابقًا اإىل اأن هناك اآثار معنوية ب�شبب احلوادث املرورية 
يف  �شواء  ذكر  ما  كل  اأن  كما   . ماديًا  ذلك  تقدير  ميكن  ل  اإن�شان  وفاة  اأو 
املرورية  للحوادث  التكلفة القت�شادية  اأو غريها عن تقدير  الدرا�شة  هذه 
ونتائجها ال�شلبية ما هو اإل اجتهاد وتقدير قد يخطئ مرات وي�شب مرة، 
اإمنا الغر�س من ذلك هو بيان ذلك الفاقد القت�شادي الكبري الذي ل ميكن 
تعوي�شه ويذهب اأدراج الرياح ، يف حني اأن الدول تكون يف اأم�س احلاجة اإليه 

للم�شاهمة يف خطط التنمية.  
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الفصل الثاني

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2-1: المساحة: 
العربية  الإمارات  دولة  هي:  دول   6 العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  ي�شم 
ودولة  ُعمان،  و�شلطنة  ال�شعودية،  العربية  واململكة  البحرين،  ومملكة  املتحدة، 
حيث  م�شاحة،  الدول  هذه  اأكرب  ال�شعودية  العربية  واململكة  الكويت.  ودولة  قطر، 
2 مليون كيلومرت مربع، واأ�شغرها م�شاحة مملكة البحرين  تبلغ م�شاحتها حوايل 
حيث تبلغ م�شاحتها حوايل 700 كيلومرت مربع. واجلدول رقم )1( يو�شح امل�شاحة 
للدول اأع�شاء جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وال�شكل رقم )1( يبني مقارنة 

بني م�شاحات هذه الدول.

جدول رقم 1  
المساحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

املساحةالدولـــــة
 )بالكيلو متر املربع(

%

836003.45دولة اإلمارات العربية املتحدة

7070.03مملكة البحرين

200000082.54اململكة العربية السعودية

30950012.77سلطنة  عمان

114270.47دولة قطر

178180.74دولة الكويت

2423052100اجملموع

 المصدر: صالح ، يناير 2008م
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شكل رقم 1  مقارنة نسبية بين مساحات دول مجلس التعاون

2-2 : السكان:                                                                              
�شهدت دول جمل�س التعاون خالل ال�شنوات املا�شية زيادة كبرية يف عدد ال�شكان 
2009م(،  ن�شمة )العي�شوي،  39.2 مليون  2007م حوايل  حيث و�شل عددهم عام 
عدد  يف  الطبيعية  الزيادة  هو  العوامل  هذه  اأول  اأ�شا�شيني،  لعاملني  ذلك  ويعود 
ال�شكان، فعلى �شبيل املثال يف �شنة 2004م بلغت ن�شبة الزيادة الطبيعية ال�شنوية 
للنمو ال�شكاين، وهو الفرق بني عدد املواليد وعدد الوفيات يف دولة الإمارات العربية 
% من جملة عدد ال�شكان، ويف اململكة العربية ال�شعودية حوايل  املتحدة حوايل 1.3 
 ،  15 العدد  الإح�شائية،  الن�شرة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  )جمل�س   %  2.2

2006م(.
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 وت�شري عدد من الدرا�شات اإىل اأن معدل النمو ال�شكاين يف دول جمل�س التعاون لدول 
%(، يف حني اأن   1.5 اأعلى املعدلت يف العامل )املعدل العاملي   اخلليج العربية يعد من 
2007م(.  )اخلريف،  وُعمان  ال�شعودية  من  كل  يف   %  2.5 تعدى  ال�شكاين  النمو  معدل 
 82 اإىل حوايل  2050م  التعاون عام  ال�شكان يف دول جمل�س  اأن ي�شل عدد  ومن املتوقع 
مليون ن�شمة. واجلدول رقم )2( يبني تقديرات النمو ال�شكاين لدول جمل�س التعاون حتى   
عام2050م. وال�شكل رقم )2( يو�شح مقارنة بني ن�شب ال�شكان يف دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية يف عام 2007م .

جدول رقم 2 
عدد السكان في دول مجلس التعاون حتى عام 2050م ) بالمليون نسمة (

2050 م
(6)

2025 م 
(5)

2007 م 
(4)

2006 م 
(3)

2005 م 
(2)

2002م 
(1)

الدولـــــــــة
                     

5.118 4.527 4.400 4.657 4.105 3.754 دولة اإلمارات العربية املتحدة

2.867 1.739 0.800 0.738 0.727 0.672 مملكة البحرين

60.286 40.882 27.600 25.163 23.79 21.491 اململكة العربية السعودية

7.417 5.099 2.700 2.611 2.509 2.538 سلطنة عمان

0.856 0.777 0.900 0.824 0.796 0.682 دولة قطر

5.453 3.886 2.800 2.762 2.991 2.231 دولة الكويت

81.997 56.910 39.200 36.755 34.207 31.368 اجملموع

 امل�شدر:    
1- جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الن�شرة الإح�شائية، العدد 15، 2006م.  

 2- �شالح، يناير 2008م.    
 3- تقدير ح�شب معدلت النمو ال�شنوي.   

 4- العي�شوي، 2009م. 
– اخلريف، 2003م .                    6  ،5 
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شكل رقم 2 : مقارنة نسبية بين سكان دول مجلس التعاون عام 2007م .

  والشكل رقم )3( يوضح تطور إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية حتى عام 2050م.

     

شكل رقم 3  : تطور إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون حتى عام 2050م
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الدول  من  الوافدة  العمالة  هجرة  اإىل  فريجع  ال�شكان  زيادة  يف  الثاين  والعامل    
الأخرى، خا�شة من الدول العربية والآ�شيوية ، وذلك ب�شبب التطور القت�شادي يف دول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خالل العقود الأخرية من القرن الع�شرين امليالدي، 
فعلى �شبيل املثال بلغت ن�شبة الأيدي العاملة الوافدة اإىل جملة القوى العاملة عام 2004م 
%، ويف دولة قطر  %، ويف �شلطنة ُعمان حوايل 70  يف كل من مملكة البحرين نحو 57 
العربية ،  التعاون لدول اخلليج  % ) جمل�س  الكويت حوايل82  %، ويف دولة   57 حوايل 

الن�شرة الإح�شائية ، العدد15، 2006م (.

2-3: النمو الحضري: 
 تعد ظاهرة النمو احل�شري من الظواهر الهامة التي ت�شهدها املجتمعات الإن�شانية 
وبلغت هذه الظاهرة مداها يف البالد املتقدمة خالل القرن الع�شرين امليالدي حيث 
فيها  تبداأ  مل  النامية  املجتمعات  اأن  حني  يف   ، الت�شبع  من  قريبة  حالة  اإىل  و�شلت 
ظاهرة النمو احل�شري اإل مع بداية القرن الع�شرين امليالدي )اخلياط ، 1988م(، 
وملا كانت ظاهرة النمو احل�شري ت�شاحبها تغريات اجتماعية وتن�شاأ عنها اأمناط 
اخل�شو�س  وجه  وعلى  متعددة،  م�شكالت  بها  وترتبط  جديدة  اجتماعية  وقيم 
مع  �شهدت  التي  اخلليجية،  املدن  من  الكثري  منو  �شاحبت  والتي  املرورية  امل�شكلة 
من  ت�شهده  مل  اقت�شاديًا  تطورًا  امليالدي  الع�شرين  القرن  من  ال�شبعينيات  بداية 
قبل وذلك لرتفاع اأ�شعار النفط، و�شاحب ذلك زيادة الأيدي العاملة وتوافد الكثري 
منها من خارج دول جمل�س التعاون، بالإ�شافة اإىل الهجرة الداخلية الن�شطة وب�شكل 
خا�س جتاه املدن اخلليجية الكربى، وظهرت احلاجة امللحة لو�شع احللول العملية 
مع الأعداد املتزايدة لل�شيارات �شنة بعد اأخرى، واأ�شبح توفري ال�شالمة املرورية على 
طرق دول جمل�س التعاون واحدة من اهتمامات حكومات دول جمل�س التعاون يف كل 
خطط التنمية يف هذه الدول ، وذلك ملا لهذا املطلب من اأهمية للمواطن واملجتمع. 

  ونتيجة للزيادة الطبيعية لل�شكان وتوافد العمالة والتحول الكبري من الريف اإىل املدن، 
ال�شنوات  خالل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  التح�شر  ن�شبة  زادت 
املا�شية ب�شكل كبري خا�شة يف املدن الرئي�شة باملنطقة. واجلدول رقم )3( يبني الفارق 

الكبري يف ن�شب التح�شر يف دول جمل�س التعاون بني عامي 1985م و 2004م.
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جدول رقم 3 : نسب التحضر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدولة
 السنة

2004م***2002م**2000م*1985م*

77.877.877.678دولة اإلمارات العربية املتحدة

81.785.387.087مملكة البحرين

73.081.882.886اململكة العربية السعودية

8.815.172.076سلطنة ُعمان

88.091.391.492دولة قطر 

93.797.210097دولة الكويت

 المصدر:  * ناصر، 1998م .   ** الخريف ، 2003م.       ***  الخريف ، 2007م. 

 والشكل رقم )4( يبين تطور نسب التحضر في دول مجلس التعاون خالل الفترة من عام  1985م 
إلى عام  2004م  

شكل رقم 4 : تطور نسبة التحضر في دول مجلس التعاون

 ويالحظ من اجلدول رقم)3( وال�شكل رقم )4(، ثبات ن�شب التح�شر تقريبًا خالل 
ُعمان حيث يالحظ  �شلطنة  التعاون، عدا  املو�شحة يف اجلدول يف دول جمل�س  الفرتة 
الكبري الذي  التطور القت�شادي  التح�شر فيها خالل هذه الفرتة. ومع  ن�شبة  ت�شاعف 
اأعداد  يف  زيادة  من  ذلك  تبع  وما  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  �شهدته 
ال�شكان نتيجة للطفرة العمرانية الهائلة يف املدن، وو�شلت املدن اخلليجية الكبرية اإىل ما 
و�شلت اإليه من ت�شخم اإل بعد اأن اأ�شبحت مراكز الهتمام، حيث متثل هذه املدن دولها، 



- 39 -

% من الأيدي العاملة يف الدولة،  ويحت�شد فيها اأكرب جتمع �شكاين، ففيها اأكرث من 80 
حيث متركز يف هذه املدن الكثري من الن�شاطات ال�شناعية والتجارية واخلدمات، مما 
�شاعد على النمو الكبري لهذه املدن، ونتيجة لعوامل كثرية منها التقنية احلديثة وتدفق 
�شبكة  وحت�شني  تو�شيع  ال�شروري  من  اأ�شبح  الكربى،  اخلليجية  املدن  على  الوافدون 
املباين من  ال�شوارع، وتغريت  املوا�شالت و�شق  الطرق يف املدن اخلليجية ومد خطوط 
حيث الرتفاعات واأمناطها املعمارية)اخلياط، 1988م(. وارتفعت اأعداد ال�شيارات يف 
دول جمل�س التعاون ، وزاد العتماد على ال�شيارات اخلا�شة ، فارتفعت معدلت ملكية 
ال�شيارة يف املجتمع اخلليجي الذي يتميز بارتفاع ن�شبة ال�شباب فيه، حتى اأ�شبحت هذه 
اأن  اإن بع�شهم يرون  اأنها جزء من حياتهم، بل  ال�شيارة اخلا�شة على  اإىل  الفئة تنظر 
عدم امتالك �شيارة خا�شة يعد نوعًا من احلرمان.  كل ذلك �شبب �شغطًا على الطرق، 
املواقع  عند  ال�شري، خا�شة  وعرقلة حلركة  مرورية،  اختناقات  وحدوث  املرور،  وحركة 
احليوية يف املدن، فزادت حوادث املرور وخطورتها. ففي عام 2004م بلغ عدد احلوادث 
األف حادث مروري،   466 املرورية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية حوايل 

بينما كان عدد احلوادث املرورية يف عام 1990م نحو 97 األف حادث مروري.

اأي   .15  –  5 الأعداد  الإح�شائية،  الن�شرة   ، العربية  اخلليج  لدول  التعاون  )جمل�س 
اأن جمموع احلوادث املرورية على طرق دول جمل�س التعاون يف عام 2004م زاد بن�شبة 

حوايل %378 عن عام 1990م.   

لقد اأ�شبحت حوادث املرور م�شكلة اجتماعية متزايدة النمو يف دول جمل�س التعاون، 
لدفع  الأ�شا�س  حجر  هم  الذين  ال�شباب  من  ال�شن  �شغار  اأرواح  حت�شد  واأنها  خا�شة 
التنمية يف هذه الدول. وفيما يلي ا�شتعرا�س حلجم حوادث املرور وموؤ�شرات خطورتها 

يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

وحيث اأن جميع بيانات احلوادث املرورية لدول جمل�س التعاون عن عام 2006م متوفرة 
موؤ�شرات  ح�شاب  عند  الدرا�شة  هذه  يف  البيانات  هذه  ا�شتخدام  فتم   ، م�شادرها  من 

خطورة احلوادث املرورية. 
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الفصل الثالث 

الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون 

ومؤشرات خطورتها 

3-1-1: الحوادث المرورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
وهم  2009م،  )العي�شوي،  ن�شمة  مليون   4.4 نحو  الإمارات  دولة  �شكان  عدد  يبلغ 
حوايل  الوافدون  وي�شكل   ، التعاون  جمل�س  دول  �شكان  من  حوايل11.2%  ي�شكلون 
اخلليج  لدول  التعاون  الإمارات)جمل�س  دولة  يف  ال�شكان  عدد  جملة  من   32%

% يف  ن�شبتهم حوايل75  كانت  اأن  بعد   ،)15 العدد  الإح�شائية،  الن�شرة  العربية، 
اإىل  ال�شيارات  ارتفع عدد  1999م  (. ويف عام  1998م  )نا�شر،  املا�شية  ال�شنوات 
% عما كانت عليه يف عام 1993م، ويف عام 2001م بلغت ن�شبة الزيادة  حوايل 44 
ن�شبة  بلغت  2002م  عام  يف  ثم  1999م،  عام  عن   % حوال29  ال�شيارات  عدد  يف 
www.uae.gov.ae/mop/( 1000ن�شمة 218 �شيارة لكل  ملكية ال�شيارة اإىل حوايل 

مليون   1.1 حوايل  2004م  عام  يف  امل�شجلة  املركبات  عدد  وبلغ   .)reserch/Res

يف  ال�شيارة  ملكية  ارتفعت  كما  2002م.  عام  عن   %  57 حوايل  بزيادة  مركبة، 
عام 2004م اإىل حوايل 255�شيارة لكل 1000ن�شمة )جمل�س التعاون لدول اخلليج 
ال�شيارات  2006م زاد عدد  15(، ثم يف عام  العدد  الن�شرة الإح�شائية،  العربية، 
% تقريبًا. واأ�شارت درا�شة اإىل اأن ن�شبة ال�شباب املتوفني  عن عام 2004م بن�شبة 2.1 
املتوفني يف هذه احلوادث )عبد  ت�شكل نحو40%  من جملة  املرور  ب�شبب حوادث 
من  حوايل%34  كان  1999م  عام  يف  اأنه  اأخرى  درا�شة  يف  وجاء  1992م(.  اهلل، 
% من  % من جملة الإ�شابات البليغة، وحوايل 42  وفيات حوادث املرور، وحوايل39 
ل�شباب ترتاوح  املرورية كانت جميعها  ب�شبب احلوادث  الب�شيطة  الإ�شابات  جملة 
 % اأعمارهم ما بني 18و29عامًا )البكري، 2001م(. وذكرت درا�شة اأن حوايل 72 
من جملة الوفيات يف دولة الإمارات كانت ملن هم دون �شن الثالثني وب�شبب حوادث 
% من وفيات حوادث املرور كانت من ن�شيب امل�شاة الرتابي،  املرور، واأن نحو 35 
2002م(. وخالل الفرتة من عام 1985م اإىل عام 2002م ارتفعت اأعداد املخالفات 

املرورية مبعدل زيادة �شنوي حوايل 12%، حيث و�شلت اإىل اأكرث من 4 اآلف خمالفة 
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مرورية يف اليوم الواحد عام 2002م، وخالل نف�س الفرتة تناق�س عدد احلوادث 
% �شنويًا اأي من 57 اإىل 22 حادث مروري يف اليوم. واملالحظ  املرورية مبعدل 5.5 
اأن فئة ال�شباب هم غالبية �شحايا احلوادث املرورية ،  وهم اأي�شًا اأكرث املت�شببني 
وامل�شرتكني يف احلوادث املرورية، فاجلدول رقم)4( يو�شح اأن ن�شبة �شحايا حوادث 
املرور الذين تقل اأعمارهم عن 30 �شنة اأعلى من هوؤلء الذين تزيد اأعمارهم عن 

30 �شنة، �شواء كانوا من امل�شابني اأو املتوفني يف عامي 2004م و2006م. 

جدول رقم 4 : مقارنة بين ضحايا الحوادث المرورية في دولة اإلمارات حسب فئات العمر في 
عامي 2004م، 2006م 

                        ضحايا احلوادث
                             املرورية

    فئات العمر

عــــــدد املصـــــــــابني
عدد

%املتوفني
إصابة 
بليغة

إصابة 
متوسطة

إصابة 
%اجملموعبسيطة

أقل من 30 سنة

54322263304607359.3544253.64عام 2004م

47821633503614458.0744250.34عام 2006م

30 سنة فأكبر

33516542171416040.6538246.36عام 2004م

39317182326443741.9343649.66عام 2006م

المصد:  بيانات من إدارة المرور بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، 2006م .         
   %:  نسبة مئوية من جملة عدد المصابين أو عدد المتوفين في العام.

 كذلك بالن�شبة لل�شائقني امل�شرتكني يف احلوادث املرورية ، فاجلدول رقم )5( يت�شح 
منه اأن ن�شبة ال�شائقني امل�شرتكني يف احلوادث املرورية واأعمارهم اأقل من 30 �شنة 

تزيد عن ن�شبة من هم اأكرب من 30 �شنة �شواء يف عام 2005م اأو عام 2006م .
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جدول رقم 5 : مقارنة بين السائقين المشتركين في الحوادث المرورية في دولة اإلمارات  في 
عامي 2005م و2006م حسب فئات العمر 

العام    فئات العمر
عدد السائقني

%املشتركني في احلوادث املرورية 

450754.60عام 2005مأقل من 30 سنة

467155.32عام 2006م

374745.40عام 2005م30 سنة فأكبر

377244.68عام 2006م

المصدر:  بيانات من إدارة المرور بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، 2006م    
%:  نسبة مئوية من جملة عدد السائقين المشتركين في الحوادث المرورية في العام.

