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  :امةـمقدمة ع                                       

وباء يغزو المجتمعات المتمدنة، مرض العصر، يقتل أكثر مما تقتل أمراض القلب والسرطان، يقتل    

وتمدن الحياة وعصرنتها،  اإلنسان إبداعو التكنولوجياية، ظهر مع تطور رأكثر مما تقتل الحروب الضا

هذه المصطلحات التي  ،اإلنسانالمحببة عند  سرعتها قدراتمع اختراع السيارة وتطورها وزيادة ظهر 

ظاهرة  إنهاأردنا أن نقدم بها لهذه المشكلة التي تزداد حدتها يوما بعد يوم دون توقف أو تراجع 

ج من جو السرد مرورية، وعندما نتكلم عن هذه الظاهرة المؤلمة المؤسفة ال بد أن نخرالحوادث ال

بل هي حقائق ال بد أن تقال، وهي أرقام ال بد أن تحسب، وهي خسائر ال  .والطرح التقليدي التاريخي

  .، وهي تكاليف ال بد أن تقيمحصىبد أن ت

وعليه يعود ضررها، ألنه  ،تسبب في خلقهاة هو المالعصر الحديث عاجزا أمام ظاهر إنسانيقف    

  .بل أكثر من ذلك .مهما صاغ لها من حلول يجدها تزيد تطورا مثل داء السرطان

نقول أن حوادث المرور بما يترتب عليها من خسائر بشرية  ،وفي ظل هذا الوضع المتردي   

وتقف حجر عثرة في واقتصادية تعد من أبرز المشكالت التي تواجه تطور المجتمعات المعاصرة 

منظمة الصحة العالمية والبنك  أكدتحيث  ،في الدول النامية جليويتضح ذلك بشكل  ،تطورها طريق

 5خاصة في المرحلة العمرية من  ،حوادث الطرق هي السبب الثاني للوفاة بين سكان العالم أنالدولي 

سكان العالم في المرحلة العمرية من الثالث للوفاة بين الرئيسي عاما، كما أنها السبب  29 إلىسنوات 

من % 80حوالي  إلىم لتصل 2022عاما، ويتوقع أن تزيد نسبة الوفيات بحلول عام  44إلى  30
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الناتجة عن الحوادث المرورية  اإلصاباتأن تكلفة  اإلحصاءاتالبلدان ذات الدخل المنخفض، وأكدت 

أننا نلمس تقصيرا كبيرا من هذه  إالورغم هذا . مليار دوالر سنويا 65في الدول النامية تقدر بحوالي 

الدول فيما يخص الدراسات الجادة حول هذا الموضوع والتي تسهم مساهمة فعالة في الحد من تفاقمها 

وعلى العكس تماما فالدول الصناعية المتقدمة تضع برامج فعالة لدراسة هذه المشكلة وأسبابها ونتائجها 

م 1999بريطانيا والتي تبنت سنة : ذلك بعض أمثلة الدول المتقدمة منها وكيفية التغلب عليها وندرج في

: وثيقة أطلق عليها إطارخفض عدد الوفيات بسبب حوادث المرور في  إلىهدفا استراتيجيا يهدف 

 "الرؤية صفر":، أما في السويد فقد تم وضع هدف استراتيجي يسمى"طريق الغد أكثر سالمة للجميع"

يؤكد  هذا ماستراتيجيات في هذا المجال، وهناك الكثير من اإل، م1997سنة  إليهالوصول  إلىهدف ب

ووفيات وهدر لألموال،  إصاباتلدى هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة وما تسببه من  إستراتيجيةوجود 

ة مدمرة وفق توقعات المختصين نتيج إلىصل ناستمر الحال على ما هو عليه س إذاوالحقيقة أنه 

  .الصحة العالميةظمة ومن

  :البحث شكاليةإ

من  اإلشكالياتفي سياق الكالم عن فداحة آثار الحوادث المرورية وتعددها تظهر لنا الكثير من    

وفي ضوء هذه الموضوع المترامي األطراف نقف في . بينها القيمة االقتصادية لهذه التكاليف واآلثار

 اإلشكالوقبل أن نطرح هذا . التقييم وكيفية صياغتهيتمحور حول نموذج  مهم إشكالهذه الدراسة على 

  :سنطرح بعض األسئلة الفرعية وهي كاآلتي

 ؟اإلحصائياتما مدى أثر ظاهرة الحوادث المرورية في الجزائر بناءا على  -

 هي طرق تقييمها؟ هي مختلف اآلثار الناجمة عن الحوادث المرورية وما ما -
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  :رح اإلشكالية الرئيسية وهي كاآلتيمن خالل هذه األسئلة الفرعية نستطيع ط

الحوادث  تكاليفي صياغة نموذج ناجح لتقييم ستفادة من التجارب السابقة فكيف يمكن اإل « 

     .»هذه النماذج؟ نطالقا من المقارنة بينفي الجزائر إالمرورية 

  :أهمية البحث

خالل حول وضعية األمن المروري في العالم،  م2009للصحة لعام  العالمية المنظمة تقرير حسب   

مليون جريح، كما جاء في التقرير أيضا أن  50مليون قتيل و 1.2تم تسجيل أكثر من  م2007سنة 

 المنخفضة البلدان في سجلت  المرورية اإلصابات عن الناجمة الوفيات العالمية إجمالي من %90زهاء 

 المرتفع، الدخل ذات البلدان في معدالتها مع انخفاض تزايد في النسبة ومازالت هذه الدخل، والمتوسطة

 القتلى معدالت يتوقع أن تنخفض م2020 عام فبحلول عليه، هي ماعلى  الحالية االتجاهات وإذا استمرت

 في البلدان النامية المعدالت هذه أن ترتفع يتوقع بينما الدخل، المرتفعة البلدان في %30بحوالي السنوية

 الدول عكس على عليها، المشكلة والسيطرة هذهلالتصدي  على قدرتها لعدم راجع هذاو ،%60بحوالي

البعض  أضحى حتى ،طرقها في الضحايا من الكثير تتكبد البلدان من كغيرها والجزائر .الدخل المرتفعة

قتيال  4607 حادث، خلف 41.224تم تسجيل  م2009سنة ، فخالل "الطرقات إرهاب "يطلق عليها

ويقدر بأن ضحايا  .جريحا في كل يوم 178قتيال و 13حادثا،  113، أي بمعدل جريحا 64979و

  .من مجموع أسرة المستشفيات في العالم%)  10(الحوادث يشغلون على األقل 
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تتضح لنا أهمية البحث في هذا الموضوع خاصة وأن أضراره  المخيفة اإلحصائياتخالل هذه من    

فقده بالخسارة يعود المورد البشري والذي وهو  الأحد أهم الموارد أفهي تهدد وآثاره وخيمة،  جسيمة

  .على الفرد والمجتمع ككل

  .شكل حلول لهذه الظاهرة يويكتسب هذا الموضوع أهميته من نتائجه التي تصاغ ف

  :أهداف البحث

 .األرقامالوقوف على حجم أثر هذه الظاهرة على االقتصاد الوطني بلغة  -

وطرق  أنواع خسائر الحوادث المرورية الستعمالها كمدخالت في صياغة النموذج تصنيف -

 .رهااثتقييم آ

لنموذج يمكن تطبيقه في الجزائر وتكون ومحاولة وضع مقترح المقارنة بين النماذج الموجودة  -

  .نتائجه تقارب الواقع نوعا ما

  :فرضية البحث

يم التكلفة موضوع مترامي األطراف يحمل في طياته الكثير من الفرضيات والتساؤالت يموضوع تق   

وذلك لتركيز البحث وضمان عدم  ةفرضية واحد إلىلكن في هذا المستوى وفي هذا البحث سنتطرق 

الخروج عن الموضوع على أمل أن تساهم هذه الفرضية في رسم مسار لفرضيات أخرى قد تؤدي 

  :الفرضية كاآلتيتصاغ اسات الحقة، ودر في أغراض أخرى
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 ه  

 في الجزائر ما يحول دون صياغة نموذج دقيق من خالله يتم تقييم تكلفة الحوادث المرورية «

 .» المعلومة الدقيقة إلىهو االفتقار 

  :منهج الدراسة

تقوم هذه الدراسة على المنهج اإلحصائي من خالل اإلحصاءات المرورية في الدول المختلفة في    

والمقارنة بين النماذج للوصول إلى  ،أعوام مختلفة، كذا المنهج الوصفي التحليلي لهذه اإلحصائيات

  . تحديد لحجم الظاهرة وبيان اآلثار المترتبة عليها اقتصاديا خاصة على الناتج القومي

  :اختيار هذا الموضوع ما يلي إلىمن أهم األسباب التي دفعتنا    :أسباب اختيار البحث

  :الموضوعية بابسألا •

 .محاولة فهم أسباب هذه الظاهرة التي تحصد األرواح البشرية كل يوم -

  .هرة بلغة الرقم واإلحصاءظاكشف النقاب عن فداحة هذه ال -

      .الكارثة هذه نتباه إلى حجم، للفت اإلوهو التقييم أالط الضوء على جزء من الظاهرة يتسل -

 .األقل معرفة كم تكلفمحاولة التقليل من آثار الحوادث أو على  -

 .ي تحدثه الحوادث المروريةذإبراز وجهة نظر من خاللها يتم الوصول إلى قيمة الهدر ال -

 :ألسباب الذاتيةا •

قتيل كل يوم فقررت أن  13وأنا أقرأ الصحف اليومية أن الجزائر تفقد  ات يومذما شد انتباهي  -

   .أحاول التعرف عن الموضوع عن قرب
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 و  

  .دته يوما بعد يوملتزايد ح، نظرا شعورنا بأهمية الموضوع  -

  .المغامرة إلىتدفع وصعوبته  وقلة الباحثين فيه البحث موضوعجدة  -    

  . الميل إلى مواضيع التقييم خاصة في الجانب الكيفي -    

  :خطة البحث

 قد يستطيع الخبراء المتخصصون أن يقيموا مجمل األضرار المترتبة على وقوع حادث مرور   

بقيمة نقدية مهما كانت؟  اإلنسانلكن من هذا الذي يستطيع أن يقيم  ،كل من مجال تخصصه معين،

 معينة،  قيمة إلىومن أي وجهة نظر؟ وبأي طريقة؟ وأي نموذج؟ ولنفرض أن أحدهم استطاع أن يصل 

   لقتيل في حادث مرور؟ا اإلنسانهل يستطيع أن يقول أن هذه القيمة هي قيمة 

   :قد يستطيع أحد ما في تصريح بعيد عن كل ضغط أن يعطي قيمة معينة ولكن

 من يقنع أما فقدت ابنها الشاب؟ أو -

 يتيما فقد والده؟ أو  يقنعمن  -

 من يقنع عروسا فقدت عريسها ليلة زفافها ؟أو -

 أو؟)العامل المؤهل(عمل فقد خبرته الوحيدة من يقنع صاحب م -

 ؟ !!!في حادث مرور.............من يقنع طلبة في جامعة فقدوا أستاذهم المفضل -

مهما كانت هذه القيمة كبيرة، ولكن هذا ال يعني أن نقف  ،هؤالء المفقودين بقيمة نقدية لنا أن نقيم أن   

ولو بصفة تقريبية تقديرية  ى الدولة أن تقيم هذه األضرار، بل ال بد علأليدي أمام هذا الطوفانمكتوفي ا
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 ز  

 وذلك ستطيع الحيلولة دون تفاقمهات كي قف على حجم هذه الكارثةتعطي رقما من خالله توأن 

  .ستثمارية في األمن الطرقيإبتخصيص مبالغ كافية تترجم في شكل مشاريع 

نبدأ أولها بتعاريف  ،فصول 3 إلىوهذا ما حاولنا أن نلخصه من خالل هذه المذكرة المقسمة     

 في بالدنا ونترك لغة الرقم تتكلم عن فداحة هذه الكارثة في حول حوادث المرور وإحصائياتومفاهيم 

،     تقييمها وطرق ،وأنواعها ،يعدد لنا أغلب الخسائر الناجمة عن الحادث، لنمهد لفصل ثان الجزائر

لنختم دراستنا بفصل  .أننا حاولنا أن نجمع أكبر قدر منها إالرغم تعددها وتنوعها حسب نوع الحادث و

عنا التحصل عليها من المصادر المختلفة المتاحة لنا، سواء طبعض النماذج التي است إلىأخير يتطرق 

 على اإلجابة كلهذلك  منوأملنا . ائريةفي العالم المتقدم أو الدول العربية أو التجارب المحلية الجز

وتركنا  فقط، المقارنة بين نماذج التقييم ، والمبنية علىفي بداية هذه المقدمةتم طرحها التي  اإلشكالية

اهللا سواء على مستوى بحوث دكتوراه أو  إنشاءدراسات الحقة  إلى وآلية تطبيقه النموذج كيفية صياغة

      .حتى المخابر المتخصصة في هذا المجال
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 :مقدمة

تعد مشكلة الحوادث المرورية من أبرز مشاكل العصر الحديث نظرا لما ينجر عنها من مآسي    

 ضخمةمالية  أغلفةوآثار على مستوى الفرد والمجتمع على حد سواء، هذا ما جعل الدول تخصص 

مهمة إحصاء  هذه الهيئات مهامومن أهم  ،وتخصص لذلك هيئات وطنية بكاملها ،للحد من هذه الظاهرة

ومن . مصداقيةالوالمؤشر الدال تكسب الموضوع  ةالمضبوط األرقامألن التكلم بلغة  ،الحوادث وآثارها

شاهدة على حجم هذه الظاهرة  األرقامأدرجنا هذا الفصل الهام في هذه الدراسة لتقف لغة هذا الباب، 

وهو فصل تمهيدي ال بد منه لمعالجة الموضوع من كل جوانبه مع أننا افتتحنا هذا الفصل  ،في الجزائر

   .ببعض المفاهيم لضبط المصطلحات وتوحيد الرؤى

I. مدخل لحوادث المرور 

I.1-  تعريف حادث المرور: 

واحدة أو أكثر مع سيارات ) مركبة(ة هو حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل سيار   

  .أخرى أو منشأة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص ) مركبات(

جسيمة  الى وعادة ما ينتج عن الحادث المروري تلفيات تتفاوت من طفيفة بالممتلكات و المركبات   

  1.تؤدي إلي الوفاة أو اإلعاقة المستديمة

   كما عرفهj.leplat  على أنه نتيجة غير مرغوب فيها ولم تكن لتحدث لو أن النظام المعين

  2.يمكن اعتبار الحادث كثمرة لعدم عمل النظام ,سار بالطريقة المستهدفة من طرف مصممه

  .والمحيط,و يتكون النظام هنا من ثالثة عناصر هي اإلنسان والمركبة      
                                                             

  ,المملكة العربية السعودية,جامعة الملك سعود,حوادث السيارات في مدينة الرياض:ياسر عبد اهللا العسيري وآخرون 1
الوطنية لتطبيق  المدرسة,مذكرة نهاية الدراسة,دراسة إحصائية حول حوادث المرور والطرق الوقائية المتبعة :،كباسي عبد اهللا لزهر بوعافيه 2

  .04ص,2004الجزائر دفعة جوان ، تقنيات النقل البري باتنة
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  :ى العالقات بين العناصر المختلفة المكونة لههذا النظام يمكن التأكيد علإلى بالرجوع      

   العالقة بين المحيط واإلنسان (أخذ المعلومات ومعالجتها.( 

   العالقة بين اإلنسان والمركبة(اإلجراءات المتخذة على المركبة.( 

  العالقة بين المركبة والمحيط(السلوك الحركي على قارعة الطريق.(                                        

  :عناصر نظام حادث المرور يوضح :)01(رقم  شكل                                          

        

 

  تدوين و معالجة                                                                                        

  المعلومات                  السلوك الحركي للمركبة             

 التصرف على أجهزة القيادة                                                                             

                                                       

    04ص ،مرجع سابق ،لزهر،كباسي عبد اهللابوعافية : المصدر *

I.2- 1 المرورية أنواع الحوادث :  

 )وجه لوجه(تصادم بين سيارات متقابلة  •

 ) .تصادم بين سيارات عند التقاطعات(تصادم على شكل زاوية  •

 ) .سيارات تسير في نفس االتجاه(تصادم من الخلف  •

                                                             
  .05یاسر عبد اهللا العسیري وآخرون، مرجع سابق ص *1

 محیط المرور

 اإلنسان المركبة
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 .تصادم جانبي •

 ).تفافاالل(تصادم أثناء الدوران  •

 .سيارة متوقفة صدم  •

 .صدم جسم ثابت  •

 ).السيطرة على السيارات   انعادة انقالب أو فقد(حادث سيارة واحدة •

 .دهس مشاة  •

 .صدم دراجة  •

  .                                                     صدم حيوان  •

I.3- تصنيف أسباب حوادث المرور بالجزائر:  

  :من ثالثة عناصر رئيسية وهي تتكون معادلة وقوع الحادث المروري   

 .السائق  .1

 .الطريق والظروف المحيطة  .2

 .السيارة  .3

إذا القينا نظره تحليلية جادة في جميع مسببات الحوادث سواء كانت أخطاء بشرية تسبب فيها     

  .أو أخطاء ميكانيكية كان السبب فيها السيارة  ،أو أخطاء هندسية كان السبب فيها الطريق  ،السائق 

  أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة : فإن جميع هذه المسببات يمكن حصرها في عاملين رئيسيين هما
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إذا نستنتج من هذا أن هناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة تسهم في وقوع الحوادث المرورية 

  : 1وبذلك يمكن وضع معادلة للعناصر األساسية المكونة للحادث المروري وهي

  الحادث المروري  =أسباب غير مباشرة + أسباب مباشرة + سيارة + طريق + سائق 

 ،إال أننا نرى أن الحادث من الناحية الواقعية يعود لعدة أسباب،رغم وجهة نظر هذا التقسيم    

والمحققون ال يشيرون إال لألسباب الرئيسية الظاهرة كرفض األولوية، التجاوز الخطير، اإلفراط  في 

  الخ...هندسة الطريق  أو السرعة، التوقف الخطير، عدم احترام اإلشارات

وكما سبق الذكر فإن األسباب الظاهرة ليست الوحيدة المسببة لحوادث المرور، حيث أنه  من    

و للتفصيل أكثر في .رور على بعض األسباب الثانوية المهمشة من طرف المحققينالضروري الم

التي سجلت اكبر عدد من  2009الدراسة ارتأينا تدعيمها بإحصائيات لحوادث المرور بالجزائر لسنة 

  حوادث المرور على اإلطالق

I.3-1 - األسباب المباشرة لحوادث المرور بالجزائر :  

على إحصائيات حوادث المرور بالجزائر أنه من األسباب المباشرة لوقوع يتضح لنا من االطالع    

الحوادث على المستوى الوطني ، أن العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي، حيث يتحمل القسط  ذهه

من إجمالي أسباب  %93,65 ـب2010 األعظم من المسؤولية في وقوع الحوادث بنسبة تقدر سنة 

 بينما %3,60سباب المتعلقة بحالة المركبة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة حوادث المرور، بينما األ

  .2الحوادثمن   %2,75يتسبب المحيط بنسبة 

                                                             
  .05ص , المرجع نفسھ *1

2http://www.dgsn.dz/ar15/05/2011. 

http://www.dgsn.dz/ar
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I.3-1-1 - 1األسباب المتعلقة بالعامل البشري:  

تبقى سلوكات األفراد تؤثر بشكل مباشر على تصرفاتهم في الطريق خاصة في ظل التكوين المتواضع 

المدارس المتخصصة، حيث تظهر اإلحصاءات أن تداخل هذه التصرفات مع بعضها الذي يتلقونه في 

  :قد يتسبب في حوادث خطيرة، و بالتالي يمكن تلخيصها حسب درجة الخطورة كالتالي

أخذ عامل  2009اإلفراط في السرعة ففي سنة ) ما ينسب عادة إلى الشباب(تأتي على رأس القائمة 

  %. 24.84السرعة نسبة 

من نسبة % 13.91تج عن هذا اإلفراط في السرعة فقدان السيطرة على المركبة، ما يمثلوقد ين

المباالة المشاة  ،%10.82الحوادث، كما يبدو أن عدم احترام إشارات المرور تسبب في وقوع 

كما . من إجمالي الحوادث% 10.39ومزاحمة المركبات والسير على الجزء المخصص لها يمثل نسبة 

من عدد الحوادث، أو تدفع السائق إلى % 3.47ت المناورات الخطيرة للسائقين نسبة أفرزت سلوكا

، كما أن استعمال بعض السائقين لمواد مسكرة أو مخدرة قد تدفع %10.33التجاوز الخطير الذي يمثل 

إلى تغيرات مهمة في التصرفات التي تخلق بدورها عدم تحكمه في المركبة، وحسب اإلحصاءات فهذه 

  . من مجمل أسباب حوادث المرور% 1.60لة تمثل نسبة الحا

  :يوضح درجة الخطورة واألعراض حسب نسبة الكحول :)01(الجدول رقم 

 xالخطورة مضاعفة في   األعراض المالحظة        نسبة الكحول

  1  ال شيء           ل/غ0,5

  10  شعور بالغبطة  ل/غ 0,80

                                                             
 ).CNPSR.(م2009ز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق إحصائیات حوادث المرور لسنة المرك -1
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  35  اضطراب رد الفعل  ل/غ 1,20

  80  رؤية غير واضحة,مشية متمايلة  ل/غ 2.00

  100أكثر من   سكر  ل/غ 2,20فوق               

  مجلة الوقاية والسياقة: المصدر                                             

من المالحظ أيضا أن األسباب التي تخص المكوث أو التوقف الخطيرين، جنحة الفرار، الحمولة 

، %0.67، %0.72: كانت نسبها على التوالي ،أو التصنت اإلذاعي النقالالزائدة، استعمال الهاتف 

0.26% ،0.20 .%  

  في حوادث المرور يوضح األسباب المتعلقة بالعامل البشري :)02(جدول رقم                 

  األسباب  العدد  (%)النسبة 

 حترام السرعة القانونيةإعدم  10239  %24,84

 فقدان السيطرة 5733  %13,91

 حترام إشارات المرورإعدم  4461  %10,82

 المارة ةال مباال 4285  %10,39

 التجاوزات الخطيرة 4259  %10,33

 حترام مسافة األمانإعدم  2308  %5,60

 ولويةحترام مبدأ األإعدم  1990  %4,83

 المناورات الخطيرة 1432  %3,47

 السياقة  بدون رخصة 751  %1,82
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 السياقة في حالة سكر 658  %1,60

 المكوث أو التوقف الخطيرين 297  %0,72

 جنحة الفرار 275 %0,67

 حترام شروط تأمين الحمولةإعدم  110  %0,26

 اعيذأو التصنت اإل منقولستعمال الهاتف الإ 81  %0,20

  المجموع 36879 %89,46

  2009لسنة  المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقإحصائيات  :المصدر                        

I.3-1-2 - 1األسباب المتعلقة بالمركبة:  

 التي والبيئة والطريق، السائق يشمل الذي المروري النظام عناصر بين أساسيا مكانا المركبة تحتل   

 االستغناء يمكن ال المعاصرة حياتنا ملحة في أصبحت ضرورة فالمركبة ،العناصر هذه بين العالقة تنظم

 المركبات أعداد في المذهل التطور ويعد ،الحضرية وتوسع المناطق الطرق انتشار بعد خاصة عنها،

 عدد تطور المثال سبيل فعلى ،أساسية نقل كوسيلة المركبة دور أهمية دليال على السنوات عبر المسجلة

 فيمركبة   5.919.726 إلى 2000 عام فيمركبة   2.947.517من الجزائر في المركبات المسجلة

ويعد الخلل الميكانيكي  المركبة، على استخدام اإلقبال تضاعف التطور لهذا طبيعية ونتيجة ،2009 عام

يصيب السيارات القديمة  احيث أن هذا الخلل عادة م ،من أهم المشاكل الظاهرية المتعلقة بالمركبة

،والتي تؤثر مباشرة على قطع  أجزائهانظرا لعدم صالحية بعض  ،بسبب عدم فاعلية الصيانة لها

نفجار اإلطارات المطاطية لعدم مراقبة الضغط  في العجالت ،أو إالغيار المستبدلة ،وكذلك من األسباب 

بسبب بقايا الزجاج، أو لدرجة الحرارة المرتفعة، أو لقدم هذه العجالت وكذلك من األسباب انكسار 

                                                             
 المرجع السابق -  1
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          .محاور العجالت و انقطاع السيور الخارجية للمحرك ،أو وقوع خلل في أجهزة الكبح 

آالف سيارة وان ما يعادل نسبة  10أن العينة التي وضعت للدراسة هي  التجارب في فرنساوأثبتت 

ة لسبب العطل كانت نتيج ،في حوادث المرور القاتلة ةمن إجمالي عدد السيارات المتسبب% 33

   :حاالت العطب الميكانيكي  فيما يلي الميكانيكي،  وتتميز 

 .من الحاالت% 58نسبة :اإلنارة  -

   .الحاالتمن % 19نسبة : :المكابح  -

 .من الحاالت% 16نسبة : :العجالت  -

 .من الحاالت% 16نسبة : :النوابض   -

 ،في الواليات المتحدة األمريكية% 72إلى % 40من  -بسب العطل الميكانيكي - هذه النسبة  تتراوحو

حيث أن تركيزه في الغازات المحترقة يقدر  ،ومن بين األسباب األخرى نذكر مفعول أكسيد الكربون

، ويمكن لهذا الغاز أن ينفذ من هيكل السيارة أو عبر الزجاج المفتوح حيث يمكن أن يؤدي % 7 ب

مما يؤدي  ،وكذلك الهواء المحصور داخل السيارة المحكمة اإلغالق لفترة طويلة من سكونها ،للخمول

  1. إذ يستلزم تجديد التهوية إلخراج الغازات العادمة  ،إلى تأثير السائق

من مجموع أسباب الحوادث، إال أن حالة المركبة قد تؤثر هي % 4.24ال تمثل إال نسبة  رغم أنها   

كالثقة الزائدة في  ،األخرى بشكل مباشر في وقوع الحوادث، خاصة إذا كانت مرفقة بسلوك ال وقائي

 نقالب السيارة  أوإنفجار األطر في حالة سرعة مفرطة إلى إفقد يؤدي . النفس للتحكم في المركبة

         .فقدان السيطرة عليها، وقد تؤدي الكوابح المعطلة  إلى عدم القدرة على تفادي عائق الطريق

المركبة من العناصر الرئيسة والهامة لضمان السالمة المرورية، من حيث الصالحية وإجراء  تعد  إذا

                                                             
،مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة مفتش رئیسي،المدرسة الوطنیة لتطبیق تقنیات النقل البري باتنة السنة  الوقایة من حوادث المروركمال عادل،  1

  .05ص ،..........
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وحزام أمان ومسند  ومقود) فرامل(مكابح  و اءوتفقد التجهيزات الفنية من أضو ،الفحوصات الدورية

  1.وكذلك التقيد بالحموالت المسموح بها وزناً وحجماً  ،رأس

  2009في حوادث المرور لسنة  يوضح األسباب المتعلقة بالمركبة : )03(جدول رقم                

(%)النسبة   األسباب العدد 

و عدم صالحيتهاأطر األ نفجارإ 730 %1,77  

ختالالت ميكانيكيةإ 453 %1,10  

 كوابح معطلة 447 %1,08

 إضاءة غير قانونية 78 %0,19

 خلل في جهاز التوجيه 38 %0,08

 المجموع 1746 %4,24

  2009لسنة  المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقإحصائيات  :المصدر                      

