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SAFETY STRATEGY

Safe Road Users, Safe Vehicles

Q A T A R  N A T I O N A L  R O A D

Safe Roads, Safe Speeds

تقـديـم
ــاً إنســانيا  ــا تضــع إلتزام ــة قطــر النه ــر يف دول ــام كب ــة باهت تحظــى مســألة الســامة املروري

عــى األفــراد واألرس والجاعــات والدولــة. ويلقــى ٢٢٠ شــخصاً حتفهــم ويصــاب ٥٥٠ شــخصاً 

بإصابــات بالغــة يف قطــر ســنويا جــراء الحــوادث املروريــة عــى الرغم من التحســينات امللموســة 

يف الســامة املروريــة خــال الخمســة أعــوام املاضيــة.

ويخلــق النمــو الرسيــع لدولــة قطر مع التقدم الحاصل يف توســع بنية الطرق التحتية فرصة ســانحة 

لبنــاء شــبكة مــن الطــرق وفقا ألعــى مواصفات الســامة املرورية حيــث يوجد إرادة سياســية قوية 

 تعمــل عــى تطويــر نظــام آمــن للنقــل الربي عــى الطــرق، يعمل عــى حاميــة جميع مســتخدميه. 

ــدد  ــص ع ــل تقلي ــن أج ــداف م ــربز األه ــة 2011-2016 ت ــة الوطني ــراتيجية التنمي ــام أن اس ك

ــرة. ــات خط ــاة وإصاب ــاالت وف ــا  ح ــم عنه ــي ينج ــرور الت ــوادث امل ح

لقــد جــرى تطويــر إســراتيجية وطنيــة للســامة املروريــة لتعزيــز اإللتــزام بالحــد مــن املعانــاة 

اإلنســانية التــي تســببها حــوادث املــرور، وتحــدد خارطــة للطريــق نحــو رؤيــة طموحــة طويلــة 

ــق مــن  ــع مســتخدمي الطري ــة جمي ــري آمــن يعمــل عــى حاي ــر »نظــام نقــل ب األمــد لتطوي

الوفــاة واإلصابــات الخطــرة«. وصممــت هــذه اإلســراتيجية مبشــاركة فاعلــة مــن هيئــة األشــغال 

ــدار  ــى م ــر ع ــة يف قط ــامة املروري ــن الس ــة لتحس ــود املبذول ــه الجه ــغال( لتوجي ــة )أش العام

العــرة أعــوام املقبلــة، كــام أنهــا وضعــت األســس لنظــام نقــل بــري آمــن يعــود بالفائــدة عــى 

ــال املســتقبل. أجي

وتقــود اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة ولجانهــا الفرعيــة جهــود توفــر الســامة املروريــة يف 

قطــر، حيــث أنهــا ســترف عــى تنفيــذ اإلســراتيجية مــن خــال خطــة عمــل الســامة املروريــة 

.2017-201٣

إن إنجــاز جــزء مهــم وكبــر مــن التطويــر يف مجــال الســامة املروريــة يف األعــوام األخــرة مل يــرك 
ــا مــن حــوادث املــرور الخطــرة عــى  ــة مجتمعن ــد لحامي ــذل املزي مجــاالً للتقاعــس، وينبغــي ب
الطــرق مــن خــال  إلتــزام الجميــع  مبــا يســتوجب عليهــم بهــذا الشــأن، ومبســاعدتهم نتمكــن 

مــن املــي قدمــاً نحــو إيجــاد نظــام النقــل الــربي اآلمــن املنشــود يف دولــة قطــر.
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موجز

لقــد بنيــت اإلســراتيجية الوطنيــة للســامة 
املروريــة 201٣ - 2022 عــى أســس رؤيــة 
قطــر الوطنيــة 20٣0 وإســراتيجية التنميــة 
ــة  ــر رؤي ــث توف ــة2011-2016، حي الوطني
ــة  ــة يف دول ــد للســامة املروري ــة األم طويل
ــن  ــري آم ــل ب ــام نق ــق » نظ ــر لتحقي قط
يعمــل عــى حايــة جميــع مســتخدمي 
الطريــق مــن الوفــاة واإلصابــات الخطــرة«. 
ويدعــم هــذه الرؤيــة أهــداف عريــة 
مــن  الســنوي  العــدد  لتقليــل  طموحــة 
وفيــات حــوادث الطــرق اىل 1٣0 حالــة 
وفــاة والعــدد الســنوي لإلصابــات الخطــرة 

ــام 2022. ــول ع ــة بحل إىل ٣00 إصاب

املروريــة  الســامة  توفــر خطــط عمــل 
الرابــط بــن إســراتيجية الســامة املروريــة 
إىل  ترجمهــا  ثــم  واألهــداف  والرؤيــة 
ــي  ــة الت ــادرات العملي ــن املب ــة م مجموع
تهــدف إىل رفــع أداء الســامة املروريــة يف قطــر إىل أن تصبــح مــن ضمــن األفضــل عــى مســتوى العــامل .

وتتطلــب هــذه اإلســراتيجية تغيــر نهــج التعامــل مــع الســامة املروريــة بشــكل جــذري بحيــث يعمــل 
املجتمــع بشــكل تعــاوين عــرب جميــع عنــارص نظــام النقــل الــربي واإلدراك بأنــه يوجــد لــكل عضــو فيــه 

دور يؤديــه يف تحســن الســامة املروريــة.
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)1(  رؤية قطـر للسامة املرورية

ــر  ــري آمــن  يعمــل عــى توف ــل ب ــر نظــام نق ــة يف توف ــة قطــر للســامة املروري تتلخــص رؤي
ــرة. ــات الخط ــوت و اإلصاب ــد امل ــتخدميه ض ــع مس ــة لجمي الحاي

  

ــة يف قطــر مدعمــة  ــدة املــدى للســامة املروري ــة بعي ــدار هــذه اإلســراتيجية مــن خــال رؤي ت
 بأهــداف عــى مــدى 10 ســنوات ورغــم أنهــا ســتكون مليئــة بالتحديــات، فهــي قابلــة للتحقيــق.

 وهي رؤية طموحة طويلة املدى من املرجح أن متتد إىل ما بعد إنتهاء مدة هذه اإلسراتيجية.كام أنها 
رؤيــة تــدرك انــه باســتطاعتنا منــع وقــوع العديــد مــن حــاالت الوفــاة واإلصابــات الخطــرة 
إذا كان هنــاك اســتعداد مــن قبــل املجتمــع ككل إلجــراء تغيــر جوهــري يف طريقــة تعاملــه 
نظــام  عنــارص  جميــع  مــع  تعــاوين  بشــكل  العمــل  يعنــي  وهــذا  املروريــة.  الســامة  مــع 
 النقــل عــى الطريــق واإلدراك بــأن لــدى الجميــع دور يلعبــه يف تحســن الســامة املروريــة.

 ومتثــل هــذه اإلســراتيجية خطــوة هامــة نحــو تحقيــق رؤيــة طويلــة املــدى لنظــام نقــل بــري 
آمــن ســيعود بالفائــدة عــى األجيــال املقبلــة. ويف حــن أن تحقيــق هــذه الرؤيــة ســيكون أمــراً 
صعبــاً ومليئــا بالتحديــات، إال أن املجتمــع القطــري يــدرك بأنــه ال يجــب عليــه أن يقبــل الوفيــات 

واإلصابــات الخطــرة عــى أنهــا أمــر حتمــي ال مفــر منــه أثنــاء القيــادة عــى الطريــق.
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2-1  معلومات عامة عن اإلسراتيجية 1-1 أهداف الحد من الحوادث

á«æWƒdG ô£b ájDhQ

á«æWƒdG á«ªæàdG á«é«JGÎ°SEG

ــراتيجية  ــددت اإلس ــة، ح ــامة املروري ــدى للس ــة امل ــر طويل ــة قط ــق رؤي ــو تحقي ــوة نح كخط
ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن الضحاي ــد م ــص والح ــداف للتقلي أه

تقليل عدد الوفيات السنوي يف حوادث الطريق إىل 1٣0 بحلول عام 2022  
 

 وضعــت اســراتيجية التنميــة الوطنيــة 2011 - 2016  هدفــا لخفض وفيات الطريق لكل 100.000  نســمة 
 إىل 10 بحلول عام 2016. وتكميا لهذه األهداف تم تطوير بعض األهداف القامئة عى حساب املعدالت:

تقليل العدد السنوي للوفيات من 14 شخص إىل 6 أشخاص لكل 100,000 نسمة   
 

الفعــي  العــدد  مــن  الحــد  أهــداف  إىل  املســتقبل  يف  االهتــامم  مــن  املزيــد  إيــاء  ويجــب 
انــه  للوفيــات واملصابــن بإصابــات خطــرة يف قطــر بــدال مــن الركيــز عــى املعــدالت حيــث 
عــن  الناجمــة  البريــة  واملعانــاة  األمل  عــى  اكــرب  بشــكل  الركيــز  ســيتم  األســلوب  وبهــذا 
 حــوادث املــرور عــى الطريــق والتــي ال تتغــر قيمتهــا نتيجــة التقلبــات يف التعــداد الســكاين.

ويعتمــد التنبــؤ بالضحايــا وتحديــد األهــداف عــى البيانــات الســابقة ومقاييــس التعــرض و اســتخدامها 
لحســاب املعــدالت والتــي قــد تســتخدم كمرجــع لقيــاس األداء. ويف حــن أنــه مــن املهــم رصــد عــدد 
ونســبة الوفيــات واإلصابــات الخطــرة كــام هو موضــح يف األهــداف املذكورة أعــاه، فان الوفيــات ومعدل 
اإلصابــات الخطــرة الســنوي لــكل 100,000 نســمة ال يأخــذ يف عــن االعتبــار عــدد املركبــات يف قطــر، 
 أو مســتوى اســتخدام تلــك املركبــات، أو مزيــج التدفــق املــروري، أو التضاريــس أو نــوع شــبكة الطــرق.

ومــع ذلــك، يعتــرب رصــد عــدد الوفيــات واإلصابــات الخطــرة، جنبــا إىل جنــب مــع معــدالت الوفيــات 
واإلصابــات الخطــرة لــكل 100,000 نســمة مــن املامرســات الجيــدة لتقييــم أداء الســامة املروريــة عــى 
املســتوى الوطنــي. ودعــامً لذلــك، ســيتم جمــع بيانــات إضافيــة )مبــا يف ذلــك عــدد الســيارات املســجلة، 
ــة الســكانية  ــة، متوســط الرسعــة، والخصائــص الدميوغرافي الحجــم املــروري، وعــدد املخالفــات املروري

والطــرق( للحصــول عــى تحليــات أكــر تفصيــا.

