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تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حجم    
حوادث المرور في الجزائر، والكشف عن 
ة  اب حدوثها قصد اتخاذ اإلجراءات الوقائ أس
ذا معرفة موقع  الالزمة للحد من تفاقمها، و

  .الجزائر بین الدول المتقدمة
ها هذه ومن النتائج التي توصلت إلی

الدراسة، هو أن عدد حوادث المرور في 
عتبر العامل  الجزائر في تزاید مستمر، و

شر هو المتسبب سي في حدوثها ال . الرئ
ینت المؤشرات المحصل علیها خطورة  و
ة، وفاقت هذه المؤشرات تلك  الحوادث المرتك

عض البلدان المتقدمة   .المسجلة في 
ةالكلمات  ، حادث م :المفتاح رور، سائ

ة   .وقا
  
  

le résumé: 
 

This study aims to determine the size 
of traffic accidents and their seriousness 
index in Algeria, and to disclose the 
reasons of their occurrence in order to 
take the necessary preventive measures 
to reduce the aggravation, and to 
consider as well the position of Algeria 
between the developed countries in the 
field of traffic safety.  

The findings of this study, therefore 
that the number of traffic accidents in 
Algeria continues to increase, and the 
human factor is the main culprit in its 
occurrence. Obtained indicators showed 
the seriousness of incidents committed, 
and these indicators exceeded those 
recorded in some developed countries. 
Key words: driver, traffic accident, 
prevention. 
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 :مقدمة
ة المشاكل أخطر من المرور حوادث تعتبر    ة األمن ة منها تعاني التي االجتماع  في الدول غالب

ة سواء استثناء، دون  عصرنا الحدیث رجع منها، المتقدمة أو النام  الذ الكبیر االهتمام إلى ذلك و
ات حظیت  نقل وسیلة تعتبر أنها فرغم .أعدادها تضاعف إلى أد مما األخیرة، السنوات في ه المر

ستفید ه  ع، منها وترف ة  خسائر من تخلقه لما خطر إلى ذلك مع تحولت أنها إال الجم شرة واقتصاد
اتهم وأجناسهم، أعمارهم اختالف المجتمع فئات مختلف استعمالها، والتي مست سوء نتیجة  ومستو

ة ة الثقاف ة والمهن  .واالجتماع
لة هذه وتتضح ل المش ة، البلدان في وملموس ادح ش د حیث النام  منظمة الصحة من ل تؤ

ة اب ثاني هي المرور حوادث أن على الدولي والبنك العالم ة األس س ات الرئ ان العالم، بین للوف  س
سي السبب أنها ما سنة، 29 إلى سنوات 5 من العمرة المرحلة بین خاصة ات بین الثالث الرئ  للوف
ان ملیون  1,2 من أكثر المرور حوادث وتقتل .سنة 44 إلى سنة 30 من العمرة لمرحلةا في العالم س

ا شخص ة، ثالثین ل قتیل أ یوم، ل قتیل 3300 معدل أ سنو ة وتؤد ثان عاقة إلى إصا  ما وإ
ات الناجمة عن حوادث المرور في  .العالم مستو  على نسمة ملیون  50و 20 بین وقدرت تكلفة اإلصا

ة حوالي البلدا ه هذه البلدان من معونات  65ن النام فوق ما تحصل عل ا، وهذا المبلغ  ار دوالر سنو مل
ة ة معوقات أهم من واحدةوهي بذلك تمثل  .www.emro.who.int/press-Releases/2004)( مال  عمل

ة ة، حیث الدول في التنم ما المرورة الحوادث خطورة تكمن النام ه ف  من آثار المجتمعو  على الفرد تتر
ة منها عدة، ة االقتصاد ة واالجتماع   .والنفس

اقي الدول األخر في العالم من ظاهرة زادة حدة ظاهرة حوادث المرور یوما  ة  تعاني الدول العر
ات، إتالف  ات، الوف ة التي تتمثل في اإلصا ة والمعنو اتها نتائجها الماد عد یوم، وتتحمل اقتصاد

ات، األ ةالمر ة واالجتماع ة من أن استمرار . مراض النفس ولهذه الدواعي حذرت منظمة الصحة العالم
سبب حوادث المرور ات  ات واإلصا ة سیؤد إلى زادة عدد الوف أما .الوضع الحالي في المنطقة العر

ة لمجابهة خطر نتا ة وغیر الرسم ات الرسم ئج ظاهرة في الجزائر فلقد ظهر نوع من الوعي على المستو
ذلك  حوادث المرور، ساهم في اإلسراع بإجراء إصالحات في القوانین التي تمس السیر عبر الطرقات، و

ة في مجال السالمة المرورة ة. اتخاذ التدابیر الوقائ طرح التساؤالت اآلت   : على ضوء ما تقدم نقوم 
ات حوادث المرور في الجزائر؟ ما هو موقع ال جزائر في مجال حوادث ما هي اتجاهات ومستو

ة المتخذة للحد من تفاقم هذه الظاهرة؟ المرور بین الدول المتقدمة   ؟ وما هي اإلجراءات الوقائ
  :أهداف الدراسة - 2
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  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقی ما یلي
  معرفة حجم حوادث المرور ومؤشرات خطورتها في الجزائر؛ -
اب حوادث المرور في الجزائر؛ -   الكشف عن أس
  معرفة موقع الجزائر بین الدول المتقدمة في مجال حوادث المرور؛ -
ة المتخذة للحد من تفاقم ظاهرة حوادث المرور -   .عرض اإلجراءات الوقائ
  :منهج الدراسة - 3