                                                                                :األسباب المتعلقة بالمحيط - 1-3- 3

     يعتبر المحيط عامال مساعدا على زيادة الحوادث حتى وإن لم يكن العامل األساسي، حيث أن عدم 

حادث، خاصة عند سوء  صالحية أجزاء من الطريق أو انعدام اإلشارات و اإلنارة قد يؤدي إلى وقوع

فقد تغير من اتجاه . األحوال الجوية كتهاطل األمطار وهبوب الرياح أو زوابع رملية أو الضباب

ال يستهان به، و تعزيزه بمختلف اإلشارات  السائق وتعيق التحكم في المركبة، فتهيئة الطريق عامل 

      .والمخططات قد تساعد على تجنب الحوادث

                                                             
 .2001،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، السعودیة، الندوة العلمیة حول حجم حوادث المرور في الوطن العربي: عال عبد الرحمان البكري -1
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  في حوادث المرور ح األسباب المتعلقة بالمحيطيوض :)04(جدول رقم

  األسباب  العدد (%)النسبة 

 حالة الطرقات 818 1,98

 حوال الجويةسوء األ 254 0,62

 عبور الحيوانات 143 0,35

  أو عدم مالءمتها انعدام اإلشارات المرورية 120 0,29

 اإلضاءةانعدام  30 0,07

  المجموع 1365 3,31

  2009لسنة  المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقإحصائيات  :المصدر                        

I.3-2 - 1األسباب غير المباشرة لحوادث المرور بالجزائر:  

بعد تناولنا لألسباب المباشرة لوقوع حوادث المرور، نتطرق اآلن إلى األسباب غير المباشرة ،    

  :والمتمثلة في

I.3-2-1 - االختالل بين حجم حظيرة المركبات و سعة المنشآت القاعدية:    

نخفاض مستوى إومن ثم  ،إن زيادة الطلب على النقل يؤدي بالتبعية إلى االتجاه لتعقيد مشاكل النقل   

يؤدي إلى تعقد مشاكل المرور  ،الخدمة، فزيادة ملكية السيارات لمقابلة االحتياجات المتزايدة للنقل

ومقابلة هذه المشكلة تكون عن طريق توفير تسهيالت ووسائل أكبر لحركة المرور و ) ادثزيادة الحو(

  .وضع التنظيمات العلمية المناسبة لضبط حركة المرور

                                                             
  .مرجع سابق,المركز الوطني 1
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، حيث بلغ 2009نظرا للعدد الذي بلغته سنة  جدا وتعد الحظيرة الوطنية للمركبات في الجزائر هامة   

، فيما لم تواكب شبكة الطرقات 2008عن سنة % 9.19بة مركبة، أي مسجلة زيادة بنس 5.919.726

  . كتظاظ سببا من أسباب وقوع الحوادثزدحام واإلهذه الزيادة في عدد المركبات، وأصبح اإل

I.3-2-2 - للسيرص في المنشآت القاعدية المستعملة نق :                                                       

، أو                                                                     القاعدية المستعملة لسير المركبات، سواءا تعلق األمر بالطريق في حد ذاتهويشمل كل المنشآت 

اإلنارة ، عمودية وأفقية، األرصفة، الممرات المحمية إشاراتالتجهيزات المتصلة به من 

والدراسات  ،نشاء طرق جديدة يجب أن تنفذ حسب درجة التطورولذلك فإن مشاريع إ. الخ...العمومية

حتى تضمن الوقاية واألمن من الحوادث، وكذلك تأخذ بعين  ،التي وصل إليها التنظيم المروري

  :االعتبار النقائص الموجودة في الطرق الجزائرية التي تتمثل أهمها فيما يلي

  .كثرة المنعطفات وخطورة حوادثها -

  .بعض الطرق نتيجة لعدم تعبيدها أو إهمالهاعدم صالحية  -

  .اتجاه مصممي المدن إلى استعمال طرق مقفلة ذات نهايات مسدودة في المناطق السكنية -

  .الطرق ذات اتجاهين غير المقسومة كثيرة الخطورة إذا ما قورنت بالطرق المقسومة -

  .نقص إشارات تنظيم المرور وسوء توزيعها -

  .ممرات المحمية للراجلين و سوء توزيعهانقص المعابر و ال -

  .نقص األرصفة والطرق المخصصة للدراجات يمثل خطر على المشاة والدراجين -

  .نقص اإلنارة العمومية داخل المدن -
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  . إقامة أشغال دون وضع إشارات أو أخذ االحتياطات الالزمة لذلك -

  .الخ...الجدران، الحيوانات، الحواجز الثابتة على حواف الطرق كاألشجار، األعمدة،  -

-كلم خارج الطريق السيار شرق 110000وفي هذا المجال، فإن شبكة الطرق بالجزائر تقدر بـ   

  . غرب

I.3-2-3 -  قلة فعالية منظومة التكوين و التدريب على السياقة : 

التكوين و أثبتت أن طريقة  ،ي قامت بها مصالح المركز المختصةلمعاينة الميدانية التاإن    

عددا هائال من أن  ، كما أثبتتيعلى األمن المرور بنقائص كبيرة لها عواقب خطيرةمتحانات تتميز اإل

كتساب المهارات و و حتى المحترفين منهم ينقصهم التكوين الكافي و التدريب الالزم إلالسائقين 

  .المعارف الضرورية، التي تساعدهم على التحكم في سياقة المركبة

I.3 -2-4 - قلة العمليات التوعوية : 

بالنظر إلى أهمية العمليات التوعوية ودورها الفعال اإليجابي في تحقيق السالمة و األمن المروريين،   

إال أننا نرى أنه من البديهي أن كل اإلجراءات المتعلقة بالتوعية في هذا المجال ال يمكن أن تكون 

  .وسة، و مرفقة بإجراءات مكملة في مجاالت أخرىإال إذا وضعت في إطار إستراتيجية مدر ،فعالة

I.3-2-5 - عـدم تنصـيب اللجـان الوالئيـة:  

تجدر اإلشارة إلى أن النشاط كان ضئيال و هذا لعدم تنصيب اللجان الوالئية التي توكل لها مهمة 

القطاعات ية و دراسة مشاكل السالمة المرورية و التنسيق بين مختلف والتحضير للعمليات التوع

العاملة في مجال السالمة المرورية، على المستوى المحلي و بصفة عامة تطبيق و تنفيذ البرامج 

   .المسطرة على المستوى المركزي



 الفصل األول                                                            حوادث المرور بالجزائر
 

 21 

II. 1 المروريةأثار الحوادث:  

فال بد  ،عندما نتحدث عن أثار الحوادث المرورية والتي يمكن أن نترجمها إلى خسائر بشرية ومادية   

  :من التعرض إلى ثالثة أقسام من تلك اآلثار وهي 

II.1- فرد بالنسبة ألسرته وذويه و  فقدانو تتمثل في الخسارة التي تنتج عن :  أثار اجتماعية   

فعندما يكون هذا الفرد عائل .وأيضا خسارة المجتمع عندما يكون هذا الفرد منتجا وفعاال ،أصدقائه

                     فقد يؤدي إلى تفكك األسرة، فأن خسارة هذه األسرة تكون فادحة من جراء فقدان راعيها ألسرته

وانهيار كيانها نظرا للدور الجسيم الذي يؤديه رب األسرة في الحفاظ على أفراد أسرته ومتابعتهم 

  . ومالحظتهم

II.2-  ويمكن تحويل تلك اآلثار إلى خسائر  ،هي عنصر مهم في قياس حجم المشكلة: أثار طبية

 . وخسائر مادية تعبر عنها بوحدة النقد ،محسوسة تتمثل في اإلصابات الجسدية

II.3-  إن تقدير تكلفة الحوادث المرورية والفاقد االقتصادي منها خطوة مهمة نحو تحديد : قتصادية إأثار

كما أنها . ير ذلك على الناتج المحليومدى تأث ،اآلثار االقتصادية لمشكلة حوادث المرور في أي بلد

وقياس فعالية الحلول المقترحة لهذه ،مطلب ضروري في ترتيب أولويات تحسينات السالمة المرورية 

وفي شرح آخر للتكاليف االقتصادية للحوادث المرورية نذكر  .وقياس جدواها االقتصادي ،التحسينات 

 :التالي

II.3- 1 -  و  ،تشكل حوادث المرور وما ينتج عنها من تلفيات :المرورالتكاليف االقتصادية لحوادث

  خاصة في الدول العربية,واحدة من أهم معوقات عملية التنمية في الدول النامية، ووفيات، إصابات

                                                             
  .06یاسر عبد اهللا العسیري وآخرون، مرجع سابق، ص   -1
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منها االقتصادية و ,وتكمن خطورة الحوادث المرورية فيما تتركه على الفرد والمجتمع من آثار عدة    

  .االجتماعية و النفسية

لحق بالعنصر البشري من تتكاليف ما ية لحوادث المرور تكون على نوعين، التكاليف االقتصاد

  لحق بالممتلكات العامة و الخاصة توتكاليف ما , أضرار

ادث المرورية في هي الخسائر المادية بسبب الحو :1فالتكاليف االقتصادية للحوادث المرورية   

 ،أو األضرار التي تلحق بالممتلكات و المنشآت العامة ،)حهاإتالف مركبات و إصال(ممتلكات األفراد

وما تنفقه الدولة على مصاريف عالج من أضرار قد تصل للوفاة أو العجز، وما يتعرض له األشخاص 

  .المصابين

م عنها من إصابات ووفيات وما ينج ،قتصادية للحوادث المروريةن حساب التكلفة اإلإوعلى ذلك ف   

وجميع ما يذكر عن التكلفة االقتصادية للحوادث  ،ة معقدة تشتمل على كثير من العناصرعملي ،وتلفيات

في الفصلين الثاني  عنه تكلموهذا ما سن ،المرورية هو في الحقيقة تقديرات وليست حقائق مؤكدة

  .والثالث

III. 2مؤشرات خطورة الحوادث المرورية:  

ستخدام عدد من أهم المؤشرات المتفق عليها إفقد تم  ،لمعرفة مستوى السالمة في الوطن العربي   

  :دوليا لقياس خطورة حوادث المرور وهي 

                                                             
, السعودیة, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة,مركز الدراسات و البحوث , العربيحوادث المرور في الوطن :عامر بن ناصر المطیر  -1

 .16, 15ص،, 2006:طبعة
  .16،17المرجع نفسھ ص،  -2
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عدد المتوفين بسبب  :ويتم حسابه،ين بسبب حوادث المرورعدد المتوفين إلى عدد المصاب مؤشر - 1

 .عدد المصابين بسبب حوادث المرور÷حوادث المرور

عدد المصابين في :(ويحسب كاآلتي، حادث مرور جسيم 100عدد المصابين إلى كل  مؤشر - 2

 .100×)عدد حوادث المرور الجسيمة ÷حوادث المرور 

عدد المتوفين في حوادث :(ويحسب كاآلتي, حادث مرور جسيم  100عدد المتوفين إلى كل  مؤشر - 3

 .100×)عدد حوادث المرور الجسيمة÷المرور

عدد المصابين في  :ة التاليةويتم حسابه بالطريق ،عدد المصابين إلى عدد حوادث المرور شرمؤ - 4

 .عدد الحوادث المرورية÷حوادث المرور

عدد المتوفين في  :ويتم حسابه بالطريقة التالية: عدد المتوفين إلى عدد حوادث المرور مؤشر - 5

 .عدد الحوادث المرورية÷حوادث المرور

عدد +ابينعدد المص(ويحسب كاآلتي ، عدد ضحايا حوادث المرور إلى عدد حوادث المرور مؤشر - 6

 .عدد الحوادث المرورية÷)المتوفين 

عدد (:ويتم حسابه بالطريقة التالية، مةنس100000عدد المصابين بسبب حوادث المرور لكل  مؤشر - 7

 .100000×)عدد السكان÷المصابين في حوادث المرور

عدد :(ويتم حسابه بالطريقة التالية  ،نسمة100000عدد المتوفين بسبب حوادث المرور لكل  مؤشر - 8

 .100000×)عدد السكان÷المتوفين في حوادث المرور

عدد المصابين :(ويحسب كاآلتي،نسمة 100000ور لكل عدد الضحايا بسبب حوادث المر مؤشر - 9

 .100000×عدد السكان÷)عدد المتوفين بسبب حوادث المرور+
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عدد المصابين :(ويحسب كاآلتي ،سيارة10000رور لكل عدد المصابين بسبب حوادث الم مؤشر -10

 .10000×)عدد السيارات÷في حوادث المرور

عدد المتوفين :(ويحسب كاآلتي سيارة،  10000بب حوادث المرور لكل عدد المتوفين بس مؤشر-11

 .10000×)عدد السيارات÷في حوادث المرور

عدد المصابين :(و يحسب كاآلتي ،سيارة 10000ر لكل عدد الضحايا بسبب حوادث المرو مؤشر -12

 .100×عدد السيارات÷)عدد المتوفين بسبب حوادث المرور+ 

خاصة  ،فهذه المؤشرات تعد من أهم المؤشرات لفهم خطورة الحوادث المرورية في الوطن العربي   

 .إذا تم مقارنتها بما يماثلها في الدول المتقدمة في مجال السالمة المرورية 

IV. 2011والثالثي األول من سنة ، 2010 و 2009تطور حوادث المرور في الجزائر لسنتي : 

IV.1-  2009حوادث المرور على المستوى الوطني لسنة:  

 هاـحادثا، من 41224 على المستوى الوطني 2009بلغ عـدد حوادث المـرور خالل السنة     

حادثا في المناطق  22873و، %44.52حادثا داخل المناطق الحضرية بأهمية نسبية تقدر بـ 18351

  . %55.48 الريفية بأهمية نسبية تقدر بـ

 :2009بين المناطق الحضرية والريفية خالل  يوضح األهمية النسبية لعدد الحوادث :)05(جدول رقم

  المستوى الوطني  المناطق الريفية  المناطق الحضرية  

  41224  22873  18351  عدد الحوادث

  %100  %55.48  %44.52  األهمية النسبية

  2009لسنة  المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقإحصائيات  :المصدر                   
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IV.2-  بلغ عـدد حوادث المـرور  :2010إحصاءات حوادث المرور على المستوى الوطني لسنة

حادثا داخل المناطق الحضرية  15894هاـحادثا، من 32873 الوطنيعلى المستوى  2010خالل سنة 

  . %51.65 حادثا في المناطق الريفية بأهمية نسبية تقدر بـ 16979و، %48.35بأهمية نسبية تقدر بـ

  2010األهمية النسبية لعدد الحوادث بين المناطق الحضرية والريفية خالل السنة  :)06(جدول رقم 

  المستوى الوطني  المناطق الريفية  المناطق الحضرية  

  32873  16979  15894  عدد الحوادث

  %100  %51.65  %48.35  األهمية النسبية

  2010لسنة  المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقإحصائيات  :المصدر                        

IV.3-  2009بسنة ، ومقارنتها 2010حصيلة الحوادث الجسمانية و ضحاياها خالل السنة:     

م و 2009نقوم بالمقارنة بين سنة ،م2009الدولة في سنة  إستراتيجيةأي مدى نجحت  إليولنرى    

  ؟ تنخفضإ مأ ترتفعإوهذا سيبين هل الحوادث وآثارها  ،م2010

  .م2009ب ومقارنتها ،2010حصيلة الحوادث الجسمانية و ضحاياها خالل  يوضح :)07(جدول رقم 

المناطق   الحضريةالمناطق   
  الريفية

  المستوى الوطني

 41224 22873 18351  2009 سنة

 32873 16979  15894  2010 سنة

 -%20.26  8351-  %25.77- 5894-  %13.39 -  2457-  التغير

  113 63 50اليوم /حادث
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  2009لسنة  للوقاية واألمن عبر الطرقالمركز الوطني إحصائيات  :المصدر                      

 :بمقارنة حصيلة الحوادث خالل الفترتين نالحظ    

  .%13.39-حادثا، أي بنسبة  2457نخفاضا في عدد الحوادث داخل المناطق الحضرية بـ إ -

  .%25.77- حادثا، أي بنسبة  5894نخفاضا في عدد الحوادث في المناطق الريفية بـ إ -

  .%20.26- حادثا، أي بنسبة  8351لحوادث على المستوى الوطني بـ نخفاضا في عدد اإ -

  .حادث 90حادث إلى  113نخفاضا في المعدل اليومي للحوادث على المستوى الوطني من إ -  

  .حادث 44حادث إلى  50نخفاضا في المعدل اليومي للحوادث على المستوى الحضري من إ -  

  .حادث 46حادث إلى  63ى المستوى الريفي من نخفاضا في المعدل اليومي للحوادث علإ -  

  :2010و  2009يوضح تغير عدد حـوادث المـرور خالل السنتين )  02(رقم شكل

  

  2009لسنة  المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقإحصائيات  :المصدر                         
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حسب مختلف اإلحصائيات التي  2010تراجعت نسبة حوادث المرور في الجزائر خالل سنة    

فرز أقد  ،شهرا من تطبيقه 11ن قانون المرور الجديد وبعد أو التي أكدت ب ،قدمتها الجهات المعنية

            .نتائج ميدانية

أن عدد القتلى في حوادث المرور  ،السالمة المرورية  وأكد وزير النقل بمناسبة يوم برلماني حول   

 ب  يقدر أي بتراجع 2009قتيل خالل سنة  4607   مقابل 2010 ضحية خالل سنة 3541بلغ 

 9إلى  2009قتيل في سنة  13مما يعني أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من قتيل،  1066

          .2010أشخاص خالل سنة 

نون يتضمنها القا   أن اإلجراءات الردعية التي ،ويرى معدو القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور   

المرورية و حياة   الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسالمة" الوحيد الحل"تعتبر 

           .المواطنين

نجاعة "  فيرجعها الدرك الوطني واألمن الوطني إلى ،حوادث المرور   نخفاضإوعن أسباب   

غرب - للطريق السيار شرق   يةالنتائج االيجاب"باإلضافة إلى " قرها قانون المرور الجديدأالعقوبات التي 

           ".أكثر لحركة المرور   التي سمحت بمرونة ةجتنابيإلاو كذلك بفضل فتح عدد من الطرق 

زيادة على   ،كما قضت عملية توسيع بعض الطرق على النقاط السوداء في عدة واليات من الوطن   

يقابله من جهة أخرى    ،مختلف الطرقاتيجابي لمختلف فرق الدرك واألمن الوطنيين عبر التواجد اإل

           .الوعي والتفهم الذي أظهرهما المواطنون
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المنظم لحركة المرور   ن القانون المعدلإف ،أما بالنسبة للمركز الوطني للوقاية و األمن عبر الطرق   

             .يجابيةإنتيجة   ضمن جملة من العقوبات التي لم تكن تطبق في السابق حيث أعطىي

المتعلقة بالنقل    كتلك ،وذكر المركز أن هناك نوع من الحوادث ازدادت حدة في الفترة األخيرة   

إلى التركيز على هذا الجانب وتشديد    مما أدى ،الجماعي و الوزن الثقيل والذي زاد من عدد الضحايا

            ".ويةيتسببون في حوادث مأسا"   العقوبات على سائقي هذا النوع من المركبات ألنهم

وحسب األرقام التي كشف عنها وزير النقل يوم األربعاء لدى تقييمه لقانون المرور الجديد فان عدد    

 51002في جرح  2010حيث تسببت حوادث المرور خالل سنة  ،جريح 13146الجرحى تراجع ب

            .2009جريح خالل سنة  64148شخص مقابل 

جريح خالل سنة  37اليوم الواحد فقد تم أيضا تسجيل تراجع ب أما بخصوص عدد الجرحى في   

            .جريح يوميا 176تسجيل  2009بعد أن شهدت سنة  2010

 2010حادث حيث تم خالل سنة  9074كما تم أيضا تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور ب   

            .2009خالل سنة  40814حادث مقابل  31740تسجيل

مليار  25.79إلى    2009مليار دينار سنة  100للخسائر المادية فقد انخفضت قيمتها من وبالنسبة    

  1. 2010دينار سنة 

  

  

                                                             
1http://www.elmoudjahid.com . 2011/03/16  
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IV.4-  2011حوادث المرور بالجزائر للثالثي األول من سنة:  

 2011أحصت مصالح الدرك الوطني ارتفاع عدد حوادث المرور خالل الثالثي األول من سنة    

  قتيل  758، )%34.12(+  4906السنة الماضية، حيث بلغ عدد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من 

، حيث يأتي السائقون على رأس أسباب حوادث السير وبخاصة )%34.08(+ 8412و) 23.25%(+

  .من الحوادث %60سنة الذين تسببوا في  40فئة أقل من 

 تسجيلها حادث مرور تم 4906آخرين بجروح في  8412شخص حتفهم وأصيب  758لقي     

، حيث أشارت حصيلة الدرك الوطني لهذه الفترة إلى ارتفاع 2011خالل الثالثي األول من سنة 

 %80.62السائقون (من أسباب الحوادث  %98.96حوادث المرور، بحيث يأتي العنصر البشري في 

وكذا في حالة الطرقات والمحيط  ،%5.54بينما ال تشكل حالة المركبات إال نسبة  ،)%9.07والمارة 

بالنسبة لفئة  %32.36ويأتي الشباب على رأس المتسببين في حوادث الطرقات بـ ، %4.77بنسبة 

 4177سائق مرتكب لحوادث المرور، يوجد  7515سنة، وبمعطيات أخرى فإنه من بين  30أقل من 

ادث المرور، وارتفاعها سائق يحملون رخص السياقة أقل من خمس سنوات وفي تحليل ألرقام حو

قال محافظ الشرطة السابق وصاحب حصة  ،2010خالل الثالثي األول من السنة الجارية، مقارنة بـ

أن عدد حوادث المرور مرتبط ارتباطا وثيقا بعدد السيارات،  <<:طريق السالمة محمد العزوني

أن <<، مضيفا>>دد الحوادثألف سيارة في السنة، ما يفسر الزيادة في ع 300والجزائر تستورد نحو 

القانون مهما كان نصه جيدا فهو من غير روح، وال يمكنه أن يكون سلبيا أو إيجابيا، لكن تطبيقه 
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يستدعي وجود مثلث من النص ورجل األمن الذي يسهر على تطبيقه والمواطن الذي يحترم هذا 

  1.>>القانون، وهذا األخير هو مفتاح نجاح القانون أو فشله

ا تم عرضه من أرقام و إحصاءات ما هو إال دليل على أن ظاهرة حوادث المرور ال تزال إن م   

 ،افر جهودهاظوتنسيق عملها لتتقبل كل الجهات المعنية بالوقاية،  تتطلب بذل الكثير من الجهد من

عدد ، وتقليص عدد حوادث المرور فيأال وهي التقليل  ،وبالتالي التمكن من تحقيق األهداف المتوخاة

  .الضحايا التي تخلفها

أصبح مطلبا ملحا يقتضي إشراك جميع  ،إن التحرك بجدية وفعالية لمواجهة آفة حوادث المرور   

  .ألن حماية األرواح و الممتلكات مسؤولية الجميع، القوى الفاعلة في البالد

V.2:اإلجراءات المستعجلة للحد من تفاقم ظاهرة حوادث المرور  

هرة حوادث المرور كفاحا شامال و نضاال حقيقيا من طرف جميع الهيئات يتطلب التصدي لظا   

الوسائل و طنية تنطلق من توفير الشروطإستراتيجية و الطرقات، وفق ن عبرالمعنية بالوقاية واألم

  :يلي في هذا اإلطار ومن أجل تدخل مستعجل للتحكم في هذه اآلفة نقترح ما.الضرورية

V.1- التربية المرورية :  

إدماج مادة التربية المرورية في المدارس، وذلك بتسطير برنامج شامل عبر أطوار التعليم االبتدائي  -

وفي هذا المجال نشير إلى أنه سبق للمركز (والمتوسط، مع توفير الوسائل البيداغوجية المحققة للهدف 

                                                             

1http://www.echoroukonline.com 06/05/2011 

 
  .المركز الوطني ،مرجع سابق 2

http://www.echoroukonline.com
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  البـرنامج الدراسيأن راسل وزارة التربية الوطنية من أجل إدراج مادة التربية المرورية ضمن 

مع وعد الـوزارة أنه سيتم إدراج  ،غير أن الرد كان سلبيـا، بحجة أن البرنامج الدراسي مكثف ،العام

  ).دروس في التـربية المـرورية ضمن مادة التربية المدنية ومواد أخرى

  .تكـوين أشخـاص مختصين في التـوعية والتحسيس على مستـوى المـدارس -

 .ز الـوطني بتنظيـم  وتنسيـق العمليـات الخـاصة بالتربية المروريةتكليف المـرك -

توفيـر منح مـالية ومـادية للهيئـات، والجمعيـات التي تقـدم تكـوينا خـاصا بالسـالمة  -

  .المـرورية في المـدارس

هتمامها نظرا  إل ،تعميـم إنشـاء حظـائر التربيـة المرورية عبر كـامل التـراب الوطني -

  .ستعمـال الطـريقإبتعليـم األطفـال قـواعد المـرور وآداب 

  .تخصيص أيـام تـوعوية في المـدارس حـول الـوقـاية من حـوادث المـرور -

V.2 - تطوير و تحسين منظومة التكوين و التدريب على السياقة:  

أوكلت مهمة إنجاز  ،لحرص المركز على تطوير هذه المنظومة وتدارك ما يشوبها من نقائص   

دراسة  حول هذا موضوع لمخبر الوقاية واألرغونوميا، و التي أسفرت بعد مناقشة نتائجها في يوم 

  .دراسي على جملة من إقتراحات يمكن إستغاللها على ضوء التوصيات المعتمدة

V.3- التـوعيـة و التحسيـس:  

بقيم وتربية ارتباطا وثيقا تعد المشكـلة المرورية مشكلة سـلوك ووعـي اجتماعي، حيث ترتبط    

األفراد ، ومن البديهي أن كل اإلجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس في هذا المجال ال يمكن أن تكون 
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مجاالت فعالة إال إذا وضعت في إطار إستراتيجية مدروسة، وكانت مرفقة بإجراءات مكملة في 

ومن هنا فإن تنظيم الحمالت التوعوية يلعب دورا هاما، كونها تمثل حجر الزاوية في عملية . أخرى

  . الوقاية المرورية

V.4 -الطريق: 

 داخل أثبتت المـعاینة المیـدانیة أن طرقـنا تعاني من نقائـص عدة، یجب اإلسراع في معالجتھا سواء    

  :منا وسالمة نقترح ما یليولتوفیر طرق أكثر أ خارجھا،المدن أو 
V.4-1 - خـارج المـدن:  

  .اإلسراع في ضبط مفهوم محدد للنقاط السوداء لدى جميع المصالح -01

  .اإلسراع في معالجة هذه النقاط السوداء -02

  .اإلسراع في إنجاز الخارطة الوطنية للنقاط السوداء -03

  .ينهاساإلسراع في إنجاز الخارطة الوطنية لشبكة الطرق وتح -04

  . صيانة الطرق الوطنية التي تعرف حالة سيئة في بعض مقاطعها -05

تفعيل إدارة المؤسسة التي مهمتها السهر على ترميم وصيانة الطرق وتزويدها بالوسائل الالزمة  -06