3-1-2 : تطور الحوادث المرورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 من اجلدول رقم)6( يت�شح اأنه يف عام 2004م تناق�شت اأعداد احلوادث املرورية ، 
وامل�شابني ، واملتوفني ب�شبب هذه احلوادث. ثم بداأت يف الزيادة مرة اأخرى ، ولعل 
ذلك يرجع اإىل ما تتخذه اإدارات املرور يف اأنحاء الدولة من تطبيق لقواعد واأنظمة 
املرور، وحر�س رجال املرور واأنهم يعملون على رفع معدلت ال�شالمة املرورية على 
واأ�شابيع  التوعية  املروري وحمالت  ال�شبط  زيادة عملية  الإمارات من خالل  طرق 
املرور . اإل اأن الرتفاع يف اأعداد حوادث املرور ونتائجها يف عام 2006م رمبا يعود اإىل 
زيادة احلركة املرورية بزيادة عدد املركبات وزيادة ن�شبة ال�شباب يف الرتكيبة ال�شكانية 
والتو�شع العمراين الكبري الذي �شهدته مدن الإمارات وارتفاع اأعداد ال�شائحني خالل 

ال�شنوات الأخرية . انظر اجلدول رقم)6( وال�شكلني رقمي)5(، )6( . 
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جدول رقم  6: تطور أعداد حوادث المرور في دولة اإلمارات وما نتج عنها من مصابين ومتوفين من 
عام 2002م إلى عام 2006م

السنة
2006م2005م2004م2003م2002م                البيان

النسبة املئوية ملقدار التحول

2006م2005م2004م2003م

-1.4115.18- 801886528139825470017.915.93عدد حوادث املرور

3.80- 0.38- 10057106041023310194105815.443.50عدد املصابني

0.735.78- 75587382483087815.635.61عدد املتوفني

 المصدر:  بيانات من إدارة المرور بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، 2006م  
 

شكل رقم 5: تطور أعداد الحوادث المرورية والمصابين
 في دولة األمارات العربية المتحدة  من عام 2002م إلى عام 2006م  
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شكل رقم 6 : تطور أعداد المتوفين بسبب الحوادث المرورية 
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة من عام 2002م إلى عام 2006م 

 وبا�شتخدام معامل ارتباط )�شبريمان( ات�شح اأن من اأبرز العالقات التي ظهرت بني 
متغريات احلوادث املروية هو وجود عالقة ارتباط طردية قوية وذات دللة اإح�شائية 
ب�شبب  املتوفني  املركبات وعدد  0.001، بني عدد  م�شتوى معنوية  قيمتها)0.802(، عند 

احلوادث املرورية يف دولة الإمارات العربية املتحدة .

   وبتحليل بيانات اجلدول رقم)6( نالحظ اأن اأعداد احلوادث املرورية ترتفع مبعدل 
% �شنويًا تقريبًا ، كذلك ترتفع اأعداد امل�شابني واملتوفني ب�شبب احلوادث املرورية   6.4

% على الرتتيب . كما اأن عدد املركبات يف ال�شنوات  % و 3.3  مبعدل �شنوي حوايل 1.2 
اأعداد  تقدير  ال�شابقة ميكن  املعدلت  على  وبناًء   .%  12 يرتفع مبعدل حوايل  الأخرية 
احلوادث املرورية وما ينتج عنها من اإ�شابات ووفيات يف نهاية عام 2015م كما يو�شحه 

اجلدول رقم)7( .
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جدول رقم 7 
 تقدير عدد الحوادث المرورية ونتائجها في دولة اإلمارات في عام 2015م  

                

العددالبيــــــــــان

2337383عدد املركبات

16676عدد احلوادث املرورية

11827عدد املصابني بسبب احلوادث املرورية

1139عدد املتوفني بسبب احلوادث املرورية

3-1-3 : مؤشرات خطورة حوادث المرور في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
قبل اأن نتعر�س ملناق�شة موؤ�شرات خطورة حوادث املرور يف دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية ومقارنتها مبا مياثلها يف بع�س الدول املتقدمة يف جمال 
ال�شالمة املرورية ، لبد الإ�شارة اإىل اأمر هام ، وهو اأن الدول املتقدمة يف جمال 
 ، طرقها  على  املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  حت�شني  على  تعمل  املرورية  ال�شالمة 
حيث تنتهج اإ�شرتاتيجية موؤداها خف�س عدد الوفيات والعجز والإ�شابات البليغة 
فاإن  لذلك  ونتيجة   . الب�شيطة  الإ�شابات  مقابل  يف   ، املرورية  احلوادث  ب�شبب 
التعاون  لدول جمل�س  يتم ح�شابها  �شوف  التي  املرور  موؤ�شرات خطورة حوادث 
�شتكون بوجه عام مرتفعة عن بع�س الدول التي �شيتم املقارنة معها ، ب�شبب اأن 
الإ�شرتاتيجية التي تاأخذ بها الدول املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية مازالت 
حتتاج اإىل الأخذ بها – بعد تعديلها مبا يالئم دول املنطقة -يف اخلطط املرورية 

وو�شع اآليات لتنفيذها وتطبيقها يف دول جمل�س التعاون. 
 

      وبا�شتخدام بيانات اجلدول رقم)8( ل�شتخراج املوؤ�شرات امل�شار اإليها يف �شفحة رقم)3(.
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جدول رقم 8  بيانات استخراج مؤشرات خطورة الحوادث المرورية 
في دولة اإلمارات عن عام 2006م

العددالبيـــــــان

4657000 تقدير عدد السكان*

1123742 عدد املركبات

7001 عدد احلوادث املرورية 

10581 عدد املصابني 

878 عدد املتوفني

 المصدر:  بيانات من إدارة المرور بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، 2006م . 
* :  تقدير بناًء على معدل النمو السنوي .     

   
ومقارنتها مبا مياثلها  الإمارات  دولة  املرور يف  موؤ�شرات خطورة حوادث  وبح�شاب 
املتوفني  عدد  موؤ�شر  اأن  جند   ، املرورية  ال�شالمة  جمال  يف  املتقدمة  الدول  بع�س  يف 
متوفني   8 وحوايل  101م�شاب  اأن هناك حوايل  اأي   ،0.082 امل�شابني حوايل  اإىل عدد 
227 حادث  100 األف ن�شمة يكون ن�شيبهم حوايل  100حادث مروري، كما اأن لكل  لكل 
19حالة وفاة ،  229م�شاب وحوايل  مروري يف ال�شنة، وينتج عن هذه احلوادث حوايل 
كما بلغ عدد امل�شابني ب�شبب احلوادث املرورية لكل 10 اآلف مركبة حوايل 95 م�شاب 
 . 8 حالت وفاة  اآلف مركبة حوايل   10 املرورية لكل  ب�شبب احلوادث  املتوفني  ، وعدد 
وهذه املوؤ�شرات تعد مرتفعة مقارنة ببع�س الدول الأخرى املتقدمة يف جمال ال�شالمة 

املرورية. انظر اجلدول رقم)9(.
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جدول رقم 9 
 مقارنة بين مؤشرات الحوادث المرورية في دولة اإلمارات 

                وبعض الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية 
 

املؤشـــــــــرم
قيمة املؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في:  

أمريكاكندا فرنساأملانيابريطانيااإلمارات

0.0830.0110.0140.050.0140.013عدد الوفيات ÷ عدد املصابني 1

1.511.351.321.321.451.51عدد املصابني ÷ عدد حوادث املرور2

0.1250.020.0190.0660.020.02عدد املتوفني  ÷ عدد حوادث املرور3

227.20542.20600.92259.41705.921119.7عدد املصابني لكل 100 ألف نسمة4

18.856.048.4813.019.7814.68عدد املتوفني  لكل 100 ألف نسمة 5

94.15114.81106.3348.13127.14150.72عدد املصابني لكل 10 آالف مركبة6

7.811.281.502.421.761.98عدد املتوفني  لكل 10 آالف مركبة7

امل�شدر:
 Statistics Of Road Traffic Accidents ، 1999    -1

           Road Accidents،GB:1999  - 2 

   Transport Statistics،GB،2000   -3
  Statistics Of Road Traffic Accidents ، 2003   -4

5-  جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، العدد 15 ، 2006م .
6- اإدارة املرور بدولة الإمارات ، 2006م.

ومن اجلدول رقم )9( نالحظ اأن املوؤ�شر الأول يف دولة الإمارات العربية املتحدة يفوق 
الثالث  واملوؤ�شر  واأمريكا،  واأملانيا وكندا  اأمثال نظريه يف كل من بريطانيا  اأربعة  تقريبًا 

حوايل �شعف اأكرب موؤ�شر ) موؤ�شر فرن�شا (. 

اأما املوؤ�شر اخلام�س فهو تقريبًا اأكرث من �شعف املوؤ�شر يف كل من بريطانيا واأملانيا 
الأخرى يف  الدول  اأمثال نظريه يف  اأربعة  اأكرث من  تقريبًا  فهو  ال�شابع  واملوؤ�شر   . وكندا 

اجلدول. والأ�شكال )7( و)8( و)9( و)10( تو�شح هذه املقارنة.



- 49 -



- 50 -



- 51 -

3-2-1: الحوادث المرورية في مملكة البحرين: 
 مملكة البحرين اأ�شغر دول جمل�س التعاون من حيث امل�شاحة %0.03  من جملة 
م�شاحة دول جمل�س التعاون(، ويقطنها اأقل عدد من ال�شكان مقارنة بدول جمل�س 
التعاون الأخرى%2.04 من اإجمايل عدد �شكان دول جمل�س التعاون(، ونتيجة لذلك 
فاإن الكثافة ال�شكانية فيها مرتفعة جدًا )حوايل 1183 �شخ�س لكل كيلومرت مربع(، 
�شواء مقارنة بدول جمل�س التعاون، اأو بالن�شبة للمعدل العاملي الذي يبلغ حوايل 46 
�شخ�س لكل كيلومرت مربع )اخلريف، 2003م(. وتتكون اململكة من اأرخبيل من 
اأكرب هذه اجلزر جزيرتا البحرين واملحرق  33 جزيرة،  عدة جزر يبلغ عددها 
)ال�شمري، 1990م. وتربط هذه اجلزر قناطر اأو معابر اأو ج�شور تعد مبثابة طرق، 
منها ج�شر ال�شيخ حمد، وج�شر ال�شرتة، واجل�شر الذي يربط مدينة املنامة وجزيرة 
املحرق، ومن اجل�شور املهمة التي زادت من احلركة املرورية يف مملكة البحرين 
ج�شر امللك فهد الذي يربط مملكة البحرين باململكة العربية ال�شعودية. وي�شكل 
% من جملة ال�شكان يف اململكة. ويرتفع معدل ملكية ال�شيارة  الوافدون حوايل 38 
�شنة بعد اأخرى، حيث كانت حوايل 280 �شيارة لكل 1000ن�شمة يف عام 1993م 
)جملة ال�شالمة على الطريق ، العدد11، دي�شمرب1994م(. ثم بلغت حوايل 370 
�شيارة لكل 1000ن�شمة يف عام 2002م، ثم يف عام 2004م بلغت ملكية ال�شيارة 
حوايل 450 �شيارة لكل 1000ن�شمة )جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الن�شرة 

الإح�شائية، العدد 15(.

3-2-2: تطور الحوادث المرورية في مملكة البحرين: 
  من اجلدول رقم)10( يت�شح اأنه يف عامي 2003م و 2004م تناق�س اأعداد املتوفني 
ب�شبب احلوادث املرورية عن عام 2002م، اإل اأنه من خالل حتليل بيانات اجلدول 
رقم)10( جند اأن احلوادث املرورية يف مملكة البحرين يف زيادة مطردة ، ويتبع 
هذه الزيادة زيادة يف عدد امل�شابني وعدد املتوفني، واإن كانت هذه الأعداد تقل يف 
اإحدى ال�شنوات عن �شابقتها اإل اأنها تعود لالرتفاع مرة اأخرى يف ال�شنة التالية . 

انظر اجلدول رقم)10( الأ�شكال اأرقام)11(،)12(،)13(. 
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جدول رقم 10  تطور أعداد حوادث المرور في مملكة البحرين وما نتج عنها
 من مصابين ومتوفين من عام 2002م إلى عام 2006م

السنة
        

البيان
2006م2005م2004م2003م2002م

النسبة املئوية ملقدار التحول

2006م2005م2004م2003م

42089459965099155264595229.2810.868.387.70 عدد حوادث املرور

- 2.35- 2805344635543535345222.853.130.53 عدد املصابني

18.574.82- 9.09- 81777083874.94 عدد املتوفني

المصدر: اإلدارة العامة للمرور، مملكة البحرين ، 2006م 

شكل رقم 11  تطور أعداد الحوادث المرورية في مملكة البحرين 
من عام 2002م إلى عام 2006م 
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شكل رقم 12  تطور أعداد المصابين بسبب الحوادث المرورية في مملكة البحرين
 من عام 2002م إلى عام 2006م 

شكل رقم 13  تطور أعداد المتوفين بسبب الحوادث المرورية في مملكة البحرين
من عام 2002م إلى عام 2006م 
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وبتحليل احلوادث املرورية يف عامي 2002م و 2003م بالن�شبة ل�شحايا حوادث 
املرور من حيث الفئات العمرية ، ونوع ال�شحايا يف هذه احلوادث ، نالحظ زيادة 
عدد امل�شابني ب�شبب احلوادث املرورية يف عام 2003م عن عام 2002م خا�شة 
بني ال�شائقني والركاب. وكان عدد امل�شابني من الذين تقل اأعمارهم عن 30 �شنة 
اأكرث عددًا من الذين تزيد اأعمارهم عن 30 �شنة. واأن اأعداد املتوفني من ال�شائقني 
خالل العامني اأكرب من عدد املتوفني  من الركاب  وامل�شاة. انظر اجلدول رقم)11( 

وال�شكل رقم)14(.
                                        

جدول رقم  11  ضحايا الحوادث المرورية في مملكة البحرين في عامي 2002م  و2003م                
 حسب فئات العمر ونوع الضحايا                                       

    ضحايا احلوادث                                                                                                  

فئات العمر

اجملمـــــــوعاملشـــــــــاةالركـــــــابالســــــــائقون

إصابة
بسيطة

إصابة
بليغة

إصابةوفـاة
بسيطة

إصابة
بليغة

إصابةوفـاة
بسيطة

إصابة
بليغة

إصابةوفـاة
بسيطة

إصابة
بليغة

وفـاة

أقل من 
30 سنة

20026171191168498132349712153531436م

2003806128217707172249810180029738م

أكثر من 
30 سنة

200241089152394114120571676918745م

2003652108173664171275515114520439م

المصدر: اإلدارة العامة للمرور، مملكة البحرين، 2003م، 2004م 

                         

شكل رقم 14 ضحايا حوادث المرور من السائقين في مملكة البحرين
     حسب فئات العمر لعامي 2002م و2003م 
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 وبتحليل بيانات اجلدول رقم)11( نالحظ اأن عدد احلوادث املرورية ترتفع بحويل 
% �شنويًا، كذلك ارتفعت اأعداد امل�شابني واملتوفني ب�شبب احلوادث املرورية   8.3

% �شنويًا على الرتتيب، ويف ال�شنوات الأخرية زادت اأعداد  % و 7.4  بحوايل 5.3 
احلوادث  اأعداد  تقدير  ميكن  ذلك  على  وبناًء  �شنويًا،   %  10 بحوايل  املركبات 
املرورية وما ينتج عنها من اإ�شابات ووفيات يف نهاية عام 2015م كما يو�شحه 

اجلدول رقم)12(.

جدول رقم 12 تقدير عدد الحوادث المرورية ونتائجها 
في مملكة البحرين في عام 2015م

العددالبيــــــــان

712430عدد املركبات

103985عدد احلوادث املرورية

5099عدد املصابني بسبب احلوادث املرورية

145عدد املتوفني بسبب احلوادث املرورية

فوق  ارتباط طردية  ات�شح وجود عالقة  �شبريمان  ارتباط  معامل  وبا�شتخدام   
املتو�شطة قيمتها )0.653(،)عند م�شتوى معنوية0.050( وذات دللة اإح�شائية بني 
عدد امل�شابني وعدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية، كذلك من العالقات التي 
ظهرت، وجود عالقة ارتباط  طردية قوية قيمتها)0.8 تقريبا(، )عند م�شتوى 
معنوية 0.010( وذات دللة اإح�شائيًة بني عدد احلوادث املرورية وكل من عدد 
امل�شابني وعدد املتوفني ب�شبب هذه احلوادث، مبعنى اأنه كلما ارتفع عدد احلوادث 
املرورية يف مملكة البحرين كان هذا موؤ�شرًا لرتفاع اأعداد امل�شابني واملتوفني يف 

هذه احلوادث.      

3-2-3 : مؤشرات خطورة حوادث المرور في مملكة البحرين: 
 وبا�شتخدام بيانات اجلدول رقم)13( ل�شتخراج املوؤ�شرات امل�شار اإليها يف �شفحة 

رقم)3(.
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جدول رقم 13 بيانات استخراج مؤشرات خطورة الحوادث المرورية 
في مملكة البحرين عن عام 2006م

العـــــددالبيــــــــان

738000 تقدير عدد السكان*

374963 تقدير عدد املركبات

59522 عدد احلوادث املرورية 

3452 عدد املصابني 

87 عدد املتوفني

                
   المصدر:  بيانات من اإلدارة العامة المرور بمملكة البحرين ، 2006م  

  * :  تقدير بناًء على معدل النمو السنوي.        

وبح�شاب موؤ�شرات خطورة حوادث املرور يف مملكة البحرين ومقارنتها مبا مياثلها 
يف بع�س الدول املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية ، جند اأن موؤ�شر عدد املتوفني 
اإىل عدد امل�شابني حوايل 0.025، اأي اأن هناك حوايل 58 م�شاب وتقريبًا حالتني 
وفاة  لكل 1000حادث مروري، كما اأن لكل 100 األف ن�شمة يكون ن�شيبهم حوايل 
468 م�شاب  وينتج عن هذه احلوادث حوايل   ، ال�شنة  8065 حادث مروري يف 

وحوايل 12حاة وفاة، كما بلغ عدد امل�شابني ب�شبب احلوادث املرورية لكل 10 اآلف 
مركبة حوايل 92 م�شاب، وعدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية لكل 10 اآلف 
مركبة حوايل حالتني وفاة . وقد تكون بع�س هذه املوؤ�شرات مرتفعة مقارنة ببع�س 
الدول الأخرى املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية ، خا�شة املوؤ�شر الأول و اخلام�س 
وال�شابع ، اأما باق املوؤ�شرات فاإنها منخف�شة عن ما مياثلها يف اجلدول رقم )14(.