انات من مختلف  عة هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحلیلي حیث تم جمع الب اقتضت طب
ف ة التي تسمح بتفسیرها ومعرفة دالئلها من أجل اتخاذ التدابیر المصادر المتاحة وتم تصن ف الك ها 

ة الناجعة ة ضمن الدراسات تدخل هذه الدراسة ما. الوقائ ة العوامل ألهم عرض خالل من السبب  المسب
ارات لحوادث ة إلى للوصول في الجزائر الس ة اإلستراتیج  ئجالنتا من الدراسة للحد اقترحتها التي المناس
ة ذا .الظاهرة لهذه السلب ا اإلحصائي المنهج ان وإ حث لمناهج قاسما مشتر  هذه فاستخدمت المختلفة، ال
انات تحلیل الدراسة ا الب ن حتى الظاهرة، عرض في ثنا ما الوثوق  م حث وصل ف ه هذا ال   .نتائج من إل

ات - 4   :مصدر المعط
ات تم االعتماد في هذه الدراسة على ة،السن المعط ة و ز قدمها التي والشهرة الفصل  الوطني المر

ة انات الطرقات، وهي أمن لحما  على المرور لحوادث عامة صورة تعطي الوطني القطر لكل شاملة ب
ة هیئة أول الوطني وهي المستو    .الجزائر في المرورة السالمة مجال في تقن

ة الدراسة - 5   :أهم
ة ترتكز  ولفت المرور، حوادث الدنا وهي في خطیرة ظاهرة عن الكشف ةمحاول في الدراسة هذه أهم

ة الظواهر من وتعد هذه الظاهرة .آلخر یوم من تزداد التي لخطورتها النظر ة االجتماع  تحاول التي السلب
ة العالم دول ل افحتها والوقا م خالل من اإلعالم مختلف الطرق ووسائل عبر منها م  لتثقیف برامج تقد

ة ة تكون  حتى الظاهرة إلدراك خطورة لمواطنینا وتوع ة عمل ة سهلة الوقا ع بین ومشتر   .الجم
  
  
  

م العامة - 6   : تحدید المفاه
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أنه " المورد"عرف قاموس  سترز"قاموس وعرفه ،"مفاجئ حادث" أو" مصادفة"الحادث المرور   "و
عني متوقع، غیر أو عرضي حدوث أنه أ اإلنجلیز   الحادث لهذا التصد على القدرة عدم وهذا 

یجاد ن ال المفاجأة أمر ألن له حل وإ ه م   .تالف
أنه حدث عض  ارة  قبل من مسب تخط بدون  حدث اعتراضي وعرفه ال ة(س  أكثر أو واحدة) مر

ارات مع ات( س  ینتج ما وعادة. خاص أو عام طر على أجسام أو حیوانات أو منشأة أو أخر  )مر
ات رور الم الحادث عن فة من تتفاوت تلف ات الممتلكات طف مة والمر  أو الوفاة تؤد إلى إلى جس

مة  اإلعاقة   ).4.، ص2009وآخرون، ،العسیر (المستد
أن عض اآلخر  ر ال ات من الكثیر عنها ینجم التي هي المرور حوادث و ات لإلفراد، اإلصا  والوف

عاد هي وادثالح هذه وأن والخاصة، العامة للممتلكات وتلف لة أحد أ  مجموعة هي التي المرورة، المش
ات التصرفات من عمل المجتمع، قرها ال والتي المجتمع، أفراد عض الشاذة من والسلو  التخلص على و

ات من هذه   ).2002وآخرون، ،صالح حسن(السلو
أنه  سبب توافر ظ"وهناك من عرفه  ة أو فیها أثناء سیرها  حدث للمر روف معینة، ودون ل ما 

نتج عنه إزهاق لألرواح أو  ة في الحادث، و توقع أو تدبیر ساب  من أ طرف من األطراف المشار
ة في األجسام حي،" (خسارة في الممتلكات أو إصا وعرفته هیئة ).29.، ص1998بن محسن دمحم الص

أنه  ة  ة ظاهرة"الصحة العالم مة"(واقعة غیر متعمدة، ینتج عنها إصا   ).7.، ص1990، طع
ه، ة استخدام جراء حدث ما ل أنها المرور حوادث نعرف وعل نتج المر  لألرواح، عنها إزهاق و

ات أو ة، إصا  معرفة أو توقع دون  فیها األفراد یتورطون  وأن والممتلكات، المعدات في خسائر أو جسم
قة ستوجبمم وقوعها، في والمفاجأة التوقع عدم هو الحوادث صفات فمن. مس  اإلحاطة الفرد على ا 
تضمن تعرف الحادث المرور توفر  .ولآلخرن ولمعداته له تسببها التي المخاطر والوعي الكاملة و

ة ة، الطر العام والخسائر: العناصر اآلت ة الخطأ، المر شرة أ الخسائر أو الماد  عن الناتجة ال
ات ات وف صا   .اصةوالخ العامة الممتلكات في وتلف وإ