تعتمــد رؤيــة قطــر الوطنيــة 1عــى مجتمــع يشــجع العدالــة واإلحســان واملســاواة، ويقــوم عــى أربــع 
ــهم  ــد يس ــة. وق ــة البيئ ــة وتنمي ــة االقتصادي ــة، والتنمي ــة االجتامعي ــة، والتنمي ــة البري ــز، التنمي ركائ
 تحســن الســامة املروريــة إيجابيــاً يف تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة مــن خــال هــذه الركائــز األربــع.

وفقــا ألفضــل املامرســات الدوليــة، فــإن إســراتيجية التنميــة الوطنيــة 2011 - 22016 تعــزز نهــج النظــام 
اآلمــن للسلـــامة املروريــة وتوفــر أهدافا للتقـليـــل من إصابات الـــحوادث املرورية. ويعـــترب تـحـقـيـــــق

هذه األهداف غرضاً رئيسياً إلسراتيجية السامة املرورية.

1( االمانة العامة للتخطيط التنموي )2008(. رؤية قطر الوطنية 20٣0. األمانة العامة للتخطيط التنموي

 2( األمانة العامة للتخطيط التنموي )2011(. إسراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016. الدوحة - قطر. األمانة العامة 

للتخطيط التنموي

رؤية قطر للسامة املروريةرؤية قطر للسامة املرورية

تقليل العدد السنوي لألفراد املصابن بجروح خطرة من ٣٣ شخص إىل 15 شخص لكل 100,000 نسمة

تقليل عدد اإلصابات الخطرة السنوي إىل ٣00 بحلول عام 2022

2     اإلسراتيجية الوطنية للسامة املرورية                       
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ــة،  ــات املعني ــن الجه ــركة ب ــة ومش ــة عام ــى رؤي ــة ع ــامة املروري ــراتيجية الس ــز إس ترك
ــادرات  ــذ مب ــا لتنفي ــة ومرجع ــات املطلوب ــد االلتزام ــل لتحدي ــار عم ــل إط ــا متث ــث أنه حي
الســامة املروريــة ذات األولويــة القصــوى واألكــر فاعليــة. وقــد شــهدت الــدول التــي متتلــك 
ــرق. ــة بالط ــات ذات الصل ــا يف اإلصاب ــا هائ ــة انخفاض ــامة املروري ــة للس ــراتيجية قوي  إس

ــة،  ــه األدل ــج تدعم ــة يف قطــر باســتخدام نه ــم وضــع إســراتيجية الســامة املروري ــد ت وق
مــن خــال مراجعــة شــاملة للمامرســات الحاليــة يف قطــر، باملقارنــة مــع أفضــل املامرســات 

الدوليــة وتحليــل لبيانــات حــوادث املــرور.

تعــد هــذه اإلســراتيجية مكملــة لغرهــا مــن اإلســراتيجيات القامئــة يف دولــة قطــر 
النقــل. ، والنقــل املســتدام ،وإدارة الطلــب عــى  كإســراتيجية املخطــط الشــمويل 

رؤية قطر للسامة املروريةرؤية قطر للسامة املرورية

ــداف،  ــة واأله ــة والرؤي ــامة املروري ــراتيجية الس ــن إس ــة ب ــامة املروري ــل الس ــة عم ــط خط ترب

وترجمهــا إىل سلســلة مــن املبــادرات العمليــة التــي يجــب تطبيقهــا يف جميــع مجــاالت مامرســات 

ــات  ــينات ملامرس ــد التحس ــه رص ــن خال ــن م ــل ميك ــار عم ــك إط ــر ذل ــة. ويوف ــامة املروري الس

ــة . الســامة املروري

تهــدف خطــة العمــل إىل زيــادة أداء الســامة املروريــة يف قطــر يك يكــون مــن بــن األفضــل يف العامل. 

وســيتحقق ذلــك مــن خــال برنامــج طمــوح لنشــاط ومشــاريع تنفــذ عــى مــدار الخمســة أعــوام 

املقبلة.  

٣-1 خطة عمل السامة املرورية الوطنية يف قطر

 

٢٠١٣ - ٢٠١٧
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)2(  السامة املرورية يف قطر 

2

تــويف بــن عامــي ٢٠٠٨ - ٢٠1٠ مــا معدلــه ٢٢٠ شــخصا ســنويا، وأصيــب أكــر مــن ٥٥٠ شــخصا 
بجــروح خطــرة يف قطــر بســبب حــوادث الطــرق. هنــاك تأثــر مبــارش ومدمــر للوفــاة واإلصابــات 
يف ضحايــا حــوادث الطــرق وأرسهــم واملجتمــع ككل. ولألســف، يضيــع العديد مــن األرواح يف كل 
عــام وكثــر يعــاين مــن إصابــات مســتدمية موهنــة ومؤملــة، وقــد يقلــل ذلــك بشــكل كبــر مــن 
االســتقرار النفــي، واالســتقرار االقتصــادي لــألرسة، ويشــكل عبئــا اقتصاديــا كبــرا عــى املجتمــع.

ــرة يف  لقــد حققــت قطــر تحســينات كب
مجــال الســامة املروريــة يف الســنوات 
لضحايــا  الســنوي  فالعــدد  األخــرة. 
بــن مــا  االعــوام  يف  املــرور   حــوادث 

ــرد إىل أن  ــكل مط  2000 - 2006 زاد بش
ــام 12007. ــادة يف ع ــورة ح ــض بص  انخف

ومنــذ ذلــك الحــن اســتقر عــدد الوفيــات 
ــاة عــى الطــرق  ــة وف مبتوســط 220 حال
القطريــة ســنوياً عــى الرغــم مــن أن 
يف  مســتمر  قطــر  يف  الســكان  عــدد 

الزيــادة  . 

                                                         ٢العدد السنوي للوفيات عى الطريق يف قطر ٢٠٠٠ -٢٠1٠                                 
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1-٢  التحسينات يف السامة املرورية

1(  املصدر : إدارة املرور بوزارة الداخلية

2(  املصدر : جهاز قطر لإلحصاء
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ينعكــس التحســن يف الســامة املروريــة يف قطــر مــن خــال اإلنخفــاض الكبــر يف عــدد وفيــات املصابــن 
إصابــات خطــرة لــكل 100,000 نســمة ســنويا.
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 (الف)عدد السكان  عدد االصابات الخطيرة

1معدل الوفيات ومعدل اإلصابات الخطرة لكل 1٠٠.٠٠٠ نسمة يف العام

السامة املرورية يف قطر السامة املرورية يف قطر

 املصدر : جهاز قطر لإلحصاء 

)archive.htm-http://www.qsa.gov.qa/eng/ps.html(

1العدد السنوي للمصابن بإصابات خطرة عى الطريق يف قطر ٢٠٠٠ - ٢٠1٠

تزايــد عــدد املصابــن بإصابــات خطــرة منــذ عــام 2004 إىل عــام 2008، لكــن يبــدو أن الرقــم يف عامــي 
2009 و2010 قــد وصــل إىل مســتوى إســتقرار نســبي1.

1- املصدر : إدارة املرور بوزارة الداخلية
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لقــد انخفضــت نســبة الوفيــات يف دولــة قطــر إىل 1٣ حالــة وفــاة لــكل 100,000 نســمة يف عــام 2010، 
وبينــام ميثــل هــذا األمــر إنجــازاً كبــراً، كانــت أفضــل البلــدان أداء )اململكــة املتحــدة والســويد وهولنــدا( 
ــل مــن عــدد  ــد أهــداف للتقلي ــدان بتحدي ــد حققــت معــدالت دون 5، كــام تقــوم بعــض هــذه البل ق

الضحايــا مبقــدار ٣٣% أو أكــر يف العقــد القــادم.

عــى الرغــم مــن أن تحســينات الســامة املروريــة التــي شــهدتها قطــر يف الســنوات األخــرة متثــل إنجــازا 
ــق  ــدء يف تحقي ــة هــو الب ــة قطــر يف الســنوات القادم ــذي ســيواجه دول ــر ال ــإن التحــدي الكب ــرا، ف كب
تخفيــض يف أعــداد ضحايــا حــوادث الطــرق. تقــدم هــذه اإلســراتيجية إطــارا ملعالجــة أوجــه القصــور يف 
نظــام النقــل الــربي  ومتثــل االلتــزام بثقافــة الســامة املروريــة يف دولــة قطــر والتقليــل مــن أعــداد ضحايــا 
حــوادث الطــرق يف نهايــة املطــاف بشــكل كبــر ومســتديم. وبقبــول هــذا التحــدي، متتلــك دولــة قطــر 

القــدرة يف أن تتبــوأ مكانتهــا بــن أفضــل البلــدان أداء يف العــامل.

ــا املتعلقــة  ــة يف طبيعــة القضاي ــة نظــرة ثاقب ــات حــوادث املــرور املميت ــايل مــن بيان يوفــر التحليــل الت

ــن  ــرور تتضم ــوادث امل ــن ح ــة ع ــاة الناجم ــاالت الوف ــم ح ــر. معظ ــة قط ــة يف دول ــامة املروري بالس

ــاة. ــن املش ــم م ــا ه ــدة ذاته ــال امل ــاة خ ــاالت الوف ــث ح ــام أن ثل ــات. ك ــتخدمي املركب مس

ويعتــرب اإلهــامل مــن قبــل مســتخدم واحــد للطريــق عــى األقــل عامــا أساســيا يف وقــوع حــوادث املرور 
الخطــرة واملميتــة. وقــد نتجــت مــا يقــرب مــن نصــف حــوادث املــرور عــن اإلهــامل أو عــدم االنتباه.

وقــد تــم تحديــد القيــادة املتهــورة والرسعــة ) القيــادة برسعــة فائقــة أو عــدم القيــادة مبــا يتناســب مــع 
حالــة الطريــق( كعوامــل أساســية ســاهمت يف وقــوع حــوادث املــرور ذات الخطــورة العاليــة.