 والزائر ململكة البحرين ي�شاهد مدى اهتمام رجال املرور بالتوعية املرورية ، ففي 
منتزه عني عذارى توجد )رو�شة املرور( حيث متثل بيئة مرورية حقيقية لتو�شيل 
التوعية املرورية لالأطفال ب�شورة مب�شطة هادفة . مما يعمل على غر�س املبادئ 

املرورية ال�شليمة لدى الن�سء.
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جدول رقم 14: مقارنة بين مؤشرات الحوادث المرورية في مملكة البحرين
   وبعض الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية

  

املؤشـــــــــــــرم
قيمة املؤشــــــــــــــر  في :

أمريكاكندا فرنساأملانيابريطانياالبحرين

0.0250.0110.0140.050.0140.013عدد الوفيات ÷ عدد املصابني 1

0.0581.351.321.321.451.51عدد املصابني ÷ عدد حوادث املرور2

0.00150.020.0190.0660.020.02عدد املتوفني  ÷ عدد حوادث املرور3

467.75542.20600.92259.41705.921119.7عدد املصابني لكل 100 ألف نسمة4

11.796.048.4813.019.7814.68عدد املتوفني  لكل 100 ألف نسمة 5

92.06114.81106.3348.13127.14150.72عدد املصابني لكل 10 آالف مركبة6

2.321.281.502.421.761.98عدد املتوفني  لكل 10 آالف مركبة7

 امل�شدر :
 Statistics Of Road Traffic Accidents ، 1999 -1 

  Road Accidents ، GB: 1999 -2 

 Transport Statistics،GB،2000 -3

 Statistics Of Road Traffic Accidents ، 2003 -4

5-  جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، العدد 15، 2006م.        

6- اإدارة املرور مبملكة البحرين، 2006م.

  ومن اجلدول رقم )14( نالحظ اأن املوؤ�شر الأول يف مملكة البحرين تقريبًا �شعف 
نظريه يف كل من بريطانيا واأملانيا وكندا واأمريكا . واملوؤ�شر اخلام�س يزيد عن مثله 
يف كل من بريطانيا واأملانيا وكندا. واملوؤ�شر ال�شاد�س يزيد عن نظريه يف كل من 
اأملانيا وفرن�شا. اأما املوؤ�شر ال�شابع فهو يزيد عن نظريه يف كل من الدول اخلم�س 

الأخرى يف اجلدول. والأ�شكال)15( و )16( و )17( تو�شح هذه املقارنة .
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3-3-1: الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية:
تقع ال�شعودية �شمن النطاق ال�شحراوي اجلاف، حيث مير مدار ال�شرطان يف 
بارتفاع درجات احلرارة خالل ف�شل  فتتميز  تقريبًا،  اململكة  اأرا�شي  منت�شف 
ال�شيف. وتعد اململكة العربية ال�شعودية اأكرب دول جمل�س التعاون م�شاحة )نحو 83 
% من جمموع م�شاحة دول جمل�س التعاون(، واأكرثها �شكانًا )حوايل 70.4% من 
جمموع �شكان دول جمل�س التعاون(، اإل اأن الكثافة ال�شكانية يف ال�شعودية منخف�شة 
عن املعدل العاملي، حيث ت�شل اإىل حوايل 10 اأ�شخا�س يف الكيلومرت املربع . وت�شل 
% )اخلريف، 2007م(. ونظرًا لالعتماد على  ن�شبة التح�شر يف اململكة نحو 86 
ال�شيارة اخلا�شة، فهي الو�شيلة الأكرث توافرًا من غريها من و�شائل النقل الأخرى، 
فعلى �شبيل املثال، فاإن م�شاهمة النقل العام يف العا�شمة الريا�س ل تتعدى %2 من 
جمموع الرحالت )اأحمد، 2003م (. ونظرًا للتطور الكبري الذي ت�شهده اململكة 
ففي   ، ال�شروريات  من  اخلا�شة  ال�شيارة  اأ�شبحت  حيث  املجالت  خمتلف  يف 
عام1391هـ)1970م( بلغ عدد ال�شيارات يف ال�شعودية نحو150 األف �شيارة، واأن 
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هناك مليون �شيارة جديدة ت�شجل يف اإدارات املرور يف اململكة كل 5 �شنوات ، ويف عام 
1394هـ )1973م( بلغ معدل ملكية ال�شيارة حوايل �شيارة لكل 20 �شخ�س)فرمان، 

1414هـ/1993م(، ويف عام 1421هـ)2001م( بلغ عدد ال�شيارات يف اململكة نحو 

% عن عام 1394هـ )1973م(، وارتفع  4.4 مليون �شيارة ، بزيادة اأكرث من 3000 

معدل ملكية ال�شيارة لي�شبح 211 �شيارة لكل 1000 �شخ�س )املطري، 2004م(. 
وهذا املعدل مرتفع اإذا علم اأن الن�شاء ل يقدن ال�شيارات يف اململكة . ونتيجة لهذا 
الرتفاع يف معدل ملكية ال�شيارة، ارتفعت اأعداد املخالفات واحلوادث املرورية وما 
ينتج عنها من �شحايا، ففي عام 1413هـ )1993م( بلغ عدد املخالفات املرورية 
حوايل1.2 مليون خمالفة ) عبد العال، 1997م(، وتفيد الن�شرة الإح�شائية لإدارة 
الدوريات الأمنية يف مدينة الريا�س لعام 1419هـ )1996م( اأنه خالل الفرتة من 
1/4/1418هـ اإىل 30/5/1419هـ )14 �شهرًا( بلغ عدد املخالفني لأنظمة وقواعد 

عام  ويف  1420هـ/2000م(.  مفرج،  )اآل  �شخ�س  مليون   1.4 من  اأكرث  املرور 
1426هـ)2006م( و�شل عدد املخالفات املرورية اإىل اأكرث من 9 مليون خمالفة، 

عام  بني  الفرتة  وخالل  1420هـ)2000م(.  عام  عن   190% من  اأكرث  بزيادة 
1404هـ)1984م( وعام 1422هـ)2002م( زادت احلوادث املرورية يف اململكة اإىل 

حوايل 7 مرات )اأحمد، 2003م(. واأكرث الفئات العمرية تعر�شًا للحوادث املرورية 
مب�شابي  م�شغولة  امل�شت�شفيات  اأ�شرة  ثلث  واأن  ال�شن،  و�شغار  ال�شباب  فئة  هي 
كان حوايل  1423هـ)2003م(  2003م(. ففي عام  املرورية) اجلديد،  احلوادث 
ن�شف عدد امل�شابني ون�شف عدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية تقل اأعمارهم 
% من جمموع ال�شائقني امل�شرتكني يف احلوادث  عن 30�شنة . كما اأن حوايل 29 
املرورية يف هذا العام كانت اأعمارهم ما بني 30 اإىل 40 �شنة ، ومن الغريب اأن 90 
% من هوؤلء ال�شائقني من املتعلمني) اإدارة املرور ، 1423هـ/2003م(. واجلدول 
رقم)15( يو�شح مقارنة بني اأعداد ال�شائقني امل�شرتكني يف احلوادث املرورية يف 
ال�شنوات 1423هـ)2003م(، و1424هـ)2004م(، و1426هـ)2006م(، حيث يت�شح 
احلوادث  يف  وامل�شرتكني  �شنة   30 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  ال�شائقني  ن�شب  اأن 

املرورية خالل هذه ال�شنوات الثالثة تعد ن�شبًا مرتفعة . 
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جدول رقم 15 مقارنة بين أعداد السائقين المشتركين في الحوادث المرورية   في المملكة العربية 
السعودية حسب فئات العمر في السنوات  1423هـ و 1424هـ و1426هـ

%عدد السائقنيالسنواتفئة العمر

أقل من 
30 سنة

14850338.1 1423هـ)2003م(

17225937.7 1424هـ)2004م(

21772543.1 1426هـ)2006م(

30 سنة 
فأكبر

24105861.9 1423هـ)2003م(

28439562.3 1424هـ)2004م(

28782956.9 1426هـ)2006م(

المصدر:  وزارة الداخلية – اإلدارة العامة للمرور – 1423هـ ، 1424هـ ، 1426هـ
% :  نسبة مئوية من جملة عدد السائقين المشتركين في الحوادث المرورية

 كما نالحظ من حتليل بيانات احلوادث املرورية يف الأعوام الثالثة ال�شابق ذكرها اأن 
متو�شط ن�شب امل�شابني واملتوفني من الذين تقل اأعمارهم عن 30 �شنة حوايل 48 % من جملة 

امل�شابني اأو املتوفني يف هذه احلوادث . واجلدول رقم)16( يو�شح هذه املقارنة.

جدول رقم 16  مقارنة بين أعداد المصابين والمتوفين بسبب الحوادث المرورية في المملكة العربية 
السعودية حسب فئات العمر في السنوات 1423هـ و 1424هـ و1426هـ

%عدد املتوفني%عدد املصابنيالسنواتفئة العمر

أقل من 
30 سنة

14231452551.2206649.7هـ)2003م(

14241469548.3194145.2هـ)2004م(

14261657147.0286148.1هـ)2006م(

30 سنة 
فأكبر

14231384748.8209550.3هـ)2003م(

14241574451.7235254.8هـ)2004م(

14261868953.0308551.9هـ)2006م(

 المصدر:  وزارة الداخليةـ  اإلدارة العامة للمرورـ  1423هـ ، 1424هـ ، 1426هـ       % :  نسبة مئوية 
من جملة عدد المصابين أو المتوفين في الحوادث المرورية
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 ومن اجلدولني)15( و)16( يتبني اأن ال�شباب الذين هم يف مقتبل العمر هم غالبية 
امل�شرتكني يف احلوادث املرورية، حيث خالل الفرتة من عام 1420هـ)2000م( 
اإىل عام 1426هـ)2006م( كان اأحد اأ�شباب احلوادث اخلطرة هي ال�شرعة الزائدة 
التي بلغ متو�شط  ن�شبتها خالل هذه الفرتة حوايل 33.6 % من جملة عدد احلوادث 
املرورية . كما اأن ال�شباب هم اأي�شًا الأكرث عر�شة لالإ�شابة اأو الوفاة ب�شبب هذه 

احلوادث )الإدارة العامة للمرور، 1426هـ (. 

3-3-2: تطور الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية: 
كان لالأ�شرار الناجتة عن حوادث املرور واخل�شائر الب�شرية الفادحة من اإ�شابات 
ووفيات، اأن حتولت احلوادث املرورية اإىل ظاهرة تثري اهتمام امل�شئولني واأفراد 
املجتمع يف اململكة العربية ال�شعودية ، وذلك للزيادة يف اأعدادها �شنة بعد اأخرى. 
عدد  اأن  املا�شية  ال�شنوات  خالل  املرور  حوادث  بيانات  حتليل  من  فيالحظ 
2600 مثاًل عما كانت عليه يف  2006م زاد باأكرث من  احلوادث املرورية يف عام 
عام 1974م)10818 حادث مروري(. اأما بالن�شبة ل�شحايا احلوادث املرورية يف 
عام 2006م ، فقد بلغ عدد امل�شابني اأكرث من 35 األف م�شاب، واأكرث من 5900 
حالة وفاة . وخالل الفرتة 1974م – 2006م) 33�شنة ( بلغ متو�شط عدد امل�شابني 
ب�شبب احلوادث املرورية حوايل 24 األف حالة اإ�شابة �شنويًا ، وحوايل 3300 متويف 
�شنويًا خالل هذه الفرتة ، وغالبية هوؤلء ال�شحايا من ال�شباب، وهم الفئة املنتجة 
يف املجتمع . من اجلدول رقم)17( يت�شح اأنه بالرغم من تناق�س اأعداد حوادث 
املرور يف عام 2003م، اإل اأن عدد املتوفني ارتفع عن عام 2002م . ومن خالل حتليل 
بيانات اجلدول رقم)17( جند اأن احلوادث املرورية يف اململكة العربية ال�شعودية 
يف زيادة مطردة ، ويتبع هذه الزيادة زيادة يف عدد امل�شابني وعدد املتوفني. انظر 

اجلدول رقم)17(، والأ�شكال اأرقام)18(،)19(.
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جدول رقم 17  تطور أعداد الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية 
                  وما نتج عنها من مصابين ومتوفين من عام 2002م إلى عام 2006م

                السنة
2006م2005م2004م2003م2002مالبيان

النسبة املئوية ملقدار التحول

2006م2005م2004م2003م

17.0011.990.93- 30564922381626187229328129601526.77عدد حوادث املرور

7.2914.361.29- 28379283723043934811352600.025عدد املصابني

391341614293516859466.343.1720.3815.05عدد املتوفني

ـ. ـ إلى عام 1426ه المصدر: اإلدارة العامة للمرور -  شعبة اإلحصاء ، من عام 1422ه

شكل رقم 18 تطور أعداد الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية
من عام 2002م إلى عام 2006م 

شكل رقم 19 تطور أعداد المصابين والمتوفين بسبب الحوادث المرورية 
 في المملكة العربية السعودية من عام 2002م إلى عام 2006م
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  ومن بيانات اجلدول رقم ) 17 (  نالحظ اأن عدد احلوادث املرورية يرتفع بحوايل 
املرورية  احلوادث  ب�شبب  واملتوفني  امل�شابني  اأعداد  ترتفع  ،كذلك  �شنويًا   %4

% �شنويًا على الرتتيب. اأما عدد املركبات فيزيد مبعدل  % و 10.4  بحوايل 4.8 
�شنوي 4.7% تقريبًا. وعلى ذلك ميكن تقدير اأعداد احلوادث املرورية وما ينتج 

عنها من اإ�شابات ووفيات يف نهاية عام 2015م كما يو�شحه اجلدول رقم)18(.

جدول رقم 18 تقدير عدد الحوادث المرورية ونتائجها 
في المملكة العربية السعودية في عام 2015م

العددالبيــــــــان

7555266عدد املركبات

402580عدد احلوادث املرورية

50492عدد املصابني بسبب احلوادث املرورية

11511عدد املتوفني بسبب احلوادث املرورية

فوق  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  تبني  �شبريمان  ارتباط  معامل  وبا�شتخدام   
اإح�شائية،  دللة  وذات   ) معنوية0.05  م�شتوى  )0.573(،)عند  قيمتها  املتو�شطة 
بني عدد احلوادث املرورية وعدد امل�شابني يف هذه احلوادث، كذلك توجد عالقة 
طردية قوية قيمتها )0.789(، )عند م�شتوى معنوية0.01( وذات دللة اإح�شائية 
بني عدد احلوادث املرورية وعدد املتوفني يف هذه احلوادث. كذلك من العالقات 
معنوية  م�شتوى  )عند  قيمتها)0.867(،  قوية  طردية  عالقة  وجود  ظهرت  التي 
0.01( وذات دللة اإح�شائيًة بني عدد امل�شابني وعدد املتوفني ب�شبب احلوادث 

املرورية .                                                       
 

3-3-3 : مؤشرات خطورة حوادث المرور في المملكة العربية السعودية: 
وبا�شتخدام بيانات اجلدول رقم )19( ل�شتخراج املوؤ�شرات امل�شار اإليها يف �شفحة 

رقم)3(.
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جدول رقم 19 
 بيانات استخراج مؤشرات خطورة الحوادث المرورية 

 في المملكة العربية السعودية عن عام 2006م

العـــــــددالبيــــــــــان

25163000 تقدير عدد السكان*

5309393 تقدير عدد املركبات

296015 عدد احلوادث املرورية

35260 عدد املصابني

5946 عدد املتوفني

المصدر :  اإلدارة العامة المرور،  شعبة اإلحصاء، 2006م . 
* :  تقدير بناًء على معدل النمو السنوي.  

      
 وملعرفة مدى درجة خطورة حوادث ال�شيارات يف اململكة على اأ�شا�س موؤ�شر ن�شبة 
عدد املتوفني اإىل عدد امل�شابني يف تلك احلوادث ، في�شل هذا املوؤ�شر يف اململكة 
اإىل )0.169(. اأما اإذا ح�شب املوؤ�شر على اأ�شا�س عدد امل�شابني يف حوادث املرور اإىل 
عدد احلوادث املرورية ، فيت�شح اأن هذا املوؤ�شر على م�شتوى جميع مناطق اململكة 
ي�شل اإىل حوايل 119 م�شابًا وحوايل 20 حالة وفاة لكل 1000 حادث مروري. ولكل 
100000 ن�شمة من �شكان اململكة العربية ال�شعودية فاإنه ي�شيبهم حوايل 1176 

حادث مروري يف ال�شنة، ينتج عنها 140 م�شابًا تقريبًا ، وحوايل 24 من القتلى. 
وبتحليل اإح�شائيات احلوادث املرورية يف اململكة عام 1426هـ)2006م( ، فاإن عدد 
امل�شابني ب�شبب حوادث املرور لكل 10000 �شيارة و�شل اإىل ما يقارب 66 م�شابًا، 
وعدد  املتوفني ب�شبب حوادث املرور لكل 10000 �شيارة حوايل 11 قتيل. واملوؤ�شرات 
ال�شابقة تعد موؤ�شرات مرتفعة اإذا ما قورنت بنف�س املوؤ�شرات يف الدول ال�شناعية 
املتقدمة، واجلدول رقم )20( يو�شح مقارنة بني تلكم املوؤ�شرات مع بع�س الدول 

املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية . 
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جدول رقم 20
 مقارنة بين مؤشرات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية

 وبعض الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية 
 

قيمة املؤشـــــــــــــر  في:املؤشــــــــــــــــرم

أمريكاكندا فرنساأملانيابريطانياالسعودية

0.1690.0110.0140.050.0140.013عدد الوفيات إلى عدد املصابني 1

0.121.351.321.321.451.51عدد املصابني ÷ عدد حوادث املرور2

0.02010.020.0190.0660.020.02عدد املتوفني  ÷ عدد حوادث املرور3

140.13542.20600.92259.41705.921119.7عدد املصابني لكل 100 ألف نسمة4

23.636.048.4813.019.7814.68عدد املتوفني  لكل 100 ألف نسمة 5

66.41114.81106.3348.13127.14150.72عدد املصابني لكل 10 آالف سيارة6

11.201.281.502.421.761.98عدد املتوفني  لكل 10 آالف سيارة7

 امل�شدر:
   Statistics Of Road Traffic Accidents ،1999 -1 

  Road Accidents ، GB :1999 -2 

 Transport Statistics ، GB ،2000 -3

 Statistics Of Road Traffic Accidents ،2003 -4 

 5-  جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، العدد 15، 2006م.     
6-  وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، 1426هـ)2006م(.

