
حــــــــوادث الســــٌر فً الممــــلكة  العـــربٌة الســــعودٌة

(دراسة حالة آلثر المشكالت البٌئٌة على التنمٌة ) 

إعـداد

مسعد السٌد أحمد بحٌرى/ د 
.جامعة بنها –كلٌة اآلداب  -أستاذ الجغرافٌا االقتصادٌة المساعد 



تعد الحوادث المرورٌة على الطرق البرٌة وما ٌنتج عنها من خسائر 

بشرٌة ومادٌة وبٌئٌة من أهم المشكالت التً تواجه المجتمعات ، نظراً 

لحجم هذه الخسائر وتأثٌرها السلبً فً التنمٌة ، فمشكلة الحوادث 

المرورٌة تعد أبرز المشاكل التً تواجهها معظم الدول نتٌجة الزٌادة 

المطردة فى عدد الحوادث واإلصابات 

-: أهمٌة الدراسة * 
الحوادث المرورٌة أصبحت ظاهرة عالمٌة تعانى منها مختلف الشعوب 

ومختلف المدن والعواصم ، األمر الذي جعل هذه الحوادث مصدر قلق 

  وإزعاج لكل األجهزة األمنٌة فً كافة دول العالم



تهدف هذه الدراسة إلى تحدٌد المشكلة من خالل عرض مفهوم 

الحوادث المرورٌة واألسباب الواقعٌة لها ، كما أنها تهدف إلى بٌان 

االنعكاسات السلبٌة لحوادث المرور على الجوانب االقتصادٌة ، والتنموٌة ، 

بالممتلكات العامة والخاصة ، أو من ناحٌة اآلثار البٌئٌة المترتبة علٌها  ، 

.ومن ثم  انعكاسها على عملٌة التنمٌة 

-: و تتسع الرؤٌة العلمٌة لدراسة المشكلة من خالل األبعاد التالٌة     

التعرٌف بمشكلة الحوادث المرورٌة

  ًحجم المشكلة عالمٌا

   حوادث السٌر فً المملكة العربٌة السعودٌة

  أسباب مشكلة الحوادث المرورٌة

  االنعكاسات االقتصادٌة االجتماعٌة و البٌئٌة للمشكلة على عملٌة التنمٌة

  المقترحات للتقلٌل من أخطار الحوادث المرورٌة

-: هدف الدراسة * 



 -:مفهوم  الحادث المروري*  
كل واقعة ٌنجم عنها وفاة أو : ٌمكن تعرٌف الحوادث المرورٌة بأنها )

إصابة أو خسارة فً الممتلكات بدون قصد سابق ، و بسبب المركبات 

أو حمولتها أثناء حركتها ، و ٌدخل ضمن ذلك حوادث االحتراق أثناء 

(.حركة المركبة على الطرٌق العام 

  عناصر الحادث المروري( أ)

:كل حادث مروري ٌشمل العناصر الثالثة اآلتٌة

و ٌشمل السائق و الراكب و المشاة: العنصر البشري.

 و هو كل مكان أعد لسٌر المركبات أو المشاة أو : الطرٌق
.الحٌوان

 و هً أهم عناصر الحادث المروري: المركبة.



:أنواع الحوادث  المرورٌة ( ب)
فهناك العدٌد من التصنٌفات وفقاً للدولة، ففً دولة اإلمارات 

-:العربٌة المتحدة ٌتم تصنٌف الحوادث كاآلتً 

و تكون بٌن مركبة و مركبة: حوادث التصادم.

 و تكون بٌن مركبة و جسم ثابت: حوادث الصدم.

 و هً عبارة عن انقالب مركبة ، و أهم أسبابها : حوادث التدهور
.انفجار اإلطارات

 دهس إنسان  ،ودهس 0:و تشمل نوعٌن  : حوادث الدهس
.حٌوان

  كسقوط مركبة فً الماء:حوادث السقوط ،.