ة یخلف الذ السیر حادث هو :الجسماني المرور حادث - ال  أو جرحا ان سواء األقل على ضح قت
ستثنى ة الحوادث ل التعرف هذا من و ات تخلف لم التي الماد  من أصناف ثالث ونمیز. إصا
ة وهي  الحوادث   :)Ministère des Transports, 1974, p.15(الجسمان
ال األقل على سبب حادث ل هو :الممیت الحادث  .وقوع الحادث من یوما 30 عد ولو واحدا قت
مصلحة  المستشفى أو دخوله ستدعي واحدا جرحا األقل على سبب حادث ل هو :الخطیر الحادث

ة  .ساعة 24 تفوق  لمدة طب
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ات یخلف حادث ل هو :الخفیف الحادث ة أو المستشفى دخول تستدعي ال إصا  دةلم المصلحة الطب
ل. ساعة 24 تفوق  أنه  ة  ة األورو انت عمومي، طر في وقع اصطدام وعرفته اللجنة االقتصاد  و
ة ه، متورطة األقل على واحدة مر ة األقل وخلف على ف  Commission économique pour(ضح

l‘Europe, 1998, P.133.(  
ه األقل على واحدة ةمر وتكون  العمومي الطر في قع حادث ل هو :املادي احلادث - ا ف خلف سب  و

ة خسائر   ).11.ص ،2000صوالحي،(شرة  خسائر دون  فق ماد
ة قود من ل هو: السائ - ة نارة، دراجة أو مر وب أو الجر حیوان قود أو عاد الطر  في الر

م تح   .ذلك في فعال و
ة - ارات الطر العام على للسیر أعد ما ل وهي :المر   .والمقطورات وغیرها والجرارات الس
  تطور حجم وحصیلة حوادث المرور في الجزائر - 7
  تطور حجم حوادث المرور -7-1

ا المرور حوادث تحصد ة 4100 قارب ما سجل حیث األرواح عشرات یوم ا و قتل ضح  50سنو
ز حسب جرح ألف ة الوطني المر اب في المرور، حوادث من للوقا ة غ ةواإلحس اإلنسان المسؤول  اس 

اب ات تغییر مع القوانین احترام وغ االة على والتعود الذهن ا وعدم الالم   . االنض
ل رقم   .2016-1970تطور عدد حوادث المرور خالل الفترة  یوضح :1الش

  
ة واألمن عبر الطرقات :المصدر ز الوطني للوقا ات المر احث اعتمادا على معط   من إعداد ال

ل رقم مراحل  بخمسةمر  2016-1970إلى أن تطور حجم حوادث المرور خالل الفترة  1شیر الش
  :مختلفة وهي

االرتفاع المستمر في عدد حوادث المرور،  ):1985-1970(المرحلة األولى  تمیزت هذه المرحلة 
صل إلى  1970حادثا سنة  24437حیث تم تسجیل  ل تدرجي ل ش حادثا سنة  35308ثم ارتفع 
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انت  في حین. 1985 عد أن  ة الزادة تناقصا مستمرا خالل نفس الفترة ف خالل % 3.94عرفت نس
خالل الفترة % 2.32ثم إلى  1980-1975خالل الفترة % 2.49انخفضت إلى  1975-1970الفترة 
1980-1985.  

ة  عد  ):1995-1986(المرحلة الثان عرفت هذه المرحلة انخفاضا محسوسا في عدد حوادث المرور، ف
حادثا سنة  20127ثم إلى  1990حادثا سنة  29493انخفض إلى 1985حادثا سنة  35308ان أن 

ة االنخفاض 1995 -1990خالل الفترة % 7.08و 1990-1985خالل الفترة % 3.52، وقدرت نس
الد آنذاك من جهة وتطبی قانون . 1995 شها ال انت تع ة التي  الظروف األمن ننا تفسیر ذلك  م و
ة المرور عبر الطرق وسالمتها من جهة  10المؤرخ في  87/09المرور م حر فر والمتعل بتنظ ف
  .أخر 

عودة ارتفاع عدد الحوادث من  ):2005-1996(المرحلة الثالثة  حادثا  20127تمیزت هذه المرحلة 
ة الزادة . 2005حادثا سنة  39233ثم إلى  2000حادثا سنة  35771إلى  1995سنة  وقدرت نس

ن تفسیر ذلك . 2005-2000خالل الفترة % 2.1و 2000- 1995خالل الفترة % 12.25 م و
ه القانون  الد من جهة، وعدم مالئمة ما جاء  الصادر في  14/01التحسن النسبي في الوضع األمني لل

حق  87/09، والذ جاء معدال ومتمما لقانون 2001أوت الجانب الردعي، غیر أنه لم  وهو خاص 
ما أن القانون الهدف المنشو  د منه وذلك لعدم توفر الصرامة الالزمة إلنجاح مختلف مواد هذا القانون، 

  .سنة مما جعله ال یتناسب والتطورات الحاصلة في مجال النقل من جهة أخر  14طب لمدة  87/09
عة  انخفاض عدد حوادث المرور من  ):2010-2006(المرحلة الرا  39233وتمیزت هذه المرحلة 

ة انخفاض  2010حادثا سنة  32873إلى  2005سنة  حادثا وتزامنت هذه المرحلة %. 3أ بنس
ل  09/03بوضع قانون المرور  ش ة المرور والذ ساهم  م أكبر لحر والذ هدف إلى تحسین وتنظ