ومن اجلدول رقم )20( جند اأن املوؤ�شر الأول يف اململكة العربية ال�شعودية يفوق 
نظريه يف بريطانيا واأملانيا وكندا واأمريكا باأكرث من 12 مثاًل. اأما بالن�شبة للموؤ�شر 
اخلام�س فهو يفوق نظريه يف باقي الدول الأخرى يف اجلدول . اأما املوؤ�شر ال�شابع، 
فاإنه تقريبًا يف اململكة العربية ال�شعودية اأكرث من 5 اأمثال نف�س املوؤ�شر يف كل الدول 

الأخرى يف اجلدول. والأ�شكال )20( و )21( و )22( تو�شح هذه املقارنة.
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3-4-1 : الحوادث المرورية في سلطنة ُعمـــان:
 تاأتي �شلطنة ُعمان من حيث امل�شاحة بالن�شبة لدول جمل�س التعاون يف املرتبة 
اململكة  م�شاحة  بعد  التعاون(  جمل�س  دول  م�شاحة  جملة  من   12.77%( الثانية 
2007م(.  % )اخلريف،   76 التح�شر فيها نحو  ن�شبة  ، وتبلغ  ال�شعودية  العربية 
% تقريبًا من جملة عدد ال�شكان ، وهم ي�شكلون نحو  وي�شكل الوافدون ن�شبة 25 
 ، الإح�شائية  الن�شرة   ، التعاون  ال�شلطنة) جمل�س  العاملة يف  القوى  % من   70

2006م(. وتبلغ الكثافة ال�شكانية نحو 11 ن�شمة لكل كيلومرت مربع. وال�شلطنة 
اخلايل  الربع  ل�شحراء  امتداد  هي  التي  تلك  خا�شة  �شحراوية،  مناطق  ت�شم 
وهي املناطق املجاورة لكل من اململكة العربية ال�شعودية ودولة الإمارات العربية 
يف  القرى  تربط  التي  الطرق  من  الكثري  وجند  1990م(.  ال�شمري،   ( املتحدة 
اأحد  تكون  واخلطرة  الوعرة  اجلبلية  الطرق  وهذه   ، املرتفعة  واملناطق  اجلبال 
العوامل التي ترفع من عدد احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من �شحايا . ففي 
عام 2001م بلغ عدد حوادث تدهور ال�شيارات من الأماكن املرتفعة اأكرث من 1500 
حادث مروري)حوايل12% من جملة عدد احلوادث يف ذلك العام(، ويف نف�س 
www.( العام اأي�شًا مت ت�شجيل نحو 49 األف �شيارة جديدة يف اإدارة املرور الُعمانية
 % traffic.gov.om/traffic/traffic15.html (  وبذلك اأرتفع عدد املركبات نحو17 

عما كانت عليه يف عام 1999م . فبلغت ملكية ال�شيارة حوايل 210 �شيارة لكل األف 
ن�شمة. ثم يف عام 2006م ارتفع عدد ال�شيارات لي�شل لأكرث من 548 األف مركبة 
وارتفع معها معدل ملكية ال�شيارة لي�شل اإىل نحو 220 �شيارة لكل األف ن�شمة . ويف 
ظل الرتفاع ال�شنوي يف عدد املركبات ، ارتفع عدد املخالفات املرورية لي�شل يف 
عام 2003م حوايل 409 األف خمالفة مرورية بزيادة حوايل 109 % عن عام 1997م 
)www.rop.gov.om/arabic/news.asp?catgid=6 ( . كذلك فاإنه يف عام 2001م 

% عن عام1999م . وظل عدد احلوادث  زاد عدد احلوادث املرورية بحوايل 63 
املرورية يرتفع منذ عام 1988م اإىل عام 2001م مبعدل زيادة �شنوي حوايل%16 
)وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور- الإح�شاء ال�شنوي، 2001م(، اإل اأن عدد 
احلوادث املرورية يف عام 2002م بلغ 9107 حادث مروري مبعدل انخفا�س عن 
% جمل�س التعاون ، الن�شرة الإح�شائية، العدد13(.  ال�شنة ال�شابقة بحوايل 30 
يف  م�شجلة  �شيارة   1000 لكل  2001م  عام  يف  اأنه  املرورية  الإح�شائيات  وت�شري 
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اإدارة املرور ب�شلطنة ُعمان يتم اإلغاء ترخي�س �شري حوايل ثلث هذا العدد )اأي 
تعر�شها حلادث مروري )وزارة  بعد  ب�شبب عدم �شالحيتها  �شيارة(   294 نحو 
الداخلية ، الإدارة العامة للمرور- الإح�شاء ال�شنوي، 2001م(. وجاء يف تقرير 
املكتب الإقليمي ملنظمة ال�شحة العاملية لإقليم �شرق املتو�شط)اإمرو( اأن �شلطنة 
ُعمان واحدة من اأكرب الدول يف عدد وفيات حوادث املرور على م�شتوى منطقة 
�شرق املتو�شط)جريدة احلياة، العدد14999، 2004م( وتنتهج الأجهزة الأمنية يف 
�شلطنة ُعمان اإ�شرتاتيجية جيدة لل�شالمة املرورية على الطرق للحد من خطورة 
اأنه يف  حوادث املرور . ومن اإح�شائيات وزارة الداخلية ب�شلطنة ُعمان نالحظ 
عام 1998م كان عدد امل�شابني ب�شبب حوادث املرور 7913 م�شابًا ، فارتفع هذا 
العدد يف عام 2001م لي�شل اإىل 9625 م�شابًا ، مبعدل زيادة �شنوية حوايل 5.4 %. 
% من عدد امل�شابني يف حوادث املرور اأعمارهم  ويف عام 2001م كان حوايل 53 
25 �شنة فاأقل. ويف املقابل فاإن عدد الوفيات ب�شبب حوادث املرور انخف�س ب�شكل 

ملحوظ من 614 حالة وفاة يف عام 1998م اإىل 499 حالة وفاة يف عام 2001م، 
% من   42 كان حوايل  2001م  عام  ويف   .%  4.8 �شنوي حوايل  انخفا�س  مبعدل 
املتوفني ب�شبب حوادث املرور اأعمارهم 25 �شنة فاأقل ) وزارة الداخلية، الإدارة 
املتوفني  بلغ عدد  2001م(. ويف عام2005م  ال�شنوي،  الإح�شاء  للمرور-  العامة 
ب�شبب احلوادث املرورية والذين اأعمارهم 25�شنة فاأقل 290 من القتلى ي�شكلون 
نحو 42% من جملة املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية، وي�شكل الذكور منهم حوايل 

% والباقي من الن�شاء. انظر اجلدول رقم)21( وال�شكل رقم)23(.  77

جدول رقم  2 1  عدد المتوفين بسبب الحوادث المرورية في سلطنة ُعمان 
                عام 2005م حسب فئات العمر

            فئات العمر

البيــــان

اجملموعأكبر من 25سنة25 سنة فأقل
الكلي

%اجملموعإناثذكور%اجملموعإناثذكور

2236729042.13376239957.9689عدد املتوفني

 المصدر: بيانات من اإلدارة العامة للمرور، 2006م.
 % : نسبة مئوية من المجموع الكلي. 
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ويف نف�س العام)2005م( بلغت ن�شبة ال�شائقني امل�شرتكني يف احلوادث املرورية 
% من جملة امل�شابني. كما بلغت ن�شبة  واأ�شيبوا باإ�شابات خمتلفة فيها نحو 43 
% من  ال�شائقني امل�شرتكني يف احلوادث املرورية وانتقلوا اإىل رحمة اهلل نحو 35 
جملة عدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية يف ال�شلطنة. كما نالحظ اأن حوايل 
ربع عدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية يف هذه ال�شنة هم من امل�شاة . انظر 

اجلدول رقم)22( وال�شكلني )24( و)25(.

جدول رقم  22  ضحايا الحوادث المرورية في سلطنة ُعمان 
في عام 2005م حسب الجنس

الضحايا

  
البيان

اجملموع املشــــــاةالركـــــــابالســــــائقون
الكلي

إناثذكور%مجموعإناثذكور%مجموعإناثذكور%مجموعإناثذكور

2557295285242.820381199323748.64531165698.650481610املصابون

237624335.31889127940.51353216724.2560129املتوفون

المصدر: شرطة ُعمان السلطانية، اإلدارة العامة للمرور، 2005م.
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شكل رقم 29 : نسب المصابين بسبب الحوادث المرورية 
 في سلطنة ُعمان حسب الجنس في عام 2005م

شكل رقم 25 : نسب المتوفين بسبب الحوادث المرورية في سلطنة ُعمان
حسب الجنس في عام 2005م 

2006م مل يطراأ حت�شن على الو�شع حيث بلغت ن�شبة املتوفني ب�شبب   ويف عام 
احلوادث املرورية واأعمارهم تقل عن 37 �شنة نحو 60.5 % من جملة عدد املتوفني، 
% من جملة عدد  ون�شبة عدد امل�شابني والذين تقل اأعمارهم عن 37 �شنة نحو 68 
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امل�شابني . كما بلغت ن�شبة ال�شائقني امل�شابني يف احلوادث املرورية نحو43 % من 
جملة امل�شابني يف هذه احلوادث ، ون�شبة ال�شائقني املتوفني يف احلوادث املرورية 
% من جملة عدد املتوفني من جراء هذه احلوادث ، اإل اأن ن�شبة املتوفني  نحو 42 
% من جملة عدد املتوفني  من امل�شاة انخف�شت عن ال�شنة ال�شابقة لت�شل نحو 22 

ب�شبب احلوادث املرورية .

3-4-2 : تطور الحوادث المرورية في سلطنة ُعمـان:
والإ�شابات  املرور  حوادث  عدد  يف  التحول  مقدار   )23( رقم  اجلدول  يو�شح   
والوفيات ب�شبب حوادث املرور خالل الأعوام اخلم�شة من عام 2002م اإىل عام 
2006م، حيث يالحظ اأن عدد احلوادث املرورية يف عام 2004م اأنخف�س بن�شبة 

% عن �شنة 2003م، ولكن عدد حوادث املرور بعد ذلك يف عام 2006م  حوايل 7 
% عن �شنة 2005م. اأما عدد امل�شابني يف عام 2003م  ارتفع بن�شبة حوايل 10 
%( ، اإل اأن الالفت للنظر هو  فقد ارتفع بن�شبة طفيفة عن عام 2002م )حوايل1 
ارتفاع عدد املتوفني ب�شبب حوادث املرور يف عام 2003م عن عام 2002م ، حيث 

. % بلغت ن�شبة التحول حوايل 44 

جدول رقم 23  تطور أعداد الحوادث المرورية في سلطنة ُعمان 
 وما نتج عنها من مصابين ومتوفين من عام  2002م إلى عام 2006م 

  

السنة

                  
2006م2005م2004م2003م2002مالبيـــــــان

النسبة املئوية ملقدار 
التحول 

2006م2005م2004م2003م

6.7- 2.3- 91071019794609247986912.07.2عدد حوادث املرور

0.3313.4- 1.5- 7907673566366658754814.8عدد املصابني

- 10.28.21.2- 5805786376896810.34عدد املتوفني

المصدر: 
1- �شرطة ُعمان ال�شلطانية ، الإدارة العامة للمرور، 2001م ، 2007م .

2- جمل�س التعاون ، الن�شرة الإح�شائية، الأعداد من 5 اإىل 15. 
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  www.traffic.gov.om/traffic/traffic15.html 3- املوقع

 www.rop.gov.om/arabic/default.asp 4- املوقع

www.rop.gov.om/arabic/news.asp?catgid= 5- املوقع

 وال�شكل رقم )26( يو�شح مقارنة بني اأعداد احلوادث املرورية وما ينتج عنها من 
اإ�شابات يف �شلطنة ُعمان خالل الفرتة 2002م – 2006م. حيث يالحظ اأن اأعداد 
احلوادث املرورية وعدد امل�شابني يف عامي 2004م و 2005م انخف�شت عن عام 

2003م، ولكنها ارتفعت مرة اأخرى يف عام 2006م.

شكل رقم 26  تطور أعداد الحوادث المرورية وعدد المصابين 
في سلطنة ُعمان من عام 2002م إلى عام 2006م

  اأما ال�شكل رقم)27( فيو�شح تطور اأعداد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية خالل 
الفرتة 2002م – 2006م ، حيث يالحظ اأن عدد املتوفني يف عامي 2004م و 2005م 
ارتفع ب�شكل وا�شح عن عام 2003م، ولكن بداأ هذا العدد يف عام 2006م ينخف�س 

عن العام ال�شابق له. 
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شكل رقم 27  
 تطور أعداد المتوفين بسبب الحوادث المرورية

 في سلطنة ُعمان من عام 2002م إلى عام 2006م

اأن    ومن حتليل بيانات اجلدول رقم)23( خالل الفرتة 2002م- 2006م، جند 
%، ويرتفع عدد امل�شابني  عدد احلوادث املرورية يرتفع مبعدل �شنوي حوايل 2.3 
 %  2.8 بحوايل  الفرتة  نف�س  خالل  املرورية  احلوادث  ب�شبب  املتوفني  وعدد 
و3.5% �شنويًا على التوايل ، اإ�شافة اإىل اأن عدد املركبات يرتفع �شنويًا مبعدل 
نحو 5.9%. وعلى ذلك ميكن تقدير عدد كل من احلوادث املرورية وامل�شابني 

واملتوفني بحلول عام 2015م كما هو مو�شح يف اجلدول رقم)24(.
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جدول رقم 24 
 تقدير عدد الحوادث المرورية ونتائجها في سلطنة ُعمان في عام 2015م 

العـــــددالبيــــــــان

999360عدد املركبات

11912عدد احلوادث املرورية

9450عدد املصابني بسبب احلوادث املرورية

896عدد املتوفني بسبب احلوادث املرورية

3-4-3 : مؤشرات خطورة حوادث المرور في سلطنة ُعمـان: 
وحل�شاب موؤ�شرات خطورة احلوادث املرورية يف �شلطنة ُعمان ، فقد مت ا�شتخدام 
بيانات اجلدول رقم)25( ل�شتخراج املوؤ�شرات التي مت الإ�شارة اإليها يف �شفحة 

رقم )3(.

جدول رقم 25
 بيانات استخراج مؤشرات خطورة الحوادث المرورية 

 في سلطنة ُعمان عن عام 2006م

العـــــددالبيــــــان

2611000 تقدير عدد السكان*

652750 تقدير عدد املركبات

9869 عدد احلوادث املرورية

7548 عدد املصابني

681 عدد املتوفني

 امل�شدر:  �شرطة ُعمان ال�شلطانية، الإدارة العامة املرور، 2006م. 
* :  تقدير بناًء على معدل النمو ال�شنوي.        
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وبالن�شبة ملوؤ�شرات خطورة احلوادث املرورية يف �شلطنة ُعمان ، فاإن موؤ�شر عدد 
املتوفني اإىل عدد امل�شابني يف حوادث املرور ي�شل اإىل حوايل 0.09، ولكل 1000 
 765 وفاة، وحوايل  69 حالة  ينتج عنها حوايل  ُعمان  �شلطنة  حادث مروري يف 
 393 يتعر�شون حلوايل  فاإنه  ال�شكان  ن�شمة من  األف   100 لكل  اأنه  م�شاب. كما 
حادث مروري يف ال�شنة، ينتج عنها حوايل 301 م�شاب وحوايل 27 حالة وفاة. 
وبلغ عدد امل�شابني وعدد املتوفني ب�شبب حوادث املرور لكل 10000 �شيارة حوايل 

138 فردًا، وحوايل 12 فردًا على الرتتيب . 

جدول رقم 26 مقارنة بين مؤشرات الحوادث المرورية في سلطنة ُعمان
  وبعض الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية  

املؤشـــــــرم
قيمة املؤشـــــــــــر  في  :

أمريكاكندا فرنساأملانيابريطانياُعمان

0.0900.0110.0140.050.0140.013عدد الوفيات إلى عدد املصابني 1

0.7641.351.321.321.451.51عدد املصابني ÷ عدد حوادث املرور2

0.0690.020.0190.0660.020.02عدد املتوفني  ÷ عدد حوادث املرور3

300.86542.20600.92259.41705.921119.7عدد املصابني لكل 100 ألف نسمة4

27.146.048.4813.019.7814.68عدد املتوفني  لكل 100 ألف نسمة 5

137.51114.81106.3348.13127.14150.72عدد املصابني لكل 10 آالف سيارة6

12.411.281.502.421.761.98عدد املتوفني  لكل 10 آالف سيارة7

 امل�شدر:
 Statistics Of Road Traffic Accidents ،1999 -1

   Road Accidents ،GB :1999 -2
  Transport Statistics، GB ،2000 -3

 Statistics Of Road Traffic Accidents ،2003 -4
5-   جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، العدد 15، 2006م .

 www.rop.gov.om/arabic/default.asp 6- املوقع
www.rop.gov.om/arabic/news.asp?catgid=6 7- املوقع
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 8- �شرطة ُعمان ال�شلطانية، الإدارة العامة للمرور، 2007م. 
ومن اجلدول رقم )26( نالحظ اأن املوؤ�شر الأول يف �شلطنة ُعمان اأكرث من 6 اأمثال 
نظريه يف كل من بريطانيا واأملانيا وكندا واأمريكا. واملوؤ�شر الثالث يزيد اأكرث من 
ثالثة اأمثال نظريه يف كل من بريطانيا واأملانيا وكندا واأمريكا . واملوؤ�شر اخلام�س 
فهو يفوق بكثري نظريه يف باقي الدول الأخرى باجلدول. اأما املوؤ�شر ال�شابع فهو 
اأكرث من خم�شة اأمثال نظريه يف فرن�شا، وهو اأكرث من 6 اأمثال تقريبًا من نظريه 
يف كل من بريطانيا واأملانيا وكندا واأمريكا . والأ�شكال )28( و )29( و )30( و )31( 

تو�شح هذه املقارنة .    
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3-5-1 : الحوادث المرورية في دولة قطر:
 ت�شهد دولة قطر منوًا ح�شاريًا مت�شارعًا م�شتمرًا. ونتيجة للزيادة الطبيعية ال�شنوية 
يف عدد ال�شكان والتي ت�شل اإىل نحو 3.1% )اخلريف، 2007م، اإ�شافة اإىل تدفق 
الأيدي  جملة  من   %  57 نحو  اإىل  ن�شبتها  و�شلت  والتي  الوافدة  العاملة  الأيدي 
العاملة يف الدولة )جمل�س التعاون ـ الن�شرة الإح�شائية، العدد15(، نالحظ اأن 
اأعداد ال�شيارات ترتفع �شنة بعد اأخرى، ففي عام 1991م كان عدد املركبات حوايل 
180 األف مركبة، ثم يف عام 2002م قفز هذا العدد اإىل حوايل 365 األف مركبة 

بزيادة حوايل29 % عن عام 1982م، اأي مبعدل زيادة �شنوية حوايل 9 % )الكواري، 
2003م(. ثم يف عام 2004م بلغ عدد املركبات اأكرث من 406 األف مركبة. وترتب 

على ذلك ارتفاع يف معدل ملكية ال�شيارة، ففي عام 1976م كانت ملكية ال�شيارة 
حوايل 23 �شيارة لكل 1000ن�شمة، ثم ارتفعت يف عام 1980م اإىل حوايل33 �شيارة 
لكل1000ن�شمة ) حممد، 2003م(، ثم اأ�شبحت يف عام 2002م حوايل 530 �شيارة 
لكل 1000 ن�شمة من ال�شكان ، ثم اأ�شبحت ملكية ال�شيارة يف عام 2004م نحو 537 
�شيارة لكل 1000ن�شمة. ثم اأ�شبح هذا املعدل يف عام 2006م نحو 497 �شيارة لكل 

1000ن�شمة. 