1حاالت  الوفاة يف دولة قطر حسب وسيلة التنقل ٢٠٠٨ - ٢٠1٠

السامة املرورية يف قطرالسامة املرورية يف قطر

1مقارنة للوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 1٠٠.٠٠٠ نسمة يف بعض الباد املختارة

1(  بيانــات عــن قطــر مــن وزارة الداخليــة )بيانــات الحــوادث(، وجهــاز قطــر لإلحصــاء )البيانــات الســكانية(. اســتخدمت البيانــات يف امليــدان للمقارنــة بشــأن البلــد األكــر أمانــاً. دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بيانــات 

مــن وزارة الداخليــة أو رشطــة حركــة املــرور والبيانــات الســكانية مــن الســلطات اإلحصائيــة الوطنيــة )عــامن – وزارة »االقتصــاد الوطنــي«، واململكــة العربيــة الســعودية – اإلدارة املركزيــة للتعــداد اإلحصــايئ، )املركــز 

اإلحصــايئ( أبــو ظبــي

2-2 الوضع الحايل يف قطر

1( ادارة املرور بوزارة الداخلية
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 النسبة املئوية ملستخدمي

حزام األمان

2.5% 8 388

1.7% 19 1.083

2.6% 248 9.350
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 الفئة العمرية للمصاب

 المشاة سائق المركبة الثقيلة سائق الدراجة النارية سائق السيارة

أظهــرت البحــوث الدوليــة التــي تــم إجرائهــا عــى مــر العقــود أن ربــط حــزام األمــان يوفــر 
الســيارة كــام يقلــل بشــكل كبــر مــن خطــورة اإلصابــة عنــد وقــوع  مزايــا الســامة لراكبــي 
الحــادث. حاليــا وحســب قانــون املــرور، يجــب ارتــداء حــزام األمــان مــن قبــل راكبــي املقاعــد 
ارتــداء  الخلفــي  املقعــد  ركاب  عــى  يفــرض  ال  القانــون  أن  إال  فقــط،  املركبــات  يف   األماميــة 

حزام األمان، وال يتطلب أن يقيد األطفال باستخدام املقاعد الخاصة بهم.

ــن مل يقومــوا  ــوا يربطــون حــزام األمــان والذي ــن كان ــا الحــوادث الذي ــايل عــدد ضحاي يبــن الجــدول الت
بربــط حــزام اآلمــان أو غــر املعــروف إذا كان حــزام األمــان مربوطــا أم ال. وعــى الرغــم مــن أن نســبة 
ربــط حــزام األمــان منخفضــة، فهنــاك العديــد مــن الحــوادث التــي تقــع مــع اســتخدام حــزام األمــان 
ولكــن مــن املحتمــل أن يتــم نزعــه أو الخــروج مــن الســيارة قبــل وصــول الرطــة. ويف هــذه الحالــة يتــم 
تســجيلها »غــر معــروف« إن كان حــزام األمــان مربوطــاً أم ال. مــع هــذا فــإن مــن املحتمــل أن تكــون 
نســبة األشــخاص الذيــن يربطــون حــزام األمــان يف دولــة قطــر منخفضــة مقارنــة بالــدول األفضــل أداء، 
حيــث تبلــغ نســبة مســتخدمي حــزام األمــان هنــاك 95 % مــن عــدد الســائقن. مــن املرجــح أن عــدد 
الســائقن والــركاب الذيــن ال يقومــون بربــط حــزام األمــان وعــدد األطفــال الذيــن ال يجلســون يف مقاعــد 

األطفــال، قــد أســهم عــى نحــو كبــر يف الخطــورة العاليــة للحــوادث التــي تقــع يف دولــة قطــر.

 ال يستخدمون حزام األمان 

أو غر معروف

يقــع مــا يقــرب مــن ثلثــي حــوادث املــرور والحــوادث املشــتملة عــى حــاالت وفــاة وإصابــات خطــرة 
ــة  ــوادث يف املنطق ــات الح ــن إصاب ــبة م ــى نس ــت أع ــربى. وقع ــة الك ــة الدوح ــن منطق ــة ضم وطفيف

ــة تليهــا منطقــة الخليفــات. الصناعي

1اإلصابات البرشية الخطرة والنسبة املسجلة الرتداء حزام األمان، ٢٠٠٨ -٢٠1٢

1( إدارة املرور بوزارة الداخلية 

تــراوح معظــم أعــامر الســائقن املتورطــن يف حــوادث املركبــات )اإلصابــات كافــة( مــا بــن 20 - 40 ســنة. 
وباملثــل، أكــر الفئــات عرضــة للخطــر هــم راكبــي الدراجــات الناريــة الذيــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن 
20 - ٣0 ســنة. لقــد وجــدت إدارة املــرور أن ســائقي املركبــات والدراجــات الناريــة كانــوا هــم املســؤولن 

عــن الحــوادث التــي تورطــوا فيهــا.

الخسائر البرشية )كافة اإلصابات( حسب الفئة العمرية ووسيلة النقل يف األعوام ٢٠٠٨ - ٢٠1٠

يستخدمون حزام 

األمان

 مميتة

اإلجاميل

طفيفة

خطرة

السامة املرورية يف قطر السامة املرورية يف قطر
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اســتفادت قطــر بشــكل كبــر مــن دعــم الدولــة املتزايــد ملبــادرات الســامة املروريــة وهــذا األمــر بلــغ 
ذروتــه حديثــاً يف تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة وإدراج أهــداف الســامة املروريــة ضمــن 

إســراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر.

ــن يف تحســن أداء الســامة  ــع قوي ــة وداف ــة رغب ــر الســامة املروري ــدى املســئولن عــن تطوي يوجــد ل
املروريــة والحــد مــن اإلصابــات عــى الطــرق، كــام تعهــدوا بالفعــل بإجــراء بعــض األعــامل التــي مــن 

ــازا للجهــود املســتقبلية. شــأنها أن توفــر أساســا ممت

:تشمل هذه الجهود ما يي 

مــع أن تحســناً ملحــوظ يف الســامة املروريــة بدولــة قطــر كان قــد حــدث عــى مــدى الســنوات األخــرة، 
فــإن اإلنخفــاض يف عــدد حــاالت الوفــاة خــال الثــاث ســنوات املاضيــة ظــل ثابتــاً. ال ميكــن أن تكــون 
قطــر راضيــة عــى هــذه الحــال، فهنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن التحســينات لتطويــر نظــام النقــل الــربي 

اآلمــن والــذي ســيحمي مســتخدمي الطــرق مــن التعــرض للوفــاة واإلصابــات الخطــرة.

  تحديث قانون املرور الصادر يف عام 2009
واستحداث نظام النقاط الجزائية

 
تركيب كامرات الضوء األحمر والرسعة

 
  تطوير عملية وإرشادات تدقيق السامة املرورية والتي
  من شأنها أن تحسن معاير السامة املرورية الجديدة

وتقييم األولويات عى الطرق الحالية
 

املبارشة يف تطوير اسراتيجية لعبور املشاة يف قطر
 

  مراجعة دليل تصميم الطرق الرسيعة
ودليل املرور بدولة قطر

 
تحسن عمليات ومعاير السامة يف مناطق العمل

 

مراجعة حدود الرسعة يف دولة قطر
 

  توفر املواد العلمية والتوجيهات لتعليم 
ثقافة السامة املرورية يف املدارس

 
  تطوير املادة النظرية والفحص العمي 

الختبار القيادة
 

  استحداث النظم للمساعدة يف االستجابة
إىل حوادث املرور

  
 تطوير الخدمات الطبية الطارئة واملتوامئة مع

املستوى العاملي

السامة املرورية يف قطر السامة املرورية يف قطر

ــر حــوادث  ــر حــوادث الطــرق وبشــكل كبــر يف صحــة واقتصــاد املصابــن وعــى أرسهــم. كــام تؤث تؤث
الطــرق أيضــا يف املجتمعــات املحليــة واملجتمــع ككل مــن خــال كلفــة إصــاح بنيــة الطــرق التحتيــة، 

ــة. ــع، وتأخــر حركــة املــرور، باإلضافــة إىل الطلــب عــى الرطــة واملصــادر الطبي واملجهــود الضائ

تــراوح تقديــرات التأثــر االقتصــادي الناجــم عــن حــوادث الطــرق مــن 1% إىل 5% مــن إجــاميل الناتــج 
املحــي للدولــة، حيــث أن هــذه النســبة تختلــف مــن دولــة إىل أخــرى1. 

1 FIA Foundation (2005). Counting the Cost: Road Crashes and the Poor. London, FIA Foundation for the Automobile and Society

4-2  التكلفة بالنسبة لقطر٣-2  األسس والتقدم يف قطر
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يف جميــع أنحــاء العــامل، يلقــى مــا يقــرب مــن حــوايل 1.٣ مليــون شــخص حتفــه نتيجــة لحــوادث املــرور 
ســنويا ، أي مــا يعــادل ٣522 حالــة وفــاة يوميــا. ويتعــرض مــا يقــرب مــن 52 مليــون شــخص أو أكــر 
إلصابــات طفيفــة. تعــد حــوادث املــرور الســبب الرئيــي للعجــز يف جميــع أنحــاء العــامل، كــام تعــد مــن 

األســباب الثــاث الرئيســة للوفــاة لألشــخاص مــا بــن ســن 5 ســنوات إىل 44 ســنة1.

 وكاســتجابة لهــذا األمــر، أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مبــادرة »نحــو عقــد مــن خطــط العمل«
ــى  ــو 2011 ع ــروع يف 11 ماي ــدء يف امل ــن الب ــد دش ــة . وق ــامة املروري ــة بالس 2011 - 2020 املتعلق
مســتوى عاملــي بهــدف تحقيــق االســتقرار ومــن ثــم خفــض معــدالت الوفــاة جــراء الحــوادث املروريــة 
ــة املنفــذة عــى املســتوى  ــادة إجــراءات الســامة املروري ــك مــن خــال زي املتوقعــة حــول العــامل، وذل

ــدويل. ــي واإلقليمــي وال الوطن

1-12  WHO (2011). Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Geneva, Switzerland: World Health Organization

)٣(  معالجة السامة املرورية يف قطر

مــن أجــل معالجــة الســامة املروريــة، تــم ادراج افضــل املارســات العامليــة وأكرهــا تقدمــا يف 
تطويــر االســراتيجية الوطنيــة للســامة املروريــة يف قطــر.

1-٣  السياق العاملي
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تعتــرب هــذه اإلســراتيجية موجهــة مــن خــال رؤيــة واضحــة وطموحــة وطويلــة األمــد لتحســن الســامة 
املروريــة بدولــة قطــر ومتبنيــة ملبــدأ النظــام اآلمــن. حســب النظــام اآلمــن يتــم تصميــم نظــام النقــل 
الــربي بحيــث يتوقــع ويســتوعب األخطــاء البريــة بنــاء عــى كــون جســم اإلنســان ضعيفــا. يهــدف هــذا 
التحــدي يف ظــل نهــج »النظــام اآلمــن« إىل إدارة التفاعــل بــن مســتخدمي الطريــق واملركبــات ورسعــة 
الســر والطريــق وليــس لتقليــل الحــوادث فحســب، بــل أيضــا واألهــم مــن ذلــك الحــرص عــى أال تســفر 

تلــك الحــوادث عــن حــاالت وفــاة أو إصابــات خطــرة.