  .بیر في التقلیل من الحوادث خالل هذه الفترة
عودة ):2015-2011(المرحلة الخامسة  حادثا  32837ارتفاع عدد الحوادث من  تمیزت هذه المرحلة 

رجع هذا االرتفاع في عدد حوادث المرور 2015حادثا سنة  366061إلى  2010سنة  عدة  إلى، و
ضا  شرو السالمة المرورة وأ ة عدم احترام قانون المرور والتقید  عوامل وأهمها ارتفاع الحظیرة الوطن

ارات الس وسیلة نقل حتى في المسافات القصیرة،  قلة وعي المواطنین الذین یتعلقون  عتمدون علیها  و
ارات لتتسبب في الس ة  ضا عدم  .اختناق رهیب ومنه تنتج حوادث المرور   حیث تمأل المنشآت العمران وأ

شرو السالمة المرورة   .احترام قانون المرور والتقید 
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ة لسنة  - لة مدیر  ور، وقد فسرعرفت انخفاضا محسوسا في عدد حوادث المر  2016النس المش
ة  ي دمحم أن نس ادة الدرك الوطني العقید تر ق انخفاض حوادث المرور في الجزائر بلغت   الوحدات 

ل الفاعلین  المائة  28.68 ة جاءت لجهود  خالل هذه السنة ، و قال إن هذه النتیجة اإلیجاب
ة مثمنا الدور الكبیر الذ ادات األمن لعبته وسائل اإلعالم من خالل الحمالت  االجتماعیین و الق

ة المستمرة س   .التحس
  :تطور عدد جرحى حوادث المرور -2- 7

ل رقم  تطور عدد الجرحى عرف نفس المسار أ نفس المراحل التي مر بها تطور یوضح :  2الش
  .2016إلى  1970عدد الحوادث خالل الفترة الممتدة من 

  
احث اعتمادا  :المصدر ة واألمن عبر الطرقاتمن إعداد ال ز الوطني للوقا ات المر   على معط

أن عدد جرحى حوادث المرور تغیر بنفس وتیرة تغیر عدد الحوادث  اني نجد  وعند مالحظتنا للمنحنى الب
ة عبر عن خطورة حوادث المرور المرتك ا، وهذا   . تقر

  :تطور عدد قتلى حوادث المرور -3- 7
جة عن حوادث المرور الوجه األول للخسائر الناتجة عن هذه الظاهرة عتبر تطور عدد القتلى النات

  ، 2016و 1970خالل الفترة الممتدة ما بین 
ل رقم    .مسار تطور عدد القتلى في هذه الفترةیوضح :  3الش
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ة واألمن عبر الطرقات :المصدر ز الوطني للوقا ات المر احث اعتمادا على معط   من إعداد ال

أرعة  2016إلى  1970القتلى الناجمة عن حوادث المرور خالل الفترة الممتدة من عرف تطور عدد 
  :مراحل وهي

االرتفاع المستمر والسرع في عدد القتلى حیث  ):1985-1970(المرحلة األولى تمیزت هذه المرحلة 
ال سنة  1374انتقل من  ال سنة  4134إلى  1970قت ة الزادة بلغت 1985قت الفترة  خالل% 17، فنس

1980-1985.   
ة ة  ):1990-1986( المرحلة الثان انخفاض محسوس في عدد القتلى بنس ة  تمیزت هذه الخماس

ال سنة  4143حیث انتقل عدد القتلى من % 3.68   .1990قتلى سنة  3410إلى  1985قت
ارتفاع تدرجي في عدد القتلى حیث انتقل من  ):2000-1991( المرحلة الثالثة قتلى  3410وتمیزت 

ال سنة  4025إلى  1990سنة  ة ارتفاع قدرت بلغت  2000قت -1991خالل الفترة % 1.62بنس
  .2000-1995خالل الفترة % 2.26و 1995

عة انخفاض تدرجي في عدد القتلى، حیث انتقل  ):2010-2001( المرحلة الرا تمیزت هذه العشرة 
ال سنة  4025من  ال سنة  3660إلى  2000قت ة االنخفاض  .2010قت لغت نس خالل % 1.14و

  .2010-2005خالل الفترة % 0.37و 2005-2000الفترة 
ة للفترة  - أن عدد قتلى حوادث المرور  )2016- 2011(النس اني نجد  وعند مالحظتنا للمنحنى الب

ا   .تغیر بنفس وتیرة تغیر عدد الحوادث و الجرحى تقر
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اب وقوع حوادث المرور - 8   أس
لمة حادث توحي تتمیز حوا التعقید عند دراستها وتحلیلها، و ة  ارها ظاهرة اجتماع اعت دث المرور 

اب أدت إلى وقوعه ل سائ عناصر السالمة المرورة الثالثة . بوجود أس عرف  فمن البدیهي أن 
ة، الطر والظروف ، المر ات التي یتعلمها مستخد المتمثلة في السائ طة، فهي من األبجد مو المح

ة ادة أ مر قى ظاهرة معقدة في  .الطر عندما یبدؤون أول خطوة في مجال ق فحوادث المرور ت
لة  ة مش اشر، وتجعلها في النها اشر أو غیر م ل م ش ونة من عدة عناصر تؤثر فیها  یبها وم تر