ومما ل �شك فيه اأن زيادة اأعداد ال�شيارات هو اأحد العوامل التي تعمل على زيادة 
اأعداد احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من تلفيات واإ�شابات ووفيات، ففي عام 
2002م �شجلت حوادث املرور زيادة حوايل 29 % عن عام 1998م. ومن اإح�شائيات 

% من مرتكبي حوادث املرور يف عامي 2000م و2001م  املرور يتبني اأن حوايل78 
عام  ويف  2003م(.  الكواري،   ( �شنة  و40   18 بني  اأعمارهم  تقع  الذين  من  هم 
1986م اأجرت جامعة قطر درا�شة عن احلوادث املرورية خالل �شنة واحدة، تبني 

 2054 اأن عدد امل�شابني يف حوادث ال�شري بلغ يف هذه ال�شنة  من هذه الدرا�شة 
فردًا، توفى منهم على الفور يف مكان احلادث 51 فردًا، وتويف  14 فردًا اأثناء نقلهم 
للم�شت�شفيات، وتوفى 19 فردًا داخل امل�شت�شفيات اأثناء تلقي العالج )عبد الرحيم، 
وال�شمري، 2002م. اأي اأن حوايل 4 % من امل�شابني يف حوادث املرور يف هذا العام 
حتولوا من قائمة امل�شابني اإىل قائمة املتوفني . ويف عام 1989م بلغ عدد الوفيات 
ب�شبب حوادث املرور 101 حالة وفاة ، اإ�شافة اإىل 1578م�شابًا ، حيث تبني اأن اأكرث 
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% منهم اإ�شابتهم بليغة )WWW.ALWTAN-NEWS.COM (. وقامت  من 60 
درا�شة بتحليل حوادث املرور ونتائجها خالل عقدين من الزمان يف دولة قطر 
ات�شح منها اأن متو�شط عدد الإ�شابات ومتو�شط عدد الوفيات خالل الفرتة من 
عام 1981م اإىل عام 1991م بلغ 1627 و 109 �شخ�شًا على التوايل ، ومتو�شط عدد 
الإ�شابات ومتو�شط عدد الوفيات خالل الفرتة من عام 1992م اإىل عام 2002م 
بلغ 1452 و 110 �شخ�شًا على التوايل )الكواري ، 2003م(. واجلدول رقم )27( 

يو�شح حتليل نتائج حوادث املرور خالل هاتني الفرتتني.

جدول رقم 27 
نتائج الحوادث المرورية في دولة قطر خالل عقدين من الزمان 

                                 الضحايا

الفترة الزمنية

الـــوفيــــــاتاإلصــــــابات

اجملموعبليغةبسيطة 
املتوسط 
اجملموعالسنوي

املتوسط 
السنوي

1981909371721626516271085109م – 1991م

1992864958671451614521098110م – 2002م

امل�شدر: الكواري، 2003م.

 ويفيد تقرير من وزارة ال�شحة بدولة قطر اأن احلوادث املرورية هي ال�شبب الثاين 
للوفاة بني ال�شكان بعد اأمرا�س القلب . كما اأن 14 % من جملة املتوفني يف احلوادث 

 . )www.hmc.org.qa/hmc/health/30th/13.htm( املرورية هم من الن�شاء
   

3-5-2: تطور الحوادث المرورية في دولـة قطــر: 
يو�شح اجلدول رقم )28( مقدار التحول يف عدد حوادث املرور والإ�شابات والوفيات 
2006م،  اإىل عام  2002م  ب�شبب حوادث املرور خالل الأعوام اخلم�شة من عام 
حيث يالحظ اأن هناك ارتفاع م�شتمر يف عدد احلوادث املرورية ، خا�شة يف �شنة 
% ومعها ارتفع اأي�شًا  2006م، حيث ارتفع عددها عن عام 2005م بحوايل 115 

عدد املتوفني. وب�شكل عام يالحظ اأن عام 2006م ات�شف بن�شب حتول مرتفعة . 
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جدول رقم 28  تطور أعداد الحوادث المرورية في دولة قطر 
 وما نتج عنها من مصابين ومتوفين من عام 2002م إلى عام 2006م 

السنة

                   
2006م2005م2004م2003م2002مالبيان

النسبة املئوية ملقدار 
التحول 

2006م2005م2004م2003م

6855076313801609611620633611.35.119.9114.7عدد حوادث املرور

6.210.18.2- 141812911371150916339.0عدد املصابني

11415016420627031.69.325.631.1عدد املتوفني

امل�شدر:  
1- جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، الأعداد من 5 اإىل 15. 

2- الكواري، 2003م.

3- املجموعة الإح�شائية ال�شنوية، العدد 24، 2004م. 

4- وزارة الداخلية، الإدارة العامة لالأمن العام، اإدارة املرور والدوريات، 2007م. 

وال�شكالن )32( و)33( يو�شحان تطور اأعداد احلوادث املرورية وعدد امل�شابني 
وعدد املتوفني ب�شبب هذه احلوادث خالل الفرتة 2001م – 2006م.

شكل رقم 32  تطور أعداد الحوادث المرورية في دولة قطر 
من عام 2002م إلى عام 2006م
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شكل رقم  2
3  أعداد المصابين والمتوفين بسبب الحوادث المرورية 

 في دولة قطر من عام 2002م إلى عام 2006م

 ومن اأهم العالقات الإح�شائية التي ظهرت بني متغريات احلوادث املرورية بعد 
قيمتها  قوية  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  �شبريمان،  ارتباط  معامل  ا�شتخدام 
)0.788(، )عند م�شتوى معنوية0.01( وذات دللة اإح�شائية، بني عدد احلوادث 

ارتباط طردية  املرورية وعدد امل�شابني يف هذه احلوادث، كذلك توجد عالقة 
قوية قيمتها )0.93(، )عند م�شتوى معنوية0.01( وذات دللة اإح�شائية بني عدد 
احلوادث املرورية وعدد املتوفني يف هذه احلوادث . كذلك من العالقات التي ظهرت 
وجود عالقة ارتباط طردية قوية قيمتها)0.849(، )عند م�شتوى معنوية 0.01( 
وذات دللة اإح�شائيًة بني عدد امل�شابني وعدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية . 
ومن اجلدول رقم)28( يت�شح اأن احلوادث املرورية يف دولة قطر خالل ال�شنوات 
املا�شية تزيد يف املتو�شط مبعدل �شنوي 40 % تقريبًا . كما اأن عدد امل�شابني يزيد 
يف املتو�شط مبعدل �شنوي 3 % وعدد املتوفني يزيد يف املتو�شط بنحو 27 % �شنويًا. 
%، وعلى ذلك ميكن اإعطاء  كما اأن عدد املركبات يرتفع �شنويًا مبعدل نحو 6.8 
�شورة عما �شيكون عليه احلال يف عام 2015م ، واجلدول رقم)29( يعطي �شورة 

عن تقدير عدد احلوادث املرورية وعدد امل�شابني وعدد املتوفني.
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جدول رقم 29 تقدير عدد الحوادث المرورية ونتائجها
 في دولة قطر في عام 2015م

العددالبيـــــــان

660114عدد املركبات

949146عدد احلوادث املرورية

2074عدد املصابني بسبب احلوادث املرورية

926عدد املتوفني بسبب احلوادث املرورية

3-5-2: مؤشرات خطورة حوادث المرور في دولة قطر: 
   وبا�شتخدام بيانات اجلدول رقم)30( ل�شتخراج املوؤ�شرات امل�شار اإليها يف �شفحة 

رقم)3(.

جدول رقم 30  بيانات استخراج مؤشرات خطورة الحوادث المرورية 
في دولة قطر عن عام 2006م

العددالبيـــــــــان

824000 تقدير عدد السكان*

409500 تقدير عدد املركبات

206336 عدد احلوادث املرورية

1633 عدد املصابني

270 عدد املتوفني

امل�شدر: بيانات من الإدارة العامة لالأمن العام، اإدارة املرور والدوريات، دولة قطر، 2006م. 
* :  تقدير بناًء على معدل النمو ال�شنوي. 
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عدد  موؤ�شر  فاإن  قطر،  دولة  يف  املرورية  احلوادث  خطورة  ملوؤ�شرات  وبالن�شبة   
املتوفني اإىل عدد امل�شابني يف حوادث املرور ي�شل اإىل حوايل 0.17، ولكل 1000 
حادث مروري يف قطر ينتج عنها حوايل 2 حالة وفاة، وحوايل 8 جرحى. كما اأنه 
لكل 100 األف ن�شمة من ال�شكان فاإنهم يتعر�شون لأكرث من 25 األف حادث مروري، 
ينتج عنها حوايل 198م�شاب وحوايل 33 حالة وفاة ، وبلغ عدد امل�شابني وعدد 
املتوفني ب�شبب حوادث املرور لكل 10000 �شيارة حوايل 40 فردًا، وحوايل 7 اأفراد 
على الرتتيب . واجلدول رقم )31( يقارن بني موؤ�شرات حوادث املرور يف دولـة قطر 

وبع�س الدول الأخرى.

جدول رقم 31  مقارنة بين مؤشرات الحوادث المرورية في قطر
وبعض الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية  

املؤشــــــــــرم
قيمة املؤشــــــــــــر  في  :

أمريكاكندا فرنساأملانيابريطانياقطـــر

0.1650.0110.0140.050.0140.013عدد الوفيات إلى عدد املصابني 1

0.00791.351.321.321.451.51عدد املصابني ÷ عدد حوادث املرور2

0.00130.020.0190.0660.020.02عدد املتوفني  ÷ عدد حوادث املرور3

198.18542.20600.92259.41705.921119.7عدد املصابني لكل 100 ألف نسمة4

32.776.048.4813.019.7814.68عدد املتوفني  لكل 100 ألف نسمة 5

39.88114.81106.3348.13127.14150.72عدد املصابني لكل 10 آالف سيارة6

6.591.281.502.421.761.98عدد املتوفني  لكل 10 آالف سيارة7

 امل�شدر:
 Statistics Of Road Traffic Accidents،1999  -1

  Road Accidents، GB :1999  -2

 Transport Statistics، GB ،2000  -3

 Statistics Of Road Traffic Accidents  2003 -4 

5- جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، العدد 15، 2006م.

6- وزارة الداخلية، الإدارة العامة لالأمن العام، اإدارة املرور والدوريات، 2007م. 
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 ومن اجلدول رقم )31( نالحظ اأن املوؤ�شر الأول يف دولة قطـــر اأكرث من 16 مثل 
نظريه يف كل من بريطانيا واأملانيا وكندا واأمريكا . اأما املوؤ�شر اخلام�س فهو يفوق 
ال�شابع فهو  واملوؤ�شر  املذكورة يف اجلدول.  الأخرى  الدول  باقي  بكثري نظريه يف 
تقريبًا ثالثة اأمثال نظريه اأو اأكرث يف باقي الدول الأخرى يف اجلدول. والأ�شكال 

)34( و )35( و )36( تو�شح هذه املقارنة.
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3-6-1: الحوادث المرورية في دولة الكويت: 
فيها  الفرد  دخل  يرتفع  حيث   ، الغنية  النامية  الدول  من  الكويت  دولة  تعد   
لي�شل اإىل نحو 18700 دولر �شنويًا، وهو يفوق املعدل العاملي بكثري )7140 دولر 

�شنويًا(.

)اخلريف، 2003م(. ونتيجة ملا ت�شهده الكويت من حت�شر ونه�شة عمرانية، مع 
وارتفاع  �شنويًا،   %  1.8 اإىل حوايل  و�شل  الذي  ال�شكاين  النمو  معدل  ارتفاع يف 
% من جملة الأيدي العاملة  ن�شبة الأيدي العاملة الوافدة والتي بلغت حوايل 82 

يف الدولة.

 فقد ت�شافرت هذه العوامل وغريها يف ارتفاع ملكية ال�شيارة ، واإن ظلت خالل 
الفرتة من عام 2002م اإىل عام 2004م �شبه ثابتة تقريبًا وتقدر بحوايل 400 �شيارة 
لكل األف ن�شمة )جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، العدد15 (، حيث كانت يف 

عام 1981م حوايل �شيارة لكل 3 اأ�شخا�س.

)العتيبي، 1983م(. وخالل 10�شنوات)1971م - 1981م( و�شل عدد احلوادث 
األف   32 نتج عنها حوايل  مروريًا  األف حادثًا   163 نحو  الفرتة  املرورية يف هذه 
 11% اأن حوايل  1983م(. وبينت درا�شة  3000 قتيل )الوزان،  واأكرث من  اإ�شابة 
ال�شوئية  الإ�شارة  جتاوز  ب�شبب  وقعت  الكويت  دولة  يف  املرورية  احلوادث  من 
للمرور  العامة  الإدارة  وقامت  1994م(.  العدد11،  ال�شالمة،  احلمراء)جملة 
بالكويت بعمل درا�شة عن احلوادث املرورية التي وقعت قبل �شدور قانون املرور 
اجلديد الذي بداأ تطبيقه يف عام 1976م، تبني من هذه الدرا�شة اأن ال�شباب الذين 
اأعمارهم ما بني  15و 29 �شنة قد ت�شببوا يف حدوث حوايل 52 % من جملة احلوادث 
املرورية. ويف درا�شة اأخرى قامت بها جامعة الكويت حيث تبني اأن حوايل 60% 
و 25�شنة قد مت �شحب رخ�س  من عينة الدرا�شة والذين ترتاوح اأعمارهم بني 19 
قيادة ال�شيارة منهم ب�شبب قيادتهم ال�شيارات ب�شورة خطرة. واأ�شارت درا�شة 
 34 اأعمارهم عن  وتقل  املرورية  احلوادث  ب�شبب  املتوفني  ن�شبة  اأن  اإىل  اأخرى 
�شنة بلغت حوايل %57 من جملة عدد املتوفني ب�شبب هذه احلوادث ، واأن قائدي 
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ال�شيارات اخلطرين هم الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18و25�شنة )جملة النقل 
العام، العدد50 ، 1985م(.ويف درا�شة) عبد الرحيم ، وال�شمري، 2002م( تبني 
اأن متو�شط عدد احلوادث املرورية يف الكويت خالل الفرتة 1984م – 2000م بلغ 
حوايل 696 حادثًا مروريًا يف ال�شنة، نتج عن هذه احلوادث حوايل 390 اإ�شابة 
بليغة ونحو 33 حالة وفاة �شنويًا ، كما اأن اأكرب عدد من الوفيات كان يف الفئة 
% من امل�شابني يف هذه احلوادث  العمرية من 21 اإىل 30 �شنة ، واأن اأكرث من 35 

قد اأ�شيبوا بعجز اأقعدهم عن مزاولة اأعمالهم . 

3-6-2: تطور أعداد الحوادث المرورية في دولة الكويت: 
اأعداد  تناق�س  2004م  و  2003م  عامي  يف  اأنه  رقم)32(  اجلدول  من  يت�شح   
امل�شابني  ب�شبب احلوادث املرورية عن عام 2002م. اأما اأعداد املتوفني ب�شبب 
احلوادث املرورية فهي يف زيادة �شنة بعد اأخرى. انظر اجلدول رقم)32( وال�شكل 

رقم)37(، وال�شكل رقم)38(. 

جدول رقم 32 
تطور الحوادث المرورية في دولة الكويت 

 وما نتج عنها من مصابين ومتوفين من عام 2002م إلى عام 2006م

                    السنة
        

البيـــــــان
2006م2005م2004م2003م2002م

النسبة املئوية ملقدار التحول

2006م2005م2004م2003م

376504537654878562356041020.5220.942.477.42 عدد حوادث املرور

- 4.731.16- 38.14- 2249133282486385340.77 عدد املصابني

31537239845146018.106.9913.322.00 عدد املتوفني

امل�شدر: اإدارة تنظيم املرور،  الكويت، 2007م.                                                 
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شكل رقم 37  تطور أعداد الحوادث المرورية في دولة الكويت
من عام 2002م إلى عام 2006م

شكل رقم 38  تطور أعداد المصابين والمتوفين بسبب الحوادث المرورية في دولة الكويت من عام 
2002م إلى عام 2006م   
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وبا�شتخدام معامل ارتباط �شبريمان وجدت عالقة ارتباط عك�شية فوق املتو�شطة 
وذات دللة اإح�شائية قيمتها )0.65-(، )عند م�شتوى معنوية 0.050( بني عدد 
امل�شابني وعدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية. مبعنى اأنه كلما نق�س عدد 
امل�شابني ب�شبب احلوادث املرورية يف دولة الكويت زاد يف املقابل عدد املتوفني 

ب�شبب هذه احلوادث ، وهذا مما يرفع خطورة احلوادث املرورية .

 وبتحليل عدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية من عام 2003م اإىل عام 2006م 
ح�شب فئات العمر، جند بوجه عام اأن عدد املتوفني الذين اأعمارهم  اأكرب من 
ال�شن  اأن هوؤلء من كبار  ال�شبب  ، ولعل  الثالثني  30 �شنة يزيد عمن هم دون 

الذين ل يتحملون ال�شطدام بال�شيارات فتكون  النتيجة وفاتهم . انظر اجلدول 
رقم)33(، وال�شكل رقم )39(.

جدول رقم 33 تطور أعداد المتوفين بسبب حوادث المرور في دولة الكويت 
من عام 2003م إلى عام 2006م حسب فئات العمر 

م2006 م2005 م2004 م2003 السنة 
فئات العمر 

223 214 209 182 أقل من 30 سنة

237 237 189 190 أكبر من 30 سنة

460 451 398 372 اجملمــــوع

امل�شدر:  اإدارة تنظيم  املرور بدولة الكويت، 2007م.                                                          
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شكل رقم 39  أعداد المتوفين بسبب حوادث المرور في دولة الكويت 
 من عام 2004م إلى عام 2006م حسب فئات العمر

عدد  اأن  جند  الأخرية،  ال�شنوات  يف  خا�شة  رقم)33(  اجلدول  بيانات  ومن   
% �شنويًا، كذلك ترتفع اأعداد امل�شابني  احلوادث املرورية ترتفع بحويل 12.1 
% �شنويًا على التوايل.  واملتوفني ب�شبب احلوادث املرورية بحوايل 1.2 % و 9.2 
% تقريبًا، وعلى ذلك ميكن تقدير  كما اأن عدد املركبات يزيد �شنويًا مبعدل 4.9 
عام  نهاية  يف  ووفيات  اإ�شابات  من  عنها  ينتج  وما  املرورية  احلوادث  اأعداد 

2015م كما يو�شحه اجلدول رقم)34(.

جدول رقم  34  تقدير عدد الحوادث المرورية
 ونتائجها في دولة الكويت في عام 2015م

العــــددالبيـــــــان

1847314عدد املركبات

126196عدد احلوادث املرورية

945عدد املصابني بسبب احلوادث املرورية

841عدد املتوفني بسبب احلوادث املرورية
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3-6-3: مؤشرات خطورة حوادث المرور في دولة الكويت: 
يف  اإليها  امل�شار  املوؤ�شرات  ل�شتخراج  رقم)35(  اجلدول  بيانات  وبا�شتخدام 

�شفحة رقم)3(.

جدول رقم 35 بيانات استخراج مؤشرات خطورة الحوادث المرورية 
 في دولة الكويت عن عام 2006م

العددالبيـــــــان

2762000 تقدير عدد السكان*

1281967 عدد املركبات

60410 عدد احلوادث املرورية 

853 عدد املصابني 

460 عدد املتوفني

                         
   امل�شدر: اإدارة تنظيم املرور، الكويت، 2007م.