  .من أجل تعزيز السالمة المرورية

ين الحظنا في حاالت كثيرة أ ،توفير التجهيزات األمنية الالزمة عبر الطرق، خاصة الوطنية منها -07

  .بعض اإلشارات مع مدلولها عبر الطرق تطابقغياب شبه كلي إلشارات الطرق، وعدم 
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حتى ال تكون خطرا على مستعملي  ،توفير اإلجراءات األمنية الالزمة في ورشات األشغال -08

نية بها، وإن الطريق، حيث الحظنا في عدة حاالت فتح ورشات لألشغال دون توفير اإلجراءات األم

  .مما سبب في حاالت كثيرة حوادث مرور خطيرة ،وجدت فهي بدائية وفوضوية

شتراط إخضاع مشاريع تشييد الطرق للتدقيق من حيث توفرها للسالمة المرورية، وذلك من قبل إ -09

  .ن الهيئة التي صممت الطريقعهيئة مستقلة 

  .حترام فترات السياقة و الراحةإلسواق على إقامة مرافق مالئمة لراحة المسافرين ، لتشجيع ا -10

السيما   ،الوزن الثقيل في المنحدرات و المرتفعات الخطيرة اتإنشاء مسالك إضافية خاصة بمركب -11

  .في الطرق الوطنية

  .ضطراريةستعمالها في توقيف المركبات عند الحاالت اإلإإقامة المآوي في المنحدرات بغية  -12

   .الطرق المزدوجة بين المدن الكبرىتعميم إنشاء  -13

V.4-2 - داخـل المـدن:   

زدحام وتفاقم ظاهرة حوادث تعرف حركة المرور داخل المدن تأزما كبيرا، مما أدى إلى كثرة اإل   

  :            المرور، ولتفادي ذلك يجب ما يلي

  .خاصة بالمدن الكبرى ،اإلسراع في إنجاز مخططات المرور والنقل -01

خاصة بالمدن التي تمر  ،زدحام المرورياإلسراع في إنجاز المحوالت المبرمجة حتى نتفادى اإل - 02

  .بها طرق وطنية
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اإلسراع في صيانة الطرق داخل المدن ومعالجة الحفر وإلزام أصحاب المشاريع بإعادة الطريق  -03

  .إلى حالتها بعد األشغال

  .ربوية واألماكن التي تعرف حركة مرور كثيفةتوفير التجهيزات األمنية قرب المؤسسات الت -04

تنظيم النقل الحضري وذلك بتنظيم الخطوط وتهيئة المحطات، لتوفير وسائل نقل مالئمة ومؤمنة،  -05

  .و بأسعار يمكن للمواطنين تحمل تكاليفها

  .تهيئة األرصفة ومنع أي نشاط تجاري عليها، وذلك ضمانا لسالمة الراجلين - 06 

  .أكثر أمانا للراجلين وراكبي الدراجاتوضع طرق  -07

  .توفير المعابر المخصصة للراجلين ومراقبتها -08

  .كتظاظ حركة المرورإتخاذ إجراءات تخفف من حالة إاإلسراع في   -09

وتشييد  تخاذ إجراءات لتهيئة حركة المرور، وتتضمن هذه اإلجراءات تضييق مساحات الطرق،إ -10

  .ذلك من االجراءاتالطرق غير المباشرة وغير 

تقييد حرية النفاد إلى الطرق التي تسير فيها السيارات بسرعة، بحواجز في وسط الطريق،  -11

  .ومفارق طرق ذات مراحل منفصلة

  .عاة شروط السالمة المرورية عند إقامة المدن و األحياء الجديدة أو توسيعها امر -12

  .حتياجات الخاصةمراعاة تنقل فئة ذوي اإل -13
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V.5- المـركبـات:   

 5.919.726والتي بلغ عددها  ،رتفاع الملحـوظ في الحظيـرة الوطنية للمـركباتنظـرا لإل   

، حسب إحصاءات وزارة الـداخلية والجمـاعات المحليـة ونظـرا 2009مـركبة خالل السنة 

  :لقـدم هذه الحظيـرة نـرى أنـه من الضـروري

  .للمـركبـات ضـرورة الصـرامة في الفحص التقني -01

  .تشديد الـرقابة وتكثيفهـا على وكـاالت الفحص التقني، خاصة تلك التـابعة للخواص -02

  .تشديد العقوبة على الوكاالت المخالفة لإلجراءات المعمول بها في مجـال الفحص التقني -03

  .لوطنيةسنة من الحظيرة ا 40دراسـة إمـكانية سحب جميع المركبات التي يزيد عمرها عـن  -04

إيجـاد آليـات تمنع سيـر أي مركبة خضعت للمـراقبة التقنيـة والـذي أثبت الفحص  -05

  . وجـود خلل فيهـا

V.6- التشـريع والتنظيـم:   

 م2009 جويلية 22الموافق لـ ه1430رجب عام  29المـؤرخ في  03-09يعتبر األمر رقم    

حركـة المرور عبر الطرقات وسالمتها وأمـنها المتعلق بـتنظيم  01/14المعـدل والمتمم للقـانون 

وسالمة  ،المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق قفـزة نوعية هامة في مجال تنظيم المرور

 تعالجوفرض النظام واألمن عبر الطرقات، حيث تضمن إجراءات جديدة هامة  ،مستعملي الطريق

مة الغـرامات الجـزائية وإضـافة عقـوبات النقائص المسجلة في القـوانين السـابقة وذلك برفع قي
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إلغاء رخصة سياقة المخالفين لمـدة معينة وفقـا لدرجة خطـورة  تمثلت في تعليق أو ،إدارية صارمة

  .المخـالفـة

نرى أنه إذا وضع المشرع قانونا يجب عليه أن يسهر على تطبيقه بصفة دائمة ومستمرة وبصرامة   

  . القانونحتى نخلق معتقد و إيمان بهذا 

V.7- الرقابة المرورية:  

  .حتـرام قـانون المـرورإتكثيـف الـرقـابة المـرورية قصـد فـرض  -01

 الجبارة في سبيل تطبيق قانون المـرور ليكـون هوداتالمجتشجيع مصالح األمن على مواصلة  -02

  . عمال دائما ال مجرد حملة مـؤقتة

لضمان مراقبة مكثفة لحركة المرور وردع  ،والماديةتدعيم مصالح األمن بالوسائل البشرية  -03

  .       المخالفين

  .متثال لقواعد السالمة المروريةتطـويـر أسـاليب الـرقـابة المـرورية لضمان اإل -04

 .ليـة لألعـوان المكلفيـن بالمـروراضمـان تكـوين مستمـر و رسكلـة فع -05

قات الوطنية التي تعرف حركة مرور كثيفة وبالمحاور تشجيع إقامة نقاط مراقبة ثابتة في الطر -06

  . التي تعرف حوادث مرور متكررة

V.8- منظـومة اإلسعـافـات:  

نشر وحدات التدخل واإلسعاف عبر الطرق الوطنية والمحاور التي تعرف حوادث مرور  -01

  .متكررة
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  .تـطوير وسـائل وأسـاليب التـدخل واإلسعـاف العاجل -02

المتمثلة في إنشاء وحدة المروحيات الخاصة  ،رة المديرية العامة للحماية المدنيةتشجيع مباد - 03 

  .بالتدخل واإلسعاف

تدريب وتكوين رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية، وتجهيزهم على نحو يكفل إنقاذ المصابين  -04

  .في أماكن وقوع الحوادث

  .ال اإلسعاف العاجلتحسين خدمات التأهيل ومنحها أولوية عالية في مج – 05

  .تحسين خدمات الرعاية في المستشفيات -06

V.9- تخصيص الموارد المالية والبشرية الالزمة:  

ستثمار الموارد البشرية والمادية، المحدد األهداف تحديدا جيدا، أن يؤدي إلى حد كبير، إلى يمكن إل -

  .خفض عدد الحوادث والضحايا

قتراح المشاريع التي يمكن أن تؤثر إوقد يتعين توفير المصادر المالية كي يتسنى للهيئات المعنية  -

  .على السالمة المرورية، وتنفيذها تنفيذا كامال

كما ينبغي تنمية الموارد البشرية، وذلك بتشكيل برامج التدريب المالئمة لكسب الخبرة في صنع  -

  .وتنفيذ برامج فعالة

بذل الجهود الالزمة لحضور ممثلي الهيئات المعنية بالسالمة المرورية المؤتمرات الدولية، وينبغي  -

شتراكهم في مثل هذه المؤتمرات الدولية تتيح فرصا لتبادل المعارف وإنشاء الشبكات والشراكات إألن 

  .الممكنة، وتعزيز القدرات في المجاالت المتخصصة
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V.10 - تنسيق الجهود:  

لجهود التي تبذلها كل القطاعات، وإشراك جميع القطاعات والهيئات المعنية بسالمة ينبغي تنسيق ا   

ستمرار تصال والتشاور والتعاون عوامل رئيسية لمقومات اإلالمرور على الطرق، ألن توافر اإل

تحدد مواعيد مستهدفة لتنفيذ اإلجراءات   ،وتعزيز الجهود بشكل فعال، من أجل وضع خطة عمل وطنية

  .ةالمحدد

  :خالصة الفصل األول

بعد هذا الفصل التمهيدي الذي يمهد للدخول في صلب الموضوع في الفصلين القادمين، بتحديد    

من حوادث المرور، التقليل من الممكن نستنتج أنه  ،والمقارنة بينها اإلحصائيات المفاهيم وتحليل آخر

اإلصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق غير أن الجهود التي بذلت حتى اآلن لمعالجة مشكلة 

عتقاد بأن اإلصابات الناجمة عن إلغير فعالة في كثير من األحيان، ولعل من أسباب ذلك الميل إلى ا

هتمام به لقطاع واحد، إال أن ظاهرة حوادث المرور حوادث المرور على الطرقات مجال يعود أمر اإل

، كون أن حادث المرور في ذاته عبارة عن تداخل عدة تدخل في إطار مفهوم تعدد االختصاصات

أسباب فيما بينها، ورغم أن العامل البشري هو العامل األساسي في أسباب وقوعها، إال أنه ليس 

عتبار جميع العوامل والعناصر نتهاج سياسات تأخذ بعين اإلإالعنصر الوحيد في الحادث، ومنه البد من 

على التوعية والمراقبة والتطبيق الصارم لقوانين المرور، وحالة المركبة، عتماد المكونة للنظام، أي اإل

  . وإدراك المجال المستعمل، وتصميم بيئة حركة المرور وتهيئتها بالتجهيزات الالزمة
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  :مقدمة

ال بد عليه أن يلم  ،من يريد أن يخوض مجال تقييم التكاليف االقتصادية للحوادث المرورية إن   

الخ، رغم أن هذه الخسائر ...بشرية  أواجتماعية، أواقتصادية،كانت  سواء بجميع أنواع هذه التكاليف

 إالهذا المجال ال يخوضه  نفإ ،تتعدد بتعدد الحادثة المراد دراستها، وكما أوردنا في المقدمة العامة

سب القليل نظرا لصعوبته، خاصة في تقييم الجوانب الكيفية، هذا ما يجعل طرق التقييم تختلف ح

القسم األول نقوم : أجزاء ثالثة إلىا ألجل ذلك تقسيم الفصل رتأينإ، ولقد المداخل المعتمدة  في الدراسة

ثم يأتي القسم الثاني الذي ينبني  ،فيه بتحديد وتفصيل جميع أنواع الخسائر ومحاولة جمع أكبر عدد منها

خسائر المجمعة، أما والمتمثل في طرق تقييم هذه ال ،صح القول إنعلى ما قدمناه من جانب نظري 

لتسهل لنا فهم ما سنتناوله في الفصل  ،فيفرغ هذه الخسائر والطرق في مجموعة أساليبالقسم األخير 

   .الثالث من تقييم مبني على هذه الطرق واألساليب المتفق عليها بين جل النماذج
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I. المرورية الحوادث عن الناتجة االقتصادية الخسائر:  

I.1 -1الخسائر البشرية:  

جتماعيا وصحيا على حياة المجتمعات ويظهر هذا إقتصاديا وإالحوادث المرورية لها أثر واضح       

األثر فيما يلحق المجتمع من خسائر في األرواح التي تذهب ضحايا للحوادث أو ما يصيب البشر من 

هذه لمت ولقد أدخلت آ موكنتيجة هذه الحوادث فكم يتمت حوادث السير وكم رملت وكم أبكت  إصابات

  .المصائب إليهاحياة األسر وجلبت  إلىالحوادث البؤس والشقاء 

مثابة الحرب الباردة التي تأتي على أفراد بوحوادث المرور لها أثر في المجتمع وأفراده ككل فهي     

 وخطيرا للمجتمع من فهي تشكل تحديا سلبيا .وتسبب الكثير من المظاهر الضارة هع وأموالمالمجت

وتعد عامال له تأثيره في فقد الطاقات والعناصر البشرية سواء  .البشرية باإلمكانيات األضرار ناحية

بزيادة معدل الوفيات أو زيادة عدد المصابين من جراء هذه الحوادث الذين أصبحوا عاجزين أو 

  .معوقين عن القيام بالنشاط االيجابي االعتيادي في ممارسة األنشطة اليومية

الرسمية التي تؤكد ارتفاع  اإلحصاءاتدث المرورية فيما يظهر لنا من خالل وتكمن خطورة الحوا   

عدد المتوفين والمصابين وأثره في فقد القوى البشرية وهكذا فان األثر المباشر للحوادث المرورية 

قهم عن أداء العمل وحاجة بالوفاة أو العجز بنسبة كبيرة تعييتمثل في فقدان العنصر البشري سواء 

المعوقين لمن يقدم لهم الرعاية وقد يصبح الكثير من المصابين في حوادث المرور عالة على هؤالء 

  .وتطورهالمجتمع بدال من كونهم عناصر ايجابية تسهم في تنمية المجتمع 

                                                             
-ه1429األمنية، مركز الدراسات والبحوث ،الرياض، ، جامعة نايف للعلوم اآلثار االقتصادية لحوادث المرور: راضي عبد المعطي السيد 1

 .126م ص 2008
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 أضرارمن سواء ما يصيب المجتمع  كبيرة والخسائر االقتصادية التي تسببها حوادث المرور    

والحقيقة أن الخسائر في العنصر  .إتالف الممتلكات العامة والخاصة وأ ،واإلصابةمختلفة نتيجة الوفاة 

  ثار كبيرة من حيثآيترتب عليها  إذالبشري من أخطر ما يمكن أن يوصف ضررا على المجتمع 

زادت  وكلما .نتيجة لوقوع الحوادث يحدث اختناق للطرق وحركة المرور تتوقف :الوقت ستنزافإ •

وتؤثر  لإلنسانختناق تسبب ذلك في ضياع الوقت وزيادة المجهود البدني فترات التوقف نتيجة هذا اإل

نظرا لما يحدث من تأخير وتعطيل  نتاج،إلالعضلية العصبية التي تعود بأثر سلبي على افي قوته 

  .من العنصر البشري اإلنتاجلطاقات 

على الدولة وأثرها في  بيكمن في تكلفة الشخص المصاكذلك فان الضرر الواقع على المجتمع     

للعالج وتزداد  إليهقتصادية تتمثل فيما يحتاج إالمصاب يكلف الدولة خسائر  أنحيث . اإلنتاجعملية 

المصاب بالمستشفى  إقامةى أن فترة الناتجة عنه زيادة عل واإلصاباتث هذه النفقات تبعا لخطورة الحاد

  . سعافيةاإل الخدمات الطبية و إضافة إلى اإلنتاجلى فاقد في إو اجهإنتتعطيل قوة  إلىتؤدي 

مركز للخدمات  100الدراسات في هذا الشأن أن الخدمات الطبية التي تقدم من  إحدىوقد أكدت     

من الحوادث تكون بسبب % 60وأكدت الدراسة أن مليون ريال سعودي  500الطبية تكلف الدولة 

 ذهالنفقات التنويمية للخدمات الطبية العاجلة الموجهة للحوادث المرورية طبقا لهوأن  .حوادث المرور

 الدولة ذا كان المصاب يكلفوقد أكدت نفس الدراسة أنه ا .مليون ريال سعودي 300النسبة تساوي 

 إلحصائياتنه طبقا إفيوم  15وأن عدد أيام حجزه بالمستشفى  ريال في المتوسط 1500 بذلك يوميا

  :يكون كاآلتي التكلفة االقتصادية فان حسابم 2000

  .ريال سعودي 6.524.551000=مصابا 28998×يوم 15×ريال1500 
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 إلمكاناتهاستغالل األمثل قتصادية فان أهداف المجتمعات البشرية تتمثل في اإلاإل النظر ومن وجهة    

  .لحاجات أفرادها وصوال لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية اإلشباعوذلك بما يحقق أكبر قدر من 

وتفيد بعض الدراسات أن تكاليف حوادث الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية المباشرة وغير     

م في دراسة شملت عددا من الدول األوربية 1999- 1990المباشرة قد ارتفعت بشكل كبير بين عام 

ليف عددا من األوجه مثل الفاقد من الناتج وتكاليف شركات التأمين والواليات المتحدة حيث شملت التكا

  .والتكاليف الطبية

النشرات الصادرة عنها أن ما تحصده الحوادث  إحدىوقد أكدت منظمة الصحة العالمية في     

في بعض الحوادث ذات الخطورة الخطيرة ونجد أحيانا  األمراضالمرورية من البشر يفوق ما تحصده 

ما يترتب على  أنأشد صعوبة من الموت نفسه والحقيقة  اإلعاقةلعجز الصحي مثل الشلل أو يكون ا

 ،وتكاليف العالج ،والعجز الصحي ،عالية تمثل في قتل النفس البشرية قتصاديةإ ءالحوادث من أعبا

االقتصاد  على كبيروزيادة على التكاليف األخرى غير المباشرة كل ذلك له أثر  ،وتعطيل األعمال

  .الوطني

I.2 1الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث المرورية:   

التي تلحقها الحوادث المرورية بالدول تتمثل فيما تلحقه من أضرار بالممتلكات  الخسائر المادية    

 وإزالةالعامة والخاصة أو تلك التي تتكبدها أجهزة المرور من جراء رفع مخلفات الحوادث وعالجها 

  . ما نتج عنها

                                                             
 133،ص نفسھ مرجعال -  1



 وطرق تقييمها المرورية الخسائر االقتصادية للحوادث                      الفصل الثاني
 

 44 

من هذه الناحية لها بعد اقتصادي يجب أن ال يغفل عنه فلقد والحقيقة أن مشكلة الحوادث المرورية     

. الحوادث المرورية تقدر بمبالغ مالية كبيرةأثبتت الدراسات والبحوث أن الخسائر المادية الناتجة عن 

من % 1ر معمل أبحاث الطرق في بريطانيا أن الحوادث المرورية تتلف ما يزيد عن نسبة حيث يقد

ما قورنت  إذاوهذه نسبة عالية  .القومي الوطني لعدد كبير من الدول خاصة النامية منها اإلنتاجمجمل 

 ،لغياربالوضع االقتصادي المنخفض لهذه الدول مما يتطلب استيراد البديل للسيارات التالفة وقطع ا

والمستلزمات الطبية التي تستورد من الخارج بعملة صعبة تنهك االقتصاد الوطني لهذه الدول، وتفيد 

  .بليون دوالر سنويا 230حوادث المرور في دول العالم تقدر بحوالي أن تكاليف  اإلحصاءاتبعض 

الحوادث المرورية تتمثل في  التي تسببهابالممتلكات العامة نجد أن الخسائر  ضراراإلجانب  إلىو    

وقد تحرم األفراد من  الضرر الواقع على بعض المنشآت العامة التي تعد ملكا لجميع أفراد الدولة،

والالفتات  اإلنارةذلك أعمدة ومن  .ستفادة من خدمات المنشأة نتيجة ما حدث بها من تلفياتاإل

 على نفقات الدولة إصالحهاق ويقع عبء على الطري اإلسعافشهارية واألشجار واألرصفة ومراكز اإل

من الميزانيات المخصصة ألغراض أخرى التي كان يمكن االستفادة منها في  إضافيةمما يحملها أعباء 

نواحي تفيد المجتمع أما على الجانب اآلخر فنجد الخسائر في الممتلكات الخاصة كثيرة من خالل ما 

للممتلكات  وإتالفللبضاعة المحملة على السيارات  فوإتاليحدث من تلفيات بسيارات أطراف الحادث 

  .والتي يتصادف وجودها وتأثرها باالصطدامالخاصة باألفراد 

حوادث المرور خطيرة ومؤثرة بما وال شك أن الخسائر المادية التي تتكبدها المجتمعات من     

فنجد  .اإلجماليالناتج المحلي  إجماليينعكس سلبا على النتائج القومي وهو ما يسمى بنسبة الفاقد من 

العالمية للحوادث المرورية فان فاقد الناتج القومي بسبب الحوادث المرورية في  لإلحصاءاتمثال طبقا 

وفي السعودية % 1.6وفي استراليا % 1.7وفي بريطانيا % 1.5الى%1الواليات المتحدة األمريكية من 
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الحوادث  احة حجم الخسائر المادية المترتبة عنوهذا يوضح مدى فد% 4.7نسبة  إلىنجدها مرتفعة 

  .األخرىالمرورية في السعودية بالمقارنة بالدول 

ومن ناحية األثر غير المباشر فنجد أن الخسائر المادية التي تتكبدها الدول المختلفة تتمثل فيما     

للفرد  اإلنتاجيةقات من فاقد وتعطيل للطا إعاقتهمتعلق بالمصابين ونفقات عالجهم وما يترتب على ي

التحقيق في الحوادث  إجراءاتمخلفات الحوادث وفي  إزالةوهناك ما يتعلق بنفقات أجهزة المرور في 

لك ما يحدث من تلفيات في ذك السيارات و بإصالحما يتعلق  إلى إضافةوالمعاينة  نتقالواإلالمرورية 

  .  الخدمات لألفرادالممتلكات العامة وتعطيلها عن أداء 

هذه ف العديد من األفراد، إصابةللحوادث المرورية يؤكد جسامة الخسائر نتيجة  والواقع المعاصر    

فترة عالج بالمستشفيات ثم ينال الفرد بعدها فترة من الراحة بعيدا عن العمل  إلىقد تحتاج  اإلصابة

ومن ثم يكون هناك فاقد نتيجة تعطيل طاقة الفرد أثناء حجزه بالمستشفى وفترة الراحة التي يستغرقها 

ن ممارسة عمله المعتاد ومن ثم فان حجم الخسائر المادية والبشرية الناتجة ع إلىبعد ذلك حتى يعود 

قليمي أو الدولي يؤكد أن هناك خطورة حقيقية اإل وأالحوادث المرورية سواء على المستوى المحلي 

ذي الاألمر . قتصاد الدول وفي تنميتها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةإتؤثر تأثيرا قويا في 

نب التنظيمية والفنية تشمل كافة الجوا تيجيةاإسترتعاون بين كافة األجهزة المعنية من خالل  إلىيحتاج 

اآلثار  ة بما يحقق عائدا قويا في الحد منالسالمة المروري إجراءاتوالتشريعية وتتضمن تفعيل 

   .الحوادث المروريةالخطيرة الناتجة عن 
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I.3 1االجتماعية للحوادث المرورية وبعدها االقتصادي اآلثار:     

أنفقت الدولة  نشبابنا الذي ةومعظم الضحايا من خير ،الواقع أن حوادث الطرق ال تختار ضحاياها    

 وإحصاءاتأمواال طائلة لتعليمهم وتدريبهم ليكونوا عدة الوطن وعتاده في حاضره ومستقبله  عليهم

زدياد الضحايا عاما بعد آخر، وقد يختلف أثر وفاة ضحية من البشر إالمرور المتوفرة تؤكد  حوادث

وذلك . السكان وتعدادها وحسب دور الشخصية في المجتمعأخرى حسب محدودية  إلىمن دولة 

هذا النزيف اليومي ألرواح الناس والذي يحول  قوية وفعالة لوقف إستراتيجيةيستوجب وقفة جادة وفق 

حوادث  نوالحقيقة المؤلمة كما أوضحنا أ. نقمة على أفراد المجتمع إلىمنافع السيارات وفائدتها 

عدم  إلى إضافةنتائجها األسرة والمجتمع معا  حملفيت اإلعاقةحد  إلىتصل  إصاباتالمرور تخلف 

حد من دورهم في المجتمع كمصدر مهم القتصادي واإل اإلنتاجعلى المشاركة في  ة المصابينقدر

الحوادث المرورية من آثار اجتماعية ما يترتب على  إلى إضافةوحيوي من مصادر الدخل القومي 

  .يذلك من مآسسلبية من جراء فقد األبناء واآلباء وعائلي األسر وما ينتج من غير 

ذلك يترتب على  إنماأو وفاتهم  إعاقتهمأو  إصابتهموالمجتمع حين يفقد عددا من األشخاص نتيجة     

يفقد المجتمع قدرتهم على العطاء حيث  الطاقة فقد طاقة عدد ال بأس به من الشباب ويهدر هذه

والمساهمة في التقدم واالزدهار والحقيقة أن قرابة ثلث القتلى أو الجرحى هم من العناصر الشابة 

  .والمؤثرة في المجتمع فضال عن المبالغ التي تصرف عليهم في العالج والرعاية وهم في مقتبل العمر

أن األثر االجتماعي الذي قد يترتب على الحوادث التي تقع لصغارنا  إلىبنا أن نشير  جدريو    

وأطفالنا ينتج عنه عاهات مؤقتة أو دائمة التي ربما يظل بعضها مالزما لضحايا الحوادث طوال العمر 

 إلىجسمية بل تمتد هذه المعاناة وال يقف األمر عند حدود معاناة هؤالء الشباب الذين يعانون أضرارا 
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ء الشباب الذين يستمرون في معاناة ال تقل في حدتها أو شدتها عما يعانيه أصحاب العاهات أسر هؤال

  .وما يؤثر ذلك في دور هؤالء األطفال المصابين في المجتمع فيما بعد

ذ أنه إ .قتصاديللحادث المروري ومردوده اإلوهو األثر النفسي  إليهوهناك أمر آخر يجب التنويه     

قد تالزمهم طول العمر مثل فقد البصر أو بتر أحد  إعاقاتبعض األشخاص  إصابةقد يترتب على 

عدم  مثلأو فقدان الذاكرة مما قد يؤثر نفسيا في الشخص  الرأس، إصاباتاألعضاء أو الصرع نتيجة 

يميل الشخص المصاب أو المعوق  إذ ،التوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه وفقد دوره داخل المجتمع

طواء والبعد عن التفاعل مع اآلخرين مما يصيبه باالكتئاب واالضطرابات النفسية، نظرا ناإل إلى

ع مجهود هؤالء يفقد المجتم إذقتصادية التي لحقت بهم وهذا يؤثر بالطبع من الناحية اإل لإلصابات

تهم في رعاي اشكلون عبئأنهم قد ي إلى إضافةوالمرضى نفسيا ويكون دورهم سلبيا األفراد المصابين 

أن المشكالت المتعددة التي  إنكاروال يمكن ، التفاعل معهتأهيلهم للدخول مع المجتمع  وإعادةوعالجهم 

 نتيجة ما يعانيه المشوهون ذلك اقتصاديا ومردود حوادث المرور من النواحي االجتماعيةتلحقها 

حوادث المرور وأسرهم، وهناك دراسات وأبحاث على المستوى العربي والمحلي والعالمي قد  وضحايا