مســتخدمي الطــرق اآلمنــن: مســتخدمي الطــرق أولئــك املؤهلــن وامللتزمــن بقوانــن املــرور. وهــذا يشــمل ثقافــة 
 مســتخدم الطريــق، وإدارة ترخيــص القيــادة للســائقن، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة ضــد مــن ينتهكــون تلــك القوانــن.

املركبــات اآلمنــة: املركبــات ذات التقنيــة التــي تســاعد يف تجنــب وقــوع الحــادث واملشــتملة عــى مزايــا الســامة 
التــي تحمــي مســتخدمي الطــرق أثنــاء وقــوع الحــادث. وهــذا األمــر يتضمــن الرويــج ملزايــا الســامة يف املركبات 

لتشــجيع املســتهلكن وأصحــاب األســاطيل لــراء املركبــات األكــر أماناً.
  

الطــرق اآلمنــة: هــي الطــرق املوضحــة ذاتيــاً )ســهلة الفهــم مــن قبــل الســائق( والطــرق ذات الطبيعة املســامحة 
ألخطــاء الســائقن للتقليــل مــن احتــامل وقــوع الحــوادث ولحاميــة مســتخدمي الطريــق مــن حــاالت الوفــاة 
أو اإلصابــات القاتلــة يف حــال حصــول حــادث. ويتطلــب هــذا األمــر تصميــم وبنــاء الطــرق وجوانــب الطــرق 

وصيانتهــا بهــدف الحــد مــن خطــورة وشــدة تلــك الحــوادث.

الرسعــات اآلمنــة: املركبــات التــي تســر برسعــات تتناســب مــع وظيفــة ومســتوى الســامة املرورية وذلــك لضــامن أن تبقى قوى 
 اإلصطدام دون الحدود التي تسبب حاالت الوفاة أو اإلصابات الخطرة. يتطلب هذا األمر تعريف الحدود القصوى من الرسعات 

حيث تكون مناسبة ومن ثم ضبط هذه الرسعات عن طريق إنفاذ القانون والتعليم.

إدارة السامة املرورية: اإلدارة الفاعلة لتحسن أداء السامة املرورية. 
   

االســتجابة عقــب الحــادث: االســتجابة الفاعلــة عقــب الحــادث التــي تخفــض حــدة تبعــات اإلصابــة الخطــرة 
وتســهل إعــادة التأهيــل الرسيــع والشــامل.

مام يعني العمل بشكل شمويل وتعاوين عرب العنارص األربع األساسية للنظام اآلمن:

2-٣  النظام اآلمن

معالجة السامة املرورية يف قطرمعالجة السامة املرورية يف قطر

ويتم دعم النظام اآلمن أيضاً من خال:

ــد  ــة يف كل بل ــادة أنشــطة الســامة املروري ــز وزي ــل« إىل تحفي ــن خطــط العم ــد م ــو عق ــدف »نح يه
ــول عــام 2020. ســيكون تبنــي  عــى حــدا مــن أجــل التوصــل إىل هــدف إنقــاذ 5 مايــن شــخص بحل
هــذا التوجــه مبثابــة محــور للركيــز لجميــع الجهــات املعنيــة كــام انــه يهــدف إىل زيــادة املــوارد املتاحــة 

لخطــط عمــل الســامة املروريــة مــن خــال املبــادرة يف توفــر التمويــل املــايل لهــا. 

يضــع »نحــو عقــد مــن خطــط العمــل« إطــارا لخطــط عمــل الســامة املروريــة ضمــن خطــة العمــل 
ــادئ التوجيهيــة للنظــام اآلمــن. يهــدف هــذا النظــام إىل  العامليــة للســامة املروريــة والتــي تتبنــى املب
تطويــر نظــام النقــل ليكــون أكــر قــدرة عــى اســتيعاب األخطــاء البريــة مــع األخــذ يف عــن االعتبــار 
ضعــف جســم اإلنســان1 . وعــى هــذا النحــو، تــم إعــداد إســراتيجية الســامة املروريــة يف دولــة قطــر 
وفقــا للمبــادئ األساســية للنظــام اآلمــن مــع الحــرص عــى موامئتهــا ألفضــل املامرســات الدوليــة. تتنــاول 

الفقــرة التاليــة وصفــا أكــر تفصيــا للنظــام اآلمــن.

12WHO (2011). Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Geneva, Switzerland: World Health Organization   
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ــؤولية  ــن مس ــه م ــاً وأن ــاء دامئ ــون أخط ــاس يرتكب ــأن الن ــراً ب ــر مق ــر الفك ــن تغي ــام اآلم ــب النظ يتطل
مشــغي النظــام الحفــاظ عــى ســامة جميــع مســتخدميه. فالنظــام اآلمــن يتحــدى أولئــك املســؤلن عــن 
تصميــم نظــام النقــل عــى الطــرق لتقاســم املســؤولية مــن أجــل أن يتولــون التفاعــل بــن مســتخدمي 

الطــرق واملركبــات والرسعــة والطــرق.
هذا املثال يوضح كيفية عمل النظام اآلمن:

كيف يختلف النظام اآلمن؟

يف ظل النظام اآلمن

عند قيادة السائق يف الطرق الخارجية
برسعات عالية فإنه قد يفقد السيطرة عند 
املنحنيات مام قد يؤدي إىل انقاب املركبة 

والذي من املرجح أن يسبب الوفاة.

يكون السائق وركاب أي مركبة أقل عرضة للوفاة أو اإلصابات الخطرة 
لألسباب التالية:

ســيتم تزويــد املركبــات مبزايــا الســامة املتطــورة مبــا يف ذلــك التحكــم يف الثبــات االلكــروين واألكيــاس 

الهوائيــة األماميــة والجانبيــة وادوات تثبيــت الــرأس.

تحسن أسطح الطرق وإزالة العوائق من عى جانبي الطريق أو تركيب الحواجز.

إدارة الرسعــة مــن خــال وضــع حــدود للرسعــة القصــوى بشــكل مائــم والطــرق املوضحــة بشــكل ذايت 

والتــي تشــجع عــى الرسعــات اآلمنــة واســتخدام األجهــزة مثــل تكيــف الرسعــة الــذيك.

مستخدمي طرق متنبهن ويلتزمون بقواعد املرور وعى دراية مبخاطر استخدام الطريق.
منوذج »النظام اآلمن« يف دولة قطر

معالجة السامة املرورية يف قطرمعالجة السامة املرورية يف قطر
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باإلضافــة إىل تلــك األدوار، هنــاك العديــد مــن الهيئات األخرى مثــل رشطة املرور والتي عــى عاتقها ضبط 
وإنفــاذ قواعــد املــرور؛ وخدمــات الطــوارئ والتــي عــى عاتقها التقليل بشــكل فعــال من حــدة الحوادث؛ 
واملــدارس والتــي عــى عاتقهــا الحــرص عــى اســتخدام الجيــل القــادم للطريــق بشــكل آمــن؛ والــركات 
الخاصــة والتــي تســتطيع تبنــي سياســات االســتخدام اآلمــن للطريــق ورشاء املركبــات اآلمنــة؛ ووســائل 
 اإلعــام واملنظــامت غــر الحكوميــة والتي تســتطيع أن تــؤدي دورها يف ترويج االســتخدام اآلمــن للطريق.

ــة قطــر، كــام  ــا واضحــا للســامة املروريــة يف دول ــة الوطنيــة للســامة املروريــة دورا قيادي توفــر اللجن
أنهــا ستســتمرباإلرشاف واملراقبــة وتنســيق أنشــطة كل منظمــة لتحقيــق أهــداف اإلســراتيجية الوطنيــة 

للســامة املروريــة يف دولــة قطــر.

ــر  ــراتيجية قط ــل إس ــر، مث ــرى يف قط ــة األخ ــراتيجيات الوطني ــع االس ــآزر م ــه الت ــا أوج ــاك أيض وهن
ــة للصحــة 2016-2011.  ــر الوطني ــة وإســراتيجية قط ــر للتنمي ــة 2011-2016 وإســراتيجية قط الوطني
ــة والحــد مــن  ــة تســهم يف تحســن الســامة املروري كل مــن هــذه االســراتيجيات واألهــداف املتكامل
الوفيــات واإلصابــات الخطــرة الناتجــة عــن حــوادث الطــرق. وهــذا يؤكــد الحاجــة إىل التنســيق الفعــال 
بــن الجهــات الحكوميــة املختلفــة والــذي ســوف يتحقــق مــن خــال اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة.

لــدى كل فــرد دور يتوجــب عليــه أدائــه لتطويــر الســامة املروريــة. يف حــن انــه مــن املتوقــع أن يكــون 
مســتخدمو الطــرق يف حالــة تأهــب ملخاطــر الطريــق ومســئولن عــن االمتثــال وااللتــزام بقواعــد املــرور، 
ال يغفــل النظــام اآلمــن عــن حقيقــة أن الســائقن عرضــة إلرتــكاب األخطــاء. وهــي مســؤولية مشــركة 
مــن قبــل الجميــع للحــرص عــى االســتخدام اآلمــن للطريــق. وهــذا يتضمــن أيضــا املســئولن عــن القيــام 

بتخطيــط وتصميــم وبنــاء وصيانــة وتنظيــم الطــرق واملركبــات إضافــة إىل املجتمــع ككل.