ام أحد العناصر  المرورة أو تفرض نفسها على المجتمعات المختلفة وتؤثر في تقدمها نتیجة لعدم ق
عها بدورها على الوجه الكامل ة نظره القینا فإذا. جم ع في جادة تحلیل ات جم  انت سواء الحوادث مسب

ة أو أخطاء السائ فیها تسبب شرة أخطاء ، فیها السبب ان هندس ة أخطاء أو الطر ان  انت م
ع فیها السبب ارة، فجم ات الس ن هذه المسب ا في حصرها م اشرة بأس اب م اشرة غیر وأس   .م

اشرة -1- 8 اب الم اب تحدید إن:األس ة األس ة للحوادث المؤد قة ف ا عمال فعال یتطلب دق  مهن
ا لفة المصالح بدءا من واحتراف ات الممیزات إلى الحوادث في التحقی الم  في تشتر التي والخصوص

ة اب ورغم الطرقات، ش اره اإلنسان إلى عود األساسي مردها أن إال وتنوعها تعدد األس  المدرك اعت
 بین ما أن وفي هذا المجال صرحت معظم الدول. ل الحاالت وفي األوضاع ل مع التأقلم على والقادر
، في حین إلى العامل ترجع المرور حوادث من 90% إلى %80 شر  20% إلى% 10بین  ما أن ال

ارة لظروف أو والطر البیئة حالة إلى تنسب فق ات وحسب. الس الجزائر  في حوادث المرور إحصائ
ز عن الصادرة ة الوطني المر شر هو  العامل فإن 2المبینة في الجدول رقم الطرق  عبر واألمن للوقا ال
سي في حوادث المرور المتسبب شر في حدوث حوادث المرور  2014ففي سنة . الرئ ساهم العنصر ال
ة  اب حوادث إجمالي من %93.29بنس اب المرور، أس ة حالة المتعلقة واحتلت األس ة المر  المرت
ة ة الثان ة المح وتسبب %3.80 بنس اب من %2.91 بنس   .األس

ع حوادث المرور حسب السبب يوضح  :2جدول رقم   .2014و 2012، 2008للسنوات ) %(توز
 السنة  السبب

2008  2012  2014  

ة  التكرار ة  التكرار  ةالنس  التكرار  النس   النس

شر    93.29  37409 90.6 38500  89.4  36199  العامل ال

ة   3.80  1524 5.1 2162  6.7  2702  المر

  2.91  1168 4.3 1815  3.9  1580  المح

  100.0  40101  100.0  42477  100.0  40481  المجموع
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ة واألمن عبر الطرقات :المصدر ز الوطني للوقا   . المر

اب المتعل رومن األس شر نذ العامل ال عدم استعمال اإلفرا في السرعة، التجاوزات الخطیرة، : قة 
ةممرات الراجلین، طرة على المر ة، المناورات الخطیرة، فقدان الس ة األمن  عدم احترام المسافة القانون

ة في . وغیرها المر طة  اب المرت ة، االختالالت الم اإلطارات انفجاروتتمثل األس ة، المطاط ان
اب المتعلقة . الفرامل غیر فعالة، الحمولة الزائدة أو غیر المؤمنة، انعدام األضواء وغیرها أما األس

ة الطر والمح تتمثل في عدم ،  من أجزاء صالح واإلنارة، سوء األحوال  اإلشارات انعدام الطر
الطر وغیرها ة، تشوهات    .الجو

اشرة -8-2  اب غیر الم اب تناولنا عد :األس اب  لألس اشرة لوقوع حوادث المرور سنتطرق إلى األس الم
ما یلي اشرة لهذه األخیرة، والتي نستعرضها ف   :غیر الم

ادة - أصول الق سي الذ تدور حوله حوادث السیر، وقد تبین  :عدم المعرفة  عتبر السائ المحور الرئ
أن أكثر من  قة  ات السا ادة % 93من خالل اإلحصائ ، إذ أن ق سبب السائ من هذه الحوادث تقع 

اع السائ ألصول  ثیرا من الحوادث ترجع إلى عدم إت ة فن له أصوله وعلم له قواعده، لهذا نجد  المر
ة، ة والخطو األرض مدلول الشاخصات واإلشارات الضوئ قواعد وآداب المرور  ادة أو عدم إلمامه   الق

ة في السیر وعدم ترك اإلضافة إلى التجاوزات ال ق خطیرة دون مراعاة شرو التجاوز وعدم احترام األس
ة رجع ذلك إلى عدم فعال ة، و ن منظومة األولو اقة على والتدرب التكو عض . الس ومن مظاهر اهتمام 

ار المعد لذلك والخضوع  از االخت اقة اجت الدول بتأهیل السائقین أنها تشتر للحصول على رخصة الس
ما لد م،  شؤون التدرب والتعل شرف علیها مختصون  ات  ادة المر م ق ة بإحد مدارس تعل ورة تدرب

اقة العامة ار نفسي للمتقدمین الراغبین في الحصول على إجازة الس عض األنظمة إجراء اخت   .تشتر 
عة حول المعرفة قصور - ة طب حت لقد :المر ارة أص  اآلخرن، سواء ةلسالم تهدید مصدر الیوم الس