 أي احتراق المركبة نتٌجة لإلهمال فً وسائل : حوادث اإلحراق
.األمن و السالمة



:حجم المشكلة عالمٌاً : ثانٌا 
 تعتبر حوادث الطرق إحدى المشاكل الرئٌسة التً تعانى منها جمٌع

ر  مة منها أو النامٌة على حد سواء، حٌث ُتقدِّ دول العالم سواء المتقدِّ
منظمة الصحة العالمٌة إجمالً الخسائر البشرٌة الناجمة عن حوادث 

ملٌون قتٌل، ( 1.2)الطرق ـ على مستوى العالم ـ سنوٌاً بحوالً 
ملٌون مصاب، باإلضافة إلى الخسائر المادٌة ( 50)وحوالً 

ملٌار ( 518)واالقتصادٌة الكبٌرة الناتجة عنها، والتً ُتقّدر بحوالً 
دوالر سنوٌاً 

 ر عدد الوفٌات ـ ٌومٌاً ـ نتٌجة حوادث الطرق بنحو شخص،  3000ٌُقدَّ
منهم فً الدول النامٌة، وهذه األرقام قابلة للزٌادة بشكل % ( 85)ٌقع 

.م 2020مرتفع بحلول عام 

 ٌشهد سكان دول الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ــ خاصًة مصر
من مجموع ضحاٌا %( 6)والمملكة العربٌة السعودٌة ــ تركز نحو

نسبة الوفٌات ( 1)وٌوضح الشكل رقم  0حوادث الطرق فً العالم 
.الناتجة عن حوادث الطرق موزعًة على أقالٌم العالم



 ووفقاً لتقارٌر منظمة الصحة العالمٌة الصادرة  مؤخراً ، فإن وفٌات حوادث
السٌر و المرور تمثل أربعة أمثال وفٌات الحروب ، ووفقا للتقرٌر تسببت 

م ، وقع نحو 2000ملٌون شخص فً عام ( 1.26)الحوادث فً مقتل أكثر من 
.من الوفٌات الناجمة عن الحوادث فً البلدان األكثر فقرا%( 90)



:  حوادث السٌر فً المملكة العربٌة السعودٌة :ثالثا 
 أما على مستوى نموذج الدراسة،  فما زالت مشكلة حوادث الطرق ـ فً المملكة

العربٌة السعودٌة  ـ تمثِّل أضخم المشكالت المزمنة التً تتسبب فً وقوع 
خسائر بشرٌة ومادٌة فادحة سنوٌاً، وقد أخذت هذه المشكلة فً التزاٌد 

  .المستمر، خاصًة خالل السنوات األخٌرة ،وبمعدالت كبٌرة 

شكلت الحوادث الجسٌمة نحو ) م ،2006ألف حادث عام ( 296)تتجاوز
تركز الجانب األعظم منها مع السنوات األولى من مطلع  0(منها % 8.75

م  ، وقد انعكس  2008ألف حادث عام  435القرن الحالً ــ قفزت إلى نحو 
0ذلك على حجم  الخسائر البشرٌة  والمادٌة الناجمة عنها

 وبمعدل %11.27زاد عدد ضحاٌا تلك الحوادث من القتلى  بنسبة  بلغت نحو  ،
.% 1سنوي اقترب من 

 م نظٌرتها فً مصر بنحو 2006تجاوزت أعداد حوادث السٌر فً السعودٌة عام
  .( ألف حادث لكل منهما على الترتٌب  25ألف ، مقابل 296)أحد عشرة مرًة، 

 قدرت شعبة المرور بالسعودٌة حجم  الخسائر المادٌة الناجمة عن حوادث
ملٌار دوالر أمرٌكً ،  وقوع حادث ـ على  3.46م ، بنحو 2006الطرق لعام 
حادث  على األقل  لكل  33ساعات ، فً حٌن ٌتجاوز العدد نحو  6األقل ـ كل 