٣-٣   املسؤولية املشركة

هيئات الطريق ومشغي الطريق
 

املؤسسات الصحية واملستشفيات وخدمات اإلسعاف
 

خدمة املطافئ واإلنقاذ
 

 مؤسسات تدريب واختبار ومنح تراخيص القيادة
للسائق

 
املرعون والهيئات التنظيمية

 
مؤسسات ترخيص واختبار املركبات

 
 الربية والتعليم عى سبيل املثال، املدارس

والوزارة الحكومية ووسائل اإلعام

معالجة السامة املرورية يف قطر معالجة السامة املرورية يف قطر

 القطاع الخاص مثل منظامت البروكيامويات(
 ومنظامت الشحن واملنظامت التي تبدي اهتامماً

 مبوضوع السامة املرورية كجزء من برنامج مسؤوليتها
االجتامعية

 
مصنعي/ موردي املركبات

 
رشكات التأمن

 
مشغي النقل العام مبا يف ذلك رشكات سيارات األجرة

  
 املنظامت غر الحكومية مثل الهال األحمر وجمعيات

السامة املرورية الخرية

ــة  ــامة املروري ــا الس ــى قضاي ــرق ع ــتخدمي الط ــاع مس ــة اط ــى الحكوم ــن ع ــك، يتع ــق ذل ولتحقي
ــن  ــوارد لتحس ــة امل ــى إتاح ــرص ع ــامتهم والح ــى س ــاظ ع ــا للحف ــب اتخاذه ــي يج ــوات الت والخط
ــث  ــى ســامتهم، بحي ــوا حريصــن ع ــق أن يكون ــى مســتخدمي الطري ــة. يتوجــب ع الســامة املروري
يكونــوا متنبهــن أثنــاء القيــادة و يحرصــون عــى ربــط واســتخدام حــزام األمان ويلتزمــون بقواعــد املرور. 
ويقــع عــى عاتــق هيئــات الطــرق القيــام بتصميــم وبنــاء وصيانــة الطــرق بحيــث تكــون متســامحة مــع 
أخطــاء الســائق وإدارة الرسعــة باحــراز. ويقــع عــى عاتــق رشكات صناعــة املركبــات توريــد املركبــات 
ــواء  ــاس اله ــع املقاعــد وأكي ــل أحزمــة األمــان يف جمي ــات( مث ــا الســامة والتقني املــزودة بأحــدث مزاي

ــح املتقدمــة. ــات ونظــم الكب املتعــددة وبرامــج التحكــم يف الثب

:تشمل املنظامت املنوطة بتحسن السامة املرورية ما يي
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لقــد صممــت اإلســراتيجية الوطنيــة للســامة املرورية هــذه إللقــاء الضوء عى اإلجــراءات التــي بإمكانها 
 أن تعــزز الســامة املروريــة  وتقلل من نســبة الضحايا متاشــيا مع إســراتيجية التنمية الوطنيــة لدولة قطر

ــة  ــج مراجع ــوادث ونتائ ــا الح ــات ضحاي ــل بيان ــن تحلي ــة ع ــل الناجم ــددت الدالئ  2011 - 2016. ح
القطــاع مثانيــة جوانــب تســتدعي االهتــامم البالــغ، مــع أربعــة جوانــب فرعيــة خاصــة لســائقي املركبات 
وراكبــي الدراجــات الناريــة ذوي العرضــة إىل املخاطــر البالغــة«. مــن خــال الركيــز عــى اإلجــراءات التي 
تتعلــق بتلــك الجوانــب، تســتطيع دولــة قطــر أن تــرسع مــن تقدمهــا نحــو توفــر نظــام آمــن للطــرق.

وقــد تــم رشح جوانــب املجــاالت البالغــة األهميــة يف األجــزاء التاليــة. ولــكل جانــب، تــم رشح اإلجــراءات 
ــى  ــة قطــر حت ــة لدول ــل الســامة املروري ــة وخطــة عم ــي ســتحتاجها إســراتيجية الســامة املروري الت
يتكللهــا النجــاح. يقــدم الجــدول التــايل بيانــاً عــن املجــاالت التــي يُســتلزم اتخــاذ اإلجــراءات فيهــا وذلــك 

حســب إرشــادات النظــام اآلمــن.

)4( املجاالت بالغة األهمية

اتخــذت دولــة قطــر خطــوات إيجابيــة نحــو تطويــر الســامة املروريــة وتقليــل عــدد الضحايــا. 
ــا  ــة تطوره ــر يف مواصل ــتمر قط ــث تس ــا حي ــع بروزه ــات املتوق ــن االحتياج ــد م ــاك املزي هن
وزيــادة اســتثاراتها ومنوهــا الســكاين. تــم تحديــد مثــان مجــاالت بالغــة األهميــة والتــي ال بــد 

مــن معالجتهــا بشــكل عاجــل.
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 توضــح بيانــات مصــايب حوادث املرور أن الســائقن الذكــور والذين تراوح أعامرهم بــن 18 - ٣0 عاما هم 
أكر عرضة للوفاة واإلصابة يف حوادث الطرق باملقارنة مع باقي السائقن.

وتشــرك قطــر يف هــذا األمــر مــع جميــع البلــدان يف العــامل ، حيــث أن الســائقن الشــبان هــم األكــر 
ــة. ــات الحــوادث املروري ــاً يف إحصائي متثي
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الفئة العمرية

جوانب االهتامم وأين سيتم اتخاذ اإلجراءات حسب النظام اآلمن

1-4  سائقي املركبات وراكبي الدراجات النارية ذوي العرضة إىل الخطورة البالغة

السائقن الذكور بن 1٨ - 3٠ عاما

1عدد مصايب حوادث املرور الذكور مبا فيهم السائقن أو الركاب حسب الفئة العمرية ٢٠٠٨ - ٢٠1٢

ادارة املرور بوزارة الداخلية  

تــم تقديــر النســبة املئويــة للذكــور املتورطــن يف حــوادث الســيارات حيــث بلغــت 99.6 % بــن 2008 
و2010 نصفهــا كان بالفئــة العمريــة)  18 - ٣0 ( عامــا تقريبــا. أمــا نســبة الســائقن فتبلــغ 58 % لجميــع 
املصابــن وقــد تــم تســجيلهم بواســطة رشطــة املــرور بصفتهــم املســؤولن عــن الحــوادث لـــ 60% مــن 

الســيارات املشــركة يف حــوادث املــرور والناجــم عنهــا إصابــات.

املجاالت بالغة األهميةاملجاالت بالغة األهمية

)1
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 حتــى اآلن، ســجلت رشطــة املــرور الســبب األكــر شــيوعا لحــوادث اإلصابــات بــن عامــي 2008 و 2010 
هــو اإلهــامل أو عــدم االنتبــاه، حيــث شــكلت تقريبــا مــا يــراوح نصــف حــوادث اإلصابــات املروريــة. 
ويف املــدة ذاتهــا، كان اإلهــامل وعــدم االنتبــاه الســبب الرئيــي يف الوفــاة واإلصابــة يف حــوادث الطريــق 

ملــا يقــرب مــن 2,700 ســائق، و 1,600 راكــب، و 1,800 مشــاة.

ــورة يف حــوايل 100  ــادة املته ــا غــر متعمــد، تتســبب القي ــا م ــاه نوع ــام يعــد اإلهــامل وعــدم االنتب بين
ضحيــة كل عــام. عــى الرغــم مــن قلــة عــدد املصابــن نســبيا، فــإن لهــذه الحــوادث حصيلــة إصابــات 

ــع الحــاالت. ــن جمي ــة أو خطــرة يف 60 % م ــات مميت ــؤدي إىل إصاب خطــرة، ت

النسبة املئوية لراكبي الدراجات النارية من حيث السن1

ــي  ــرأس لراكب ــات ال ــب إصاب ــة يف تجن ــت 67 % فاعل ــة أثبت تشــر البحــوث2 أن خــوذ الدراجــات الناري
الدراجــات الذيــن تورطــوا يف حــادث مــروري. يف دولــة قطــر، يجــب ارتــداء الخــوذة مــن قبــل جميــع 
راكبــي الدراجــات الناريــة. يجــب الرويــج إىل اســتخدام األدوات التــي تهــدف إىل زيــادة ســامة راكبــي 

الدراجــات لزيــادة الوعــي بفوائــد الســامة املروريــة التــي تضيفهــا مثــل هــذه األدوات.

1(  ادارة املرور بوزارة الداخلية
2)  Source: The Crash Outcome Data Evaluation System (CODES): Technical Report. U.S. Department of Transportation, NHTSA, January 1996 
(DOT HS 808 338)

اإلهامل، وعدم االنتباه والقيادة املتهورة
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راكبي الدراجات النارية الذكور تحت سن 3٠ سنة

يلقــى أكــر مــن 100 راكــب دراجــة ناريــة مرصعهــم أو يصابــون ســنوياً. يعــاين ضحايــا الدراجــات النارية 
عــادة مــن إصابــات بالغــة خافــا لغرهــا مــن املركبــات بســبب الرسعــة املفرطــة ومســتويات الحاميــة 

األقــل. وكان راكبــي الدراجــات الناريــة »عــى خطــأ« يف 60 % مــن حــوادث املــرور املتورطــن فيهــا.
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السائقن املهنين

ميثــل ســائقوا املركبــات الثقيلــة أعــى نســبة مئويــة يف كونهــم »عــى خطــأ« بالنســبة لحــوادث اإلصابــات 
)%70 ( مقارنــة مــع األنــواع األخــرى مــن الســائقن. ربع املصابــن يف حوادث املــرور التي تتضمــن مركبات 
ثقيلــة هــم مــن ســائقي أو راكبــي تلك املركبــات، أما بقيــة املصابن فكانوا من راكبي الســيارات أو املشــاة.

اإلجراءات
تتضمن اإلجراءات لتحسن سامة السائقن ذوي العرضة للمخاطر البالغة ما يي:

 تحسن تدريب واختبار السائق لتطوير كفاءة ومهارات السائقن
الجدد

  استحداث نظام ترخيص قيادة متدرج لتقليل املخاطر بالنسبة
  للسائقن املبتدئن

 
تطوير تدريب واختبار ومتطلبات طبية أكر تشددا بالنسبة

للسائقن املهنين 
 

 إجراء بحوث لتحسن فهم أساليب وسلوك مجموعات مستخدمي
الطريق ذوي العرضة للمخاطر البالغة

 
 توفر حمات تعليم وتوعية والتي تستهدف مجموعات مستخدمي

الطريق ذوي املخاطر البالغة، والتي تناقش قضايا سلوكية محددة
 

 تثقيف األطفال والشباب حول االستخدام اآلمن للطريق والحاجة
 إليهم للترصف مبسؤولية عى الطرق، وذلك لتأمن سامة الجيل

الجديد من مستخدمي الطرق

 تشديد الضبط وإنفاذ القانون، الذي يركز أوال عى السلوكيات التي
تتسبب يف أكرب عدد من حوادث املرور الخطرة

 تشديد العقوبات التي تطبق عى سلوكيات
القيادة املتهورة أو الخطرة

 
 مراجعة حدود الرسعة وزيادة عملية ضبطها من

قبل الرطة
 

 التعاون مع صناعة التأمن لربط أقساط التأمن
بسلوكيات قيادة السائق

 
 تصميم وتنفيذ بنية تحتية للطريق أكر تسامحا

 وتحسن معاير املركبات للمساعدة يف حامية
 مجموعات مستخدمي الطريق ذوي العرضة

للمخاطر البالغة
 

 الرويج إىل استخدام أدوات السامة لراكبي
الدراجات النارية، مثل استخدام الخوذ

يطالــب القانــون القطــري شــاغي املقاعــد األماميــة للمركبــات بارتــداء حــزام األمــان، لكــن يقــدر عــدد 
الســائقن وركاب املقعــد األمامــي ممــن يرتــدون حــزام األمــان يف املقاعــد األماميــة بنســبة 50 %. ال توجد 
حتــى اآلن قوانــن مامثلــة بالنســبة للــركاب يف املقاعــد الخلفيــة للمركبــات وبالنســبة لألطفــال فالشــائع 

يف دولــة قطــر هــو عــدم تأمــن جلــوس األطفــال يف املركبــات.