ا، وذلك أم مشاة انوا ا ارة، إذ عناصر من عنصر ل الجهل أو لسوء استعمالها نتیجة ر  تتعرض الس
ارة انة، إذ النعدام لإلهمال، أو الس اراتهم یراقبون  ال السائقین معظم أن معاییر الص  وجود حالة في إال س
ان عطب عض لها، وفي عطب  إلى تفتقر السائقین من فئة هناك أن عني ذاالسیر وه من منعها األح
انة معاییر تطبی ة الالزمة الص اتهم، الوقائ ونات عض تغیر من لمر  أو معینة مسافة سیر عد الم
 .)56.ص ،1998ید، ھالو(محددة  مدة
اقة - اب متع :عدم القدرة على الس ع ألس ستط ادة إال أنه ال  أصول الق ون السائ ملما  ادة قد  ددة ق

ل آمن توفر له ولغیره السالمة ش ارته  فاءته  ،س حد من  مرض  ة السائ  اب إصا ومن بین هذه األس
ة للسائقین فأوجبت عند طلب الحصول  ة خاصة للحالة الصح ادة، ولذلك أولت التشرعات عنا في الق

اقة ألول مرة إجراء فحص طبي  .على رخصة الس
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ات قلة - ة العمل ة إلى النظر: التوعو ات أهم ة العمل  تحقی في واإلیجابي الفعال ودورها التوعو
ة المتعلقة اإلجراءات ل أن البدیهي من أنه نر  أننا إال المرورین، واألمن السالمة  هذا في التوع
ن أن ال المجال ة إطار في وضعت إذا إال فعالة تكون  م ملة بإجراءات ومرفقة مدروسة، إستراتیج  م

  .أخر  مجاالت يف
ة رد الفعل السرع أثناء ظهور الخطر  :السن والخبرة - ة في عمل ثیرا ما یجد السائ المسن صعو

ة لصغار السن، إذ  النس قل مع تقدم الفرد في السن، ونفس الشيء  نتیجة لضعف التآزر الحسي الذ 
االة وعدم احترام قوانین ا ة لدیهم هي الالم س   .لمرورأن الممیزات الرئ

اقة إن شرود الذهن  :االنشغال الذهني - ولو للحظات قلیلة یترتب عنه حادث، ألنه یؤد إلى أثناء الس
ته للخطر أو  ، والتي یتوقف علیها رد الفعل عند رؤ قظة التي یجب أن یتصف بها السائ إضعاف ال

ه ادة آخ. محاولة تفاد ز اهتمامه أثناء الق ارلذلك وجب على السائ أن یر ة المرور  ذا في االعت حر
حدث من مفاجآت وخاصة أثناء اللیل حتمل أن   .وحالة الطر ومتنبها لما یدور حوله وما 

ة وتعاطي المخدرات والعقاقیر المهدئة - ات الكحول ة أن السائ  :تناول المشرو أثبتت التجارب العلم
طيء وتت ه  ون رد الفعل لد قع تحت تأثیر الخمور  ما الذ  ة الواضحة،  ضاءل عنده القدرة على الرؤ

اقة اه المطلوب أثناء الس ة یزد من خطورة الحوادث، . تقل قدرته على االنت عض األدو ما أن تعاطي 
عض المهدئات نقص أو  ن أن تحدث  م اشر على النشا العصبي و اشر أو غیر الم وذلك لتأثیرها الم

ء الس ي،  ض في التنسی الحر اس، نقص في الحذر، تخف رعة في رد الفعل، نقص في زمن االنع
م في استعمال هذه  قى الفرد الشخص الوحید القادر على التح عدم انسجام المعلومات ونقص الذاكرة، و

  .المهدئات
اإلرهاق - اب التي تؤذ إلى ارتكاب حوادث المرور أثناء  :الشعور  عتبر هذا العنصر من بین األس

ادة  . الق
 أثناء األمان تكفل التي الفعالة اإلجراءات أهم أحد األمان عتبر حزام :عدم استعمال حزام األمان -

ادة، ن األمان حزام فرض أن حیث الق ات من قلل أن م ة المرور حوادث عن الناجمة الوف  تتراوح بنس
ة مجلة في نشرت دراسة ، وأكدت%25و% 20بین ما  مخاطر من قلل ماناأل حزام استخدام أن برطان

ة ة اإلصا ما أن عدم استعمال الخوذة لراكبي . (Cummings et al, 2002, p.20)% 65بنس
ة   .الدرجات النارة یزد من خطورة حوادث المرور المرتك

اقة*  الت من واحدة المحمولة الهواتف برزت :استعمال الهواتف النقالة أثناء الس  تهدد التي المش
حوث أشارت رة، فقدالمرو  السالمة اد إلى اإلطار هذا في أجرت التي ال  ستغرقه الذ الوقت ازد
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ذلك الهاتف عبر یتحدث ان إذا فعل رد التخاذ السائ ة المحمول، و ارة على محافظته صعو  في الس
م السیر وضع ة السرعة على أو السل اهه وعدم المناس  اكدر ◌ٕ الطر وا في الموجودة الفجوات إلى انت

ما ة عن السائ تصرف الهواتف أن خطورتها،  ة مراق حظر المرور، حر ا استعماله و  مختلف في حال
ة،  الصحة منظمة(العالم  دول   ).34.، ص2004العالم
ة - ه من  :الظواهر السلب عتقد أن الطر ملك له والذ ال یراعي ما لد ة السائ الذ  وتتمثل في أنان