   *: تقدير بناًء على معدل النمو ال�شنوي.
 

وبح�شاب موؤ�شرات خطورة حوادث املرور يف دولة الكويت ومقارنتها مبا مياثلها 
جند   ،)36 رقم  املرورية)جدول  ال�شالمة  جمال  يف  املتقدمة  الدول  بع�س  يف 
اأن موؤ�شر عدد املتوفني اإىل عدد امل�شابني حوايل 0.54، واأن هناك حوايل 14 
م�شاب وتقريبًا 8 حالت وفاة  لكل 1000حادث مروري، كما اأن لكل 100 األف 
هذه  عن  وينتج  ال�شنة،  يف  مروري  حادث   2187 حوايل  ن�شيبهم  يكون  ن�شمة 
احلوادث حوايل31 م�شاب وحوايل 17 حالة وفاة، كما بلغ عدد امل�شابني ب�شبب 
احلوادث املرورية لكل 10 اآلف مركبة حوايل 7 م�شابني ، وعدد املتوفني ب�شبب 

احلوادث املرورية لكل 10 اآلف مركبة حوايل 4 حالت وفاة. 
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جدول رقم 36 مقارنة بين مؤشرات الحوادث المرورية في دولة الكويت
 وبعض الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية 

 

املؤشــــــــــرم
قيمة املؤشـــــــــــــر  في:

أمريكاكندا فرنساأملانيابريطانياالكويت

0.5390.0110.0140.050.0140.013عدد الوفيات ÷ عدد املصابني 1

0.0141.351.321.321.451.51عدد املصابني ÷ عدد حوادث املرور2

0.0080.020.0190.0660.020.02عدد املتوفني  ÷ عدد حوادث املرور3

30.88542.20600.92259.41705.921119.7عدد املصابني لكل 100 ألف نسمة4

16.666.048.4813.019.7814.68عدد املتوفني  لكل 100 ألف نسمة 5

6.65114.81106.3348.13127.14150.72عدد املصابني لكل 10 آالف مركبة6

3.591.281.502.421.761.98عدد املتوفني  لكل 10 آالف مركبة7

 امل�شدر:
 Statistics Of Road Traffic Accidents ،1999 -1 

  Road Accidents ،GB :1999 -2 

 Transport Statistics ،GB ،2000 -3

 Statistics Of Road Traffic Accidents ،2003 -4

5-  جمل�س التعاون، الن�شرة الإح�شائية، العدد 15، 2006م.

6- اإدارة تنظيم املرور بدولة الكويت، 2007م.

         
 ومن اجلدول رقم )36( نالحظ اأن املوؤ�شر الأول يف دولة الكويت ي�شل اإىل اأكرث 
من 35 مثل نظريه يف باقي الدول الأخرى يف اجلدول، اأما املوؤ�شر اخلام�س فهو 
يفوق نظريه يف كل من بريطانيا واأملانيا وكندا، اأما املوؤ�شر ال�شابع فهو تقريبًا 
�شعف نظريه يف باقي الدول الأخرى يف اجلدول. والأ�شكال )40( و )41( و )42( 

تو�شح هذه املقارنة. 
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3-7 : مقارنة خطورة الحوادث المرورية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
جمل�س  دول  يف  املرورية  احلوادث  خلطورة  موؤ�شرات  ثالث  اأهم  اأخذنا  اإذا 
الوفيات  عدد  وموؤ�شر  امل�شابني،  عدد  اإىل  الوفيات  عدد  موؤ�شر  وهي:  التعاون، 
اإىل كل 100000 ن�شمة من ال�شكان، وموؤ�شر عدد الوفيات اإىل كل 10000 �شيارة. 

فاجلدول رقم)37( يو�شح املقارنة بني هذه املوؤ�شرات يف دول جمل�س التعاون.

جدول رقم 37  مقارنة ألهم ثالث مؤشرات لخطورة الحوادث المرورية
 في دول مجلس التعاون

الـــــــــدول 
املؤشــــــــــــــــــــــرات

عدد الوفيات
عدد اإلصابات

                  100000 X عدد الوفيات    
 عدد السكان

 10000 X عدد الوفيات   
 عدد السيارات

0.08318.857.81دولة اإلمارات العربية املتحدة

0.02511.792.32مملكة البحرين

0.16923.6311.20اململكة العربية السعودية

0.09027.1412.41سلطنة عمان

0.16532.776.59دولة قطر

0.53916.663.59دولة الكويت

0.17821.817.32متوسط املؤشر بني دول اجمللس

دولة  جاءت  فلقد  الأول  للموؤ�شر  بالن�شبة  اأنه   )37( رقم  اجلدول  من  ويالحظ 
املرتبة  يف  قطر  دولة  جاءت  الثاين  واملوؤ�شر  الأوىل)0.539(.  املرتبة  يف  الكويت 
الأوىل)32.77(. اأما بالن�شبة للموؤ�شر الثالث فلقد جاءت �شلطنة ُعمان يف املرتبة 

الأوىل)12.41(.

وارتفاع املوؤ�شر الأول يف دولة الكويت كما يف اجلدول رقم )37(، ُيف�شر على اأن 
احلوادث املرورية من ال�شدة بحيث تخلف وراءها عددًا كبريًا من املتوفني. ورمبا 
اأعداد  بت�شجيل  العاملية  ال�شحة  منظمة  تو�شية  بتطبيق  تلتزم  الكويت  دولة  اأن 
املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية خالل 30 يومًا من بعد وقوع احلادث املروري، 
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اأو اأن يتم اإ�شعاف �شحايا حوادث املرور بطريقة خاطئة من قبل املتجمهرين حول 
اإىل  املمكنة  بال�شرعة  الإ�شعاف  �شيارات  و�شول  عدم  ب�شبب  اأو  احلادث،  مكان 
مواقع احلوادث املرورية ، اأو اأن امل�شعفني لي�شوا على م�شتوى من اخلربة والدراية 
والتاأهيل بحيث ل ي�شتطيعون تقدمي الرعاية وامل�شاعدة الطبية الالزمة واملمكنة 

يف الوقت احلرج ، مما ُيعجل بوفاة امل�شابني يف مكان احلادث . 

  ومن حيث ارتفاع املوؤ�شر الثاين يف دولة قطر كما يف اجلدول رقم )37(، فلعل 
تف�شري ذلك اأن عدد الوفيات ب�شبب حوادث املرور يفوق الوحدة املعيارية لعدد 
ال�شكان وهي 100000 ن�شمة )ح�شابيًا: تزيد قيمة الك�شر اإذا زادت قيمة الب�شط 
عن قيمة املقام( مما نتج عنه ارتفاع املوؤ�شر، اإ�شافة اإىل عوامل اأخرى من اأهمها 
املروري  الوعي  وقلة  املرورية،  ال�شالمة  بقواعد  الطرق  م�شتخدمي  تقيد  عدم 

املتف�شي ب�شكل عام يف كثري من الدول. 

          اأما املوؤ�شر الثالث يف اجلدول رقم )37(، فريجع ارتفاع هذا املوؤ�شر ل�شلطنة 
ُعمان  ب�شبب ارتفاع عدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية عن الوحدة املعيارية 
لعدد ال�شيارات وهي 10000 �شيارة )ح�شابيًا : تزيد قيمة الك�شر اإذا زادت قيمة 
الب�شط عن قيمة املقام(، وعلى الرغم من قلة عدد ال�شيارات يف �شلطنة ُعمان 
دول  من  اأخرى  دول  املوؤ�شر( عن  لهذا  بالن�شبة  الأوىل  املرتبة  )التي جاءت يف 
اأخرى ، منها ال�شرعة  للتفاعل بني عوامل كثرية  اأنه نتيجة  اإل  التعاون،  جمل�س 
الزائدة للمركبات على الطرق ، والكثافة املرورية العالية على طرق حتتاج اإىل 
ذلك  وغري  اجلبلية،  الطرق  ووعورة   ، املرورية  والرقابة  ال�شيانة  من  الكثري 
ب�شبب حوادث  الوفيات  اأعداد  زيادة  وت�شاعد على  تعمل  التي  العوامل  كثري من 

الطرق.

  وميكن اأن نقف اأمام بيانات اجلدول رقم )37( وقفتني، الوقفة الأوىل هي اأن 
الدول التي كان املوؤ�شر فيها اأقل من القيمة العليا للموؤ�شر، فيمكن تف�شري ذلك 
اإىل تقدم م�شتوى ال�شالمة املرورية يف هذه الدول واإىل ما تقدمه اجلهات املعنية 
باملرور من جهد اإ�شايف يف هذا املجال ، اإ�شافة اإىل ارتفاع الوعي املروري بني 
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نتائجها  تقليل  واإىل  املرورية  يوؤدي بدوره يف احلد من احلوادث  املواطنني مما 
والوقفة   . وم�شاة  وركاب  �شائقني  من  للجميع  اآمنة  الطرق  وجعل  و�شحاياها 
الثانية وهي عك�س الوقفة ال�شابقة متامًا ، فالدول التي كان املوؤ�شر فيها مرتفعًا، 
فاإن ذلك يدل على ما يقابل املواطن من خماطر وما يتعر�س له من اأذى عند 

ا�شتخدامه الطريق .   
         

3-8: مقارنة متوسطات بعض المؤشرات في دول مجلس التعاون مع مؤشرات بعض 
الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية 

اأن الدول املتقدمة يف  اأن نتعر�س لهذه املقارنة ، نكرر ما ذكر �شابقًا من   قبل 
على  املرورية  احلوادث  يف  املتوفني  عدد  لتقليل  ت�شعى  املرورية  ال�شالمة  جمال 
لو  حتى  املتوفني  عدد  تقليل  مبعنى   ، احلوادث  هذه  يف  امل�شابني  عدد  ح�شاب 
زاد عدد امل�شابني ، الذين ميكن تقدمي العالج املنا�شب لهم وتاأهيلهم بعد هذه 
احلوادث ، �شواء كان العالج يف مكان احلادث ، اأو يف امل�شت�شفيات املتخ�ش�شة 
واملجهزة ل�شتقبال م�شابي حوادث ال�شيارات ، وذلك ملا و�شلوا اإليه من تقدم 
بقدر  املرورية  احلوادث  ب�شبب  املتوفني  عدد  تقليل  اإ�شرتاتيجية  واإتباع   ، طبي 
داخل  لل�شالمة  الالزمة  بالحتياطات  الأخذ  الدول عن طريق  الإمكان يف هذه 
من  معهم  ومن  �شائقني  من  الطرق  م�شتخدمي  جلميع  وذلك   ، املركبة  وخارج 

ركاب اأو من امل�شاة .  
        

وباأخذ متو�شطات املوؤ�شرات يف دول جمل�س التعاون املو�شحة يف اجلدول رقم )37( 
املرورية،  ال�شالمة  املتقدمة يف جمال  الأجنبية  الدول  للمقارنة مع بع�س  وذلك 

فاجلدول رقم )38( والأ�شكال من رقم )43( اإىل رقم )45( تو�شح هذه املقارنة.
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جدول رقم 38  مقارنة بين بعض متوسطات مؤشرات خطورة الحوادث المرورية 
في دول مجلس التعاون وبعض الدول األجنبية المتقدمة في مجال السالمة المرورية

املؤشـــــر
قيمة املؤشـــــــر  في :

أمريكاكندا فرنساأملانيابريطانيادول مجلس التعاون 

0.1780.0110.0140.050.0140.013عدد الوفيات إلى عدد املصابني 

21.816.048.4813.019.7814.68عدد املتوفني  لكل 100 ألف نسمة 

7.321.281.502.421.761.98عدد املتوفني  لكل 10 آالف سيارة

 امل�شدر:
 Statistics Of Road Traffic Accidents ،1999 -1

  Road Accidents ،GB :1999 -2

 Transport Statistics ،GB ،2000 -3

 Statistics Of Road Traffic Accidents ،2003 -4

5-  بيانات من اجلداول ال�شابقة.

شكل رقم 43  مقارنة متوسط مؤشر عدد المتوفين إلى عدد المصابين في دول مجلس التعاون مع 
مؤشر بعض الدول األجنبية المتقدمة في مجال السالمة المرورية
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شكل رقم 44  مقارنة متوسط مؤشر عدد المتوفين لكل 100 ألف نسمة في دول مجلس التعاون مع 
مؤشر بعض الدول األجنبية المتقدمة في مجال السالمة المرورية

شكل رقم 45  مقارنة متوسط مؤشر عدد المتوفين لكل 10 آالف سيارة في دول مجلس التعاون مع 
مؤشر بعض الدول األجنبية المتقدمة في مجال السالمة المرورية

     
 ويالحظ من اجلدول رقم )38( اأن اأعلى دولة اأجنبية يف املوؤ�شر الأول هي فرن�شا 
ومتو�شط املوؤ�شر الأول يف دول جمل�س التعاون يزيد عليه باأكرث من ثالثة اأمثال، 
واأن اأقل قيمة للموؤ�شر يف بريطانيا، ومتو�شط املوؤ�شر الأول يف دول جمل�س التعاون 
يزيد عليه باأكرث من 16 مرة. وبالن�شبة للموؤ�شر الثاين فاإن اأعلى دولة اأجنبية فيه 
هي اأمريكا، ومتو�شط املوؤ�شر الثاين يف دول جمل�س التعاون اأكرب منه بحوايل مرة 
دول  يف  الثاين  املوؤ�شر  ومتو�شط  بريطانيا،  يف  املوؤ�شر  لهذا  قيمة  واأقل  ون�شف، 
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جمل�س التعاون يزيد عليه باأكرث من ثالث مرات. وكذلك يف حالة املوؤ�شر الثالث، 
فاإن اأعلى دولة اأجنبية فيه هي فرن�شا ، ومتو�شط املوؤ�شر الثالث يف دول جمل�س 
التعاون يزيد عليه باأكرث من 3 مرات، واأقل دولة اأجنبية يف قيمة املوؤ�شر الثالث 
هي بريطانيا ، ومتو�شط املوؤ�شر الثالث يف دول جمل�س التعاون يزيد عليه باأكرث 

5 مرات.  

من املقارنات ال�شابقة، ن�شتنتج اأن احلوادث املرورية يف دول جمل�س التعاون وما 
ينتج عنها من �شحايا، �شواء كانوا من امل�شابني اأو املتوفني من �شائقي املركبات 
اأو الركاب اأو امل�شاة، رجاًل اأو ن�شاًء، �شبابًا اأو �شيوخًا اأو اأطفاًل  فاإن هذه احلوادث 
اأ�شبحت اأ�شد وطاأة على املجتمعات يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
من احلروب، فحوادث املرور حرب لي�شت ك�شائر احلروب، وذلك اأن احلروب اإن 
قامت ف�شوف تنتهي يف يوم من الأيام، اأما احلوادث املرورية فهي حرب م�شتمرة 
التي  الفتية  بالأيدي  تفتك  حيث  التنمية،  خطط  وتعرقل  الدول،  موارد  تلتهم 
اإ�شابات  اإل  هي عماد الأمة واأداة نه�شتها، ول تخلف احلوادث املرورية ورائها 

وعاهات ووفيات والكثري من الأ�شرار والتلفيات يف املمتلكات العامة واخلا�شة.

 ويف ظل الرتفاع املتزايد لأعداد احلوادث املرورية وما ينتج عنها من م�شابني 
وحالت وفاة ، فيمكن اأن نعر�س ب�شورة خمت�شرة ما تراه هذه الدرا�شة من تطور 
يف اأعداد املركبات وعدد احلوادث املرورية وما ينتج عنها من م�شابني ومتوفني 
مقارنة مبا عليه الو�شع الراهن، فاجلدول رقم)39( يو�شح ما هو الو�شع الراهن 
يف عام 2006م وتقدير ما �شوف يكون عليه احلال يف عام 2015م اإذا ا�شتمر هذا 
الرتفاع يف عدد احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من ارتفاع يف اأعداد امل�شابني 

واملتوفني.
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جدول رقم 39  
مقارنة بين الوضع الراهن وتقدير لما سيكون عليه الحال في عام 2015م

البيــان
      

 الــدول

عدد املتوفنيعدد املصابنيعدد احلوادثعدد املركبات

عام
2006م

عام
2015م

عام
2006م

عام
2015م

عام
2006م

عام
2015م

عام
2006م

عام
2015م

1123742233738370011667610581118278781139اإلمارات

374963712430595221039853452509987145البحرين

530939375552662960154025803526050492594611511السعودية 

65275099936098691191275489450681896ُعمان

40950066011420633694914616332074270926قطر

1281967184731460410126196853945460841الكويت

91523151411186763915316104955932779887832215458  اجملمـــوع

  

عام  وتقديرات  2006م  عامي  يف  ونتائجها  املرورية  احلوادث  عدد  ومبقارنة    
2015م فاإنه يتوقع اأن ت�شل عدد احلوادث املرورية يف عام 2015م يف دول جمل�س 

التعاون لأكرث من 4400حادث مروري يف اليوم الواحد ، بزيادة حوايل 150 % عن 
عام 2006م، وامل�شابون ب�شبب احلوادث املرورية يف دول جمل�س التعاون فيتوقع 
اأن ي�شل عددهم يف عام 2015م اإىل 219 م�شابًا يف اليوم الواحد، بزيادة حوايل 
املرورية  ب�شبب احلوادث  املتوفني  يبلغ عدد  اأن  ويتوقع   ، 2006م  % عن عام   34

يف دول جمل�س التعاون يف عام 2015م حوايل 42 متويف يف اليوم الواحد بزيادة 
% عن عام 2006م، انظر اجلدول رقم 40. حوايل 86 
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عام 2006م

عام 2015م
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جدول رقم 40 
مقارنة بين عدد الحوادث المرورية  وضحاياها  في دول مجلس التعاون

في عام 2006م وتقديرات عام 2015م  

عدد املتوفـــنيعدد املصابيـــــنعدد احلوادث املروريةالبيــــان

عام 2015معام 2006معام 2015معام 2006معام 2015معام 2006م

63915316104955932779887832215458اجملموع في العام

175144121632192342املعدل اليومي

وعلى الرغم من ذلك كله، فاإن رجال املرور واملهتمني بال�شالمة املرورية يف دول 
اأجل املحافظة على �شالمة كل من  التعاون يبذلون جهودًا خمل�شة من  جمل�س 
ال�شنوات  خالل  املرورية  احلوادث  خطورة  موؤ�شرات  فثبات  الطريق،  ي�شتخدم 
ثم  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  عناية  ولول  اجلهود،  هذه  على  وا�شح  دليل  ال�شابقة، 
بعد ذلك �شهر هوؤلء الرجال املخل�شني لرتفعت هذه املوؤ�شرات لدرجات عالية. 
كما اأن لأ�شابيع املرور وعقد الندوات واملوؤمترات اخلا�شة بال�شالمة املرورية بني 
اخلا�شة  القرارات  ومتخذي  املرور  لإدارات  الفعالة  وامل�شاهمة  والآخر  احلني 
باملرور وال�شالمة املرورية يف دول جمل�س التعاون، كان له الأثر الوا�شح يف ن�شر 
اإيجاد الو�شائل الفعالة للحد من احلوادث املرورية  الوعي املروري والعمل على 
اجلهد  من  املزيد  اإىل  احلاجة  هناك  مازال  اأنه  اإل  اخلطرة.  نتائجها  وتقليل 
التعاون،  جمل�س  دول  يف  املرورية  بال�شالمة  املعنية  اجلهات  كافة  بني  والتعاون 

خا�شة واأن العامل الرئي�س لأ�شباب احلوادث املرورية يعود للعن�شر الب�شري. 
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الفصل الرابع

 التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية

 في دول مجلس التعاون 

 ح�شب تقديرات منظمة ال�شحة العاملية يف عام 1980م فاإن التكاليف القت�شادية 
% من الدخل القومي ملعظم دول العامل ، بل قد تزيد  % اإىل 2  حلوادث املرور تبلغ من 1 
القومي،  الدخل  من   % اإىل7  ا�شرتاليا  يف  و�شلت  املثال  �شبيل  فعلى   ، الدول  بع�س  يف 

)�شرف، واحلمادي، 1414هـ / 1994م(.