عندمــا يتــورط شــاغي الســيارة يف حــادث مــروري، مــن املمكــن التقليــل مــن حــدة إصابتهــم عــن طريق 
ارتدائهــم لحــزام األمــان. حيــث أن الهــدف الرئيــي مــن ارتــداء حــزام األمــان هــو الحاميــة مــن احتاملية 
قــذف الراكــب إىل خــارج املركبــة يف حــال التــورط يف حــادث مــروري. حيــث تشــر الدراســات انــه إذا 

قــذف الشــخص مــن مركبتــه أثنــاء الحــادث فســيكون معــرض للوفــاة بنســبة 75 % مــن الحــاالت1. 
ولهذاالســبب، يعتــرب اســتخدام أحزمــة األمــان وأدوات تأمــن األطفــال يف املقاعــد عنــد الســفر يف املركبــة 

آحــد صفــات الســامة األكــر أهميــة والتــي متنــع أو تقلــل مــن حــدة اإلصابــة.

2-4   أحزمة األمان

املجاالت بالغة األهميةاملجاالت بالغة األهمية

اإلجراءات

تتضمن اإلجراءات لرفع معدل ارتداء حزام األمان مبا يي

 وضع تريع ذي أولوية عليا خاص بارتداء أحزمة األمان
يف املقاعد الخلفية من املركبة واستخدام أدوات تأمن

جلوس األطفال 
 

اطاع وتثقيف العامة عى محتوى قانون السر
 

 ضبط استخدام أحزمة األمان وأدوات تأمن جلوس
األطفال ، وتشديد العقوبة عى مخالفي القانون

 
 شن حمات توعية أولوية الستخدام أحزمة األمان

وأدوات تأمن جلوس األطفال

 تثقيف اآلباء عى الحاجة الستخدام أدوات تأمن
جلوس األطفال ورشح كيفية استخدامها

 تحسن املعرفة والوعي الخاص بفوائد أحزمة
 األمان وأدوات تأمن جلوس األطفال من خال

تحسن تدريب السائق
 

 مراقبة معدالت ارتداء أحزمة األمان عرب املجتمع
.عى أساس سنوي

1) FIA Foundation (2009). Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners. London, FIA Foundation for the Automobile and Society
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ــه مــن  ــارز يف عــدد وخطــورة حــوادث املــرور. حيــث أن ميكــن أن يســاهم تصميــم الطريــق بشــكل ب
ــا ليتمكــن مســتخدمي الطريــق مــن فهــم مــا  ــم الطــرق لتكــون موضحــة ذاتي ــم تصمي املمكــن أن يت
يتــأىت فعلــه وتوقــع مســار الطريــق الاحــق اثنــاء القيــادة.  مــام يــؤدي إىل تقليــل عــدد حــوادث املــرور. 
وميكــن أيضــا أن يتــم تصميــم الطــرق لتكــون متســامحة مــع األخطــاء املحتملــة مــن قبــل الســائق حتــى 

إذا وقعــت حادثــة تكــون النتائــج غــر مميتــة أو خطــرة .

هنــاك أربــع أنــواع رئيســية مــن حــوادث املــرور الخطــرة: تصادمــات وجهــا لوجــه، حــوادث بســبب 
ــرق  ــات الط ــى تقاطع ــرور ع ــوادث امل ــة(، ح ــى املركب ــيطرة ع ــدان الس ــق )فق ــن الطري ــروج ع الخ
وحــوادث املــرور التــي تتضمــن املشــاة. ميكــن تصميــم الطــرق لضــامن أن تكــون اإلصابــات املتكبــدة 

أقــل خطــورة.

يف دولة قطر ٣-4  الطرق وجوانب الطرق

املشاكل والحلول بالنسبة ألنواع الحوادث األربعة الرئيسية

يتــم فصــل الكثــر مــن الطــرق يف دولــة قطــر باســتخدام جزيــرة وســطية، وغالبــا ال يتــم توفــر حواجــز تصــادم 
ــة  ــة زراع ــا يف املناطــق املدني ــم غالب ــة. ويت ــرور املقابل ــة امل ــع حرك ــات مــن تجاوزهــا والتصــادم م ــع املركب متن
ــن خطــورة  ــد م ــك أن يزي ــن شــأن ذل ــارة. وم ــدة إن ــب أعم ــم تركي ــة، أو يت ــرة الوســطية بأشــجار جذاب الجزي

ــات. الحــوادث يف حــال حــدوث تصــادم مــع هــذه العقب

يوجــد غالبــا عقبــات عــى جانــب الطريــق مثــل األشــجار، والشــواخص وأعمــدة اإلنــارة غــر املحميــة، ومــن شــأن 
ذلــك زيــادة خطــورة الحــادث يف حــال حــدوث تصــادم مــع هــذه العقبــات.

تتنــوع تقاطعــات الطــرق يف دولــة قطــر مــن حيــث مامئتهــا للطــرق املقامــة عليهــا. حيــث انــه ال يتــم توفــر 
ــارشة  ــارج املب ــل واملخ ــن املداخ ــايل م ــز ع ــد تركي ــية، ويوج ــة الرئيس ــرق املدني ــم الط ــة يف معظ ــق خدم طري
ــد هــذا األســلوب خطــراً. ــق الرئيســية. ويع ــى الطري ــارشة ع ــوف الســيارات مب ــة إىل وق ــق إضاف ــى الطري  ع

ــبب  ــة وبس ــورة آمن ــق بص ــتخدام الطري ــى اس ــاعدهم ع ــاة لتس ــق للمش ــرق مراف ــى الط ــادة ع ــر ع ال يتوف
مســتويات البنــاء العاليــة، غالبــا مــا يجــد املشــاة املرافــق التــي كانــوا يســتخدمونها قــد أزيلــت مــن قبــل موقــع 
العمــل. ويتــاح كذلــك وقــوف الســيارات املتــوازي عــى معظــم الطــرق املدنيــة املفصولــة بجزيــرة وســطية، مــام 

يعنــي أنــه يجــب عــى املشــاة التفاعــل مــع حركــة املــرور العاليــة الرسعــة نســبيا.

:

السامة عى الطرق الخارجية

ــن  ــج ع ــة، ينت ــات العالي ــة ذات الرسع ــرق الخارجي ــى الط ــوادث ع ــدد الح ــة ع ــن قل ــم م ــى الرغ ع
معظمهــا اصابــات عاليــة الخطــورة )املميتــة واالصابــات الخطــرة( حيــث ان هــذه الطــرق ال تحتــوي 
عــى الوســائل الكافيــة للحاميــة مــن الخــروج عــن مســار الطريــق او ال تكــون مفصولــة بجزيرة وســطية 

ملنــع حــدوث حــوادث التصــادم وجهــا لوجــه.

املجاالت بالغة األهمية املجاالت بالغة األهمية
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اإلجراءات
تتضمن اإلجراءات لتحسن الطرق وجوانب الطرق القيام مبا يي

السامة عى الطرق الداخلية

إن ثلثــي مجمــوع املصابــن يف حــوادث املــرور التــي وقعــت بــن 2008 و 2010 كانــت ضمــن منطقــة 
الدوحــة الكــربى )الدوحــة( ويعتــرب هــذا الرقــم متوقعــا لوجــود تدفقــات مروريــة عالية يف هــذه املناطق 
وبالتــايل احتامليــة اعــى لحصــول حــوادث طفيفــة. كــام تــم تســليط الضــوء ســابقا، توجــد يف الدوحــة 
ــرة  ــة الرسعــة إىل طــرق كب ــات الطــرق املختلفــة: مــن طــرق صغــرة قليل مجموعــة متنوعــة مــن بيئ

ومتعــددة الحــارات حيــث تكــون الرسعــة عاليــة جــدا.

عدد ضحايا حوادث املرور العارضة ليا ونهارا يف الدوحة ٢٠٠٨ - ٢٠1٠

ــا  ــة يليه ــة الصناعي ــع يف املنطق ــة تق ــوادث يف الدوح ــات ح ــبة إصاب ــرب نس ــات إىل أن أك ــر البيان تش
ــذر  ــان و معي ــرة، الري ــة / امل ــب / العزيزي ــودان / الوع ــوب الس ــيمر، جن ــورة ومس ــات واملعم الخليف

ــوي. ــر وزغ ــي هاج ــة وبن ــة، والغراف ــم، الدفن ــار القدي ــة، املط ــاملية والوجب الش

 تحسن التصميم وخصائص السامة للطرق الجديدة من
 خال مراجعة معاير تصميم الطريق العام واستحداث

املناهج املعتمدة عامليا مثل تدقيق السامة املرورية
 

مراجعة وتحديث دليل أجهزة التحكم املروري
 

 تقييم ومعالجة أولويات السامة املرورية الحالية باستخدام
 مجموعة من األساليب مثل تقييامت السامة املرورية

وتحليل النقاط السوداء
 

تحسن املرافق الخاصة باملشاة وراكبي الدراجات الهوائية

  استخدام أنظمة آلية لدعم إنفاذ القانون عى
الطريق العام

 
تحسن السامة الخاصة مبناطق املدارس

 
تعليم مستخدمي الطريق كيفية استخدام الطرق

بصورة آمنة 

رصد وتقييم ما ميكن استخدامه بنجاح يف دولة قطر

42 

 

 

     2008 2010 

 

  

: 

  

 2008-2010 

 

  

. 

 

    

  

 . 