0 ساعة  فً السعودٌة





 ًتعتبر نسبة الوفٌات الناجمة عن حوادث الطرق ف

السعودٌة  مرتفعة مقارنًة  بنظٌرتها فى بعض الدول ، حٌث 

مركبة ، مقابل من  10000حاالت وفاة لكل  5سجلت نحو 

لة فً الدول  10000أفراد لكل  4إلى  2 مركبة ُمسجَّ

 0الصناعٌة 

  قتٌالً لكل  38عدد قتلى حوادث الطرق فً السعودٌة

كم من الطرق، بٌنما فً الدول الصناعٌة ٌتراوح  1000

 كم من الطرق 1000قتٌالً لكل  20إلى  4مابٌن 

  100قتٌالً لكل  18عدد قتلى حوادث الطرق فً السعودٌة 

مصاب، فً حٌن أن هذا المعدل ٌتراوح فً الدول الصناعٌة 

.مصاب 100قتلى فقط لكل  5إلى  3من 



-:م2006/ هـ1426حوادث السٌر  بمناطق المملكة خالل عام * 

 تأتى منطقة مكة المكرمة فً صدارة مناطق المملكة من حٌث حجم

الحوادث المرورٌة بالمملكة ،  حٌث ٌتركز فٌها ما ٌقرب من ثلث 

الحوادث بالمملكة ، تلٌها منطقتً الشرقٌة ، والرٌاض

10.7انعكس على حجم الحوادث الجسٌمة بها  والتً بلغت نحو 

من إجمالى  الحوادث % ( 11.7)آالف حادث ، شكلت بها نحو

من %( 41.4) بمنطقة مكة المكرمة ،  وهو ما ٌعادل  نحو    

 0إجمالى الحوادث الجسٌمة   بالمملكة 







-:أسباب الحوادث المرورٌة : رابعا 
 و ٌعد العنصر البشري السبب الرئٌس و راء ارتكاب الحوادث ، حٌث

من الحوادث تعود إلى السائق و % ( 85 -% 75) تبٌن أن ما نسبته 
تعود إلى % ( 8 -% 5) تعود إلى الطرٌق و % ( 10 -% 8) 

0المركبة  

 تعد السرعة الزائدة، هً من أهم أسباب الحوادث التً ٌنجم عنها
خسائر فادحة فً العادة ، وقد تصدرت قائمة المخالفات المرورٌة 

ملٌون مخالفة  ، تسببت ( 1.25)بالمملكة ، حٌث بلغت جملتها نحو 
ألف  105كالً من السرعة الزائدة ، وتجاوز إشارات المرور ، فً نحو 

من إجمالى % 4.7،%   30.8حادث خطر ، شكلت على الترتٌب نحو 
0م  بالمملكة 2006الحوادث لعام 

 ٌعكس  عدد المخالفات الممنوحة للسائقٌن السعودٌٌن  والبالغ عددها
ملٌون مخالفة ؛أنماطا سلوكٌة غٌر مسئولة ، تسهم (  5.91)نحو 

بصورة مباشرة  ، وغٌر مباشرة فً زٌادة حجم الخسائر المادٌة 
والبشرٌة  ، لٌس فقط فٌما ٌلحق بهم من أضرار ، بل ٌتعداه إلى إلحاق 

  0الضرر بالغٌر من المتداخلٌن معهم فً الحوادث 





تاهت المعالم بعد الحادثنهاٌة السرعة تصادم وتحطم السٌارة 

تصادم واحتراق
تصادم مرٌعخسائر فى السارات والممتلكات

نماذج من التهور واالستعراضسٌارة همر احترقت ماكٌنتها



االنعكاسات االقتصادٌة و االجتماعٌة و البٌئٌة : خامسا 
-:للمشكلة على عملٌة التنمٌة

 عند حد التكلفة االقتصادٌة للحوادث تتسم الحوادث المرورٌة باتساع دائرة آثارها السلبٌة ، إذ ال تتوقف
كما ال تقتصر على تلف الممتلكات الخاصة والعامة ، ، بل تتعدى . الخسائر المروعة فً العنصر البشري  

  0 ذلك لتشمل الخبرة المفقودة والتكلفة غٌر المنظورة

 ــ إلى  3وتجدر اإلشارة إلى أن تقدٌرات التكلفة االقتصادٌة لحوادث المرور فً الدول النامٌة تتراوح  بٌن
من إجمالً الدخل %    3ــ إلى  1وعالمٌاً تتراوح بٌن . من إجمالً الناتج القومً لهذه الدول %    5

ملٌار دوالر أمرٌكً ،  100القومً  ، وٌقدر حجم الخسائر المالٌة الناجمة عن حوادث الطرق بأكثر من 
ملٌار دوالر خسائر لبقٌة دول  36ملٌار دوالر نصٌب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و  64منها ما ٌقرب من 

.العالم 

 ملٌار دوالر سنوٌاً  6وُتَقدر خسائر  دول  مجلس التعاون الخلٌجً الناجمة عن حوادث السٌر بأكثر من  .
ملٌار لاير  13وفً المملكة العربٌة السعودٌة تقدر الخسائر المالٌة الناجمة عن حوادث الطرق ، بحوالً 