قتصادي من خالل بحث معاناة تحديد األثر االجتماعي للحادث المروري ومردوره اإل إلىتوصلت 

التشويه أو  اإلعاقةنتيجة  إليهاالنفسية التي سبق أن أشرنا اآلالم العضوية الناتجة عن الحادث والمعاناة 

 إضافةمصاريف  إلىتدني الدخل االقتصادي للمصاب نتيجة انقطاعه عن العمل، وحاجته  إلى إضافة

نحراف لطريق غير مشروع للحصول على مقومات مما قد يدعو البعض لإل اإلصابةللعالج من 

وتضطرب قتصادي وقد تعاني أسرة المصاب أو التي قد يتوفى عائلها حيث تفقد موردها اإل. الحياة

ذلك األسرة التي يصاب عائلها ويستمر تحت العالج لفترة طويلة أو تكون هناك ك أحوالها المادية و

عالج مع االنقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من اضطراب اقتصادي لمصاريف تحتاج  إعاقة
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حتى ولو من نحراف واحد أو أكثر من أفراد األسرة لتوفير مورد آخر لألسرة إمما قد يترتب عليه 

كاهل األسرة باألعباء  إثقال إلى إضافةطريق غير شرعي لمواجهة الحاجات الضرورية لألسرة 

ضعف  إلىالحادث المروري يؤدي وال شك أن غياب األب نتيجة  .المادية المترتبة على وقوع الحادث

يه المجتمع نتيجة األثر الذي يعان إليهكل ما سبق يجب أن نضيف . سلطة الضبط االجتماعي في األسرة

واألعباء التي يتحملها المجتمع في  .كانوا من خيرة شبابنا إذاوخاصة  إصابتهموفاة أفراد مهمين أو 

ذه النفقات يتحملها عالج المصابين وتكاليف المستشفيات وتكاليف توفير األطباء لعالجهم كل ه

  . المجتمع

I.4 1عناصر تكلفة حوادث المرور:   

الحوادث المرورية وعناصرها المختلفة وآثارها المتشعبة نجد أن حوادث من خالل دراسة أسباب     

ووفيات وتلفيات تشملها عناصر عديدة يمكن معادلتها وحسابها وفقا  إصاباتالمرور وما ينتج عنها من 

  :لحساب الفروض اآلتية

I.4 -1  والوفيات اإلصاباتتكاليف:  

السائق أو الراكب أو المشاة ممن يكونون متواجدين في مكان الحادث هي النتيجة  إصابة إن    

كثيرة قد يكون  افروع أي من العناصر السابقة يشمل إصابة أنوالحقيقة  .للحوادث المروريةالمباشرة 

أن هناك عددا من األساليب التي يمكن استخدامها في  إالتحديد قيمتها بشيء من الدقة  من الصعب

وقيمة عالج المصابين سواء من خالل نفقات العالج في  .دير أقرب قيمة للتكلفة الحقيقية للحادثتق

أو العالج بالمستشفيات العامة التي تعود قيمتها بآثار سلبية في المجتمع هذا من  ،المستشفيات الخاصة
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ي فترة العالج أو مدة ذي يستنفذ فن قيمة الوقت الإالمباشرة فالناحية المباشرة أما من الناحية غير 

الراحة التي تلي العالج يؤثر بالسلب في الناتج القومي حيث ال يستطيع المصاب أن يؤدي عمله بشكل 

أدى العمل سيكون بصورة سلبية عن سابقتها، نظرا لفقد خبرته وتأثر أعضاء جسمه من  وإذاكامل 

  .اإلصابة

عتبارات كثيرة منها سن إن تقدير القيمة التي يتحملها المجتمع تحكمها إأما بالنسبة للوفيات ف    

حتماالت فرص تقدمه في العمل ومن ثم النتيجة االيجابية التي كان من إنتاج وودوره في اإل وفيتالم

يجابية وهذا ما يتم عند حساب التعويض لدى شركات إالمتوقع أن تعود على الناتج القومي بنتيجة 

والحقيقة أن هناك خسائر جسيمة ولكن من الصعب تقدير قيمتها  .الحادث علىي يؤمن لديها التأمين الت

جتماعية لوفاة العائل الوحيد لألسرة وما يعود وقد تفوق قيمتها أي تقدير مادي ومن ذلك قيمة التكلفة اإل

  .على هذه األسرة من آثار سلبية قد تهدم حياتها نظير وفاة من يعولها وينفق عليها

I.4 -2 تكاليف التلفيات بالمركبات أو الممتلكات العامة والخاصة:  

أن  إذ ،قيقةلعامة أو الخاصة قد يكون أقرب للحتقدير قيمة التلفيات بالمركبات أو الممتلكات ا إن    

بمعرفة الخبراء العاملين في  الدى العامة أو يمكن تقديره تكون معروفةقيمة المركبات أو الممتلكات قد 

نفس المجال بعكس تقدير التلفيات الناتجة عن حوادث المرور سواء أكانت تلفيات السيارة أو تلفيات 

أو بالمباني من خالل تحديد أثر المباني والمعدات العامة والخاصة ويكون حساب قيمة التلفيات بالسيارة 

الشيء  إعادةوما يمكن أن يكلفه  ،نى الذي تعرض للتلففتراضي للمركبة أو المبالحادث في العمر اإل

   .أصله إلى
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I.4 -3 ختناق المروري الناتج عن الحادثالتكلفة االقتصادية لإل:  

تلعب سرعة حركة المرور والنقل على الطريق دورا أساسيا في حساب التكلفة االقتصادية     

تعثرت أو توقفت بسبب  إذاضافة للعوامل األخرى فال شك أن خدمة النقل باإلللحوادث المرورية 

ذلك من  إليهالحادث المروري بما يترتب عليه توقف الحركة المرورية وتعطيل الطريق وما يؤدي 

على حجم ساعات العمل  ايؤثر سلب ماتأخير العاملين عن عملهم لفترة زمنية قد تطول أو تقصر 

ستهالك الوقود بالنسبة للسيارات نتيجة للتوقف في مكان إذلك الفاقد الناتج عن ك، للعاملين واإلنتاج

ستخدام وقت وقوع ستهالك آلالت الفرامل وغيرها من كثرة اإلالحادث أو السير بسرعة بطيئة كذلك اإل

ن األثر إذلك فكالحوادث لتعطيل حركة المرور أو السير ببطء في موقع الحادث لفترة زمنية طويلة 

السلبي الناتج مما يتعرض له العنصر البشري من تلوث في البيئة نتيجة عادم السيارات قد يعود بأثر 

فلو . العنصر البشري بأمراض كثيرة قد يكلف عالجها مبالغ مالية كثيرة إصابة إلىسلبي ويؤدي 

ت التي تأخرت عن وأن عدد السيارا ،لزمن التأخير في الرحلة هو ساعة األدنىفترضنا أن الحد إ

فترضنا أن قيمة تكلفة الساعة إ فلو ،ن زمن التأخير يكون مليون ساعةإف .موعدها هو مليون سيارة

قتصادية المتوقعة نتيجة عدم سيولة حركة المرور فيكون رياالت وهي قيمة الخسائر اإل10الواحدة هو 

والعطل فيكون  اإلجازاتبعد خصم أيام  .يوم300×ايماليين ريال يوم 10=10×1000000الحساب 

  .ماليين ريال 300=300×10×1000000الناتج 

ذا كان في أحد إقتصاديا إوال شك أن توقف المرور نتيجة لحادث المرور قد تكون نتيجته مؤلمة     

ند توقف المرور في منطقة نائية أو في عالشوارع الرئيسية أو في أيام العمل الرسمية بخالف الوضع 

  .جازاتاإلأيام العطل أو 
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قتصادية كما لو كان ن وقت وقوع الحادث المروري له أهمية كبيرة في حساب التكلفة اإلإكذلك ف    

نتاجية نتيجة تأخر العاملين عن لعاملين للعمل في الصباح مما يؤثر بالسلب في الطاقة اإلإتجاه اوقت 

حركة المرور ومستوى  إعاقةحسب نوعية المتأخرين بسبب قتصادية العمل، كما تختلف التكلفة اإل

نتظام باقي العاملين إوعلى  اإلنتاجاألجر أو الكسب الذي يحققونه أثناء وقت التأخير في تحقيق 

  . وإنتاجيتهم

ومن خالل األبعاد المختلفة للتكلفة االقتصادية لحوادث المرور نجد أنها تمثل عبئا كبيرا على     

أنه يمكن األخذ  إالقتصادية لحوادث المرور فة اإلقتصاد القومي ورغم صعوبة حساب التكلاإل

والوفيات والتلفيات بالسيارات وبالممتلكات العامة  اإلصاباتبالدراسات والنتائج التقريبية الناتجة عن 

  .والخاصة

العناصر الحاكمة للتكلفة االقتصادية تكمن فيما ينتج عن الحادث  إجمالين إسبق ف ناءا على ماوب    

الطبية التي تشمل  والوفاة كذلك المصروفات اإلصابةنتيجة  واإلنتاجيةالمروري من فاقد في الدخل 

وخدمات الطوارئ األخرى ومن  اإلسعافأجور األطباء ورسوم المستشفيات وتكاليف الدواء وخدمات 

 اتإجراءالشرطة في موقع الحادث سواء  إجراءاتل ثم اإلدارية اإلجراءاتيف جهة أخرى فهناك تكال

التي  واإلجراءاتالمحاكمة  ودور شرطة المرور في الموقع  وإجراءاتوالمعاينة وجمع األدلة التحقيق 

تلفيات المركبات والممتلكات العامة والخاصة كذلك األعباء التي  إلى إضافةتقوم بها شركات التأمين 

  .أو الوفاة اإلصابةتقع على عاتق أرباب العمل لسد الفجوة الناتجة عن 

وال شك أن ما يعانيه المجتمع من أثر غبر مباشر في الخسائر التي تتكبدها نتيجة الحوادث     

الدراسات والبحوث المرتبطة بالواقع  إلعدادالمرورية شيء مؤلم حقا يستحق توفير الموارد الالزمة 



 وطرق تقييمها المرورية الخسائر االقتصادية للحوادث                      الفصل الثاني
 

 52 

المجتمع وحلول واقعية لمشكلة الحوادث المرورية للحد من آثارها ووقاية  إستراتيجيةالعملي لوضع 

  . من أخطارها

II. طرق حساب التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية:   

الحوادث المرورية التي يتحملها االقتصاد القومي طرق حساب التكلفة االقتصادية الناتجة عن     

المركبات والطرق  وإصالحعلى العالج البشري  اإلنفاقتشمل التكلفة المباشرة مثل التي تترتب على 

حركة المرور  وإعاقةوكذا التعويضات التي تقوم الدولة بدفعها لتعويض الخسائر الناجمة عن الوفيات 

وكذلك التكلفة غير المباشرة  اإلنتاجيةوما يترتب عليه من فاقد في الناتج القومي نتيجة تعطيل القوى 

وقائية  إجراءاتهيز المركبة واتخاذ على تصميم وتخطيط وتشكيل الطرق وتج اإلنفاقالناتجة عن 

بهدف تقليل حوادث المرور وكذا الخسارة التي تنتج عن فقد أشخاص منتجين قد ال يمكن تعويضهم 

  .مرة أخرى، نظرا لخبرتهم في مجاالت معينة قد يصعب توفرها

  :هناك عدة طرق معروفة لتقدير الخسائر أو األضرار الناجمة عن حوادث المرور وأهمها   

II.1 المصابين وعائالتهم إلىإلى أقساط التأمين المدفوعة  ستناداإ.  

II.2 إلى تكاليف المعالجة الطبية للمصابين من جراء حوادث المرور في المستشفيات ستناداإ. 

وهي تعبير فقط عن األموال التي تصرفها . علمي معين أساسالطريقة األولى ال تعتمد على  إن   

أما الطريقة الثانية فتستخدم على نطاق أوسع في مختلف بلدان . شركات التأمين ألصحاب المركبات

وتتلخص فكرتها في حساب كافة الخسائر أو األضرار المتعلقة بحوادث المرور وفي تحديد . العالم

الصعوبة المبدئية الكبرى في هذه الحالة تنجم عن تقدير  إن. خسائرقيمتها المتوسطة أو معدالت تلك ال

ويتم حساب الخسائر واألضرار عادة حتى يوم الوفاة فقط، بالنسبة . وفاة الناس إلىالحوادث المؤدية 
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ن قيمة الخسائر أو األضرار الناجمة عن حوادث إو. للناس الذين يزاولون أعماالً بصورة مباشرة فقط

  .1رآخ إلىمن بلد    تختلف  ددة في مختلف بلدان العالمالمرور المح

وهناك دراسة في حساب التكلفة االقتصادية لحوادث المرور انصبت في محورها على االنعكاسات     

 اإلدارةقامت بها أكاديمية البحث العلمي باالشتراك مع الدراسة التي  .االقتصادية لحوادث المرور

  م1986 العامة للمرور بالقاهرة عام

وتبين لنا من دراسة هذا البحث أن طرق حساب التكلفة االقتصادية لحوادث المرور تشمل المحاور    

  :2التالية

II.3  اإلجماليطريقة الناتج:  

 إصالحالحادث المروري كتكلفة وتتلخص الطريقة في حساب مجموع الخسائر المترتبة على     

األفراد المتوفين في المستقبل، تضاف  إلنتاجالقيمة الحاضرة  إجمالي إليهاالمركبات والعالج، يضاف 

كلفة السابق حسابها كمعادل لآلالم واألحزان التي يسببها تال إجماليمن % 50 إلىنسبة متغيرة تصل 

الحادث في الجانب االجتماعي وتعد هذه الطريقة هي األقرب من الناحية النظرية ولكن تجد صعوبة 

  .كون غير دقيقة وفي نفس الوقت صعوبة قياس المقابل المادي لآلالم واألحزانفي أن البيانات قد ت

II.4 طريقة الناتج الصافي:  

بخصم القيمة الحاضرة لالستهالك المستقبلي  إالوهذه الطريقة ال تختلف عن سابقتها     

وحساب القيمة الحاضرة لالستهالك يعتمد  كلفة في الطريقة األولى،تال إجماليمن ) الضحايا(لألفراد

                                                             
1   http://yasa.org/ar/Sectiondet. 16/04/2011.  

  .144السید، مرجع سابق، ص راضي عبد المعطي  2
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رقم يمكن االعتماد عليه  إلىتوخينا الدقة فلن نصل  وبيانات متشابهة، ومهما على متغيرات عديدة،

، وبمقتضى بيانات الضحية اإلنتاجويمكن في هذا الصدد أن يتم حساب العالقة بين قيمة األجر وقيمة 

رقم  إلىيمكن تحديد أجره وتدرجه وعدد السنوات التي يعد فيها عامال منتجا ومن ثم يمكن الوصول 

  .الدقة إلىأقرب 

II.5 طريقة التأمين على الحياة:  

قيمة التأمين على الحياة أو األعضاء الذي حددته الضحية سلفا، حيث تضاف وتعني هذه الطريقة     

ئر المادية األخرى، وتفترض هذه الطريقة أن معظم األفراد يؤمنون على حياتهم في ظل الخسا إلى

  .الغرب يتطور الوعي والمؤسسات التأمينية ف

كلفة تانعكاس  إلىومع ذلك فان هذه الطريقة يعيبها االعتماد على تقدير شخصي دون النظر     

  .الحادث على االقتصاد القومي

II.6  التعويض المقرر من المحكمةحساب قيمة طريقة:  

كلفة حوادث تالخطأ كأساس  اإلصابةوتعتمد هذه الطريقة على أحكام التعويض في جرائم القتل أو     

لعناصر متعددة  وإهمالالمرور في الطرق، وواضح أن في ذلك تبسيط شديد لطبيعة حسابات التكلفة، 

  .من مكونات تكلفة الحادث المروري

II.7  العام اإلنفاقفة الضمنية الداخلة في حساب حساب التكلطريقة:  

الحكومي المقرر  اإلنفاقريقة في حساب متوسط تكلفة الحادث على أساس قيمة الطوتعتمد هذه     

 اإلنفاقصعوبة الفصل بين لتأمين الطرق على فرق عدد الحوادث في عامين متتاليين، ومن الواضح 
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على الطرق من أجل  اإلنفاقوصيانة الطرق ألهداف استكمال ودعم البنية القومية، وبين  إنشاءعلى 

منع أو تقليص حوادث المرور، ومن ثم يعد تقدير التكلفة طبقا لهذه الطريقة جزافا ال يجوز االعتماد 

  . عليه

II.8 طرق الواليات المتحدة األمريكية في التقييم:  

مريكية من أبرز الدول التي تقوم بتقدير قيمة التكلفة االقتصادية وتعد الواليات المتحدة األ       

  :من بينها لحوادث المرور وهناك طرق كثيرة لحساب هذه التكلفة

II. 1.8 أسلوب مجلس السالمة الوطني)NSC( . 

II. 2.8  الوطنية لسالمة المرور على الطرق  اإلدارةأسلوب)NHTSA(  

واألسلوبان يتفقان في عناصر التكلفة االقتصادية لكنهما يختلفان في طريقة استخدام العناصر     

يركز ) NHTSA(الوطنية لسالمة المرور على الطرق اإلدارةوأسلوب . وتوزيع التكلفة فيما بينهما

الخسائر بشكل رئيسي ومباشر على اآلثار االجتماعية وتكلفتها ويطبقها بوصفها عنصرا أساسيا في 

  .1التي يتكبدها المجتمع مما يضاعف قيمة التكلفة المقدرة حسب أنواع أسلوب مجلس السالمة الوطني

والحقيقة أن كل هذه الطرق ال تجاوز كونها تجريبية وتقريبية، تعتمد على البيانات المتاحة أو النظم    

ث واحد بطرق مختلفة فسوف العامة المطبقة لخصوصية المكان واألفراد، ولو تم حساب تكلفة حاد

  .أخرى بل وفي الطريقة نفسها من باحث أو أكثر إلىتتغير التكلفة من طريقة 

                                                             
، ورقة عمل للمؤتمر الوطني للمؤتمر األول للسالمة األسباب واآلثار لحوادث المرور في المملكة العربیة السعودیةالغامدي علي بن سعید،   1

 .)ه1418(المروریة،
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بتوسيع قاعدة البيانات المستخدمة من  إالوالذي نود تأكيده هنا أن توخي الدقة في النتائج ال يتأتى     

ضرورة جمع بيانات تفصيلية  إلىناحية، ودقة تلك البيانات من ناحية أخرى وهذا في الواقع ما يدعو 

البشرية والمركبات المشاركة في الحادث والظروف المحيطة بالحادث نفسه من ناحية  اإلصاباتعن 

  .ظروف المكان وتوقيت الحادث

تمكنا من جمع بيانات صحيحة ومن ثم  إذاودقة النتائج في هذه المرحلة لها أهمية قصوى، ألننا     

فان ذلك  تطبيقها لعشرة آالف حادث مثال، وعلى مدى سنوات محددة للبحث،تحليلها طبقا للنموذج و

  .سوف يمكننا في مرحلة الحقة من تحديد معدالت قابلة للتطبيق على نطاق أوسع

وقد معظم الدول تقوم بحساب الخسائر االقتصادية من حوادث الطرق  والشيء المتفق عليه أن    

أن العناصر المكونة لحساب  إالآخر  إلىن نظام اقتصادي أخرى وم إلىيختلف األسلوب من دولة 

الخسائر االقتصادية لحوادث المرور قد تكون ثابتة وأبرز تلك العناصر هي الفاقد من أجور العمل 

التأمين وتكلفة تلفيات الممتلكات العامة  إجراءاتوتكلفة  واإلعاقات اإلصاباتوالمصاريف الطبية على 

ما نتج عن الحوادث المرورية ورفع  إلصالحالمرور  إدارةزة المستخدمة من والخاصة وتلفيات األجه

 .مخلفاتها

III.  1يةلحوادث المرورا لخسائرأساليب التقييم  :'  

تقدير أو تقييم الخسائر الناجمة عن حوادث المرور تختلف من بلد آلخر ولكنها متفقة في  أساليب إن   

ما بينها على مبادئ مشتركة، وغاية واحدة، وهي تقييم الفوائد المتوخاة من تحسين معين على سالمة 

ر العوامل الطرق ومقارنته بالكلفة المرتبطة به، وعلى أية حال ال بد في أي تقييم اقتصادي من اعتبا

 :الرئيسية التالية
                                                             

1 http://yasa.org/ar/Sectiondet. 16/04/2011. 
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III.1 التوفير في عدد الحوادث:  

وهو يشكل العامل الرئيسي في التقييم االقتصادي، ويمكن التعبير عنه إما بواسطة عدد الحوادث    

التي يمكن منعها بواسطة هذا التحسين الهندسي أو بواسطة التوفير المادي الناجم عن منع هذه 

قيمة مالية مناسبة لكل حادث حسب درجة خطورته، ويجب على المحلل أن  بإعطاءالحوادث، وذلك 

  .يستخدم في تقييمه أحدث التخمينات المتوفرة لديه

على سبيل المثال لنفترض أن تحسيناً هندسياً كبناء جسر للمشاة أو نفق وزيادة مسرب للسيارات 

لمرور، نجم عن توفير حادث واحد فقد المنحرفة لليسار أو للدوران أو بناء جزر وسطية لتنظيم حركة ا

أضرار مادية  إلىوعشرة حوادث تؤدي . جارحة إصاباتوأربعة حوادث ينجم عنها . يتسبب عنه وفاة

 .فبهذه الطريقة يمكن تقييم التوفير الناجم عن هذا التحسين الهندسي. فقط

III.2  التكلفة األولية للتحسين المنشود:  

 واإلنشاء األراضيالك هبإجراء هذا التحسين مثل كلفة استلمرتبطة وهي تتضمن كلفة جميع البنود ا   

التصاميم وغيرها من البنود التي قد  وإعداد واألجهزة واإلشرافالعمال  وأجوروتحضير الموقع 

 .يتطلبها تنفيذ التحسين المنشود

III.3 التكلفة الالحقة الناجمة عن التشغيل والصيانة:  

كلفة ما بعد  أما. التحسين إجراءويشمل هذا البند المقارنة بين كلفة التشغيل والصيانة قبل وبعد    

تعتمد  فإنهاوأما كلفة بعد التحسين . تؤخذ من المعلومات المتوفرة في السنوات الماضية فإنها   التحسين

ة صيانة وتشغيل التي تقع ضمن هذا البند كلف األمورومن . على خبرة وتقدير المهندس المصمم

اإلشارات الضوئية، كلفة تخطيط عالمات سطح الطريق، كلفة صيانة سطح الطريق، كلفة الطاقة 

 .الكهربائية المستعملة لتشغيل اإلشارات الضوئية أو إنارة الطريق
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III.4 مدة الخدمة المتوقعة:  

ة منه بتخفيض معدل وهي المدة الزمنية المتوقعة ألن يحقق هذا اإلجراء الهندسي الغايات المرجو   

وقد درجت في معظم الدراسات أن . الحوادث وليس بالضرورة أن يكون العمر اإلنشائي لهذا المشروع

سنة ويجدر اإلنتباه هنا أن إلختيار المدة الزمنية للمشروع أثر كبير على  20تقدر هذه الفترة بحوالي 

الوصول إلى نتيجة خاطئة إذا لم يتوخ الدقة  التقييم االقتصادي، التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار خاطئ أو

 .باختيارها

III.5 القيمة النهائية للتحسين:   

 ووهذه تمثل قيمة المشروع عند نهاية فترة خدمته وفي أغلب األحيان تكون صغيرة جداً كما ه   

الحال مع اإلشارات الضوئية أو معدومة كما في أغلب األحيان وهي ذات أثر بسيط على التحليل 

 .اإلقتصادي

III.6 عوامل أخرى.  