    

 315 455 770 

 220 278 498 

  209 276 485 

   141 230 371 

 150 209 359 

 129 177 306 

 103 182 285 

 74 125 199 

  42 88 130 

 55 93 148 

 48 97 145 

  42 74 116 

املجاالت بالغة األهميةاملجاالت بالغة األهمية
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ميكــن أن تــؤدي الرسعــات املروريــة العاليــة إىل زيــادة احتــامالت وقــوع الحــوادث واىل زيــادة 
التحكــم  الســائقون  يفقــد  أن  املحتمــل  مــن  أنــه  تعنــي  عاليــة  فالقيــادة برسعــات  خطورتهــا. 
القيــادة.  خطــأ  معالجــة  أو  الخطــر  لتفــادي  الــكايف  للوقــت  امتاكهــم  وعــدم  مركباتهــم  يف 
ــة. ــون عالي ــادم تك ــوى التص ــث أن ق ــوادث حي ــورة الح ــادة خط ــا زي ــي أيض ــة تعن ــات العالي فالرسع

يوضح الشــكل أن الزيادة التي تقدر بنســبة 5% يف متوســط رسعة املركبة تسبب زيادة بنسبة 10% يف اإلصابات 
وزيــادة بنســبة 20 % مــن حــوادث املــرور التــي تســبب عى األقل وفــاة واحــده1. يف حن أن إنخفــاض 5% من 
معــدل رسعــة املركبــة يتســبب يف إنخفــاض 10% يف ضحايــا الحــوادث وإنخفــاض20% مــن الحــوادث املميتــة .

1) Nilsson (2004). Traffic Safety Dimension and the Power Model to describe the effect of speed on safety. Lund Institute of Technology, 

Sweden

ــادة املتهــورة و / أو الرسعــة املفرطــة  ــج مــن القي ــي تنت ــة الت ــرب الحــوادث املروري ــة قطــر، تعت يف دول
عاليــة الخطــورة، حيــث يرتــب عــن تلــك الحــوادث حالــة وفــاة يف أكــر مــن 40% مــن الحــاالت، وانقاب 
ــا ســبق، تتســبب الرسعــة املفرطــة عــى الطــرق  ــاءا عــى م ــث الحــاالت. وبن ــة يف أكــر مــن ثل املركب

القطريــة بإصابــات عاليــة الخطــورة مقارنــة مبثيلتهــا مــن املســببات األخــرى لحــوادث اإلصابــات.

تؤثــر الرسعــة أيضــا عــى قــدرة املركبــة يف التوقــف املفاجــئ. حيــث تــزداد املســافة الازمــة لتوقــف 
 املركبــة مــع الرسعــة، وال تعــرض فقــط حيــاة راكبــي املركبــة للخطــر، بــل أيضــا مســتخدمي الطريــق

اآلخرين مثل املشاة.

4-4  الرسعة

يف دولــة قطــر، يتحمــل مجموعــات معينــة مــن الســائقن - يف الغالــب الشــباب الذكــور بــن 18 - ٣0 
عامــا - مســؤولية الكثــر مــن حــوادث املــرور الناتجــة عــن الرسعــة الفائقــة.

املجاالت بالغة األهميةاملجاالت بالغة األهمية
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عندمــا يكــون املشــاة ضمــن الحــادث، فإنهــم يعانــون مــن إصابــات بالغــة الخطــورة أكــر مــن معظــم 
مســتخدمي الطريــق اآلخريــن. فبــن 2008 و 2010، كان املشــاة يف 17 % مــن جميــع حــوادث املــرور 
و ٣٣ % مــن جميــع وفيــات الطريــق و 29 % مــن جميــع اإلصابــات الخطــرة تشــكل إصابــات ووفيــات 
املشــاة جــزءاً كبــراً مــن إحصــاءات الوفيــات والجرحــى جــراء حــوادث املــرور ويعــزى ذلــك إىل أنهــم 
ــر ممــرات املشــاة  ــة إىل الحاجــة إىل توف ــركاب الســيارة. وإضاف ــا ل ــة خاف ــم وســيلة حامي ــس لديه لي
ومرافــق عبــور، ال بــد مــن شــن حمــات توعيــة وإنفــاذ قانــون املــرور الخــاص بســامة املشــاة لرفــع 

الوعــي بــن الســائقن والرويــج ملجتمــع أكــر أمنــا.

إن النســبة املئويــة للضحايــا مــن املشــاة اإلنــاث تحــت ســن 9 ســنوات عاليــة جــدا. فأرقــام اإلصابــات 
بــن املشــاة مــن اإلنــاث منخفــض، وقــد يعــزى هــذا إىل تقلــب إحصــايئ ال يعكــس »قضيــة حقيقيــة«؛ 

ومهــام يكــن األمــر فباإلمــكان رصــد ذلــك بدقــة أكــرب مــع مــرور الوقــت .

ــى أن  ــرص ع ــوى والح ــة القص ــدود الرسع ــر يف ح ــادة النظ إع
ــة ــون آمن تك

 
  تحسن معلومات السائق فيام يتعلق بالرسعات، وتنظيم حمات

لتعريف السائق مبخاطر الرسعة الزائدة

 تصميم الطرق وإدارة املرور حتى تصبح الطرق متناسبة مع
الرسعة وموضحة ذاتيا

 
مراجعة نظام النقاط الجزائية وإسراتيجية ضبط الرسعة

 تقييم ومعالجة الطرق التي تعاين من مشكلة يف
الرسعة- تحسن الحامية التي توفر عى الطريق

 تحسن انتشار دوريات الرطة وفعالية الضبط عى
الطرق الرسيعة

 تقييم مزايا التكنولوجيات الجديدة الخاصة بإدارة
الرسعة مثل نظام تكيف الرسعة الذيك

 مراقبة رسعات املركبات عرب الشبكة والتقرير عنها
سنوياً

اإلجراءات

تتضمن اإلجراءات لتقليل مخاطر الرسعة يف دولة قطر القيام مبا يي:  

5-4  سامة املشاة

س
جن

 لل
قا

طب
ة 

شا
امل

ن 
 م

ن
صاب

امل
ة 

سب
ن

 نسبة الضحايا من املشاة من حيث السن والجنسية1

املجاالت بالغة األهمية املجاالت بالغة األهمية

1- إدارة املرور بوزارة الداخلية 
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اإلجراءات

تتضمن اإلجراءات لتحسن سامة املشاة القيام مبا يي

شن حمات توعية عن سامة املشاة
 

 تعليم األطفال والشباب يف املدارس والجامعات
استخدام  الطريق اآلمن

 
تحسن تصميم الطرق لضامن سامة املشاة

تحديد الطرق التي تحتاج إىل تحسن سامة املشاة

 تشجيع اقتناء السيارات ذات املواصفات التي
تقلل من احتاملية قتل أو إصابة املشاة

 
تشجيع املشاة عى استخدام املابس والحقائب

  العاكسة أثناء السر ليا 
 

 إنفاذ قانون املرور)مبا يف ذلك مخالفات الرسعة(
فيام يتعلق بسامة املشاة

6-4   سامة منطقة العمل

ــث  ــر حي ــة قط ــامة يف دول ــامم بالس ــب اإلهت ــن جوان ــدة م ــق واح ــامل الطري ــامة ع ــت س أصبح
يتــم حاليــا تطويــر شــبكة الطــرق برسعــة كبــرة. ويف الوقــت الحــايل، تعتــرب املامرســات القامئــة 
ســيئة نســبيا ويواجــه عــامل الطريــق مســتوى عــايل مــن الخطــورة يف أثنــاء عملهــم اليومــي. 
باإلضافــة  فوريــة  معالجــة  إىل  تحتــاج  العمــل  مناطــق  يف  والتطبيــق  تصميــم  معايــر  فباتــت 
اإلســراتيجية هــذه  أولويــات  مــن  العمــل  مناطــق  يف  املركبــات  رسعــات  إدارة  اعتبــار   إىل 

إن الكثــر مــن عمـــال الطريــق هــم مــن الوافديــن ووفــاة وإصابــة عــدد منهــم ينعكــس بأعــداد كبــرة 
عــى نســبة الضحايــا مــن املشــاة. فاملرافــق الخاصــة باملشــاة حــول مناطــق العمــل رديئــة وال تنســجم 

مــع التصاميــم الخاصــة مبناطــق العمــل وســتكون بحاجــة إىل تجهيزهــا مبرافــق آمنــة للمشــاة.

اإلجراءات

تتضمن اإلجراءات لتحسن السامة يف مناطق العمل القيام مبا يي

 تطوير وتطبيق األساليب الجديدة، واإلرشادات
وإجراءات

اإلدارة لتوفر السامة يف منطقة العمل عى الطريق 
 

  وضع آلية تنفيذ لضامن االمتثال إلجراءات إدارة السامة
يف منطقة العمل

 
 تحسن إدارة الرسعة، بوضع حدود قصوى مؤقتة

للرسعة يف منطقة العمل

  وضع كتيب إرشادات ألصحاب العمل واملوظفن
تتطرق إىل موضوع سامة عامل الطريق

 
توفر تدريب للمقاولن عى موضوع السامة

يف منطقة العمل 
 

توفر التدريب عى القيادة يف مناطق العمل يف
مناهج تعليم القيادة واختبار السائق 

املجاالت بالغة األهميةاملجاالت بالغة األهمية
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النظــام املتبــع اآلن هــو معاينــة املركبــة ســنوياً بعــد مــي  أول ثــاث ســنوات مــن تســجيل املركبــة: لكن
ال يوجــد حاليــا أي برنامــج موجــه لضبط معاير الســامة يف أثناء ســر املركبة عى الطريــق. وتعد الحمولة 
الزائــدة للمركبــات محــل اهتــامم أيضــاً. كــام أن أوزان وعلــو املركبــات عــى الطريــق بحاجــة إىل أن تــدار 
عــى نحــو فاعــل وهــذا يحقق الفائــدة للبنــى التحتيــة للطريق فضــاً عن تخفيــض الحــوادث وخطورتها. 

أكــر مــن 70 % مــن الحــاالت بــن 2008 و 2010 ، تــم تســجيل ســائقي املركبــات الثقيلــة املشــركن يف 
حــوادث املــرور مــن قبــل الرطــة بصفتهــم الطــرف املــام عــى وقــوع الحــادث. مــع أن تلــك الحــوادث 
تقــدر بنســبة صغــرة مقارنــة بحــوادث املــرور األخــرى، فالعواقــب تكــون كبــرة مــن حيــث خطــورة 

اإلصابــة وتعطيــل حركــة املــرور.

7-4  سامة املركبات

عــى الرغــم مــن وجــود أســطول حديــث للغايــة مــن املركبــات يف دولــة قطــر و كــون املركبــات جذابــة 
»ســيارات آخــر طــراز«، فــإن إدارة معايــر الســامة الخاصــة باملركبات تتطلــب الكثر من االهتــامم، ولهذا 
 الســبب ركــزت عليهــا هــذه اإلســراتيجية. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه ميكن تحقيــق الكثر من خــال توفر 

املركبات الحديثة من حيث تكنولوجيا السامة واملعاير العالية لتصميم وسائل الحامية.