من إجمالً %( 0.92)وهذا ما ٌعادل . سنوٌاً  ،بسبب حوادث السٌارات( ملٌار دوالر 3.46)سعودي 
  .( ملٌار لاير 1420والبالغ نحو) م  2007الناتج القومً السعودي لعام 

 26سنة ، وهذا ٌعنً أن كل شخص أضاع  34المعدل العمري للوفٌات الناتجة عن حوادث السٌارات  هو 
دول عربٌة، فً مقدمة الدول األكثر  9وعالوة على  ما سبق  فقد جاءت السعودٌة من بٌن . سنة من العمل

 6م، توفً بسببها ما ٌزٌد عن الـ 2007ألف حادث فً عام  435تسجٌال للحوادث المرورٌة بما ٌزٌد عن 
آالف حادث  7ألفا آخرٌن، فٌما كانت اإلمارات من أقل الدول تسجٌال للحوادث بـ 36آالف شخص، وأصٌب 

ألف حادث مروري، لم ٌتوَف  59تقرٌبا، لكنها حصدت أرواح ألف شخص، خالفا للبحرٌن التً شهدت 
.  شخصاً فقط  87على إثرها سوى 

 وإضافة إلى ما سبق من آثار سلبٌة للحوادث المرورٌة  ، فال ٌمكن إغفال األثر البٌئً لتلك الحوادث ، من
عوادم السٌارات، والذي ٌسهم فً تلوث البٌئة ، إضافة إلى ما ٌسببه من إصابة لقائدي المركبات والمارة 
والتعرض ألضرار صحٌة ، حٌث ٌتسبب فً انتشار األمراض  ، ، لٌس هذا فحسب بل ٌمتد تأثٌر التلوث 

0البٌئً بسبب عوادم السٌارات إلى إعاقة الرؤٌة أحٌانا ،  وما ٌصاحبها من وقوع الحوادث 



-:المرورٌة المقترحات للتقلٌل من أخطارا لحوادث: سادسا 
:وٌمكن تحدٌد لبعض من  أهم المقترحات الالزمة لمواجهة مشكلة حوادث الطرق 

 قومٌة متكاملة لمواجهة حوادث الطرق، تشارك فٌها كافة الجهات المعنٌة،  خطةإعداد
ٌتم فٌها توزٌع وتقسٌم األدوار والمسئولٌات، وتحدٌد مسئولٌة التنسٌق واإلشراف على 

.الخطة

 مخاطر الطرق، ٌتم فٌها تحدٌد النقاط السوداء  خرٌطةإعدادBlack Spots  ًالت
مثل مراقبة السرعة )تتكرر فٌها الحوادث ، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فورٌة وفعالة 

والتحكم بها، إنشاء المطبات الصناعٌة، التوسع فً إنشاء الطرق المزدوجة، إنارة 
(.الطرق ،وتفعٌل شروط وإجراءات األمان والسالمة فً قوانٌن المرور

 إنشاء قاعدة بٌانات متخصصة عن حوادث الطرق والمواصالت، لتجمٌع وتحلٌل كافة
البٌانات اإلحصائٌة الخاصة بحوادث الطرق، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهتها 

.ووضع الحلول المناسبة لها

الدولً للسالمة واألمان على الطرق ، لٌكون ملزماً عند وضع المواصفات  الكود تطبٌق
الت األمان عند اإلنشاء أو عند إجراء  اإلنشائٌة والتخطٌطٌة للطرق، ومراعاة ُمعدَّ

.أعمال الصٌانة

التوسع فً تقدٌم خدمات اإلسعاف الطائر على الطرق السرٌعة.

 التوسع فً استخدام سٌارات النقل العام المكٌفة والُمجهَّزة خاصًة األتوبٌسات ذات
السعة الكبٌرة، وتشجٌع المواطنٌن أصحاب السٌارات الخاصة على استخدام هذه 

األتوبٌسات، وهو ما ٌتٌح تقلٌل عدد السٌارات الخاصة، ومن ثمَّ الحد من مشكالت 
 .التكدس المروري، باإلضافة إلى الحد من مشكالت حوادث الطرق