كلفة مستخدم الطريقة توحساب . االزدحامعلى الطرق نتيجة  باالنتظاركحساب كلفة الزمن الضائع    

 .الناتجة عن زيادة حجم المرور ومدى تأثير التضخم المالي
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  :خالصة الفصل الثاني

يتجاهله أو  أنالطابع االصطالحي للتقييم المادي لبعض المفاهيم مثل حياة وصحة الناس ال يمكن  إن   

المآسي البشرية الهائلة الناجمة  أهميةوال يعتبر وسيلة للتقليل من . ينفيه معظم الخبراء في دول العالم

وسيلة لمقارنة وتقدير الخسائر المالية  إال وما هذا التقييم. الخطيرة اإلصاباتعن حوادث الوفاة أو 

الستخدامها بمثابة أداة مساعدة أثناء تخطيط التدابير واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتأمين سالمة السير 

  .وضع برامج تطوير وتحسين وصيانة شبكة الطرق إلى باإلضافة

به الناس من لمرور بما يعادلها من النقود، أمر ال يعترف تقييم حياة وصحة المصابين في حوادث ا إن

نعبر بالحسابات المالية، عن كافة أعباء الخسارة التي تصيب  أنال يمكن بتاتاً  إذالناحية النفسانية، 

العائلة، وال يمكن تقدير تلك المساهمات الشخصية التي كان في استطاعة الشخص المتوفي أن يبذلها 

  .ة بالنسبة للمجتمعفي حياته الالحق

استحالة التقدير المادي للخسائر المعنوية التي تصيب المجتمع نتيجة للوفيات الناجمة  أدركنا إذاولكن 

تكوين نظام لحساب التأثير االقتصادي للتدابير  إلىننفي الحاجة  أنعن حوادث المرور، ال يجب 

تحسين سالمة المرور وتخفيض  إلىتؤدي الطرق والشوارع، التي  إنشاء بإعادةواإلجراءات المتعلقة 

  .عدد الضحايا على الطرق

هنالك تجاهل للخسائر التي تلحق باالقتصاد الوطني والمجتمع نتيجة لحوادث المرور، عند تقدير تأثير 

نجد أن  وفي الوقت الحاضر .الطرق، أو تحسين سالمة المرور األموال المصروفة في عمليات إنشاء

عتبار نوعياً فقط، عند مقارنة أوجه تصاميم الطرق ما يهمل تماماً أو يؤخذ في اإلإهذا العامل الهام 

ونتيجة لذلك، يجري تأجيل الكثير من . معينة من الطرق أقسام إنشاء إعادةأو بيان ضرورة  إبداءوعند 

  .ريعالمصروفة على تلك المشا األموالستعادة الضرورية، باعتبارها ال تتفق مع المواعيد إل األعمال
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نقطاع شخص أو عضو في المجتمع عن المشاركة في النشاط العلمي، إوال يمكن أن ال نعتبر بأن 

نتيجة إلحدى حوادث المرور، يؤدي إلى توقف مساهمته في اإلقتصاد الوطني، و بالتالي إلى حدوث 

النقل إن الخطر النسبي لعمليات .، يمكن إخضاعها للحساب والتقديرخسائر مادية تلحق بالمجتمع

   .وسائل النقل األخرى أنواعبالسيارات، أكبر مما هو عليه بالنسبة لبقية 

اليابانية في أحد األعوام عن القلق فيما يتعلق بسالمة  اإلنشاءاتويعبر التقرير الذي أصدرته وزارة 

شق الخالف بين متطلبات  إن: المرور على الطرق في اليابان، وقد جاء في ذلك التقرير ما يلي

حتى اآلن، حيث نجد أن المستوى المتدني للتقيد بنظام تسو م لسيارات ووضعية الطرق الحالية، ال

المرور، نزعة المجتمع المعاصر نحو االستخفاف بحياة الفرد والدراسة غير المقنعة لقواعد وقوانين 

  . اعية كبيرةاآلن مشكلة اجتم أصبحت، التي بب الرئيسي لزيادة حوادث المرورسالمة المرور، هي الس

إن ما تطرقنا له في هذا الفصل هو محاولة جادة لجمع أنواع التكاليف الممكن إدراجها في نموذج    

التقييم إضافة إلى مجموعة من الطرق واألساليب التي قد تساهم في بناء نموذج متكامل قد ينجح إلى 

ومدى أثرها على اقتصاديات  حول تكلفة حوادث المرورحد بعيد في إبداء صورة قريبة من الواقع 

  .الدول
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  :مقدمة

 تفيد الدراسات العالمية أن غالبية ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب المنتج في أي دولة،   

كما تؤدي حوادث المرور إلى خسائر وتلفيات  .سنة 40سنة و  11والذين تتراوح أعمارهم بين 

مادية تتمثل في األضرار التي تلحق بالممتلكات والمنشآت العامة نتيجة لما تتعرض له من حوادث 

إضافة إلى ما  إتالف للمركبات، وتكاليف إصالحها،مرورية ، كذلك ما يصيب ممتلكات األفراد من 

اة، أو العجز الذي يقلل من كفاءة األفراد وقدرتهم يتعرض له األشخاص من أضرار قد تصل إلى الوف

صابين في حوادث ما تنفقه الدول على مصاريف وتكاليف عالج المعن ، ناهيك إلنتاجعلى العمل وا

وال ننسى ما . تعود على الدول بالنفع استثمارية، وهذه التكاليف كان يمكن أن تنفق في أوجه المرور

، سواء الذين حصدتهم حوادث المرور راد المنتجين في المجتمععدد األفتخسره الدول من نقص في 

ستشفيات وال يعلم أو الذين نقلتهم إلى الم. قلتهم إلى القبور في لحظات أليمة، ودون عائد يذكرون

. ؟ن بعاهات تقعدهم عن العمل والكسب، هل يخرجون منها على أقدامهم أو يخرجوحالهم إال اهللا

، تأهيل وتدريب ضحايا حوادث المرورة من تكاليف صرفت على تعليم وإضافة إلى ما تخسره الدول

، إال أن حوادث المرور ضيعت هذه منهم أم يساهموا في بناء مجتمعهموكانت الدولة تنتظر وتأمل 

  .اآلمال وذهبت بها أدراج الرياح 

وكفاءة شبكات ة ألي دول االقتصاديوإذا كانت الدراسات تؤكد على العالقة الوثيقة بين النمو      

والفعالة التي تعمل على خفض  ة، فلقد اتخذت الدول المتقدمة اإلجراءات الحاسمالطرق في هذا البلد

لحوادث ما بين اذه له االقتصاديةلقد قدرت التكلفة و المرور وما ينتج عنها من ضحايا،د حوادث عد

  .من إجمالي الدخل القومي لدول العالم 1%3إلى 1%

                                                             
، جامعة نایف للعلوم األمنیة، مركز الدراسات حجمھا وتقدیر تكالیفھا االقتصادیة -المرور في الوطن العربيحوادث عامر بن ناصر المطیر،  1
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  تصبحأ حتى، الحوادثإلرتفاع عدد ضحايا  وفي الدول النامية يتدهور الوضع المروري نتيجة    

في الدول النامية من بسببها  االقتصادية، حيث تقدر الخسائر في هذه الدولمشكلة تعيق عملية التنمية 

  .1من إجمالي الناتج القومي% 5لى إ 3%

أو  ،ن وأمان الدولة، حيث ال إستقراروتصبح المواجهة الحازمة لهذه المشكلة أمرا يتعلق بأم    

  .، بل وال حياة إال مع األمنأو تقدم اقتصادي واجتماعي وحضاري، إنتاج

ذه الظاهرة هي محاولة معرفة مدى خطورتها على اقتصاديات ومن بين أبرز طرق مواجهة ه     

وللتعرف على حجم الخطورة ومدى أثرها ال بد من القيام  .ألفراد بصفة خاصةالدول بصفة عامة وا

لفة االقتصادية للحوادث المرورية، وال يخفى على أحد من الدارسين والباحثين في مجال بتقييم التك

) حياته بالنقد التقيمالذي ( باإلنسانأن تقييم الجوانب الكيفية صعب جدا خاصة لما يتعلق األمر  مالتقيي

الدول أن تجد مخرجا أو طريقة أو  على لزاماكان ) م التكلفةيتقي( اإلجراءولكن نظرا ألهمية هذا 

الحوادث المرورية  وخبراء فة ولو نسبيا، وهذا ما جعل باحثيالتكلنموذجا من خالله تقدر هذه 

محاولة صياغة وذج هذا المجال، وسنحاول في هذا الفصل التعرف على هذه النما إلىيتوجهون 

أو توفير مادة نظرية يعتمد عليها من يريد تقييم  انتقاداتها،نموذج من مزج هذه النماذج واالستفادة من 

تخذنا في ذلك منهجية تنطلق من تجارب الدول إوقد ) الحقةي دراسات ف( هذه التكلفة في الجزائر

 .ثم الجزائر) العربية(المتقدمة ثم النامية 

 اإلحصائياتتبعة في عملية التقييم أكثر من النتيجة المتحصل عليها بناءا على قة الموسنهتم بالطري

  .مقارنة هذه النماذجمن خالل  ألن ما يهمنا هو الطريقة وليس النتيجة
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I.  التكلفة اإلقتصادية للحوادث المرورية في العالم :  

م فإن التكاليف االقتصادية لحوادث المرور 1980حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام     

ومي من الدخل الق %7، بل إنها وصلت إلى ن الدخل القومي لمعظم دول العالمم %2الى%1تبلغ من 

 24منها ، مليار دوالر سنويا 100الم حوالي حيث بلغت هذه التكلفة على مستوى الع. في أستراليا

مليار دوالر في أمريكا فقط في حين أن الدراسة التي قام بها قسم النقل والمواصالت في أمريكا تبين 

م 1985بليون دوالر ، ثم في عام  57,2م قدر بمبلغ 1980أن الفاقد بسبب حوادث المرور في عام 

ائيات الرسمية وفي اإلحص .بليون دوالر 48,6بلغ جملة الفاقد الذي ال يمكن تعويضه حوالي 

يطاليا والتي تنخفض فيها حوادث الطرق مقارنة بالدول إم أن 2001روبية التي صدرت في عام واأل

مليار دوالر في هذه السنة لرعاية وعالج المصابين فقط في حوادث  20بية األخرى قد تكبدت واألور

 %1ث المرور تقدر بحوالي ن تكاليف حوادإبالنسبة للدول النامية فو .المرور على الطرق االيطالية

قتصادي إلما قورنت بالوضع ا إذاالناتج القومي لهذه الدول، وهذه النسبة مرتفعة  إجماليمن 

ن الوضع يزداد سوءا في أ إلىحيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية المنخفض للدول النامية، 

، وعدم األخذ بمعايير فعالة ريةت المخصصة لمجال البحوث المرو، نظرا لقلة اإلمكانياهذه الدول

  .1تعمل على تقليل تفاقم المشكلة المرورية

المدرجة في  أن الدراسة إال، ليف االقتصادية للحوادث المروريةوهناك نماذج كثيرة لتقدير التكا   

،  ربي بناءا على النموذج البريطانيبتقدير تكلفة الحوادث المرورية في الوطن الع قامت ذا الفصله

ولعله من المناسب في هذا السياق توضيح كيف يتم تقدير تكاليف الحوادث المرورية فالجدول رقم 

   .اإلسترلينييوضح كيفية حساب تكلفة الحوادث المرورية وما ينتج عنها مقدرة بالجنيه  )08(
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  تقدير تكلفة الحوادث المرورية ونتائجها حسب النموذج البريطاني :)08(الجدول رقم          

 شدة الحادث متوسط التكلفة لكل حادث متوسط التكلفة لكل مصاب

 وفاة 1.042410 902500

 جروح بليغة 124610 102880

 جروح بسيطة 12430 7970

 إسترلينيجنيه  1240تكلفة حادث التلفيات المادية 

عامر بن ناصر المطیر،حوادث المرور في الوطن العربي،حجمھا وتقدیر تكالیفھا  :المصدر

  .146م، ص2006 –ه 1427االقتصادیة، الریاض 

ن تقدير تكلفة الوفاة الناتجة عن كل حادث مروري أ، فانه يمكن القول بأعالهوبناءا على الجدول    

ن الحوادث المرورية في بعض الدول العربية ، ونظرا ألإسترلينيجنيه  902500في بريطانيا تبلغ 

متوسط تقدير تكلفة الحادث المروري : نإف المذكورة في الجدول السابق،ال تندرج تحت األصناف 

 )، أو وفياتإصاباتنتج عنه تلفيات في الممتلكات،أو  سواء(الواحد

  .إسترلينيجنيه  5.295172= 4÷)1042410+124610+12430+1240=(

جنيه  55425=2÷)7970+  102880=(الواحدة مهما كان نوعها  اإلصابةومتوسط تقدير تكلفة 

مع مالحظة أن بعض الدول العربية ال تسجل الحوادث المرورية البسيطة في السجالت . إسترلينيا

  .الرسمية

  .المرورية في بعض الدول العربية الحوادث تكلفةتقييم ل ما بعد يه فيوهذا الجدول سنعتمد عل

  



 تقییم بعض التجارب: التكلفة اإلقتصادیة:                                             الفصل الثالث
 

 66 

II. 1التجربة الفرنسية في تقييم الحوادث :  

من  تعتبر التجربة الفرنسية في مجال التقييم رائدة جدا في العالم المتقدم وذلك راجع لعدة أسباب   

الميزانية  ،المتبع اإلحصائينجاعة وفعالية النظام  ،االهتمام الجاد بالبحث في هذا المجال :بينها

   الخ...الغرضالموجهة لهذا 

 François :األستاذ المحاضرقام بها وقد حاولنا أن ندرج ضمن دراستنا هذه الدراسة التي 

MIRABEL  جامعة داالقتصاكلية ب Montpellier 1: 2005سنة:  

 la valorisation des biens non marchands( le prix de la vie humaine (:  بعنوان

 ذلكقيمة القتيل في حادث مرور و عطيوقد حاول الباحث بناءا على مجموعة من الطرق أن ي

  :انطالقا من

II.1 تقييم المنافع غير المقيمة في السوق:  

المنافع الالنقدية أو غير المقيمة في السوق التقليدية وذلك لعدة أسباب  يقيماالقتصاد الحديث أصبح    

ول عنها وهي ؤمن بينها أن تكلفتها يتحملها المجتمع بصفة جماعية وبالتالي فال يوجد أي أحد مس

ليست ملكا ألحد، وهذا ما يبدو واضحا وجليا في األضرار المترتبة على البيئة ومخرجات التصنيع، 

: أرباح طائلة مثل هستثماري فيإستثمارية ألنها مجال ا فتظهر حتى في المشاريع اإلأما أهميته

والتي نحاول  االستثمار الكثيرنجني من وراء هذا ) TGVفتح خط جديد (ستثمار في األمن الطرقي اإل

  .الخ...ربح الوقت، راحة مستعملي الخط الجديد: أن نقيمها اآلن مثل

مهم جدا على كل المستويات خاصة في اتخاذ  غير المقيمة في السوق فعومنه نجد أن تقييم المنا   

القرار االستثماري، أيضا في مجال الضريبة والدعم فمثال ضريبة المخرجات السلبية وفق مبدأ 

                                                             
1- François MIRABE, Université Montpellier 1, la va lorisation des biens non marchands( le prix de la vie 
humaine),2005. 

   



 تقییم بعض التجارب: التكلفة اإلقتصادیة:                                             الفصل الثالث
 

 67 

االستثمار قي رأس المال البشري، ومجال : الدعم في حالة المخرجات االيجابية مثل و) دافع/ملوث(

  .  البحث والتنمية المستدامة

II.2  اإلنسانثمن حياة:  

يمكن ذلك ولو  الحديثة تقييمه أم ال ولكن في السوق إمكانيةتتعدد فيه وجهات النظر بين  عنوان قد   

من يستطيع أن يقنع أرملة أو طفال يتيما أن عائلهم  إذ ،مجال صعب تتعدد مداخله و أنهتقريبيا، ول

  .يقيم بقيمة نقدية مهما كانت قيمتها مرتفعة ولكن نصطلح على أننا نقيم لنتجنب الضرر الممكن حدوثه

ميزانية بناءا  أمر ذو أهمية بالغة ألنه يساعدنا في تخصيص اإلنسانقيمة معينة لحياة  إلىالوصول    

نسان، أي ميزانية األمن اإلمعنية بالحفاظ على حياة مشاريع  ووضع ،من أهمية على ما توصلنا له

  .الطرقي

II.3 طرق التقییم : 

II.1.3  اإلنسانيطريقة رأس المال :Alfred Sauvy 

لتطبيق هذه الطريقة البد لنا من توفر مجموعة من المعلومات من : ألجور الضائعة للقتلىامجموع 

حسب كل ضحية، نسبة البطالة لمختلف  متوسط العمراألجر، السن، المستوى الدراسي، : بينها

 الخ...، اختالف القیم حسب الجنس الضحايا

II. 2.3  طريقة CAP  أوCAR : تعتبر ھذه الطریقة ھي نفسھا مبدأ العمل الذي تعتمد علیھ

 .مؤسسات التأمین في حساب قیمة التعویضات 

CAP- :  یستطیع األشخاص تحملھ مقابل العمل في مكان معرض فیھ لخطر الموت أثناء  مبلغ ھي

  .العمل

CAR-:  ھي مبلغ یتفق األفراد على تسلمھ بغیة مواجھة الخطر المرتفع الذي ینجم عنھ وفاة

 )مكافأة مرتفعة عن األعمال ذات الخطر العالي(العامل

II. 3.3 طریقة a posteriori)وھذه الطریقة تقارن بین قیمة المشروع :)ما بعد االستثمار  
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  : ھذا المثال التوضیحيب توضیح الطریقةوسنحاول  ،االستثماري ونتائجھ في التقلیل من اآلثار السلبیة

سنة  20متوسط  لبية في عدد القتلى الذي يبلغسآثاره التتمثل  :مفترق طرق في مكان خطیر لدینا

  . وھذا دلیل على أننا نخسر قتیل لكل سنة من جراء خطورة مفترق الطرق ھذا سنة/ميت 1:األخيرة

 : من ھذا الباب وجب اقتراح مشروع استثماري للحد من حدة خطورة مفترق الطرق والمتمثل في

، أما ايجابياته ماليين أورو )10( ـب تكلفة هذا المشروع تقدر ):rond-point(مفترق طرقبناء  -

 .)سنة/ميت 0( التقليل من عدد القتلى في هذا المفترق الى الصفرفتتمثل في 

مالين  10، اإلنسانحياة  إلنقاذمجمل الجهود الجماعية  = posterioriحسب  اإلنسانقيمة حياة  -

بناءا على قيمة  اإلنسانوهي تكلفة سنوية تدل على قيمة  ،أورو 500000= سنة 20/أورو 

  .االستثمار نضع قيمة تقريبية لحياة االنسانأي بمقدار مبلغ  .االستثمار

II. 4 1واألمن الطرقي اإلنسانحياة  قيمة:  

II. 1.4 التكاليف المباشرة:  

النقل الصحي، االسعافات األولية، المعالجة الطبية، (:التكاليف الصحية واالجتماعية 1.1.4

  ........)الدفن   تكاليف 

   .......)العمومي، استهالك الوقود المركبة، الميدان: (تكاليف مادية  2.1.4       

         ......)تكاليف الشرطة، تقرير خبرة السيارة، العدالة( :تكاليف عامة  3.1.4       

II. 2.4 ضياع عائد مستقبلي) رأس المال البشريتكلفة فقدان (: غير المباشرة التكاليف ،

 .التشوهات للمصابالضرر النفسي، العذاب النفسي للقتيل،  تعويضات شركات التأمين،
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II. 5 1تكاليف حوادث المرورحساب ل يالتطبيق العدد:  

  : لحساب هذه التكلفة نعتمد على المعطيات التالية :2005تكاليف الحوادث الجسمانية سنة  -
 ؛أورو 1156.925: قتيل  •

 ؛أورو 124.987: خطيرة إصابة •

 ؛أورو  5000: خفيفة إصابة •

 .أورو 6078: التلفيات المادية •

بناءا على معطيات عدد القتلى واإلصابات والتلفيات المادية وقيمتهم نستطيع أن نحسب التكلفة 
 : اإلجمالية كاآلتي

 ؛أورو 1156.925× قتيل  5318 •

 ؛أورو 124.987× خطيرة  إصابة 39811 •

 ؛أورو 5000×  خفيفة  إصابة 68265 •

 .أورو 6078× مليار أورو  0.5: التلفيات المادية •

  
 :لنجد النتائج االجمالية كاآلتي -

  ؛مليار أورو 12.9:حوادث األضرار المادية فقط •
  ؛مليار أورو24.3:م 2005في  الحوادث المروريةتكاليف  •
 .مليار أورو 1.833 قدرت ب م2005في  في هذا المجال االستثمارجهود الدولة في  •

الجهود المسخرة للحد من هذه الظاهرة غير كافية من خالل هذه الدراسة يظهر لنا الوضع جليا أن 
أن الوضع مؤسف فكيف هو الحال في  إال) فرنسا(قدمة تتماما رغم أن هذه الدراسة تمثل واقع دولة م

  .الدول النامية أو الفقيرة؟ 
III. التكلفة االقتصادية لحوادث المرور في بعض الدول العربية:  

فانه ألي دولة نامية، أو متقدمة فان  ق الدول النامية،نطالوقوع معظم الدول العربية في نظرا    

من الدخل القومي، فعلى سبيل % 1تكلفة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر يعادل نحو 

                                                             
  .، مرجع سابقUniversité Montpellier 1        م بجامعة2005تمت ترجمتھا من دراسة سنة -  1

 ملیار أورو 12.9
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مليون دوالر سنويا،  1000المثال فان دول مجلس التعاون الخليجي تفقد بسبب حوادث المرور نحو 

 .1الدول ههذالدخل القومي لمن % 2.5 إلى% 1وهو يعادل من 

يبين تقدير التكلفة االقتصادية السنوية بسبب الحوادث المرورية في بعض  :)09(الجدول رقم    

إلى بانة المرسلة الدول العربية بالعملة المحلية لكل دولة حسب ما ورد في الدراسات السابقة واإلست

، وذلك ليسهل مقارنة هذه التكلفة بين الدول األمريكي ، ثم ما يعادل هذه التكلفة بالدوالرالدول العربية

  .2العربية

تقدير التكلفة االقتصادية السنوية بسبب الحوادث المرورية في بعض الدول : )09(الجدول رقم 

 العربية

التكلفة اإلقتصادية لحوادث  الترتيب
 بالدوالر األمريكي المرور

التكلفة اإلقتصادية لحوادث 
 المحليةالمرور بالعملة 

 الدولة

 اإلمارات درهم            2.617000 712208 10

 البحرين دينار          20.000000 35.046023 7

 السعودية ريال     91.000000000 16.227.720140 1

 قطر ريال          68.000000 18.704975 8

 الكويت دينار        100.000000 342.644320 5

 العراق دينار          38.589403 31824  12

 األردن دينار        168.000000 240.893855 6

 مصر دينار      5.000000000 964.352221 3

 السودان دينار         13.156560 55895 11

 ليبيا دينار         11.640000 1.120958 9

 الجزائر  400.000000 4

                                                             
1  -   www.amei nfo.com/news)(www.alwatan.com.23/02/2011. 

  .147ناصر المطیر، مرجع سابق، ص عامر بن  -  2
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 المغرب درهم    11.000.000000 1.495.344507 2

 المجموع  19.744.626926 

  .153صحوادث المرور في الوطن العربي،،عامر بن ناصر المطیر :المصدر

  :على  ذلكالباحث في  دعتمإوقد 

  ؛ـ دراسات متعددة1

  .ستبانة البحث عن طريق سفارات الدول العربية في مدينة الرياض إـ 2

م من على 10/2005بيع في شهر ال بناءا على أسعارقيمة العمالت العربية على ـ تم البحث      

   .www.alrajhibank.com.sa   . etAlyaum.comwww/:الموقع التالي

ث نجد أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية تكلفة لحواد أعالهومن الجدول      

ة الثانية جاءت المملكة ، وفي المرتب مليار دوالر سنويا 16.2حيث بلغت هذه التكلفة حوالي  ،المرور

وفي . مليون دوالر سنويا 964,1رور نحو ، حيث بلغت التكلفة االقتصادية لحوادث المالمغربية

لمرورية ، حيث بلغت التكلفة االقتصادية السنوية للحوادث ااألخيرة جاءت الجمهورية العراقيةالمرتبة 

وهذا ال يعكس الرقم الحقيقي لتكلفة الحوادث المرورية في العراق (ألف دوالر سنويا  41حوالي 

  .)ير في سعر صرف الدينار العراقي الكب لالنخفاض

وبناءا على تقدير التكلفة اإلقتصادية للحوادث المرورية في الوطن العربي والتي اعتمدت على    

تقدير التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية  إجمالي، فإن البحث واستبانةفي دراسات سابقة  تقديرات

علم أن بعض التقديرات التي وردت في ، مع الدوالر سنويا مليار 19,7في الوطن العربي تبلغ نحو 

مرورية في دولة ، مثل ما جاء في تقدير تكلفة الحوادث العاما 20الدراسات تعود ألكثر من  هذه

تقديرات دولة ، مثل ردت في استبانة البحث غير واقعيةض التقديرات التي وأن بعكما .الكويت 
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ار دوالر سنويا ليس ملي) 19,7(المرورية في الوطن العربي الحوادث هوعلى ذلك فإن هذ. اإلمارات

  .تقديرا دقيقا، بل يزيد عن هذا العدد

IV. ة تقدير التكلفة اإلقتصادية لحوادث المرور في بعض الدول العربي:  

بما أن تقدير التكلفة اإلقتصادية للحوادث المرورية في بعض الدول العربية التي وردت في    

ال تمثل في مجملها واقع تكاليف الحوادث المرورية، لذا فقد تم تقدير التكلفة  )09(الجدول رقم 

كما تم تقدير . اإلقتصادية للحوادث المرورية في بعض الدول العربية بناءا على النموذج البريطاني

التكاليف بطريقة أخرى عن طريق أخذ تقدير تكلفة الحوادث المرورية في المملكة المغربية كدولة 

  .س، وتقدير التكلفة االقتصادية الحوادث المرورية في المملكة المغربية أقرب إلى الواقعأسا

ربي عن طريق النموذج للحوادث المرورية في الوطن الع االقتصاديةوبعد تقدير التكلفة     

إليه يرين ، وهو ما تميل ، تم أخذ المتوسط بين التقدطريق المقارنة بالمملكة المغربيةوعن البريطاني 

  .الدراسة

IV.1  تقدير التكلفة اإلقتصادية للحوادث المرورية في بعض الدول العربية حسب النموذج

  :البريطاني

إذا تم األحذ بالنموذج البريطاني لحساب تكلفة حوادث المرور ونتائجها في الدول العربية وتطبيق    

، وذلك على بعض الدول العربية )08(فقط من هذه التكلفة الموضحة في الجدول رقم  %5ذلك بنسبة 

النخفاض مستوى المعيشة في الدول العربية عن ما هو عليه في انجلترا باإلضافة إلى أن تقديرات 

، وعلى ذلك فبهذه دث المرورية قريبة من هذه النسبةبعض الدول العربية للتكاليف اإلقتصادية للحوا

، إسترلينياجنيها  14759بية حوالي عر النسبة يصبح متوسط تكلفة كل حادث مروري في كل دولة

، وتكلفة كل حالة  إسترلينياجنيها  2771وتكلفة كل حالة إصابة بسبب الحوادث المرورية  حوالي 
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، وذلك بغرض توحيد العملة المقدرة إسترلينياجنيها  45125رية حوالي وفاة بسبب الحوادث المرو

، ومن ثم يسهل ج عنها من تلفيات وإصابات ووفياتنتبها التكلفة اإلقتصادية للحوادث المرورية وما ي

تبين تقدير هذه التكلفة بالجنيه  )11( و )10( ، والجداولةالعربيالدول في هذه التكلفة  المقارنة بين

  .ة وما يعادلها بالدوالر األمريكيفي بعض الدول العربي اإلسترليني

العربية حسب النموذج  بعض الدولتقدير تكلفة الحوادث المرورية في : )10(الجدول رقم 

  :البريطاني

 الدولة يةحوادث المرورالعدد  التكلفة بالدوالر الترتيب

 اإلمارات   8652 228.568006 14

 البحرين 37845 999.786379 6

 السعودية 223816 5.912.757379 1

 عمان 10197 629.383721 13

 قطر 68550 181.0949701 2

 الكويت 37650 994.635394 7

 سوريا 14234 376.032940 10

 لبنان 2145 56.666479 16

 العراق 7759 204.976787 15

 األردن 52913 1.397.852393 3

 مصر 26000 686.866408 8

 السودان 24546 648.454725 9

 ليبيا 10895 287.823443 12

 تونس 11544 304.968685 11

 الجزائر 39910 1.054.339936 5

 المغرب 52137 1.377.352073 4



 تقییم بعض التجارب: التكلفة اإلقتصادیة:                                             الفصل الثالث
 

 74 

 المجموع 628793 16.611.414962 

  .157،مرجع سابق، صعامر بن ناصر المطیر :المصدر 

، حيث جاء دية جاءت في مقدمة الدول العربيةنالحظ أن المملكة العربية السعو أعالهومن الجدول    

، ثم جاءت دولة قطر مليار دوالر 5,9دث المرورية نحو تقدير ما تفقده المملكة سنويا بسبب الحوا

، مليار دوالر 1,8حيث بلغت حوالي  ،ن حيث ارتفاع تكلفة حوادث المرورفي الترتيب الثاني م

مليار  1,4وجاءت المملكة الهاشمية في المرتبة الثالثة، حيث بلغت تكلفة حوادث المرور حوالي 

دير بين كلفة الحوادث المرورية أقل تق، حيث بلغت تجمهورية لبنان في نهاية الترتيب دوالر، وجاءت

  .مليون دوالر 56,7، حيث بلغت نحو الدول العربية في الجدول

مليار  16,6تفقد سنويا ما يقرب  )10(ومن ذلك نالحظ أن البالد العربية الموضحة بالجدول رقم         

  .1أنواعها والتي تقع في هذه الدول اختالف دوالر بسبب الحوادث المرورية على

تقدير تكلفة الحوادث المرورية ونتائجها في بعض الدول العربية حسب النموذج  :)11(الجدول رقم

  البريطاني

تكلفة  تكلفة المتوفين التكلفة بالدوالر  الترتيب
 المصابين

عدد الحوادث 
 المرورية

 الدولة

 اإلمارات   8652 29.386335 39.394125 351.685029 14

  البحرين 37845 7.681905 2.842875 1.018.262248 8
 السعودية 223816 78.625905 1.877.651125 6.389.597323 1

 عمان 10197 18.664369 26.082259 349.480169 15

 قطر 68550 3.929633 5.144250 1.827.191951 3

 الكويت 37650 6.157718 14.214375 1.031.101440 7

 سوريا 14234 22.929323 73.147625 548.010676 10

                                                             
  .156عامر بن ناصر المطیر،حوادث المرور،مرجع سابق، ص    1
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 لبنان 2145 8.884628 15.071750 99.548394 16