املتو�شط )اإمرو(  العاملية لإقليم �شرق  الإقليمي ملكتب منظمة ال�شحة  املدير  ويبني 
اأن حكومات دول �شرق املتو�شط تتكبد �شنويًا ب�شبب حوادث املرور نحو 518 بليون دولر، 
)Annuals Of Saudi Medicine، 2004(  وهو ما يعادل جمموع امل�شاعدات الإمنائية التي 

حت�شل عليها دول العامل جمتمعة. وقدر البنك الدويل اخل�شائر التي تكبدتها دول اإقليم 
www.emro.(شرق املتو�شط ب�شبب حوادث املرور يف عام 1999م بنحو 7.5 بليون دولر�

اجلمعية  تقرير  وي�شري  2004م(.   ،1499 العدد  احلياة،  )جريدة   ،)  who.int/predd

ال�شعيد  على  ال�شنوية  املرور  حوادث  خ�شائر  اأن  املرور  حوادث  من  للوقاية  التون�شية 
العاملي تقدر بنحو500 مليار دولر، وهو ما يعادل %1.3 من الناجت املحلي الإجمايل يف 

  .) www.prevention.org.tn (العامل

 ، نامية  دولة  لأي  فاإنه   ، النامية  الدول  نطاق  التعاون يف  دول جمل�س  لوقوع  ونظرًا 
 %  1 نحو  يعادل  خ�شائر  من  عنها  ينتج  وما  املرورية  احلوادث  تكلفة  فاإن  متقدمة  اأو 
حوادث  ب�شبب  تفقد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  فدول   ، القومي  الدخل  من 
املرور نحو األف مليون دولر �شنويًا ، وهو يعادل من 1 اإىل 2.5 % من الدخل القومي لهذه 
الدول )ال�شيف ، وال�شربيني، ومال، 1411هـ / 1990م (،) �شرف، واحلمادي ، 1414هـ 
/ 1994م( .) www.ameinfo.com/news ( ، )www.alwtan.news.com ( ،وهناك مناذج 

ريا�شية كثرية لتقدير التكلفة القت�شادية وح�شاب الفاقد من جراء احلوادث املرورية 
للمتوفني،  وتعوي�شات  امل�شابني  عالج  وم�شاريف  للتلفيات  تكاليف  من  ي�شاحبها  وما 
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يتم فقده  املرورية وما  تكلفة احلوادث  النماذج عند تقدير  الدول هذه  واتخذت بع�س 
ب�شببها.  

وا�شرت�شادًا بالنموذج الربيطاين لتقدير التكلفة القت�شادية املفقودة ب�شبب احلوادث 
املرورية وما ينتج عنها من م�شابني ومتوفني وتقديرات اململكة املغربية لتكلفة احلوادث 
املرورية ) راجع �شفحة رقم 15 و�شفحة رقم 16(، فاإن التكلفة القت�شادية للحوادث 
املرورية وما ينتج عنها من م�شابني ومتوفني يف دول جمل�س التعاون تقدر بنحو 11 مليار 
التعاون  جمل�س  دول  يف  املرورية  احلوادث  بيانات  ح�شب  وذلك  �شنويًا،  اأمريكي  دولر 
عام 2006م )انظر اجلدول رقم 40(، وعلى ذلك فاإن التكلفة ال�شنوية يف دول جمل�س 
% من جملة التكلفة ال�شنوية، اأما ن�شبة  التعاون للحوادث املرورية فقط تقدر بنحو 93.15 
% من جملة التكلفة  تكلفة عالج امل�شابني ب�شبب احلوادث املرورية فتقدر بحوايل 2.36 
ال�شنوية ، ون�شبة تكلفة تعوي�شات املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية فتقدر بحوايل 4.49% 

من جملة التكلفة ال�شنوية، )انظر اجلدول رقم 41 وال�شكل رقم 48(.

جدول رقم 41 
 توزيع نسب تكلفة الحوادث المرورية

 في دول مجلس التعاون 
   

البيــــــــان
تقدير التكلفة 

) مليار دوالر أمريكي (
%

10.21693.15احلوادث املرورية 

0.2592.36املصابون بسبب احلوادث املرورية

0.4934.49املتوفون بسبب احلوادث املرورية 

10.968100اجملمـوع
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شكل رقم 48  
مقارنة بين تقدير تكلفة كل من الحوادث المرورية والمصابين والمتوفين

   في دول مجلس التعاون  
 30.048 حوايل  يوميًا  تفقد  التعاون  جمل�س  دول  فاإن  ال�شابقة  التقديرات  وح�شب    
مليون دولر اأمريكي ب�شبب احلوادث املرورية وما ي�شاحبها من م�شابني ومتوفني ، من 
هذا املبلغ نحو 27.989 مليون دولر اأمريكي يوميًا تكلفة احلوادث املرورية فقط، وحوايل 
املرورية،  احلوادث  ب�شبب  امل�شابني  عالج  تكلفة  يوميًا  اأمريكي  دولر  األف   708.378

ب�شبب  املتوفني  لأ�شر  التعوي�شات  تكلفة  يوميًا  اأمريكي  دولر  مليون   1.351 وحوايل 
كل  فاإن   ، التعاون  دول جمل�س  على  الفاقد  هذا  تق�شيم  اإذا مت  اأما  املرورية.  احلوادث 
دولة من دول املجل�س تفقد حوايل 5.008 مليون دولر اأمريكي يف اليوم ب�شبب احلوادث 

املرورية ونتائجها ، موزعة كالآتي : 
1(حوايل 4.665 مليون دولر اأمريكي يف اليوم الواحد تكلفة احلوادث املرورية . 

احلوادث  ب�شبب  امل�شابني  عالج  تكلفة  يوميًا  اأمريكي  دولر  األف   118 2(حوايل 

املرورية.
املتوفني  لأ�شر  تعوي�شات  تكلفة  الواحد  اليوم  يف  اأمريكي  دولر  األف   225 3(حوايل 

ب�شبب احلوادث املرورية. 
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واجلدول رقم )42( يو�شح توزيع تقدير الفاقد القت�شادي ب�شبب احلوادث املرورية 
ونتائجها يف دول جمل�س التعاون �شنويًا ويوميًا، اإ�شافة اإىل تقدير هذه التكلفة لكل دولة 

من دول جمل�س التعاون. 

جدول رقم 42 
توزيع تقدير تكلفة الحوادث المرورية ونتائجها 

 في دول مجلس التعاون سنويًا ويوميَا

البيــــــان 
تقدير التكلفة بالدوالر األمريكي

في دول مجلس التعاون
 سنوياً ) باملليار (  

في دول مجلس التعاون
يومياً ) باملليون ( 

10.21627.989احلوادث املرورية فقط

0.2590.708عالج وتأهيل املصابني 

0.4931.351تعويضات ألسر املتوفني

10.96830.048احلوادث املرورية ونتائجها

وعدد  امل�شابني  وعدد  املرورية  احلوادث  لعدد  امل�شتقبلية  التوقعات  اإىل  وبالرجوع 
اأن  يتوقع  فاإنه   )40 2015م )انظر اجلدول رقم  ب�شبب هذه احلوادث يف عام  املتوفني 
ت�شل تكلفة احلوادث املرورية وما ينتج عنها من م�شابني ومتوفني يف عام 2015م اإىل 
% تكلفة احلوادث املرورية فقط  نحو 26.822 مليار دولر اأمريكي،  منها حوايل 95.29 
وتاأهيل امل�شابني يف هذه  تكلفة عالج   %  1.29 25.558 مليار دولر(، وحوايل  )حوايل 
% تكلفة تعوي�شات لأ�شر املتوفني   3.42 348 مليون دولر (، وحوايل  احلوادث )حوايل 

ب�شبب احلوادث املرورية) حوايل 916 مليون دولر (.



- 109 -

الفصل الخامس

 

االستراتيجية المقترحة للسالمة المروري

 في دول مجلس التعاون 

5-1: المقدمة: 
لو�شع اإ�شرتاتيجية لرفع م�شتوى ال�شالمة املرورية يف دول جمل�س التعاون، فبداية  
بهدف  التعاون،  جمل�س  دول  يف  املرورية  لل�شالمة  الراهن  الو�شع  درا�شة  يجب 
ال�شتفادة من الإيجابيات احلالية، والبعد عن ال�شلبيات ال�شابقة. ثم عن طريق 
عر�شها  �شبق  التي  املوؤ�شرات  على  والطالع  ونتائجها،  املرورية  احلوادث  حتليل 
والوقوف على مدى ما تتكبده دول جمل�س التعاون من خ�شائر يف الأرواح واملمتلكات، 
ال�شالمة  جمال  يف  املتقدمة  الدول  يف  يناظرها  مبا  املوؤ�شرات  هذه  مقارنة  مع 
املرورية، والأخذ بكل جديد يف هذا املجال ومبا يتالئم مع البيئة يف دول جمل�س 
�شبيل  على  جند  املرور،  حوادث  خطورة  ملوؤ�شرات  ال�شابق  العر�س  فمن  التعاون. 
املثال عند مقارنة متو�شط موؤ�شر عدد الوفيات اإىل عدد امل�شابني يف دول جمل�س 
التعاون مع بع�س الدول الأجنبية، والذي يبلغ نحو0.178 فهو يفوق نظريه يف كل من 
بريطانيا واأملانيا وكندا واأمريكا باأكرث من 12 �شعفًا، واأكرث من ثالثة اأمثال نف�س 
(، وهذا يدل على مدى ما  املوؤ�شر يف فرن�شا )اأنظر جدول رقم 38 وال�شكل رقم 43 
يتعر�س له م�شتخدمو الطرق يف دول جمل�س التعاون من خطورة ب�شبب تعر�شهم 
الكايف يف  امل�شاة بالهتمام  للحوادث املرورية. حيث مل حتظ عملية تنظيم عبور 
دول جمل�س التعاون، خا�شة بالن�شبة لالأطفال امل�شاة عند املدار�س اأو عند املباين 
ال�شكنية املطلة على ال�شوارع الرئي�شة املزدحمة باحلركة املرورية. كما اأننا نحتاج 
لتنمية عادات ال�شالمة املرورية لدى الأطفال عند عبور الطريق، باأن نعلمهم كيف 
يختارون الأماكن الأكرث اأمنًا لعبور الطريق، وتعليمهم معنى اإ�شارات املرور وكيفية 
والتعاون بني  التن�شيق  يتطلب  وكل ذلك  ومعانيها.  األوانها  مع  والتعامل  الت�شرف 
الإعالم  واأجهزة  والبلديات  املرور  اإدارات  املجال من  بهذا  العالقة  اجلهات ذات 
م�شتخدمي  جلميع  املرورية  وال�شالمة  املرور  باأنظمة  فالتوعية  الرتبية.  ووزارات 
الطريق متثل اأمرًا له فعالية يف احلد من احلوادث املرورية وتقليل خطورة نتائجها، 
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فهذه التوعية تتطلب جهودًا مكثفة من كافة اجلهات الر�شمية والهيئات واملنظمات 
الذين هم  املركبات  �شائقي  توعية  على  الرتكيز  املواطنني، خا�شة  وكافة  الأهلية 
اأكرث العوامل �شببًا يف احلوادث املرورية. كما اأن اأ�شابيع املرور متثل منوذجًا فعاًل 
لتن�شيق جهود التوعية املرورية، ويجب اأن تو�شع اآليات دائمة للعمل على و�شع خطط 
التوعية وال�شالمة املرورية مو�شع التنفيذ، واأن تكون ال�شالمة املرورية على الطرق 
ياأتي  ثم  التعاون.  وامل�شتدامة يف دول جمل�س  ال�شاملة  التنمية  اأهداف  واحدة من 
بعد ذلك ما تفقده دول جمل�س التعاون من خ�شائر مادية ب�شبب احلوادث املرورية، 
فلقد ذكرت اإحدى الدرا�شات اأن دول جمل�س التعاون تفقد �شنويًا ب�شبب احلوادث 
املرورية نحو األف مليون دولر وهو ما يعادل مابني 1% اإىل %2.5 من الدخل القومي 

لدول جمل�س التعاون.

اأن  اإىل  اأخرى  درا�شة  واأ�شارت  ومال،1411هـ/1990م(،  وال�شربيني،  )ال�شيف، 
جممل اخل�شائر املالية الناجتة عن حوادث املرور يف دول جمل�س التعاون  اأكرث من 
الفاقد  درا�شة حديثة  وقدرت  1418هـ/1997م(.  العال،  �شنويًا )عبد  دولر  بليون 
القت�شادي ب�شبب احلوادث املرورية ونتائجها من تلفيات واإ�شابات ووفيات بنحو 

16بليون دولر �شنويا )املطري،2006م(. 

تعد  التعاون  جمل�س  دول  يف  املرورية  للحوادث  ال�شنوية  القت�شادية  التكلفة  اإن 
ناهيك عن  اخلليجي،  املجتمع  يتكبدها  التي  املادية  اخل�شارة  ملقدار  اآخر  موؤ�شرًا 
املرور  حوادث  ب�شبب  التعاون  جمل�س  دول  و�شباب  اأبناء  من  الكثري  حياة  خ�شارة 
والتي ل ميكن اأن جند لها مقابل مادي عو�شًا عن تلك الأرواح التي تزهق حتت 

اإطارات املركبات.

اإن رفع م�شتوى ال�شالمة املرورية يف دول جمل�س التعاون �شي�شاهم يف التقليل من 
الفاقد القت�شادي ب�شبب احلوادث املرورية، وحتما �شيتم ال�شتفادة من نتائج هذا 

التح�شن يف تطوير القطاعات القت�شادية الأخرى. 
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5-2: أهم أسباب الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون: 
من  لعوامل  تعود  املرورية  احلوادث  اأ�شباب  اأن  اإىل  الدرا�شات  من  الكثري  اأ�شارت 
اأبرزها، الإن�شان واملركبة والطريق والبيئة)النا�شر،2003م(،)اخلليوي، 2003م(، 
عن  العوامل  اأحد  ف�شل  وي�شعب  معقدة.  عالقات  العوامل  هذه  بني  والعالقات 
الآخر. لذا فاإن ال�شعي نحو حتقيق م�شتوى مقبول من ال�شالمة املرورية ميكن اأن 
احلادث  خطورة  اأو  حدة  وتخفيف  املرورية،  احلوادث  عدد  يف  تقليل  اإىل  يرتجم 
املروري عن طريق خف�س اأعداد امل�شابني واملتوفني ب�شبب هذه احلوادث. كذلك 
خف�س احتمال وقوع احلادث املروري عن طريق الهتمام ب�شبكة الطرق وا�شتخدام 
التقنيات احلديثة. فاإذا مت حتقيق ذلك اأو جزء منه فاإنه يدل على اأن حت�شنًا قد 
طراأ على م�شتوى ال�شالمة على طرق دول جمل�س التعاون، كما اأنه من املالحظ اأن 
مكان  حتتل  املرور  واآداب  لقواعد  وم�شاة  �شائقني  من  الطريق  م�شتعملي  خمالفة 
ال�شدارة دون غريها من الأ�شباب التي تزيد من تعقيد امل�شكلة املرورية، فمهما 
فاإن  امل�شكلة،  هذه  اأ�شباب  ملعاجلة  حلول  من  املرورية  والإدارات  الأجهزة  قدمت 
ال�شلوك اخلاطئ من م�شتعملي الطريق كفيل باأن يجه�س هذه احللول ويفرغها من 
م�شمونها بحيث ل حتقق اأهدافها. ومن املنا�شب يف هذا املقام اأن ن�شتعر�س ب�شكل 
�شريع اأهم الأ�شباب الرئي�شة لوقوع احلوادث املرورية يف دول جمل�س التعاون، وهي 

على النحو التايل:                                  
أ. اإلنسان:

- ال�شرعة الزائدة عن احلد املقرر يف قيادة املركبة.
- التهور يف القيادة.

- كرثة قيادة �شغار ال�شن للمركبات.

ب. المركبة:
- عدم �شالحية الإطارات.

- انت�شار ا�شتخدام قطع الغيار غري الأ�شلية.
- �شعف املكابح )الفرامل( يف املركبات.

- عدم �شالمة الإ�شاءة يف املركبات.
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ج. الطريق:
- وجود بع�س املنعطفات بدون اإ�شارات حتذيرية، خا�شة يف املناطق النائية.

- الطرق ذات امل�شار الواحد.
- خلو بع�س من اأجزاء �شبكة الطرق من الأكتاف.  

اأجزاء من �شبكة الطرق وعدم حمايتها من زيادة  - قلة متابعة �شيانة بع�س 
الأحمال.

الطرق،  �شبكة  اأجزاء  من  بع�س  يف  واحليوانات  للم�شاة  الآمنة  املعابر  قلة   -
خا�شة يف املناطق غري احل�شرية.

د. البيئة:
- تغلب على كثري من اأجزاء دول جمل�س التعاون ارتفاع درجة احلرارة يف معظم 

اأ�شهر ال�شنة، وخا�شة يف فرتة ال�شيف.
- وجود العوا�شف الرملية، وهي اإحدى �شمات مناذج الطق�س يف دول جمل�س 

التعاون. 
النباتات، خا�شة مع وجود م�شاحات �شا�شعة من  البيئة وخلوها من  - جفاف 

دول جمل�س التعاون مناطق �شحراوية.

 فالرتفاع يف درجة احلرارة وجفاف البيئة، خا�شة بني املدن البعيدة امل�شافة 
عن بع�شها البع�س ي�شبب الإرهاق والتعب وعدم ال�شعور باملتعة اأثناء القيادة 
لكثري من �شائقي املركبات، مما يعر�شهم خلطر التعر�س للحوادث املرورية، 

نتيجة لقيادة املركبات ب�شرعة عالية يف �شبيل الو�شول للمكان املق�شود. 