ل مستمر، حقوق، وفي السائ الذ ش ه  السرعة واستعمال المن ظهر نفاذ صبره   یتصف بهذه الصفة و
ه عرض مستعملي الطر للخطر لیجدب األنظار إل اهي الذ  ذلك السائ سرع الغضب والمت  و

ادل بین السائقین والمشاة ورفع االحترام وللقضاء على هذه الظواهر یجب تجسید.  النضج مستو  المت
ة على القضاء یتم ، حتىلد األفراد  طرقة المرور قوانین تطب أن یجب ما الذات، وحب األنان

ة س لحمایتك المرور  النظام أن" مفهوم إدراك خالل من وذلك الوقت، نفس في حازمة وود  ول
قتك    ).17.، ص 1990الفارسي، "(لمضا

ات حظیرة حجم بین االختالل - ة المنشآت وسعة المر ادة الطلب على النقل یؤد إن ز  :القاعد
ة إلى االتجاه لتعقید مشاكل النقل ومن ثم انخفاض مستو الخدمة ع ارات لمقابلة . الت ة الس فزادة ملك

اجات المتزایدة للنقل یؤد إلى تعقد مشاكل المرور، ومقابلة هذه األخیرة تكون عن طر توفیر  االحت
ة المرور ووضع  الت ووسائل أكبر لحر ة المرورتسه ة لض حر ة المناس مات العلم وتعد . التنظ

ات في الجزائر هامة نظرا للعدد الذ بلغته سنة  ة للمر حوالي 2016الحظیرة الوطن  8.3، حیث قدرت 
انت  عد أن  ة  ة سنة  5.4 ملیون مر ة سنة  2.9و 2014ملیون مر ما لم . 2000ملیون مر ف

ة الطرقات هذه الزا ات والزالت األشغال على الطرقات سارة لحد یومنا، تواكب ش دة في عدد المر
اب وقوع الحوادث ا من أس ح االزدحام واالكتظا سب   .وأص

ة المنشآت في نقص - ة المستعملة لسیر  :للسیر المستعملة القاعد ل المنشآت القاعد شمل  و
الطر في حد ذاته أو التجهیز  ات، سواء تعل األمر  ة، المر ة وأفق ه من إشارات عمود ات المتصلة 

ة وغیرها ة، اإلنارة العموم ولذلك فإن مشارع إنشاء طرق جدیدة یجب أن . األرصفة، الممرات المحم
ة واألمن من  م المرور حتى تضمن الوقا تنفذ حسب درجة التطور والدراسات التي وصل إلیها التنظ

ار الن عین االعت ذلك تأخذ    .قائص الموجودة في الطرق الحوادث، و
  
  
  موقع الجزائر بین الدول األخر في مجال حوادث المرور - 9
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سبب وجود  لة حوادث المرور بین مختلف دول العالم، وذلك  إنه من السهل اآلن مقارنة مش
ات تتعل  الهما تصدر إحصائ ة، ف ة ومنظمة الصحة العالم ة، مثل هیئة الطرق العالم منظمات عالم

ة المنشورة والدورات حواد حاث العالم ث الطرق تشمل معظم دول العالم، إضافة إلى الدراسات واأل
ة المتخصصة م المستخدمة في هذا . العالم ار المفاه عین االعت لكنه في هدا اإلطار یجب األخذ 

ر منها اب نذ   : المجال ودلك لعدة أس
طة ضمن یختلف أسلوب تسجیل حوادث المرور من بلد آلخر، ف - س هناك بلدان ال تسجل الحوادث ال

اتها   .إحصائ
أنها حالة  - عض البلدان  یختلف تعرف الوفاة الناتجة عن حوادث المرور من بلد آلخر، حیث تعرفها 

ع حالة المصاب حتى الوفاة في المستشفى أثناء العالج  ، وهناك دول تتا الوفاة في موقع الحادث فق
  .أو شهر أو قد تطول عن ذلك لفترة أسبوع أو أسبوعین

الغة  - فة ومتوسطة و ات طف عض الدول تصنف حوادث المرور حسب شدتها مثل حوادث إصا
طة س فة مع الحوادث ال ات الطف ات، لكنها تسجل حوادث اإلصا   .  ووف

ا عض الدول المتقدمة، آخذین في االعت الجزائر مع  لة حوادث المرور  ر سنقوم بإجراء مقارنة مش
قة ورة وذلك من أجل الحصول على مؤشرات عامة ونتائج دق   .الفروقات المذ

ة الجزائر بین الدول المتقدمة  -9-1   وضع
ان دراسات مقارنة من أجل التعرف على الوضع السائد في مجال معین  ثیر من األح تجر في 

م ذلك الوضع واس سمح بتقی ، ألن ذلك  اسات مقارنة مع نفس الوضع في دول أخر تقراء أهم الس
ومن هنا سنقوم بإجراء مقارنات حول مختلف عناصر حوادث المرور بین الجزائر . الناجعة للتعامل معه

اسة  انة حوادث المرور في الس والدول األخر من أجل استكشاف حجم فجوة الخالف، ومعرفة م
ة ة لكل بلد، مستخدمین في ذلك منظمة الصحة العالم   .2013لسنة  الداخل

انات الجدول رقم ة األولى من حیث عدد  3یتضح من خالل ب ات المتحدة احتلت المرت أن الوال
ة  34064القتلى الناجمة عن حوادث المرور بتسجیلها  ك في المرتبتین الثان س ا والم ال ثم نجد روس قت