 العراق 7759 17.816366 69.447375 361.178884 13

 األردن 52913 48.167096 34.204750 1.545.297998 5

 مصر 26000 63.738750 270.750000 1.285.601270 6

 السودان 24546 19.986255 159.065625 968.957590 9

 ليبيا 10895 27.803951 72.109750 466.668968 12

 تونس 11544 43.503083 74.727000 516.600533 11

 الجزائر 39910 150.592496 173.866625 1.635.121763 4

 المغرب 52137 225.482756 169.715125 2.084.756280 2

 المجموع 628793 773350569 1387548625 20479424516 

  .163، صنفسه المرجع :المصدر

المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة الدول العربية، حيث بلغ  أن أعاله ويالحظ من الجدول    

، ثم جاءت المملكة المغربية في الترتيب الثاني من مليار دوالر 6,4لمملكة سنويا نحوتقدير ما تفقده ا

، وجاءت دولة قطر في مليار دوالر 2,1حيث بلغت حوالي  حيث ارتفاع تكلفة حوادث المرور،

جمهورية لبنان  ، وجاءتمليار دوالر 1,8دث المرور حوالي ، حيث بلغت تكلفة حوالمرتبة الثالثةا

 )11(أي أن الدول الموضحة بالجدول رقم ، مليون دوالر 99,5في نهاية الترتيب، حيث بلغت نحو 

  .مليار دوالر بسبب حوادث المرور وما ينتج عنها 20,5تفقد سنويا ما يقرب 
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IV.2  تقدير التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية في بعض الدول العربية مقارنة بتقديرات التكلفة

  :في المملكة المغربية 

تعد تقديرات التكلفة في المملكة المغربية قريبة جدا من الواقع، حيث قدرت من قبل وزارة الداخلية    

مليار دوالر  1.2مليار دوالر، وأشارت دراسة أخرى بأن هذه التكلفة تقدر ب  1,5المغربية بنحو 

وعلى  .العربيةأمريكي والفرق بين التقديرين ليس كبيرا، كما هو مالحظ في تقديرات بعض الدول 

حيث أنه صادر  األول لتكلفة الحوادث المرورية للملكة المغربية،لك فقد رجحت هذه الدراسة التقدير ذ

عن جهة رسمية، ومن ثم تم تقدير التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية في الدول العربية على 

  . اعتبار أن تقديرات المملكة المغربية هي األساس في التقديرات

  عدد الوفيات في المغرب :في المغرب اإلصاباتعدد :عدد الحوادث في المغرب   

52137  :81365 : 3761  

38  :3.59 : 7.2   

  ؛مليار دوالر 1.5= مليار درهم مغربي  11=  المغربيةتقدير تكلفة الحوادث المرورية في المملكة 

 ؛دوالر أمريكي 570000000=  0.38×مليار 1.5= تقدير تكلفة الحوادث المرورية في المغرب 

  ؛دوالر أمريكي 10933=  52138÷570000000= تقدير تكلفة الحادث المروري الواحد 

   ؛دوالر أمريكي 889500000=  0.593 ×مليار  1.5= في المغرب  اإلصاباتتقدير تكلفة 

   ؛أمريكي دوالر 10932= 81365 ÷ 889500000= الواحدة  اإلصابةتقدير تكلفة 

  ؛دوالر أمريكي 40500000=  0.028 ×مليار  1.5= ة الوفيات في المغرب تقدير تكلف

  .أمريكي دوالر 10768=  3761 ÷ 40500000تقدير تكلفة الوفاة الواحدة 
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 تقدير التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية مقارنة بالمملكة المغربية): 12(الجدول رقم 

  النسبة  تكلفة الحوادث  تكلفة االصابات  تكلفة الوفيات   المجموع

(*) 

نصيب الفرد 

الدخل من 

  القومي بالدوالر

  الدولة

 اإلمارات 19410 5.63 532.554739 65.246085 52.924612 238.125436

 البحرين 14410 4.18 1.729.514229 126.668647 2.835645 1.859.018521

 السعودية 11390 3.30 8.075.035082 1.023.536923 147.858638 9.246.430644

 عمان  13400 3.88 432.557148 2.856.672838 24.148748 74.238733

 قطر 26000 7.54 5.650.906911 116.881883 9.255742 5.777.044536

 الكويت 18690 5.42 223.102779 131.656700 18.384206 2.381.061685

 سوريا 3340 0.97 150.951712 87.737827 16.931280 255.620819

 لبنان 4550 1.32 30.955696 46.263349 4.747396 81.966441

 العراق 3400 0.99 83.980856 69.579010 16.406232 169.966098

 األردن 3590 1.14 659.487525 216.610365 9.304844 885402734

 مصر 3670 1.06 301.313480 266.522160 98.484480 636.320120

 السودان 1520 0.44 118.079024 34.690297 16.701168 169.470489

 ليبيا 8400 2.43 289.449535 266.524237 41.813652 597.787424

 تونس 6070 1.76 222.130572 302.034543 31.383982 555.549097

 الجزائر 5040 1.46 637.050604 867.321486 60.574092 1564946181

 المغرب 3450 1.00 570.000000 889.500000 40.500000 1.500.000000

   المـــــــــــــجموع 21.714.987892 5.383.846350 562.254717 27.661.088959

  :وقد اعتمد فيه الباحث على .163نفسه، ص المرجع :المصدر

  .ـ دراسات متعددة1

  .العربية في مدينة الرياض ـ استبانة البحث عن طريق سفارات الدول2
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  .نصيب الفرد في المملكة المغربية إلىنسبة بين نصيب الفرد من الدخل القومي للدولة (*) 

 (*)النسبة × 10933 ×عدد الحوادث = تقدير تكلفة الحوادث المرورية 

  (*)النسبة×10933× اإلصاباتعدد = بسبب الحوادث المرورية  اإلصاباتتقدير تكلفة  

  (*)النسبة×10933×عدد الوفيات= المرورية تقدير تكلفة الوفيات بسبب الحوادث 

بلغ تقدير ما تفقده السعودية  إذ السعودية في مقدمة الدول العربية،نجد أن  السابقومن الجدول    

ثم جاءت دولة قطر في الترتيب الثاني من  دوالر أمريكي، مليار 9.25بسبب الحوادث ونتائجها 

وجاءت دولة  دوالر سنويا، مليار 5.7لغت حوالي حيث ب حيث ارتفاع تكلفة الحوادث ونتائجها،

مليار دوالر  2038الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغت تكلفة الحوادث المرورية ونتائجها حوالي 

أمريكي سنويا، وجاءت جمهورية لبنان في نهاية الترتيب، حيث بلغت تكلفة الحوادث المرورية وما 

ووفيات، أقل تقدير بين الدول العربية في الجدول، حيث بلغت نحو  وإصاباتينتج عنها من تلفيات 

أما جملة تكلفة الحوادث المرورية في الوطن العربي ونتائجها حسب .مليون دوالر أمريكي سنويا 82

  .1مليار دوالر أمريكي سنويا 27.7التقدير السابق، فقد بلغت نحو 

IV.3  بين النموذج  ةالعربيبعض الدول  المرورية فيمتوسط تقدير التكلفة االقتصادية للحوادث

  :البريطاني ونموذج المقارنة بالمملكة المغربية

جدول (ي بناءا على النموذج البريطان بعض الدول العربية بعد تقدير تكلفة الحوادث المرورية في   

، وتقدير التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية في الوطن العربي مقارنة بهذه التكلفة في )11رقم 

والدراسة تميل لألخذ بهذا المتوسط،  .، وبحساب المتوسط بين التقديرين)12رقمجدول (المغرب 

 ومن. يوضح هذا المتوسط )13( ، والجدول رقمبعض الدول العربيةكتقدير للتكلفة االقتصادية في 

ن المملكة العربية السعودية جاءت في الترتيب األول من حيث ارتفاع متوسط نجد أالجدول  ذاخالل ه
                                                             

  .165المرجع نفسھ، ص    1
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مليارات دوالر أمريكي  7.82تقدير تكلفة الحوادث المرورية ونتائجها، حيث بلغ هذا المتوسط نحو 

جاءت المغرب، وفي المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع متوسط تقدير تكلفة الحوادث المرورية  ،سنويا

  .مليار دوالر أمريكي سنويا 1.8حيث بلغ المتوسط حوالي 

مليار دوالر أمريكي سنويا  24.08تفقد نحو  )13(وعلى ذلك فالدول العربية كما في الجدول رقم   

  .1بسب الحوادث المرورية وما يصاحبها من تلفيات وإصابات ووفيات

االقتصادية للحوادث المرورية حسب النموذج البريطاني متوسط تقدير التكلفة  ):13(الجدول رقم

  ونموذج المقارنة بتقدير التكاليف بالمملكة المغربية

مجموع التقديرين   المتوسط

  بالدوالر

تقدير التكلفة مقارنة 

 بالتكلفة في المغرب

تقدير التكلفة حسب 

 النموذج البريطاني

  الدولة

 اإلمارات 351.685029 238.125436 1.589.810466 794.950233

 البحرين 1.018.262248 1.859.018521 2.877.644769 1.438.822385

 السعودية 6.389.597323 9.246.430644 15.636.027967 7.818.013983

 عمان 349.480169 74.238733 1.091.858902 545.929451

 قطر 1.827.191951 5.777.044536 7.604.236487 3.802.118244

 الكويت 1.031.101440 2.381.061685 3.412.163125 1.706.081562

 سوريا 548.010676 255.620819 803.631496 401.815748

 لبنان 99.548394 81.966441 181.514836 90.757418

 العراق 361.178884 169.966098 531.144981 265.572491

                                                             
  .169المرجع نفسھ، ص  -  1
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 األردن 1.545.297998 885.402734 2.430.700732 1.215.350366

 مصر 1.285.601270 636.320120 1.921921390 960.960695

 السودان 968.957590 169.470489 1.138.428079 569.214039

 ليبيا 466.668968 597.787424 1.064.456392 532.228196

 تونس 516.600533 555.549097 1.072.149630 536.074815

 الجزائر 1.635.121763 1.564.946181 3.200.067944 1.600.033972

 المغرب 2.084.756280 1.500.000000 3.584.756280 1.792.378140

  المجموع 20.479.424516 27.661.088959 48.140.513475 2.470.256737

 .170صالمرجع نفس، : المصدر 

مليار دوالر أمريكي سنويا بسبب الحوادث  24.08نالحظ أن الدول العربية تفقد  أعاله  من الجدول  

ولعل هذا التقدير قريب من األرقام التي وردت . ووفيات وإصاباتالمرورية وما يصاحبها من تلفيات 

في تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عن التكلفة االقتصادية لحوادث المرور وما ينتج 

( ا في الوطن العربي،حيث قدر المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط عنه

 .مليار دوالر سنويا 25الخسائر المتوقعة بسبب الحوادث المرورية في المنطقة العربية بنحو ) امرو

فان ما تفقده الدول ، 1مليار دوالر بسبب الحوادث المرورية 500وإذا كان العالم يفقد سنويا نحو 

مما يفقده العالم بسبب  % 4.8   يعادل حوالي 13العربية ويمثلها الدول المذكورة في الجدول رقم 

  . الحوادث المرورية ونتائجها

  

                                                             
1- www.prevention.org.tn23/05/2011. 
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V. التكاليف االقتصادية واالجتماعية لحوادث المرور في العراق:  

من فداحة خسائر حوادث المرور سواء  - سيما المختصين والمطلعين منهم - حد أال يخفى على    

في العالم ككل، أو في دول العالم الثالث، ولعل حوادث السير والحوادث المرورية بصورة عامة تمثل 

في بلدان كثيرة نسبة عالية من ناحية أسباب الوفاة، وتأتي هذه الحوادث بالمرتبة الثانية من ناحية 

لوفاة في الكثير من دول العالم، وبالتالي فان حوادث المرور شكلّت والزالت تشكل احد اكبر مسببات ا

  . نسب الهدر التي تتعرض لها المجتمعات والدول

لقينا نظرة سريعة على إحصائيات حوادث المرور في العالم لرأينا العجب وّأصبنا بالذهول، ألو    

مليون جريح أو  50ألف قتيل وما ال يقل عن  200وحيث أن حوادث السير تخلّف سنويا مليون 

مليار  518معاق في العالم أما الخسائر والتكاليف التي تخلّفها حوادث السير في العالم فتقدر بحوالي 

  .1سنويا دوالر

وادث في الدول العربية نسبتها مرتفعة مقارنة مع الدول المتقدمة، ومن خالل الدراسات الح   

نسبة الحوادث المرورية في ازدياد، وان نسبة الحوادث المرورية لكل مائة ألف  المتوفرة نجد أن

لألردن و  494لإلمارات و  961لمصر و  1959للكويت و  1799للسعودية و  1424شخص كانت 

غلب الدول العربية الزالت تعاني من هذه الحوادث، وفي الوطن أو ،2للعراق 141لسوريا و  134

وأخذت نسب الحوادث بل  ،3شخص من جراء حوادث المرور 20000العربي يموت سنويا 

   .المرورية تزداد من سنة إلى أخرى

الخسارة في الحوادث المرورية ال تنتهي عند الحادث وخسائره المادية بل تمتد إلى الخسائر    

 النفسية واالجتماعية، ففقدان رب األسرة سيؤدي حتما إلى خسائر كبيرة على مستوى األسرة

                                                             
1  - http://www.q8antiacc.com-2005  
2  - http www.elaph.com -2005 
3 - www.aljazeera.net/nr/exeres 2005  

http://www.q8antiacc.com
http://www.elaph.com
http://www.aljazeera.net/nr/exeres
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والمجتمع، فهناك زوجة وأطفال سيفقدون معيلهم من جهة ومن جهة أخرى فان هذه الخسارة ستؤدي 

إلى فقدان األطفال لمربي وموجه، وما يستتبع ذلك من تأثير على نفسية األطفال واألزواج واآلباء 

واألجداد من حيث فقدان العطف والحنان وغيرها، مضافا إلى ذلك أيضا فان خسارة الشخص 

المدهوس يمثل خسارة فرد منتج من أفراد المجتمع، وتكون الخسارة اكبر إذا كان ذلك الشخص 

خبيرا أو مختصا، فلنا أن نتصور حينذاك هذه الخسارة الكبيرة التي ال يمكن تعويضها، وان تم 

  .تعويضها فان ذلك يستغرق سنين طويلة

مليون  20تجاوز  2002لمصابين في عام يشير إلى أن عدد ا 1مة الصحة العالميةظتقرير لمنفي    

مة الصحة نظمصاب، باإلضافة إلى أن ما يترتب على هذا الرقم من خسائر بشرية ومادية، فتقرير م

، 1999دوالر أمريكي عام  6400العالمية هذا يشير إلى أن التلفيات في الحادث الواحد وصلت إلى 

للحادثة الواحدة، وبالتالي فان الهدر والتلف  2دوالر 6500لتصل إلى  2000وزادت هذه التكلفة عام 

في هذا المجال يعد خسارة كبيرة للمجتمعات والدول، وفي الحقيقة فان هذه الحوادث تعد احد معوقات 

  .التنمية في البلدان سيما الفقيرة منها

ة للبلدان تأسيسا على ذلك فان حوادث المرور تشكّل عامال مهما وكبيرا من عوامل الهدر والخسار   

كما هو معروف أن الحوادث غير المميتة تؤدي في حاالت كثيرة إلى تعرض المدهوس إلى ، والدول

العوق وبدرجات مختلفة، والعوق يشكّل هو اآلخر عامال إضافيا من عوامل الخسارة المادية 

  .واالجتماعية سواء لألسر أو للمجتمع

                                                             
-ه1429، جامعة نایف للعلوم األمنیة، مركز الدراسات والبحوث ،الریاض، دث المروراآلثار االقتصادیة لحوا: راضي عبد المعطي السید 1

  .126ص ،م 2008
 

ر في یوقد طبقھ الباحث على العراق لعدم وجود اختالف كب ھذا التقدیر لتكلفة الحادثة الواحدة ھو تقدیر عالمي،ویمثل متوسط التكلفة الواحدة-  2
  .ھدا المجال
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V.1 1)2005-1999(حصائيات حوادث المرور في العراقإ 

جمالية في جدول واحد، إبصفة  هاقام الباحث في هذا الجدول بجمع االحصائيات وقد أخذنا   

  في حين أن البيانات التي تخص عام هي بيانات مسجلة ) م2001-م1999(والبيانات 

وبالتالي فهناك فرق كبير بين البيانات المسجلة و ، هي بيانات مقدرة أو مخمنة) 2005 – 2002(

، وقد ن هذه الدراسة ستتأثر طبقا لتقديرات المقدر الذي قدر عدد الحوادثإوبالتالي ف .البيانات المقدرة

  .وتحليلها مدعما تحليله بأشكال وهي مرفقة بالمالحق اإلحصائياتقام الباحث بتفصيل 

  2005 -1999يمثل إحصائية حوادث الطرق في العراق للسنوات من  :)14(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

الحوادث 
  المميتة

1285  1292   1401   1542   1233   1480   1628   

الحوادث 
  غير المميتة

5498   5503   6358   6993   5593   6711   7382   

   9010   8191   6826   8535   7759   6795   6783  المجموع

  http://cosit.gov.iq/section_6_2005.php ،لإلحصاء العراقي موقع الجهاز المركزي :المصدر

وازداد  2001عام  7759وأصبح  1999عام  6783المجموع الكلي للحوادث بكافة أنواعها كان    

 1401وأصبح  1999عام  1285، أما مجموع الحوادث المميتة فكانت 9010ليصبح  2005عام 

ثب الزيادة الواضحة في عدد نالحظ عن ك و .1628ليصبح  2005وازداد عام  2001حادثا عام 

  .الحوادث المرورية والتي يزداد عددها سنة بعد أخرى

  

                                                             
1  - http://cosit.gov.iq/section_6_2005.                                                                                     اإلحصائي العراقي المركز
  

http://cosit.gov.iq/section_6_2005.php
http://cosit.gov.iq/section_6_2005
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V.2 1التكلفة االقتصادية لحوادث المرور في العراق:  

لو أردنا أن نحتسب التكلفة االقتصادية لحوادث الطرق في العراق ولو تقريبيا، باعتبار أن    

الوصول إلى أرقام دقيقة في هذا المجال تعد من المسائل الصعبة، ولكن من الممكن الوصول إلى 

ا تخسره جل معرفة ما يهدر أو مأالوصول إلى أرقام تقريبية يعد عمال ضروريا من  وأرقام تقريبية، 

الدولة سنويا في هذا المجال، كذلك فان الوصول إلى أرقام تقريبية يعد ضروريا من اجل قضايا 

  .التخطيط والموازنات التخطيطية وغيرها من أمور

دوالر  6400كان  1999كما أسلف الباحث في بداية البحث فان تكلفة الحادثة الواحدة في عام    

وبناء على ذلك سيحاول  2دوالر أمريكي 6500لتكون  2000عام  أمريكي وازدادت هذه التكلفة في

والذي سيكون مبلغ تكلفة  2005دوالر كزيادة عن كل سنة وصوال إلى عام  100الباحث إضافة 

دوالر أمريكي، وبناء على ذلك أيضا فان التكلفة األولية لحوادث المرور  7000الحادثة الواحدة هو 

  :في العراق وكرقم أولي ستكون وفق الجدول التالي

  05-99التكلفة المادية السنوية لمجموع الحوادث المرورية في العراق وللفترة  :)15(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

عدد 
  الحوادث

6783    6795    7759    8535    6826    8191    9010  

تكلفة 
  الحادثة 

6400    6500  6600  6700  6800  6900  7000  

القيمة 
  السنوية

43411200   44167500  51209400   57184500   46416800   56517900   63070000  

  .8، صعلي عبد اهللا خلف، مرجع سابق :المصدر

                                                             
  .8، ص 2010،األكادیمیة العربیة في الدنمارك،لحوادث المرور في العراقالتكالیف االقتصادیة واالجتماعیة علي عبد اهللا خلف،   1
الف ھذا التقدیر لتكلفة الحادثة الواحدة ھو تقدیر عالمي، ویمثل متوسط تكلفة الحادثة الواحدة وقد طبقھ الباحث على العراق لعدم وجود اخت  2

  .كبیر في ھذا المجال
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أرقام الجدول أعاله، تظهر الخسائر المادية للحوادث المرورية، ولكن هذا الجدول ال يحتسب    

وال يحتسب خسائر المورد البشري أي الفرد المدهوس أو ما يستتبع هذه الحوادث من خسائر أخرى، 

ن المجموع الكلي إف ،)15(أيضا التكاليف الطبية المتعلقة بالمعاقين وسواها، لذا وطبقا للجدول رقم 

دوالر أمريكي، ولو احتسبنا )    361,977,300( سيكون ) 2005 -1999( لهذه الخسائر وللفترة من

حوادث المرور خسائر فقدان األشخاص وخصوصا الخبراء والمختصين اللذين يموتون من جراء 

وخسائر المعاقين لكان المبلغ أضعاف المبلغ الفائت، فلنا إذا أن نتصور كم أن خسائر حوادث المرور 

  .جدا ومكلفة باهظة

V.3  1التكلفة االجتماعية لحوادث المرور في العراق:  

تطرق الباحث إلى انه من الصعوبة بمكان أن يستطيع احد أن يحدد التكاليف  البدايةفي    

الشك أن المجتمع . االجتماعية، أو التكاليف التي يفقدها المجتمع في هذا المجال وعلى وجه الدقة

واألسرة سيفقد أمور ومسائل مادية من جراء الحوادث المرورية، ولكن التكلفة االجتماعية تنطوي 

يف مختلفة منها ما يتعلق بالجانب الروحي والنفسي والذي تتعرض له األسرة الفاقدة أحد على تكال

أفرادها، أو ما يتعلق بفقدان الدولة والمجتمع ألحد عناصرها المنتجين، سيما إذا كان هذا المفقود من 

ة أحيانا إلى ذوي الخبرة والكفاءة وبالتالي تكون عملية الخسارة كبيرة جدا، وقد تصل عملية الخسار

فقدان البلد لفرصة تطور، ولعل عمليات اغتيال ذوي الكفاءات العلمية والفكرية عندما اجتاح اإلرهاب 

العراق في السنوات القليلة الماضية كان في الحقيقة يستهدف ضرب العراق وكوادره الخبيرة عن 

ة العراق وتطوره عشرات ستؤدي إلى تأخير مسير   طريق اغتيال هؤالء الخبراء، الن هذه العملية

  . السنوات
                                                             

  .9علي عبد اهللا خلف، مرجع سابق، ص -  1



 تقییم بعض التجارب: التكلفة اإلقتصادیة:                                             الفصل الثالث
 

 86 

، وعملية تكوين الخبراء وكفاءة رةخب ذات عملية التطور تحتاج إلى عناصرف بطبيعة الحال 

والعناصر الخبيرة في البلد تحتاج إلى عشرات السنوات، وبالتالي فان حادث دهس شخص واحد 

ا بسهولة إن لم يكن بالمطلق، وخبير قد يكلّف البلد في بعض الحاالت فرصة تطور ال يمكن تعويضه

  .وهذا ما يقصده الباحث من الخسائر والتكلفة االجتماعية في بحثه هذا

V.4 حساب وتقييم الموارد البشرية ماليا من جراء حوادث المرور:  

بالرغم من كل تلك المعوقات التي أشار لها الباحث فيما يخص تقييم خسائر الحوادث المرورية    

انه ال توجد وسيلة أو طريقة معينة يحاول من خاللها الوصول إلى تقدير أو تقييم فان ذلك ال يعني 

أولي، أو أن يصل إلى حساب قيمة تلك الخسائر ولو بصورة تقريبية، ولهذا فالباحث بصدد تقديم 

  .من جراء الحادث المروري" الشخص الميت أو المعوق"طريقة معينة لتقدير تكلفة المورد البشري 

الحال أن تقدير تكلفة الشخص الميت أو الشخص المعوق من جراء الحادث المروري تختلف بطبيعة 

مثال سيكون أكثر تكلفة من الشخص األمي، أيضا فان تكلفة   1من شخص إلى آخر، فالشخص المتعلّم

أو خسارة العامل الماهر أكثر من العامل غير الماهر، كذلك فان خسارة األستاذ الجامعي والخبير هو 

  .اآلخر أكثر تكلفة من الموارد البشرية األخرى وهكذا دواليك

ة أو المجتمع متأتي من التكاليف والمصاريف تتحملها الدول  هذا الفرق في التكلفة أو الخسارة التي

التي تتكبدها الدولة والمجتمع جراء صرفهم على هؤالء الخبراء والذي يمتد لسنوات طويلة في بعض 

سنة من اجل ) 24 – 18(التخصصات، فاألستاذ الجامعي على سبيل المثال يحتاج على األقل إلى 

  .إيصاله إلى هذه الدرجة

يبلغ متوسط تكاليف ) 1975 – 1970(لقياسية الصادرة عن اليونسكو لألعوام وفقاَ لألرقام ا   

دوالر    )750(اإلنفاق الرسمي السنوي في بلدان العالم الثالث على الطالب في الدراسة االبتدائية 
                                                             

1: http://www.ao-academy.org -23/02/2007. 

http://www.ao-academy.org
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دوالر ) 3500(أمريكي، أما متوسط تكلفة طالب الدراسة المتوسطة أو الثانوية وطبقا لنفس المصدر 

تكلفة الطالب الجامعي السنوية تختلف بين تخصص وآخر وبين جامعة وأخرى، ل بالنسبة ، 1سنويا

أما تكلفة طالب ، دوالر سنويا) 4000-3500(وأيضا بين دولة وأخرى، ولكن المعدل يتراوح بين 

دوالر للسنة الواحدة بالنسبة ) 5500(الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه فالمعدل يتراوح بين 

  .دوالر للسنة الواحدة) 7500(ماجستير، ويتراوح معدل تكلفة طالب الدكتوراه بحدود لل

إذا بناء على التكاليف أعاله سيقوم الباحث بحساب تكلفة الطالب الواحد فيما يخص كل مرحلة من    

  :مراحل الدراسة ووفق اآلتي

ن الطالب، وبالتالي فان تكلفة سنوات م 6مراحل والتي تستغرق  6المرحلة االبتدائية وتتكون من  -1

  :هذه المرحلة سيكون كاآلتي

  عدد السنين× معدل تكلفة السنة الواحدة للطالب الواحد 

  .دوالر أمريكي 4500 ═ 6×  750

  :سنوات، وسيكون تكلفة هذه المرحلة كاآلتي 6المرحلة المتوسطة والثانوية والتي تتكون من  -2

  عدد السنين× الواحد معدل تكلفة السنة الواحدة للطالب 

  .دوالر أمريكي 21000 ═ 6×  3500

سنوات، وسيكون تكلفة هذه المرحلة  4الدراسة الجامعية األولية والتي ستكون في المعدل  -3

  :كاآلتي

  عدد السنين× معدل تكلفة السنة الواحدة للطالب الواحد 

  .دوالر أمريكي 14800 ═ 4×  3700

  :تي تتضمن مرحلة الماجستير والدكتوراه وستكون كاآلتيالدراسة الجامعية العليا وال -4
                                                             

1   http://www.parliament.iq/23/04/2011. 

http://www.parliament.iq/23/04/2011
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  :مرحلة الماجستير وستكون تكاليفها كاآلتي -أ