5-3 : اإلستراتيجية المقترحة:
  ينبغي على اجلهات املعنية ب�شالمة املرور يف كل دولة من دول جمل�س التعاون اأن 
العمل على حتقيقه خالل فرتة زمنية حمددة، كاأن  يتم  تتبنى هدفًا ا�شرتاتيجيًا 
يكون الهدف خف�س عدد الوفيات والإ�شابات الناجتة عن احلوادث املرورية لي�شل 
اإىل ن�شف ما هي عليه الآن يف كل دولة من دول املجل�س وذلك بحلول عام 2015م 
مثاًل ، على اأن يتم اتخاذ الإجراءات العملية التي ت�شل بنا اإىل هذا الهدف، من 
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و�شع برامج، واآليات ت�شل بنا يف النهاية اإىل الهدف املحدد، اأو اأف�شل منه. على 
املرورية،  احلوادث  ب�شبب  والإ�شابات  الوفيات  عدد  مقارنة  عام  كل  يف  يتم  اأن 
ملعرفة مقدار التح�شن الذي طراأ على م�شتوى ال�شالمة املرورية، ومعرفة امل�شافة 
بيننا وبني الهدف الذي ن�شعى للو�شول اإليه. والإ�شرتاتيجية املقرتحة تعتمد على 

حمورين هما:

5-3-1: خطة قصيرة المدى: 
 وحتتوي هذه اخلطة على نقاط ملحة، تعمل على حت�شني م�شتوى ال�شالمة 

املرورية يف دول جمل�س التعاون، وهذه النقاط هي:

أ. التوعية:
- تكوين جمعيات اأهلية تهتم بال�شالمة املرورية يف دول جمل�س التعاون 
دول  من  دولة  كل  يف  الرئي�شة  املدن  يف  فروع  اجلمعية  لهذه  ويكون 
جمل�س التعاون، ومن مهام هذه اجلمعية توعية م�شتخدمي الطرق، 
وعمل برامج ودورات لل�شالمة املرورية، خا�شة لالأطفال. على يكون 
اجلزء الأكرب من الدعم املادي لهذه اجلمعيات عن طريق �شركات 

التاأمني، ومقاويل الطرق، واملح�شنني.      
- التو�شع يف اإدخال برامج ال�شالمة املرورية يف مناهج التعليم العام، مع 
الرتكيز على مناهج الأطفال يف دور احل�شانة ويف املرحلة البتدائية، 
مما �شيكون له مردود اإيجابي يف تاأ�شيل مبادئ ال�شالمة املرورية يف 

نفو�س الن�سء.
باب  من  التوعوية،  احلمالت  يف  الإ�شالمية  الدعوة  رجال  اإ�شراك   -
حفظ النف�س اأوًل من احلوادث املرورية، وعدم التهور يف القيادة مما 

يوؤدى لقتل الآخرين.
- اإ�شراك اجلهات املعنية بال�شالمة املرورية يف دول جمل�س التعاون يف 
اإعداد برامج توعوية مل�شتخدمي الطرق، وتقدميها على مدار العام يف 

كل بلد بو�شائل الإعالم املختلفة.
-   ن�شر م�شابقات �شهرية يف ال�شحف والإذاعة والتلفاز بني القراء وامل�شتمعني 
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وامل�شاهدين عن ال�شالمة املرورية. واأن ير�شد لها جوائز قيمة جتذب 
املواطنني للتثقيف املروري والإطالع على ما يكتب عن ال�شالمة املرورية.

- م�شاهمة اجلمعيات الأهلية والنوادي الريا�شية يف رفع م�شتوى الوعي 
املروري لدى من�شوبي هذه اجلهات عن طريق عقد الندوات واملوؤمترات 
واللقاءات التي تعر�س كل جديد يف جمال ال�شالمة املرورية. وذلك 
يف ح�شور ال�شخ�شيات التي يعرفها اجلماهري مثل كتاب ال�شحف، 

والفنانني، واأبطال الريا�شة.     
- حث الكتاب املعروفني على كتابة املقالت والق�ش�س الق�شرية التي 

تهدف اإىل زيادة الوعي املروري لدى قراءهم .
منهم  تتكرر  الذين  لل�شائقني  تاأهيلية  اإلزامية  دورات  ا�شتحداث   -

احلوادث املرورية.  

ب. الضبط المروري:
- الأخذ باأدوات ال�شبط املروري احلديثة مثل نظام النقاط ال�شوداء، 
على  فيه  الرتكيز  يكون  حيث  الإ�شايف،  الردع  من  نوعًا  متثل  والتي 

ال�شائق بذاته و�شلوكياته.
الرادارات  مثل  احلديثة  املرورية  املراقبة  تقنيات  ا�شتخدام  تعميم   -
املرورية  احلوادث  عليها  تكرث  التي  الطرق  على  والكامريات 
 Fairfax،va.USAمدينة يف  اأجريت  درا�شة  وجدت  حيث  اخلطرية. 
% يف حوادث قطع الإ�شارة  اأن هناك انخفا�شا ي�شل اإىل حوايل 40 
اإ�شارات  عند  الكامريات  هذه  تركيب  من  واحد  عام  بعد  احلمراء 

.)ITEJournal،August،1999(املرور
على  الق�شوى  ال�شرعة  مبخالفات  املتعلقة  املالية  الغرامات  تعديل   -

الطرق بحيث تتدرج وتزيد مبقدار التجاوز عن ال�شرعة املحددة.
املرور  واأنظمة  لقواعد  باملخالفني  اخلا�شة  القانونية  املواد  تفعيل   -

وتطبيق هذه القوانني على اجلميع بدون ا�شتثناء.
- تكثيف الدوريات املرورية على الطرق ال�شريعة.وتزويدها بال�شيارات 

احلديثة واإدخال املراقبة اجلوية لهذه الطرق ب�شورة م�شتمرة.
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- الت�شديد على ا�شتخدام معدات ال�شالمة املجهزة يف املركبات)اأحزمة 
الأمان، طفاية احلريق، مقاعد خا�شة بالأطفال، ... (.

ج. التحديد المكاني لمواقع الحوادث المرورية :
با�شتخدام  اخلطرية  املرورية  احلوادث  لر�شد  اليومية  املتابعة   -
خرائط النقاط) Accident Spot Maps ( التي تو�شح مواقع احلوادث 
فيها  تتكرر  التي  املواقع  متييز  خاللها  من  ميكن  والتي  و�شدتها، 

احلوادث املرورية ونوع الإ�شابات با�شتخدام الال�شق امللون.
- ال�شتفادة من نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( يف حتليل احلوادث 

املرورية وعالقتها املكانية.

د. اإلسعافات والتجهيزات الصحية :
وتزويدها  املدن  بني  ال�شريعة  الطرق  على  الإ�شعاف  مراكز  زيادة   -
بال�شيارات احلديثة املجهزة مب�شتلزمات الإ�شعافات احلديثة اخلا�شة 

بحوادث املرور.
احلوادث  يف  امل�شابني  حالت  مع  التعامل  يف  امل�شعفني  كفاءة  رفع   -
وزيادة  البليغة،  الإ�شابات  خا�شة  التعاون،  جمل�س  دول  يف  املرورية 
التي  والو�شائل  الطرق  اأحدث  على  املدربني  امل�شعفني  كوادر  اأعداد 
امل�شاعدة  وتقدمي  املرورية  احلوادث  يف  امل�شابني  اإنقاذ  على  تعمل 

املنا�شبة يف مكان احلادث. 
من  املت�شررين  لإ�شعاف  وحديث  جديد  بكل  امل�شت�شفيات  جتهيز   -

احلوادث املرورية.
اإ�شابات  مبا�شرة  يف  املتخ�ش�شني  بالأطباء  امل�شت�شفيات  تزويد   -

احلوادث املرورية.

5-3-2 : خطة بعيدة المدى: 
ال�شالمة   تندرج حتت هذه اخلطة عدة نقاط تعمل على حت�شني م�شتوى 

املرورية منها:
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أ. النقل العام:
وذلك  الرئي�شة،  املدن  داخل  خا�شة  باحلافالت  العام  النقل  دعم   -
لتقليل العتماد على النقل اخلا�س يف اأ�شيق احلدود، حيث ل تزال 
ن�شبة عدد حافالت النقل العام لكل 1000 ن�شمة من ال�شكان يف دول 
املثال  �شبيل  فعلى  الأخرى،  بالدول  مقارنة  متدنية  التعاون  جمل�س 
بينما يف   ،1.10 الكويت  0.14، ويف  ال�شعودية  العربية  اململكة  تبلغ يف 
 Michael Pacione( 5.30  الفلبني وهي واحدة من الدول النامية  تبلغ
بدولة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  به  قامت  ما  اإىل  ون�شري   .)،1999

النقل  جمال  يف  جذرية  حلول  تقدمي  من  املتحدة  العربية  الإمارات 
باحلافالت العامة على طرق دبي، حيث قامت بتبني م�شروع �شراء 
حافالت متطورة وذلك لرفع ن�شبة الرحالت بوا�شطة النقل اجلماعي 

اإىل %30 )جريدة ال�شرق الأو�شط، العدد 10355، عام2007م(. 
- منع احلافالت القدمية من العمل على خطوط النقل اجلماعي بني 

املدن.
وذلك  التعليمية،  املراحل  جميع  يف  املدر�شي  بالنقل  الهتمام   -
خلطر  التعر�س  عن  بهم  والبعد  التالميذ  �شالمة  على  للمحافظة 

احلوادث املرورية.
- اإدخال �شبكات النقل احلديثة يف املدن اخلليجية الكبرية، مثل مرتو 
الأنفاق، حيث تفتقر املدن اخلليجية الرئي�شة اإىل نظام �شبكة النقل 
باملرتو، واأن يكون على �شاكلة �شبكات املرتو يف املدن الأوروبية الرئي�شة 

مثل باري�س ولندن .
القطارات  مثل  املدن،  بني  للموا�شالت  حديثة  �شبكات  اإ�شافة   -

الكهربائية ال�شريعة وخطوط ال�شكة احلديد احلديثة.    

ب. شبكة الطرق:
�شبكة  من  اأجزاء  بع�س  على  املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  لتدين  نظرًا   
بني  تربط  التي  تلك  خا�شة  التعاون،  جمل�س  دول  يف  الربية  الطرق 
املدن الرئي�شة، فاإنه يتطلب و�شع اإجراءات اإ�شرتاتيجية لرفع م�شتوى 
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ال�شالمة على هذه ال�شبكة، من اأهمها ما يلي:
- اإعادة اإن�شاء الطرق التي تنخف�س عليها م�شتويات ال�شالمة املرورية 
�شورتها  يف  ال�شبكة  هذه  م�شتوى  حت�شني  وي�شعب  كبري  ب�شكل 

احلالية. 
باأف�شل  جديدة  و�شالت  باإن�شاء  احلالية،  الطرق  �شبكة  تو�شعة   -
على  ال�شغط  وتخفيف  املرورية  احلركة  لت�شهيل  الفنية،  املوا�شفات 

�شبكة الطرق احلالية . 
مب�شتلزمات  وتزويدها  دورية  ب�شفة  و�شيانتها  الطرق  حت�شني   -

ال�شالمة.
يجد  بحيث  الطرق،  على  الوقود  وحمطات  بال�شرتاحات  الهتمام   -
فيها ال�شائقني وامل�شافرين الراحة اأثناء ال�شفر، مما يجدد ن�شاطهم 
ويقلل من طول فرتة القيادة مما يرفع من م�شتوى الرتكيز والنتباه 

اأثناء القيادة بعد اأخذ ق�شط من الراحة يف مكان مالئم. 

 اإن العمل على و�شع اإ�شرتاتيجية بعيدة املدى للحد من حوادث ال�شيارات ونتاجها 
يتطلب تعزيز وعي م�شتخدمي الطريق يف دول جمل�س التعاون باأهمية تبني حلول 
واأنظمة ال�شالمة املتقدمة لت�شاهم يف تقلي�س اخل�شائر والإ�شابات والوفيات الناجمة 
ي�شهل  املواطن اخلليجي  لدى  املروري  الوعي  ارتفاع  اأن  ال�شري، ذلك  عن حوادث 
الإجراءات  تفعيل هذه  وي�شاهم يف  املرورية  بال�شالمة  الإجراءات اخلا�شة  جميع 
والقرارات ويجعلها قابلة للتطبيق، مما يعود على الفرد واملجتمع بالأمن والفائدة. 
كما اأن الإ�شرتاتيجية املطلوب تنفيذها للحد من احلوادث املرورية يجب اأن تكون 
مرنة وقابلة للتطبيق بحيث ت�شتطيع كل دولة من دول جمل�س التعاون اأن تكيف هذه 

الإ�شرتاتيجية مبا يتنا�شب مع متطلباتها وظروفها واإمكانياتها.

ال�شالمة املرورية يف  اإ�شرتاتيجية  وال�شكل رقم )50( يبني خمطط مقرتح ملراحل 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يتم تطبيقها وتقييمها ومتابعة حتديها 

يف نهاية كل �شنة. 
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شكل رقم 50 
مخطط مقترح لمراحل إستراتيجية السالمة المرورية

 في دول مجلس التعاون

دراسة الوضع الراهن 
للحوادث املرورية

ط
طي

خ
لت

ا
ـذ

ـــ
ـــ

يــ
نف

لت
ا

اإلستراتيجيةاألهـــــــداف

اخلطة السنوية

األنظمة
والقواعد 

املرورية

توعية
مستخدمي

الطرق

الضبط
املروري

شبكة 
الطرق 

والتقنية 
املرورية

تقييم ومتابعة وحتديث
)تقرير في نهاية السنة(

إسعافات 
حوادث
املرور

النقل العام 
والنقل 
املدرسي
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نتائج الدراسة:
بعد حتليل البيانات املرورية املتوفرة، فاإن الدرا�شة قد تو�شلت للنتائج التالية : 

1- موؤ�شر عدد املتوفني اإىل عدد امل�شابني ب�شبب احلوادث املرورية بلغ اأعلى قيمة له 

يف دولة الكويت )0.539(، اأما متو�شط هذا املوؤ�شر يف دول جمل�س التعاون فبلغ نحو 
0.178 اأي اأن لكل األف م�شاب ب�شبب احلوادث املرورية يقابلهم 178 متويف يف هذه 

احلوادث. وهذا املتو�شط يزيد بثالثة اأ�شعاف على نف�س املوؤ�شر يف فرن�شا)اأعلى 
موؤ�شر يف دول املقارنة الأجنبية(. 

2- موؤ�شر عدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية لكل 100 األف ن�شمة يبلغ اأعلى قيمة 

اأما متو�شط هذا املوؤ�شر يف دول جمل�س التعاون فبلغ   ، له يف دولة قطر )32.77( 
نحو 21.81، اأي اأن مقابل كل مليون ن�شمة يتوفى نحو 218 �شخ�شًا ب�شبب احلوادث 
املرورية . وهذا املتو�شط يزيد بثالثة اأ�شعاف على نف�س املوؤ�شر يف بريطانيا )اأعلى 

موؤ�شر يف دول املقارنة الأجنبية(.

3- موؤ�شر عدد املتوفني ب�شبب احلوادث املرورية لكل 10 اآلف مركبة يبلغ اأعلى قيمة 

يبلغ  التعاون  املوؤ�شر يف دول جمل�س  ومتو�شط هذا   ،)12.41( ُعمان  �شلطنة  له يف 
نحو 7.32، اأي اأن مقابل كل مليون مركبة يتوفى نحو 73 �شخ�شًا ب�شبب احلوادث 
املرورية. وهذا املتو�شط يزيد بثالثة اأ�شعاف على نف�س املوؤ�شر يف فرن�شا )اأعلى 
موؤ�شر يف دول املقارنة الأجنبية( على الرغم من اأن دول جمل�س التعاون لي�شت من 

الدول امل�شنعة لل�شيارات.  

4- اإذا ا�شتمرت هذه الزيادة ال�شنوية املطردة يف اأعداد املركبات واأعداد احلوادث 

املرورية فالدرا�شة تتوقع يف عام 2015م اأن ترتفع اأعداد احلوادث املرورية بن�شبة 
% وترتفع اأعداد امل�شابني ب�شبب هذه احلوادث بن�شبة تقرتب من 34 %  نحو 150 
% عما هي عليه يف عام  وترتفع اأعداد املتوفني ب�شبب هذه احلوادث بحوايل 86 

2006م. 



- 120 -

املرورية  ب�شبب هذه احلوادث  التعاون  تفقده دول جمل�س  اأن ما  الدرا�شة  6- قدرت 

اأمريكي �شنويًا،  11 مليار دولر  اإىل نحو  ونتائجها ال�شلبية على املجتمعات ي�شل 
% من هذا التقدير يف مقابل تكلفة امل�شابني واملتوفني . مع الأخذ يف  وحوايل7 
تقديرها  ميكن  ل  احلوادث  تلك  ب�شبب  ونف�شية  معنوية  اآثار  هناك  اأن  العتبار 

ماديًا. 

7- اإحلاقًا ملا قامت به الدرا�شة من تقديرات لعدد احلوادث املرورية ونتائجها يف عام 

2015م، فقدرت الدرا�شة اأن الفاقد القت�شادي ب�شبب هذه احلوادث �شوف يرتفع 

يف املقابل لي�شل اإىل نحو 26.822 مليار دولر اأمريكي يف عام 2015م. اإي بن�شبة 
% عن عام 2006م .   زيادة تقرتب من 144.6 
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التوصيـــات: 
تو�شي الدرا�شة مبا يلي: 

قرار  اإىل  حتتاج  عام،  بعد  عامًا  اأعدادها  وارتفاع  املرورية  احلوادث  ظاهرة  اإن   -
�شيا�شي من اجلهات العليا يف دول جمل�س التعاون للحد من هذه الظاهرة ونتائجها 
اأن  ، على  امل�شتقبلية  الإ�شرتاتيجيات  اأولويات  الهدف يف  وو�شع هذا  واأ�شرارها، 
اآليات منا�شبة لتنفيذ ذلك القرار ال�شيا�شي ل�شمان  يواكب هذه الإ�شرتاتيجيات 
وتقييمها  مراجعتها  مع  بها  العمل  وا�شتمرارية  الإ�شرتاتيجيات  اأهداف  حتقيق 

ب�شكل دوري.     
جمل�س  دول  يف  وتطبيقها  تبنيها  ميكن  مقرتحة  اإ�شرتاتيجية  الدرا�شة  وقدمت   

التعاون.

�شنة،  كل  يف  عامليًا  عليها  املتفق  املرورية  احلوادث  خطورة  موؤ�شرات  ا�شتخدام   -
ومقارنة هذه املوؤ�شرات يف دول جمل�س التعاون من جهة، ثم مقارنة هذه املوؤ�شرات 
مع الدول املتقدمة يف جمال ال�شالمة املرورية من جهة اأخرى. على اأن تكون هذه 
جمل�س  دول  من  دولة  كل  يف  املرور  حلوادث  ال�شنوي  التقرير  �شمن  املوؤ�شرات 

التعاون، ملعرفة مقدار التح�شن الذي يطراأ على م�شتوى ال�شالمة املرورية. 
- عمل درا�شات مقارنة بني دول جمل�س التعاون يف جمال ال�شالمة املرورية وتقومي 

اأنظمة املرور . 

ال�شبط  جمال  يف  احلديثة  والتقنيات  الأخرى  الدول  خربات  من  ال�شتفادة   -
املروري.
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