ةقتلى على التوالي،  15062و 27025والثالثة بتسجیلهما  عة  ونجد الجزائر في المرت بتسجیلها الرا
ال 4540 ة األخیرة  قت ا وفرنسا في المرت ا وألمان طال ل من ا عد ذلك  أتي    .و
  
  

 2013مؤشرات حوادث المرور للجزائر والدول المتقدمة لسنة  :3جدول رقم
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  الترتیب
 عدد القتلى الدولة

ة/قتیل   م مر

ة    )%(النس

ة 1 ات المتحدة األمر  10.6 34064 الوال

ار  2  18.9 27025 وس

ك 3 س  12.3 15062 الم

 23.8 4540  الجزائر  4

ا 5 طال  6.1 3721 ا

ا  6  4.3 3540  ألمان

 5.1 3268  فرنسا  7

ة،  ة لكل ملیون مر أن الجزائر احتلت المرت ة، نالح  ات لكل ملیون مر أما عن معدل عدد الوف
ات المتحدة ك والوال س ا والم عد روس الرغم من أن  وجاءت. وذلك  ا، وذلك  ل من فرنسا وألمان عدها 

ات و %9الجزائر تمتلك  ا من مر ما تملكه % 12.4ما تملكه فرنسا و% 13.4ما تملكه ألمان
ا طال ،(ا ر وقد یرجع ذلك إلى خبرة هذه الدول في حقل السالمة المرورة وأسلوب ). 28.، ص1997ال

لة الحوادث، فضال عن تط ة فیهاتعاملها مع مش   . ور خدمات الطوار الطب
ات*    :الخاتمة والتوص

اة المجتمع الجزائر من جراء ما تخلفه من قتلى  لة خطیرة تهدد ح قى ظاهرة حوادث المرور مش ت
ة التي تنتج عنها،  ین، إلى جانب الخسائر الماد  معوقات أهم من واحدةوهي بذلك تمثل وجرحى ومعطو

ة ة، حیث عمل ما طورةخ تكمن التنم ه هذه الظاهرة ف  منها عدة، من آثار والمجتمع على الفرد تتر
ة ة االقتصاد ة واالجتماع   .والنفس

ات ز عن الجزائر الصادرة في حوادث المرور بینت إحصائ ة الوطني المر الطرق  عبر واألمن للوقا
بیرا خالل الفترة  عتبر الع2016-1970أن عدد حوادث المرور شهد تطورا  شر أ ، و امل ال

امه بتصرفات خاطئة، إلى جانب العوامل األخر  سي في حدوثها من خالل ق اإلنسان المتسبب الرئ
ة والطر والمح وغیرها أن تحدید. المر ننا القول  م اب وفي هذا المجال  ة لحوادث األس  المؤد

ة ف قة المرور  ا عمال فعال یتطلب دق ا مهن لفة لمصالحا بدءا من واحتراف  الحوادث في التحقی الم
ات الممیزات إلى ة في تشتر التي والخصوص    .الطرقات ش

ة ة خطورة الحوادث المرتك معدل عدد القتلى لكل ملیون مر ینت المؤشرات المحصل علیها    . و
عترض تسهیل  ل ما  ة والقضاء على  م حمالت التوع وللتخفیف من حدة هذه الظاهرة یجب تدع
ات صارمة  العالمات الالزمة لذلك، وفرض عقو مها  ة الطرقات وتعل ع ش ة المرور، وهذا بتوس حر
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ل من یخالف القوانین المنصوص علیها، الت التي تعترض أ البد  على  ل المش من القضاء على 
  : السالمة المرورة، ولتحقی ذلك یجب العمل على

ة مادة بإدراج االهتمام - ة؛ المقررات في رةالمرو  التر   الدراس
حث - ذا المرور  اإلعالم میدان في والدائم الجاد ال  لبث التام واالستعداد األدوار في التخصص و

ة خطورة تبین معلومات ار المرور حر عة أنها اعت ات مخالفة من نا  من مجسدة المرور لقانون  سلو
ع طرف   المجتمع؛ شرائح جم

ة تلإلجراءا الصارم التطبی -   القانون؛ في علیها المنصوص الردع
ة المشددة؛ - الوقا اقة وهذا  ة في الحصول على رخص الس ات غیر القانون   القضاء على العمل
ات الطرق داخل وخارج المدن؛ - ع ش   توس
ة؛ - س العالم ة حسب المواصفات والمقای العالمات واإلشارات الضوئ ح الطرقات وتجهیزها    تصل
ة المرور؛إنشاء مم - ة للراجلین في النقا التي تكثر فیها حر   رات أرض
ة واإلعالم  - ة والنقل والمواصالت والتر ضم ممثلین من وزارات الداخل إنشاء مجلس أعلى للمرور 

ة من حوادث الطرق والتخفیف من  لة المرور والوقا والقضاء والصحة تكون مهمته وضع الحلول لمش
  أثارها الضارة؛

ابها وتحدید األماكن التي استح - انات حوادث المرور لمعرفة أس ات و داث إدارة جدیدة لتحلیل اإلحصائ
 .تتكرر فیها والعمل على إیجاد حلوال لها

  :قائمة المراجع
ة –أوال  اللغة العر   :المراجع 
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