  عدد السنين× معدل تكلفة السنة الواحدة للطالب الواحد 

  .دوالر أمريكي 11000 ═ 2×  5500

  :مرحلة الدكتوراه وستكون تكاليفها كاآلتي - ب

  عدد السنين× حد معدل تكلفة السنة الواحدة للطالب الوا

  .دوالر أمريكي 22500 ═ 3×  7500

  :طبقا لما مر بنا من حساب فان تكلفة الفرد حسب شهادته ستكون وفقا للجدول التالي

  جدول تكلفة المرحلة الدراسية الواحدة للطالب الواحد :)16(جدول رقم   

  بالدوالر/ التكلفة  الشهادة  العدد
  4500  االبتدائية  1
  10500  المتوسطة  2
  10500  الثانوية  3
  14800  األولية/ المرحلة الجامعية   4
  11000  الماجستير/ الدراسات العليا   5
  22500  الدكتوراه/ الدراسات العليا   6
  73800  المجموع الكلي  7

  .11، صعلي عبد اهللا خلف، مرجع سابق :المصدر

فان فقدان شخص يحمل شهادة االبتدائية ستكلّف المجتمع أو  أعالهفي الجدول طبقا للمعلومات    

دوالر  15000دوالر أمريكي بينما تكلفة فقدان شخص يحمل الشهادة المتوسطة هي  4500الدولة 

دوالر أمريكي، وسترتفع  25500أما فقدان شخص يحمل شهادة الثانوية ستكون تكلفته هي . أمريكي

  .دوالر 40300امعة األولية إلى تكلفة الشخص الذي يحمل شهادة الج
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دوالر، وأخيرا ستكون  51300بالنسبة للشخص الذي لديه شهادة ماجستير ستكون تكلفة فقدانه هي 

  .دوالر 73800تكلفة فقدان الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه هي 

أشخاص  ينبغي اإلشارة إلى أن الباحث احتسب فقط تكلفة الدراسة، فباإلضافة إلى ذلك فان هناك

وخبراء تم صرف آالف الدوالرات عليهم من خالل البعثات والدورات التدريبية، سواء داخل البلد أو 

وباإلضافة أيضا إلى كل تلك التكاليف فيضاف ما أنفقته   خارجه مضافا إلى ذلك الخبرات المتراكمة،

ة صور مقدار التكلفالعائلة على أبنائها من مصاريف خالل مراحل الدراسة، وبالتالي لنا أن نت

الشك أن هؤالء األشخاص المفقودين من جراء حوادث المرور ، الباهضة للحصول على خبير واحد

فيهم من هم من حملة الشهادات، ولهذا سيضع الباحث جدوال يتضمن عدة احتماالت من اجل أن 

التالية  جداولوال يضع عدة سيناريوهات، لكي يحاول قدر اإلمكان الوصول إلى الواقع أو قريبا منه،

  .توضح عملية احتساب خسائر الموارد البشرية

ج جميع السنوات والنتائج روالباحث أد )م2005(فقط ) 17(حظة أننا قمنا بتحليل جدول رقم مع مال

  .مرفقة بمالحق المذكرة

  م2005حساب تكلفة المورد البشري في الحوادث المميتة ولعام ) 17(جدول رقم 

عدد الحوادث غير   المميتة عدد الحوادث  السنة
  المميتة

  المجموع

2005  1628  7382  9010  
  

تكلفة   عدد الحوادث المحتملة  الشهادة
الفرد 
حسب 
  الشهادة

  القيمة الكلية للخسارة أو التكلفة
سيناريو 

1  
سيناريو 

2  
 وسيناري

3  
  3سيناريو   2سيناريو   1سيناريو 
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  4.050000   3.420000   3.600000   4500  900  760  800  االبتدائية
  8.250000   6.900000   7.500000   15000  550  460  600  المتوسطة
  2.550000   3.825000   3.825000   25500  100  150  150  الثانوية

الجامعة 
  األولية

75  125  33  40300   3.022500   5.037500   1.329900  

  1.282500   4.001400   2.975400   51300  25  78  58  الماجستير
  1.476000   4.059000   3.321000   73800  20  55  45  الدكتوراه
  18.938400   27.242900   24.243900    1628  1628  1628  المجموع

  .14، مرجع سابق، صعلي عبد اهللا خلف:المصدر

لوجدنا أن الباحث قد عمل ثالث سيناريوهات فيما يخص  أعالهلقينا نظرة على الجدول ألو    

حادثة وفاة مميتة، فقد قسم األشخاص المفقودين والذين  1628والبالغة  2005الحوادث المميتة لعام 

شخصا على ستة احتماالت، وهي أما أن يكون المورد البشري المفقود حاصال على  1628هم 

إلى شهادة الدكتوراه، وقام الباحث بعمل ثالث سيناريوهات  وهكذا وصوال ،االبتدائية أو المتوسطة

جل أن نرى شكل الخسارة التي يتعرض لها العراق، فمثال في السيناريو األول أحتماالت من إك

بتدائية وستكون خسارة مثل مورد بشري من الحاصلين على شهادة اإل 800فترض الباحث أننا نفقد إ

شخص في تكلفة المرحلة  800   يث ضربنا عدد األشخاص وهمدوالر، ح 3,600,000هذا المورد 

 3,600,000كلي للخسارة هو دوالر، وبالتالي سيكون المبلغ ال 4500بتدائية لكل شخص وهي اإل

مورد بشري حاصل على الدكتوراه فان الخسارة  45، إذا ما فقدنا مثال ضمن نفس السيناريو. دوالر

ة فانه وفقا للسيناريو األول فان مجموع الخسارة دوالر، وبصورة عام 3,321,000ستكون 

دوالر أما  27,242,900كانت الخسارة  2دوالر وبالنسبة للسيناريو رقم  24,243,900  هي

دوالر وهذه السيناريوهات تشمل فقط الحوادث  18,938,400السيناريو الثالث فكانت الخسارة 
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ى ينطبق بالنسبة للجداول وهذا المعن) 17(ول رقم المميتة، يذكر أن الباحث ضرب مثاال بالنسبة للجد

  .2005م الى سنة 1999من سنة .األخرى

وحسبنا هذه )  2005- 1999( لو جمعنا خسائر الموارد البشرية خالل الفترة الزمنية الممتدة من      

كان مجموع الخسائر وفقا للسيناريو الثاني باعتباره يمثل رقما وسطيا بين السيناريو األول والثالث ل

حادثة،  7382دوالر، أما بالنسبة للحوادث غير المميتة والبالغة  128,102,800الخسائر البشرية هو 

فبطبيعة الحال أن هذه الحوادث غير المميتة تترك حاالت عوق، وكما مر بنا خالل البحث، فان 

قديم المساعدة لهم وهذه حاالت العوق تكلّف المجتمع كثيرا فيما يخص العالج الطبي وإعالة هؤالء وت

زداد في هذه الحالة، لكن عدم وجود إحصائيات تحاالت مكلفة جدا، وبالتالي فان تكلفة الحوادث س

 تفصيلية عن عدد المعوقين وحاالت عوقهم منعت الباحث من تقدير خسائر مثل هذه الحوادث، وال

معلومات  إلىهذه العملية تحتاج  أنيقدر التكاليف التي تخص حالة العوق باعتبار  أنريد الباحث ي

في الدول العربية، وهذه المعلومات غير موجودة  أومسبقة عن حاالت مشابهة سواء في العراق 

  .لألسف

  :شخص يحمل درجة الدكتوراه فان الخسارة ستكون كاآلتي 100لو فرضنا أننا فقدنا 

     دوالر 7,380,000 ═ 73800×  100

  :ة الدكتوراه فستكون الخسارة كاآلتيمن حمل 1000ولو أننا فقدنا 

  دوالر  73,800,000  ═ 73800×  1000

نرى أننا كلما فقدنا أكثر من هذه الموارد البشرية المتعلّمة والخبيرة كلما فقدنا وخسرنا أكثر نتيجة    

  .لمثل هذه الموارد ونتيجة قلة عدد هذا النوع من الموارد ةالباهضالتكلفة 

لو أننا فقدنا خبيرا في احد المصانع أو المعامل المهمة، وأن عمل هذا المصنع  ى من ذلك كلهصاألق  
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يتعلّق بهذا الخبير الذي فقدناه فان فقدانه في تلك الحالة سيؤدي إلى توقف المعمل أو المصنع بدون 

كم ستكون تكلفة أو خسارة توقف  -حالة توقف المصنع عن العمل  –أدنى شك، وفي هذه الحالة 

  .ع عن العمل؟ الشك أنها بماليين الدوالراتالمصن

حياة  يتوقف عليه ذيوال ؟،حد التخصصاتأطبيب في  فقد ثم كم تكون خسارة المجتمع والبلد عند   

حد المرضى؟ إنها ال تقدر أاآلالف من المرضى، في هذه الحالة كم ستكون الخسارة كبيرة عند وفاة 

  .بثمن

بعد كل ذلك لنا أن نتصور كم ستكون الخسارة بمرور الزمن عندما نخسر كل سنة عددا من     

الموارد البشرية الخبيرة، أما من ناحية الخسارة الحقيقية والمتمثلة بالفترة والخبرة التي نصرفها 

لتخريج أو الحصول على مختص أو خبير، فهي بال شك طويلة جدا، ناهيك طبعا عن مدى الخسارة 

. لى مستوى التطور واللحاق بركب البلدان المتطورة عند فقدان مثل هذه الموارد البشرية الخبيرةع

  طبقا للجداول وطبقا لما تم حسابه في هذه الجداول نتوصل إلى أن خسائر الموارد البشرية للفترة 

الفترة  ، أما الخسائر لنفسدوالر 150,613,700يو األول كانت وطبقا للسينار ،) 2005- 1999( 

دوالر، أما طبقا للسيناريو الثالث ولنفس الفترة فان  128,102,800وطبقا للسيناريو الثاني فكانت 

  .1دوالر 110,191,000الخسائر كانت 

VI. تكاليف حوادث المرور في الجزائر: 

VI.1 دراسة  :تقييم تكاليف الحوادث المرورية)BETUR (2بالجزائر العاصمة:  

 50500 ـترجمت ب ،حادث على شبكة الطرق الجزائرية 40300م حوالي 2000تم تسجيل سنة    

 ثر خروجهمإحتفهم  القوعدد األشخاص الذين  اإلحصائياتحيث لم تأخذ  ،حالة وفاة 4100و إصابة
                                                             

  .10علي عبد اهللا خلف، المرجع نفسھ،ص   1
م 2001، سبتمبر تكاليف حوادث المرور في الجزائر:دراسة بعنوان ،)وزارة النقل -مدیر مكتب النقل الحضري والحركة المروریة(معتوق -  2

  .الترجمة الى العربية من طرف الباحث،تمت 
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تعبر هذه القيمة على حجم الحظيرة من  حيثتم تقييم عدد السيارات في الجزائر من المستشفى، 

 9حالة وفاة لكل مليون سيارة أي ما يعادل  1500مليون مركبة، سجلت منها  2.8المركبات ب 

 12ـ فوق الجزائر بيطاليا علما أن حظيرتها من المركبات تإأضعاف حاالت الوفيات المسجلة في 

ن الجزائر تتحمل تكاليف انعدام األمن في مما يجعلنا نفترض أ ،)مليون سيارة 34(مرة أي ما يقارب

  .الطرقات أكثر مما ينبغي تقبله بالمقارنة بالوزن الديمغرافي وحجم الحظيرة وشبكة الطرقات

 اإلنتاجيةكما أنها تلحق عواقب هامة على الطاقة  ،حوادث المرور تولد أضرارا كبيرة للمجتمع إن   

ى األشخاص كما أن ما تكلفه هذه اآلفة للمجتمع مبالغ للدولة، زيادة على األضرار التي تلحقها عل

  .خيالية والتي تخصم من ميزانية الدولة وكذلك من الموارد الخاصة

ت عملية تقليص األضرار الكبيرة والناجمة من هذه اآلفة يتطلب التخطيط وتنفيذ سياسة وحمال إن   

كبة وكذلك حماية المحيط المتعلق بالطرق للتوعية على أمن الطرقات وسالمتها والمتعلقة بالفرد والمر

  .ولنجاح مثل هذه السياسات يجب تخصيص موارد مالية معتبرة وذلك لتحقيق األهداف المنشودة

المقدمة عن  اإلحصائياتالوطني لحوادث المرور، وكذلك قدم  اإلحصائيوبالرغم من قدم النظام    

 BETURم في مكتب الدراسات 1999ن سنة م جوانام في شهر يهذه اآلفة قررت وزارة النقل الق

الطاقة البشرية واالقتصادية  ضياعلتكاليف حوادث المرور وذلك من ناحية  تقييميهالقيام بدراسة 

الهدف هو الحصول على مجموعة من العناصر ممكن الحفاظ عليها لصالح المجتمع، والتي كان من ال

ا يخص هذه الظاهرة موالمساهمة في نشر الوعي فيذات الصلة بالسالمة المرورية بالطرق الجزائرية 

  . وتعزيز سالمة الطرقات

  :هذه الدراسة وكذلك النتائج الرئيسية في النقاط التالية إجراءتلخص المنهجية المتبعة في    
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VI.1.1 لسنة  إصابة 400على عينة متمثلة في  تم القيام بتحقيق هذه الدراسة إطارفي  :المنهجية

بومرداس تم هذا التحقيق لغرض تقييم مختلف عناصر تكاليف  م بالعاصمة، البليدة، تيبازة و1998

وكذلك المنظمات المعنية بحوادث المرور  اإلداراتالحوادث، أي تم تجميع مجموعة من البيانات من 

ي النهاية يجب وف .شركات التأمين، المستشفيات، الحماية المدنية، الشرطة والدرك الوطني وخاصة

 اإلنتاجيةيم الخسائر في القدرة يأن الخبرة الدولية في هذا المجال وخاصة في مجال تق اإلشارة

  .كت أيضا كمرجع للبحثرشا

VI.2.1  حادث مرور على العديد من السلطات وكذا الوكالء  أي ينطوي :التحقيق إجراءخطوات

عرض لها األشخاص، السيارات االقتصاديين واالجتماعيين لغرض معالجة وتصليح األضرار التي يت

نه من إنظرا لعدم وجود ترميز وكتابة موحدة ومشتركة بين جميع الهيئات المتدخلة ف وذلك. والطرق

الشرطة، الحماية المدنية، المستشفيات، العدالة،  :من قبل المستحيل التعبير بنفس الحادث المعالج

  . وكذلك شركات التأمين

ملف معبر  400 ـمن جهة معالجة ل إجراءوأمام هذه الحالة ونظرا للصعوبات التي وقعت فيها تم  

ملف  138ـمتوفرة في شركات التأمين ومن جهة أخرى معالجة بطريقة دقيقة ل إحصائيةعن حاالت 

توفر على ملفات يجمة عن حوادث السير معترف بها من قبل مستشفى سيدي بلعباس والذي نا إصابة

  .محسوسة

سمحت بتقييم المبالغ المسددة لتغطية  ،ملف على مستوى شركات التأمين 400معالجة  إن   

  .البدنية وكذلك المادية واإلصاباتاألضرار 
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سمحت بتحديد تكلفة الكفالة الطبية للضحايا  ،ملف المعالج بطريقة دقيقة 138أما فيما يخص    

 اإلصاباتالمتوسطة، حالة  اإلصاباتالخفيفة، حالة  اإلصاباتحالة ( إليهابحسب الفئات التي ينتمون 

  ) الخطيرة

VI.3.1 بعض عناصر هذه التكلفة ذات عالقة مباشرة بالضحايا وأخرى بالحادث  :عناصر التكلفة

  :ككل

التكاليف  ،تكاليف التعليم ،ير الطبيغالتأهيل  إعادة ،الرعاية الطبية( :التكلفة لكل ضحية 1.3.1

  ).تكاليف اقتصادية أخرى ،البشرية

  )تكاليف أخرى، إدارية يفلاتك، خسائر مادية: (التكلفة لكل حادث 2.3.1 -

سمحت بمالحظة أن  ،النظر للتجربة الدولية في مجال تقييم تكاليف حوادث المرور إعادةعملية  إن   

في  تشكل عنصرا من الدرجة األولى، وزيادة التكاليف البشرية لجميع فئاتها اإلنتاجيةفقدان القدرة 

  .التقييم

VI.4.1 تقييم التكاليف لكل ضحية :  

دفع التعويضات ، اإلنتاج الخام الوطني، الدخل الخام للضحايا(: اإلنتاجيةفقدان القدرة  1.4.1

  )لضحايال

  .يتم من خالل الدخل الخام للضحايا اإلنتاجيةبحسب الدراسات الحاضرة، فان تقييم خسائر القدرة 

غير مقنعة ومن جهة  إحصائيةنتائج على  أسفرت ،البحث في التعويضات المدفوعة للضحايا إن   

حيث هذه ا لمشاركة الفرد في خلق الثروة، يالمحلي الخام ال يشكل مؤشرا كاف اإلنتاجأخرى، فان 

  .األخيرة لها عالقة وثيقة بالموارد الناجمة عن صادرات النفط

  :قتيللكل  فقدان القدرة اإلنتاجية 2.4.1
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تساوي عدد السنوات التي تبقت له من العمل حتى سن  قتيللكل  اإلنتاجيةة رالخسائر في القد إن   

 33مع العلم أن متوسط عمر الضحايا هو . مضروبا في متوسط دخله السنوي الخام) سنة 60(التقاعد

دج حيث أخذت بعين  14720ـ سنة أما فيما يخص متوسط الدخل السنوي للفرد الواحد، فقد قدر ب

   .)أي الفنية العاملة(ت االجتماعية المهنيةجميع الفئا اإلحصائياتاالعتبار في هذه 

تعتبر تكاليف التعليم استثمارا مفقودا بالنسبة للدولة تبعا  :لكل مصاباإلنتاجية فقدان القدرة  3.4.1

  .للوفيات التابعة لكل حادث مرور

أثناء مدة  بيتم التقييم بعد األخذ بعين االعتبار الميزانية السنوية لكل طال: تكلفة التعليم 4.4.1

  .التعليم

في المستشفى العالج في اليوم  اإلقامةية مصاريف بتتضمن التكاليف الط :التكاليف الطبية 5.4.1

الواحد، التكاليف الموكلة للعالج الحقيقية، أجور العمال المتخصصين في العالج وكذلك اهتالك 

  .األجهزة الطبية

  :اقتصادية أخرى تكاليف 6.4.1

رغم كون هذه التكاليف هامشية مقارنة بالتكاليف الكلية لكل ضحية  :المرضىزيارة  4-6-1- 1  

في  إقامتهار أن كل مريض يتلقى أثناء بعتالهذا العنصر من التكلفة مع األخذ بعين ا تقديرأنه تم  إال

يوم، تتضمن هذه التكلفة مصاريف النقل، مصاريف التوقف  1/2زائرا كل  30المستشفى حوالي 

   . يوم، ومصاريف المواد الغذائية 1/2على العمل لكل 

لم يستطع تقييم هذا العنصر من التكاليف قي  :المفقود بالنسبة ألفراد العائلة اإلنتاج 4-6-2- 1  

تحقيقات عامة  إجراءل تقييم هذا العنصر سيتم في وقت الحق الدراسة العالمية، ومن أج إطار

  .دراسة معمقة إطارومعمقة وذلك في 
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في  اماتوتلخص بالفرق بين تكاليف دفن األشخاص الذين  :تكاليف الدفن للضحايا  3- 1-4-6 

 اإلنتاجيةظروف عادية من تكاليف األشخاص الذين لقوا حتفهم اثر حادث مرور، لتقييم الخسائر 

الناجمة عن األشخاص الذين حضروا الدفن ولهذه الدراسات، فان المبالغ المسددة والمقدرة حسب 

الملزمة  على تأمين السيارات وكذلك الحصة التعويضية  1974-01-30من  15-74قانون رقم 

  .مرات الدخل األدنى، قد أخذ بعين االعتبار 5لألضرار، أي ما يساوي 

تعتبر التكاليف البشرية تكاليف غير مباشرة نظرا لصعوبة تقديرها  :التكاليف البشرية  4-6-4- 1

  :هذا لغياب التحقيقات المختصة في هذا المجال ومن ضمن هذه التكاليف ما يلي

 ؛فقدان لمتوسط عمر الضحايا الذين ماتوا -

 ؛الجسدية والذهنية للضحايا المصابينالمعاناة  -

 .الضحاياالمعاناة الذهنية لألقرباء وأصدقاء  -

وفيما يخص بعض الدراسات الحالية تم تحديد هذه التكاليف بالعناصر الوحيدة المتعلقة من طرف 

  أي  1988 - 07-19ل 31-88القانون رقم 

  ؛التعويضات على القدرات المؤقتة على العمل -

 ؛التعويضات على العجز الدائم الكلي أو الجزئي -

  ؛ )ذهنية إصاباتالكلية،  اإلصاباتالتشويه،(اإلصاباتالتعويضات على  -

 .التعويضات في حالة الموت -

VI.1 .5  حادثلكل التكاليف تقييم:  

السيارات، : التدهورات للممتلكات المادية مثلتتضمن هذه التكاليف جميع  :أضرار مادية 5-1- 1

  . المباني، تجهيزات الطرق، سطح الطرقات وكذلك األضرار الملحقة للبيئة
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  .في هذا المجال اإلحصائياتمها نظرا لعدم توفر يتم تقيياألضرار الملحقة للبيئة وللبنية التحتية لم  إن

تتضمن هذه الفئة مصاريف تدخالت مصالح األمن، خدمات الحماية المدنية : إداريةأضرار  5-2- 1

الشركات التأمينية  فمن جهة وتدخل العدالة من جهة أخرى، التكاليف اإلدارية المحتملة من طر

  .لمواجهة هذه اآلفة وكذلك التكاليف التحتية لإلجراءات اإلدارية للضحايا

في هذا القسم قيمة الوقت المفقود في اختناقات السير المتسببة  إظهاريمكن  :تكاليف أخرى  5-3- 1

في وقت حقيقي فتح تحقيق  إلىلم تؤخذ هذه التكلفة بعين االعتبار ألنها تحتاج . حوادث السير يهاف

  .لتقسيمه

VI.1 -6 نتائج الدراسة:  

دج دون األخذ بعين االعتبار تكاليف  5650581تم تقييمها ب  :التكلفة لكل حالة وفاة 6-1- 1

  :التعليم ويمكن تقسيمها كما يلي

  .تكلفة القتيل في حوادث المرور):18(جدول رقم

  التكلفة بالدينار  عناصر التكلفة
  4.769280  اإلنتاجيةخسارة في الطاقة 

  574792  خسارة في تكلفة التعليم

  12500  التكاليف الطبية

  254009  المال المخصص للوفيات رأس

  40000  تكاليف الجنازة

  5.650581  اإلجماليةالتكلفة 
  .7،ص)وزارة النقل - مدير مكتب النقل الحضري والحركة المرورية(معتوق: المصدر

ذات خطورة متوسطة  إصابةوصل مجمع متوسط كل مصاب  :إصابةالتكلفة لكل حالة   6-2- 1

  :دج دون األخذ بعين االعتبار حاالت التشوه وتتكون من العناصر التالية 169707 إلى
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  .تكلفة المصاب في حوادث المرور):19(جدول رقم

  التكلفة بالدينار  عناصر التكلفة
  20117  خسارة في الطاقة اإلنتاجية

  7360  لألولياءاإلنتاجية  خسارة

  32758  التكاليف الطبية

  15000  تكاليف الزيارات في المستشفيات

  77722  العجز عن العمل

  0  حاالت التشوه

  16750  إصابات

  169707  التكلفة اإلجمالية

  .7صالمرجع نفسه ،: المصدر

  )إداريةأضرار مادية و أضرار (:حادث الواحدتكاليف ال  6-3- 1

سيارتين في حادث مرور واحد، التكلفة المتوسطة دون األخذ بعين االعتبار نأخذ في تحليلنا    

  :دج،  تقسم كاآلتي 85022تكاليف السيارتين هو 

  .في حوادث المرور واإلداريةتكلفة األضرار المادية ):20(جدول رقم

  التكلفة بالدينار  عناصر التكلفة
  56240  األضرار المتعلقة بالسيارات

    بالبيئةاألضرار الملحقة 
  20000  األضرار الملحقة بالبنية التحتية

  4282  المصاريف المتعلقة بتدخالت الحماية المدنية

  4500  المصاريف المتعلقة بتدخالت الخدمات األمنية

    مصاريف العدالة
    تكاليف االزدحام
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  85022  اإلجماليةالتكلفة 

  .8المرجع نفسه ،ص: المصدر

الميزانية المخصصة لحوادث : م2000لسنة  المتعلقة بحوادث المرور اإلجماليةالتكاليف  6-4- 1

، عدد 4100:، عدد الموتى40300:عدد الحوادث(م أظهرت النتائج التالية 2000المرور لسنة 

وبتطبيق هذه التقسيمات للدراسة المالية بهذه المعطيات نتحصل على التكاليف ، )50500:الجرحى

  :التالية اإلجمالية

  .م2000التكاليف اإلجمالية  لحوادث المرور لسنة ): 21(جدول رقم

التكاليف  إجمالي  التكلفة الوحدوية دج  العدد  
  بالمليار دج

  3.425  85000  40300  الحوادث

  8.585  170000  4100  الجرحى

  23.165  5650000  50500  الموتى

  35.175      تكاليف ال إجمالي

  .8المرجع نفسه ،ص: المصدر

 35من خالل هذا الجدول الذي يبين النتيجة النهائية لهذه الدراسة نجد أن حوادث المرور تكلف     

مليار دينار وهي قيمة مرتفعة جدا بالمقارنة بحجم الحظيرة والكثافة السكانية والمساحة وبقيمة بعض 

  .لهذه اآلفة ولحل يجادإلاالستنفار  إلىالدول سواء المتقدمة منها أو النامية مثل الجزائر هذا ما يدعوا 

VI.2 1دراسة حالة والية بجاية :تقييم تكاليف الحوادث المرورية: 

درمال علي بجامعة : ومن بين الدراسات القليلة في هذا المجال نجد الدراسة التي قام بها الباحث   

اقتصاد الصحة والتنمية المستدامة : عبد الرحمان ميرة ببجاية والمتمثلة في رسالة ماجستير تخصص
                                                             

، جامعة عبد الرحمان ميرة حالة بجاية- محاولة لتقييم الحوادث المرورية في الجزائر:درمال علي، مذكرة ماجستير بعنوان -  1
  .تمت الترجمة من طرف الباحث .147،ص 2008بجاية، –
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صفحة في  151، ملخصة في  -حالة والية بجاية - في الجزائر محاولة لتقييم حوادث المرور:بعنوان

  :ثالث فصول وهي كاآلتي
  ؛العام لحوادث المرور اإلطار: الفصل األول 

  ؛تطور حوادث المرور في الجزائر: الفصل الثاني

   .محاولة لتقييم حوادث المرور في الجزائر في والية بجاية: الفصل الثالث

المكتبة الجزائرية خاصة في هذا المجال حيث استطاع الباحث على  إلىوهي دراسة جادة أضيفت    

تكلفة الرجل القتيل والمصاب في أن يعبر عن ) BETURدراسة( ضوء منهجية الدراسة السابقة

  .حوادث المرور بالدينار الجزائري

، مديرية الحماية المدنية لوالية بجاية(الهيئات الرسمية مثل إحصائياتوقد اعتمد في ذلك على    

 ) مجموعات الدرك الوطني لوالية بجاية، األمن الوطني لوالية بجاية، األمن الوطني لوالية بجاية

 164ملف من ملفات الحوادث ذات اآلثار المادية و  597مكونة من  إحصائيةة واعتمد على عين

ملف ذات اثر جسماني، وتمت متابعة هذه الملفات، أما التكاليف الطبية فتم تقييمها باالستعانة 

تازمالت، آقبو، (دوائر وهي  4بمستشفى خليل عمران بمدينة بجاية، وهذه الملفات موزعة على  

المادية فقد قيمت بناءا على تقييم وكاالت التأمين الموزعة على  اآلثارأما تقييم ).ةسيدي عيش، بجاي

  )   SAA- CAAR- 2A- CNAS( الدوائر السابق الذكر وهذه الوكاالت هي

، الضرر المادي(التكلفة االقتصادية للحوادث وهي عناصر أساسية تدرج في حساب 3واعتمد على    

  .)المعالجة الطبية، تعويض ضحايا حوادث المرور

ومعالجتها بنفس المنهجية التي أشرنا لها في الدراسة السابقة توصل  اإلحصائياتوبعد جمع    

  :القيم المدرجة بالجداول التالية إلىالباحث 
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  التكلفة المتوسطة للقتيل الواحد:)22(جدول رقم  

  التكلفة ب دج  التكلفة عناصر
  5.204250  اإلنتاجيةضياع الطاقة 

  4.067715  طبيةالتكاليف ال
  18.690867  رأس المال البشري القتيل

  50000  تكاليف الدفن

  54.813582  اإلجماليالمجموع 
  .147ص ،محاولة لتقييم الحوادث المرورية في الجزائردرمال علي، :المصدر

الواحد  لتكلفة القتيل من خالل نتائج هذا الجدول نرى أن الباحث استطاع أن يصل الى رقم تقريبي   

  دج548135.82قدرب التي تم حصرها في الجدول السابق بناءا على عناصر التكلفة

  التكلفة المتوسطة للمصاب الواحد)23(جدول رقم 

  التكلفة ب دج  التكلفة عناصر
  5.204250  اإلنتاجيةضياع الطاقة 
  4.067715  التكاليف الطبية

  18.690867  الضرر النفسي+عدم القدرة على العمل
  54.813582  اإلجماليالمجموع 
  .148،ص  المرجع نفسه، درمال علي:المصدر

لحوادث الطرق في والية  اإلجماليةبناءا على الجدولين السابقين نستطيع أن نتحصل على التكلفة 

  .بجاية

  2006لحوادث الطرق في والية بجاية سنة  اإلجماليةالتكلفة :)24(جدول رقم 

سنة  اإلجماليالعدد   نوع الضرر
2004  

التكلفة الوحدوية ب 
  دج

  المجموع
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  449.693903  354.928171  1267  حادث
  282.773903  13.964146  2025  مصاب
  646.856627  548.183582  118  قتيل

  .148ص  ،المرجع نفسهدرمال علي، :المصدر

م  2004من خالل الجدول نالحظ أن مقدار ما تخسره والية بجاية ومنه الدولة الجزائرية سنة    

 974.599983وحسب الخطوات المنهجية المتبعة كما أشرنا سابقا قد قدرت من طرف الباحث ب 

هذا على .دج 267.013694أما تكلفة المصابين الممثلة في المعالجة الطبية فقد قدرت ب . دج

لما تتضاعف في الواليات األخرى خاصة  اإلجماليةولك أن تتخيل التكلفة  بجاية فقطالية مستوى و

  . أخرى إلىوأن الخصائص تختلف من بيئة 

بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المراسلين الموكلين بجمع المعلومات الضرورية والالزمة    

لى مستوى الدقة المحدد ضمن خصائص لتقييم تكاليف حوادث المرور إال أن النتائج لم تصل إ

  .الدراسة

 اإلشكالية األساسية تتركز في عدم وجود نظام معلومات مركزي خاص بحوادث المرور في الجزائر،

هذه الوضعية أدت الى تمادي مفرط في عدم االنضباط  .، تخزين، تحليل المعلوماتيسمح بجمع

  .بالوقت الالزم لجمع المعلومات

  .يمات المترتبة عن هذه الدراسة وال بد من أخذ الحيطة عند استعمالهايعتبار التقونتيجة لذلك يجب ا

أن حوادث المرور في الجزائر ذات  إلى ضوء هذه األرقام المقدمة، اإلشارة يعلى األقل يمكن ف   

للحد من تفاقم  تكاليف عالية، ولتقليص حجم هذه الظاهرة يجب تخصيص موارد مالية بشكل كافي

   .هذه الظاهرة

  



 تقییم بعض التجارب: التكلفة اإلقتصادیة:                                             الفصل الثالث
 

 104 

  :خالصة الفصل الثالث

قتصادية سواء في أو باألحرى محاوالت تقييم التكلفة اإل ،بعد هذا السرد المنهجي لهذه النماذج   

نجد أنفسنا في نهاية هذا الفصل قد قمنا  ،أو المحاوالت الجزائرية ،)العربية(الدول المتقدمة أو النامية

وقد قلنا في بداية هذا الفصل أن المطلوب منا  ،أس بها دون القيام بعملية التطبيقنظرية ال ب بإحاطة

  . أو مخرجاتها النقدية ببعض النماذج السابقة دون الخوض في إحصائياتهاالنظرية  اإلحاطةهو 

كل واحد منهم  قام فقد ،ولعل ما هو متاح يعتبر من نتاج خيرة الباحثين والخبراء في هذا المجال   

قيمة نقدية تعبر عن تكلفة عامة لقتلى حوادث  إلىخرج يستطيع من خالله الوصول مباختيار 

أن  إال ،دت المداخل والطرقدوقد تع ،ومن خاللها تكلفة القتيل الواحد  أو المصاب الواحد ،المرور

وسنفرد كل نموذج  ،في خالصة هذا الفصل إليهسنحاول التطرق  ماكل نموذج لديه انتقاداته، هذا 

  .الفصل في هذاعلى حدى ونعتمد على نفس الترتيب الذي جاء 

  :والتجارب نقد الدراسات

وهو التكاليف  أالاعتمدت هذه الدراسة على مدخل مهم في التقييم   :يمالتجربة الفرنسية في التقي*

 ،وتعتبر من أهم الدراسات في العالم ،المباشرة وغير المباشرة التي تدخل في التكلفة العامة للحوادث

للتكاليف  إدراجهعدم هو هذا النموذج  علىأن ما يحسب  إالدقيقة  إحصائياتوقد اعتمدت على 

خاصة المدرسية منها، وهذا ما يجعل الدراسة تفقد وزنها نوعا ما نظرا بصفة تفصيلية جتماعية إلا

لكن يبقى نموذجا رائدا  ،تمعادر تواجدها في المجالكفاءات النألهمية هذه التكلفة خاصة في الخبرات و

  .في مجال تقييم تكلفة حوادث المرور في العالم
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أخذت هذه الدراسة طابعا كليا نوعا ما ألنها  :دث المرورية  لبعض الدول العربيةتقدير تكلفة الحوا*

المتبعة في  كانت على مستوى الدول العربية ككل وسنحاول أن نحلل هذه الدراسة حسب المنهجية

  .الدراسة

الدول المتقدمة في التقييم مقاربة  نموذج من نماذج عتماد علىإلا :بناءا على النموذج البريطاني -

هذه الدول لديها قاعدة بيانات  كونمهمة ألن التقييم في الدول المتقدمة عادة يأخذ مصداقية أكثر 

رائدة في مجال دراسات لديها تجربة ألن بريطانيا (ذج البريطاني وخاصة النم ،فعالة إحصائية

فقط من تكاليف النموذج البريطاني على الدول % 5أن تطبيق نسبة  إال ،)وبحوث الحوادث المرورية

خاصة ونحن نعلم  ،كل الدول العربية أمر غير معقول نوعا ما تكلفة تقييموبناءا عليها يتم  العربية

أيضا  .والسودان اإلماراترق الشاسع بين الف: مثال .الدول العربية بين معيشةالت التفاوت في مستويا

ل القيم اختالف نماذج وأغراض التقييم على مستوى الدول العربية نفسها يجعل هذه القيم ال تمث

م على مستوى الدولة الواحدة وفيه اختالف كبير سواء في ي، فنجد التقيالحقيقية أو حتى التقريبية

  .نجعل نموذج واحد يجمع كل الدول العربية؟ لنا أننتيجة، فكيف الطريقة أو في ال

صحيح أن المملكة المغربية لديها دراسات رائدة في : النموذج المغربي معبناءا على المقارنة  -

مجال الحوادث وتقييم تكلفتها، وصحيح أن مستواها المعيشي قريب نوعا ما من مستوى بعض الدول 

  :يلي ما عليه ما يحسب ومن بينيحسب على هذا النموذج أن هناك ما  إالالعربية 

الدول  إلىأنها تبقى تنتمي  إالمهما كانت الجهة الرسمية التي أخرجت قيمة التكلفة المغربية  -

ونحن نعلم أن التقييم يحتاج الكثير من  ،عملية مثل هذه إلجراءالوسائل الالزمة  إلىالنامية وتفتقر 

 .تفصيلية إحصائياتقوي وفعال وذو  إحصائيها نظام نالوسائل من بي
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وعن طريق استبانة  االنترنتالدول العربية وجمعها من مواقع  إحصائياتاالعتماد على  -

على مستوى الوزارة  اإلحصائياتكانت  فإذاالسفارات هذا ما يجعل منها غير دقيقة، توزع على 

 .السفارة بدقة إلىية وفيها تضارب فكيف تصل نالمع

 .في السنة اإلحصائياتاختالف  -

 :يلي ومن جملة ما ذكر الباحث في هذا المجال ما -

 .اإلماراتدولة  إحصائيات: أن بعض التقديرات غير واقعية مثل -

دولة  إحصائيات :سنة مثل 20أن التقديرات التي وردت في هذه الدراسات تعود ألكثر من  -

 .الكويت

قيمة تكلفة ( خلل فكيف بمخرجاتها فيه اإلحصائيةهذا ما يجعل أساس هذه الدراسة وهو  -

 )الحوادث المرورية

ولكن  -هي منهجية منطقيةو- رتياب يقل نوعا ما، يجعل مستوى اإل :متوسط التقديرين السابقين

فعلى مستوى الدولة الواحدة ولم تنجح  ،صعبة خاصة في ظل األوضاع المتدهورة في الدول العربية

  .عملية التقييم فكيف بها تنجح على مستوى الدول العربية ككل

هذه االنتقادات ال تنقص من وزن هذه الدراسة الجادة التي تعتبر خطوة كبيرة في مجال التقييم،    

: ولة متقدمة مثلة ذكية تعتبر مخرجا ال بأس به، سواء المقارنة بنموذج دبوقد اعتمدت على مقار

بريطانيا، أو المقارنة مع دولة تتفق مع الدول األخرى في مجموعة من الخصائص مثل النموذج 

قيمة وسطية  إلىللوصول المغربي، وباإلضافة إلى ذلك تدعم الدراسة بمتوسط النموذجين السابقين 

  .رج لهذا النموذجتستعمل كمخ
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التكاليف االقتصادية : هذه الدراسة تحت عنوان جاءت :بالعراق علي عبد اهللا خلف .د :دراسة*

هذا العنوان يوحي بأن هذه الدراسة قد أدرجت متغيرات  واالجتماعية للحوادث المرورية في العراق،

أكثر من غيرها من الدراسات خاصة الجانب االجتماعي، وهذا ما لمسناه فعال من خالل تحليل هذه 

 فقدليف التعليمية كمقاربة بها تقاس قيمة المورد البشري الذي بذلك إدراج عنصر التكا يونعنالدراسة 

وهي تعتبر مدخال ذكيا جدا استعمله الباحث لتقييم هذا الجانب المعقد  .أو أصيب في حادث مرور

حد  إلىوالصعب جدا ألنه يعتبر جانبا كيفيا مجردا من كل كم أو رقم ولكننا الحظنا أن الباحث وفق 

مالحظة أن القيم النقدية لسنا معنيين بتقييمها في هذا المستوى فنحن ندرس  ما في هذا المدخل مع

  :من بينها إليهاأن هناك ما يحسب على هذه الدراسة من انتقادات قد توجه  إال ،المنهجية المتبعة

االعتماد على المعيار العالمي في تقييم تكلفة الحادث الواحد وتطبيقه على العراق هذا ما  -

برتابة مثل ما  ألنه يختلف باختالف بيئة التقييم وعدم زيادته نوعا ما التطبيق غير منطقييجعل هذا 

 ).دوالر كل سنة 100أي زيادة (باحث افترض ال

ال  إذلكن غير كافي،  .حصر قيمة المورد البشري في قيمة تكاليف التمدرس فقط مخرج جيد -

أخرى،  إلىوالتي قد تختلف من أسرة فقط درسه بناءا على تكلفة تم قيمة المورد البشرييعقل أن تقيم 

 .النادرةخاصة لذوي الكفاءات والخبرات حصرها، أنه من الصعب مع العلم 

وعمر السيناريو ما يقارب الحقيقة أو الواقع  ،صياغة نتائج الدراسة في شكل سيناريوهات -

أنها  إلىالباحث  المفصلة كما الحظناه في هذه الدراسة فقد أشار اإلحصائياتخاصة في غياب 

  .إحصائيات تخمينية

 مباشرة في عملية التقييم هذا ما يجعل منهاوأخرى غير  ةمباشرإلى التكاليف  تصنيفعدم  -

 .صعبة الحصر أو الحساب
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طيلة مدة الدراسة ونجدها أصبحت أضعاف تكلفة  األبناءالتكاليف األسرية على  إهمال -

 .التمدرس التي تمنحها الدولة للمتمدرسين خاصة في ظل انتشار ظاهرة دروس الدعم الخصوصية

ألن األمر  في غيرهاينجح  قد ال لكن %1قد ينجح هذا النموذج في العراق ألن نسبة األمية  -

 .للتنقلسيارة  حتى يختلف فالكثير من المتعلمين ال يملكون

دون اللجوء  ،القيم ألنها ال تمثل الواقع إعطاءالنموذج دون  إدراجكان ينبغي على الباحث  -

 3االفتراض فقد أصبغ على النموذج الالمصداقية خاصة مع الرقم المحصل عليه والمتمثل في  إلى

 .سيناريوهات محتملة الوقوع

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات المهمة في الجزائر في مجال تقييم الحوادث  ):BETUR(دراسة *

تفصيلية المرورية، حملت في طياتها عدة عناصر مهمة في التقييم وقد جاءت هذه الدراسة بصفة 

خاصة على مستوى الفرد ومن أهم ايجابيات هذا التقييم أنه فصل بين الرجل القتيل والمصاب، وقد 

  :أن هناك ما يحسب على هذا التقرير مثل إالتكاليف بدقة كبيرة فصل في هذه ال

 .مما يعني أنه قد ال تنجح عملية تعميمه على الجزائرفي واليات فقط  اإلحصائياتحصر  -

 .مباشرة وغير مباشرة إلىف  التكاليف يصنعدم ت -

 .عدم التفصيل في طريقة حساب التكاليف مثل تكاليف التعليم -

 .تعميمها على السنوات القادمةيمنع  بالقيم الحالية اإلنتاجيةحساب قيم فقد الطاقة عدم  -

 .كثرة المتغيرات حالت دون تفصيل طريقة حسابها -

  .درمال علي في تقييمه لتكلفة الحوادث المرورية لوالية بجاية: نفس المنهجية اتبعها الباحث

ات التأمين، أما تقييم التكاليف الصحية فقد اعتمد وقد استعمل في تقييمه لألضرار المادية تقييم مؤسس

كانت عبارة عن مذكرة  ألنها أكثرمفصلة مستشفى الوالئي لوالية بجاية، وقد جاءت لاعلى تقييم 
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هذه الدراسة تبقى  أن إالللباحث فرصة التفصيل في التكاليف و طريقة حسابها  أتاحر مما ماجستي

  .ية لحوادث المرورصورة للتكلفة الوطن إعطاء عنعاجزة 

كانت هذه مجمل االنتقادات التي استطعنا أن نوجهها لهذه النماذج للمساهمة في بلورة ولو فكرة أولية 

  .للنموذج الجزائري المنشود

  :الخالصة العامة

من خالل ما استطعنا جمعه من دراسات في هذا المجال الصعب نظرا لصعوبة مداخله وتعددها    

خاصة في مجال تقييم الجوانب الكيفية في هذه الظاهرة، ومن خالل المقارنة بين هذه النماذج  سواء 

ألمام العالمية منها أو العربية وحتى الجزائرية والتي ساهمت في دفع عجلة هذا الموضوع إلى ا

ومحاولة إعطاء وجهة نظر قد يستطيع متتبعها أن يجد مخرجا من خالله يصل به إلى قيمة معينة 

لتكاليف الحوادث المرورية، وبالمقارنة بين هذه النماذج والدراسات نجد أنفسنا أمام طرق مختلفة 

بناء نموذج جزائري المداخل مختلفة القيم هذا ما يجعلنا أمام دراسة نظرية ال بأس بها قد تساهم في 

 . سنتطرق إليه في الخاتمة العامةيقارب الواقع إلى حد ما وهذا ما 
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  :خامتة عـامة                                   

يجعله أكثر رفاهية وسعادة وهذا بالضبط الذي وقع عند ختراعا يحسب أنه إ اإلنسانقد يخترع    

ولعلنا خالل  ،لوسائل النقل، غير أن لكل من هذه الوسائل آثار ايجابية وأخرى سلبية اإلنسانختراع إ

والمتمثلة في حوادث المرور وتقييم  ،هذا الموضوع أردنا أن نكون في جو اآلثار السلبية لهذه الوسائل

ار في التقييم، ولغة الدين اإلحصائيات،تكاليفها اإلقتصادية، ووقفنا على حجم هذه اآلثار بلغة الرقم في 

 إلى باإلضافة ،التقييم نماذجوالمتضمنة نتيجة المقارنة بين  خالصته إلىنأتي في نهاية هذا البحث 

    .الصعوبات والعراقيل، والنتائج والتوصيات

وألن  ،نتقاداتهاإستفادة من وبعد اإل الثالث، بعد هذه الدراسة المفصلة للنماذج الموردة في الفصل   

رتأينا أن نقترح إشكالية تبحث عن كيفية يمكن عن طريقها صياغة نموذج قابل للتطبيق في الجزائر، اإل

رؤية لهذا النموذج قد يستفيد منها الباحثون في هذا المجال الواسع، مع العلم أن هذه الرؤية تمثل رأي 

  :   هي كاآلتيالباحث وهي مفتوحة للنقاش على نطاق واسع لكي تنضج وتصبح قابلة للتطبيق و

 الدول المتقدمة مع مراعاة  مستوىحد أنقوم بمقارنة تكاليف الحوادث المرورية بالجزائر بنموذج  -

 ،)القيمة النقدية(ومخرجاته ،والنموذج المستعمل ،ودقة اإلحصائيات ،المعيشة والخصائص المشتركة

ع العلم أن هذه القيمة ال تمثل م(نقترح المقارنة مع النموذج الفرنسي،  ومن أقرب النماذج للجزائر

 ).ستئناس فقطالحقيقة إنما تستعمل لإل

بضبط كل عنصر من عناصر التكلفة ) BETUR(نقوم بعمل بعض التحسينات والتعديالت في نموذج  -

ستعمال القيم الحالية ليسهل تعميمه على إبطريقة حساب  معينة تدرج في صيغة النموذج النهائية ب
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توزع على جميع األطراف  ،وتكون الصيغة النهائية للتحسينات في شكل بطاقة تقنية، السنوات الالحقة

شرط ب  )الخ...المستشفيات، الحماية المدنية، الدرك الوطني، األمن الوطني(المعنية بجمع اإلحصائيات 

 .لتجميع اإلحصائيات في قاعدة البيانات ،لكترونيةإأن تكون ذات صبغة 

خاصة فيما ، )BETUR(على نموذجكتحسين علي خلف عبد اهللا بالعراق، /د: إدماج طريقة أو نموذج -

 .يخص تقييم المورد البشري وعالقته بالتكاليف المدرسية

ستثمار في المورد البشري وهذا يوضح مدى اإل(مراعاة ميزانية الدولة المخصصة لألمن الطرقي  -

 .)هتمام الدولة بهذا الجانبإ

، وبهذا نكون قد عددنا زوايا تتضمن المخرجات النقدية للمقترحات السابقةالقيمة اإلجمالية للنموذج    

 .التقييم مع العلم أنه ربما هناك بعض وجهات النظر لم نتطرق إليها وهذا هو مجال النقاش

المرورية، بعد حصر كل المتغيرات وجمع كل القيم التي ستمثل القيمة اإلجمالية لتكاليف الحوادث 

ويصبح النموذج في  ،ستعانة برجال اإلعالم اآلليباإل ،نقترح أن نطور هذا النموذج إلى نظام معلومات

شكل نظام إعالم آلي، فتحسب القيمة اإلجمالية لتكاليف الحوادث بالمدخالت األولية والمتمثلة في 

مع تحديث  .الحسابإحصائيات الحوادث المفصلة دون العودة إلى الجانب النظري أو طريقة 

سنوات تراجع بعض  10وكل ) ثالثية، سداسية، أو سنوية(اإلحصائيات كل فترة بناءا على البرنامج 

جميع الهيئات  تقوم به اإلحصائياتمع مالحظة أن  دور جمع  .القيم التي يمكن أن تتغير مع الزمن

  .المعنية
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  :الصياغة المبسطة للنموذج المقترح

النموذج الجزائري مع ضبط طرق التقييم القيمة الناتجة عن تطبيق +بالنموذج الفرنسيالمقارنة متوسط 

تكلفة ل تقريبية قيمة= ميزانية الدولة المخصصة لألمن الطرقيقيمة )+ الكمية و الكيفية(للتكاليف 

  .الحوادث المرورية في الجزائر

مقدمة البحث مع مراعاة ما  المطروحة في اإلشكالية، في ظل إليهستطعنا أن نصل إهذا ما    

نتائج قد تشبع فضولنا العلمي في الموضوع  إلىفترضناه من فرضيات، ونحن نشق طريقنا للوصول إ

  :واجهتنا الكثير من الصعوبات التي ارتأينا أن ندرجها ضمن الخاتمة كاآلتي

الصعوبات التي  ال بد أن نذكر إليهاالنتائج المتوصل  إلى وقبل أن نتطرق :الصعوبات والعراقيل*

  :حالت دون ظهور البحث بصبغة أكثر تميزا وهي كاآلتي

  .فتقار المكتبة العربية للمراجع التي تخص موضوع البحثإ - 1

  .ندرة الدراسات السابقة في هذا الموضوع - 2

  .صعوبة ترجمة بعض الدراسات الموجودة بالفرنسية - 3

  .ضيق الوقت المخصص لموضوع مثل هذا - 4

  .ضوع وعدم تداوله على  الساحةجدة المو - 5

  .حوادث المرور المفصلة إحصائياتغياب  - 6

  .تعدد الهيئات التي لها عالقة بالموضوع - 7

  . صعوبة تقييم الجوانب الكيفية أو افتراض طرق لتقييمها، أثر على صبغة الموضوع النقدية - 8

 في المقدمة المطروحة اإلشكاليةعلى  اإلجابةعلى ضوء دراستنا وعلى أمل : النتائج والتوصيات*

    :بناءا على فرضية الدراسة توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية
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ضرورة اإلسراع في إنشاء قاعدة بيانات تدرج ضمنها جميع اإلحصائيات من مختلف الهيئات  -1

  .ألنها أمر أساسي في صياغة أي نموذج للتقييم ،المكلفة بذلك

الحوادث المرورية بناءا على الصياغة النهائية للنموذج  متقنية خاصة بتقييضرورة ضبط بطاقة  -2

لكترونية حتى تدرج نتائجها مباشرة إومن األحسن أن تكون  ،وتكون موحدة لدى جميع المصالح المعنية

  .المقترح مسبقا في نظام النموذج

يات المفصلة الضرورية في صياغة للبطاقة التقنية قبل صياغة النموذج ألن جمع اإلحصائ إيجاد -3

  . عملية  التقييم يأخذ وقت كبير

  .الجزائرب الخاصاإلسراع في صياغة نموذج  التقييم  - 4

أن تباشر الجهات المختصة وعلى وجه السرعة بتكليف فريق عمل للمباشرة في دراسة هذه  - 5

الخسائر سواء المادية أو الظاهرة وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول التي تساعد على تخفيض هذه 

مين على الحوادث أالبشرية، ويحبذ التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال كشركات الت

  .مؤسساتالمن  غيرهاو

لتعلم كيفية التعامل مع البطاقة التقنية، خاصة من  اتتكوين وإعادة تأهيل ألعوان جمع اإلحصائي - 6

  . وليةؤجانب اإلحساس بالمس

  .قسم متخصص للدراسات والبحوث التي تهتم بمثل هذه الظواهرإنشاء  -7

البحث، ولعل  مخابرلبحوث في الجامعات ولعلى القطاع الخاص أن يخصص جزءا من أرباحه  -8

  .الشركات الخاصة يمكنها حل الكثير من مشاكلها عن طريق التعاون مع الجامعات

أو في عملية معالجة حوادث  ،ل المرورطالع على تجارب الشعوب والدول األخرى في مجااإل -9

  .ستفادة من هذه التجارب العملية في هذا المجاللإل ،المرور
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مخابر البحث، األمن الوزارات، (ر مثل ختلف مؤسسات الدولة المعنية باألمالتنسيق بين م -10

  .)الخ......الوطني، الدرك الوطني، الحماية المدنية

أو على األقل في ) CNPSR( الوطني للوقاية و األمن عبر الطرقالمركز النظر في حجم  إعادة -11

 .مهامه وصالحياته

طلعنا عليه من نماذج لتقييم تكلفة حوادث المرور إوما  في ضوء اإلحصائيات والنتائج والمقترحات،  

تبين لنا بوضوح أن ما يحول دون صياغة نموذج دقيق ينجح في الوصول إلى قيمة تكاليف حوادث 

فتقار للمعلومة، ونقصد بذلك المعلومة اإلحصائية إلا هوو ةتقريبي بصفة ولو في الجزائر، المرور

مع العلم أنه توجد بعض األسباب األخرى التي لم   وهذه كانت فرضية البحث من البداية، ،المفصلة

   .يكن من أهدافنا أن نسلط عليها الضوء على األقل في هذا المستوى من البحث

 كيفيةقد أنهينا هذا البحث فنأمل أن نكون قد أجبنا على إشكالية البحث والمتمثلة في  نكون  هذاب   

ويمكن تطبيقه في  ،صياغة نموذج يحيط بأكبر قدر ممكن من المتغيرات المتحكمة في هذه القيمة

  .في البداية إفترضناهفي ضوء ما  الجزائر،

والذين لهم دور  ،ولي بالدناؤآذانا صاغية لدى مسأمل أن تجد اقتراحاتنا نونحن ننهي هذا البحث     

خاصة في ظل تفاقم أثر هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع  ،مباشر في تفعيلها ومباشرتها ولو بعد حين

 لكيكي يرى نموذج تقييم تكلفة حوادث المرور في الجزائر النور من ورائها، ولما ال  على حد سواء،

   .المجال المهم يقتدى به في هذا يصبح نموذجا
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