ــادم  ــب التص ــن عواق ــة م ــواء والحامي ــاس اله ــل أكي ــية مث ــامة األساس ــدات الس ــاً مع ــر حالي ال تتواف
ــل  ــص مث ــع خصائ ــة الصن ــيارات حديث ــوي الس ــايس، وال تح ــار أس ــات كمعي ــع املركب ــي يف جمي الجانب

ــة. ــة الحديث ــة الفرمل ــات وأنظم ــم يف الثب ــج التحك برام

تكــون املركبــات الثقيلــة والباصــات عــادة أقــدم مــن أســطول الســيارات وتفتقــد إىل خصائــص الســامة 
املهمــة - عــى ســبيل املثــال: الحاميــة مــن عواقــب التصــادم الجانبــي والخلفــي ومــن أســفل  املركبــة.

اإلجراءات
تتضمن اإلجراءات لتحسن سامة املركبات يف قطر القيام مبا يي

 تحسن معاير املركبات الجديدة والحالية يف دولة قطر من
 خال وضع مزيد من متطلبات معاير الحد األدىن والتحقيق

يف بعض املامرسات غر اآلمنة كاستخدام عجات البالونات
 

 تقييم فوائد تكنولوجيا سامة املركبة الجديدة (مثل نظام
 تكيف الرسعة الذيك ومسجات الحدث داخل السيارة) وان

أمكن، تشجيع استخدامهم عى نطاق واسع
 

 تثقيف العامة عن معاير السامة يف املركبات ووضع آليات
 التقييم لسامة السيارات الحديثة (تقييم باستخدام نظام

النجوم) ملساعدتهم يف الحصول عى أفضل املعاير لعائاتهم
 

 ضامن أن املنظامت الحكومية تتبنى أعى املعاير بالنسبة
 ألسطول مركباتهم وتشجيع غرهم من املنظامت الخاصة عى

فعل املثل

إجراء معاينة سنوية أعمق للمركبات

 
 

  إنشاء برنامج موجه ملعاينة املركبات يف أثناء
مسرها عى الطريق

 
 

تحسن التريعات وعمليات ضبط الحمولة
الزائدة ونقل البضائع الخطرة 

 
 

  تحسن املعاير واملتطلبات الخاصة بسائقي
املركبات الثقيلة املهنين

املجاالت بالغة األهميةاملجاالت بالغة األهمية

مثال ملركبات الحامية الجانبية
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8-4   رفع الوعي وتحسن املعرفة

مثال عن حمات التوعية

ــة مــن شــأنها أن تقــدم فهــم  ــة ثبوتي إن إنشــاء قاعــدة أدل
ــود  ــب عق ــد يتطل ــق ق ــي لســلوك مســتخدمي الطري تفصي
مــن البحــث والتطويــر: لكــن مــن الــروري أن تكــون 
ــى  ــق حت ــتخدمي الطري ــى مس ــع ع ــنة الوق ــات حس الحم
ــى  ــلويك. ع ــر س ــول تغ ــة بحص ــا يف النهاي ــم أهدافه ترج
ســبيل املثــال فهــم ملــاذا يســتخدم النــاس هواتفهــم النقالــة 
يف أثنــاء قيادتهــم املركبــة وموقفهــم تجاه الســامة سيســاعد 

يف تشــكيل الحمــات ملكافحــة هــذا الســلوك الخــر.
ــرور  ــل إدارة امل ــن قب ــع م ــرور تجم ــوادث امل ــات ح إن بيان
وتدخــل يف قواعــد البيانــات مــن أجــل التحليــل مــع أن 
البيانــات املســتجمعة مــن قبــل إدارة املــرور تناســب أغــراض 
تلــك اإلدارة فــإن تجميــع معلومــات أكــر يف موقــع الحــادث 
املروريــة  بالســامة  املعنيــة اآلخــرى  الجهــات  سيســاعد 
لتخطيــط عملهــا عــى نحــو أكــر فاعلية.فعــى ســبيل املثــال، 
تحتــاج ســلطات الطريــق معرفــة موقــع الحــوادث بالتحديــد 
للبحــث عــن املواقــع التــي تقــع فيهــا حــوادث عــدة وهــم 
بحاجــة إىل معرفــة نــوع حــوادث املــرور التــي تحــدث حتــى 
يتمكنــوا مــن عمــل تحســينات محــددة للحــد مــن تكرارهــا.

يف الوقــت الحــارض، ليــس هنــاك بروتوكــوالت رســمية 
ملشــاركة البيانــات مــع الجهــات املعنيــة بالســامة املروريــة 
ممــن قــد يســتفيدون مــن اســتخدام البيانــات لتحديــد 
األولويــات وتطويــر تدخــات الســامة املروريــة املدعومــة 

ــة. ــات الثبوتي بالبيان

اإلجراءات

تتضمن اإلجراءات لرفع الوعي وتحسن معرفة السامة املرورية بن مستخدمي الطريق واملامرسن القيام مبا يي:

 مشاركة املعلومات املتوفرة عن حوادث املرور والضحايا،
 وجمع املزيد من البيانات التفصيلية للمساعدة يف تحديد

األولويات

ــال:  ــة للتحليــل عــى ســبيل املث ــات إضافي جمــع وتنظيــم بيان
مســوحات ربــط حــزام األمــان، – اســتخدام أجهــزة املحمــول، 
ــق، تدفــق حركــة املــرور والرسعــات ومــا  ــات جــرد الطري بيان

إىل ذلــك

توفــر تعليــم الســامة املروريــة يف املــدارس ملســاعدة األطفــال 
والشــباب عــى اســتخدام الطريــق بصــورة آمنــة وأن يصبحــوا 

مســتخدمي الطــرق اآلمنــن يف املســتقبل

ــتهدفة  ــع مس ــف املجتم ــة لتثقي ــات ذات أولوي ــر حم تطوي
ــلوكيات ــورة والس ــايل الخط ــو ع ــى نح ــرق ع ــتخدمي  الط مس

  العمل مع املجتمع، وكبار رجال الدين
 والجامعات املتخصصة لرويج مفهوم السامة

املرورية
 

وضع دليل قيادة رسمي يحدد قواعد الطريق
 
 
 

 تطوير وتنظيم برنامج منسق لتقييم آثار تدخات
السامة املرورية

 

 إجراء بحث لفهم مشاكل السامة املرورية
والسلوكيات بصورة أكر تفصيا

املجاالت بالغة األهميةاملجاالت بالغة األهمية

مسجل بيانات رشطة املرور

يعــد موضــوع الســامة املروريــة موضوعــا جديــدا نســبيا بالنســبة لدولــة قطــر ولذلــك هنــاك 
معلومــات محــدودة عــن التدابــر التــي ميكــن أن تنجــح أو ال تنجــح يف قطــر. إن الجنســيات املتباينــة 
التــي تســتخدم الطــرق يف دولــة قطــر وتصميــامت الطــرق املســتخدمة يف الدولــة تعنــي أن البحــوث 

ــارشة. ــق بطريقــة مب ــة للتطبي ــة غــر قابل العاملي
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)5(    رصد التقدم

ســتتحمل اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة املســؤولية األوليــة فيــام يتعلــق بــاإلرشاف عــى التنفيــذ 
الخــاص بخطــة عمــل الســامة املروريــة وســراقب ســر العمــل. قــد تــم تطويــر خطــة عمــل الســامة 
املروريــة مــن خــال 6 ركائــز لنظــام الســامة ويغطــي 12 مجــاال رئيســيا مــن العمــل حيــث تتطلــب 
هــذه الخطــة االلتــزام ومســاهمة العديــد مــن املعنيــن بالســامة املروريــة يف دولــة قطــر، مبــا يف ذلــك 
اللجنــة ذاتهــا. وقــد تــم تحديــد املنظــامت املســئولة عــن تنفيــذ كل عمــل تــم إدراجــه يف خطــة عمــل 
الســامة املروريــة. وســتحتاج كل منظمــة إىل دمــج النشــاط الــذي انيــط إليهــا يف خطتهــا التنظيميــة 
الخاصــة عــى مــدى الخمــس ســنوات القادمــة. يتطلــب تطبيــق خطــط العمــل مشــاورات ومشــاركة 

مســتمرة مــن الكثــر مــن الجهــات املعنيــة.

ســيؤدي التقــدم الجيــد يف تطبيــق االســراتيجية وخطــط العمــل اىل انقــاذ العديــد مــن االرواح 
يف قطــر، وســرصد التقــدم املحــرز مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة.

1-٥   تسليم الخطة

السنة

ية
بق

الس
ا

املسؤلية

 املنظمة

املسئولة

املحصلة

املطلوبة
العمل

 منطقة

الركيز
قطاع م

 هندسة

 السامة

املرورية

 تضمن وحدة

 السامة املرورية

 يف كل شهادات

الهندسة املدنية

والدراسات العليا 

تقدم الجامعات

 شهادات تضم

 جميعها وحدة

  محددة يف السامة

 املرورية وما يتعلق

بها

 تحسن قدرة420

 هندسة

 السامة

املرورية

 مجموعة

 عمل هندسة

 السامة

املرورية

جامعات
متوسط

مجموعة
 العمل/ اللجنة

 الوطنية للسامة
املرورية/ املدراء

5 4 ٣ 2 1

  * *    
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رصد التقدم

2-5   رصد التحسينات

ســتُعنى عمليــة الرصــد مبراقبــة الجهــود املطبقــة لتغيــر مامرســات الســامة املروريــة، وباألخــص النتائــج 
التــي يتــم تحصيلهــا مــن عمليــة التطبيــق.

ــة  ــة املســؤولية العامــة، لضــامن أن خطــة العمــل الوطني ــة للســامة املروري ــة الوطني  ســتتحمل اللجن
ــق  ــة تحق ــل أن الخط ــر العم ــنوية لس ــة الس ــتضمن املراجع ــذ. وس ــة التنفي ــة جاري ــامة املروري للس
املســتوى املرجــو مــن تقليــل اإلصابــات وستســلط الضــوء عــى الجوانــب الناجحــة وغــر الناجحــة. ويف 
نهايــة كل مراجعــة ســنوية، قــد تحتــاج خطــة عمــل الســامة املروريــة إىل أن يتــم تحديثهــا للتعامــل مــع 
املســتجدات. ويف نهايــة مــدة الخمــس ســنوات، يســتلزم وضــع خطــة عمــل أخــرى للســامة املروريــة 

لتغطــي الخمــس ســنوات التــي تليهــا.

ســيتم أيضــا وضــع تقريــر ســنوي عــن بيانــات الحــوادث وتحليــل التوجهــات. وهــذا ســيوفر الفرصــة 
ــا أو األســاليب  ــد التكنولوجي ــد املبكــر للجوانــب التــي تســتدعي االهتــامم واملعالجــة، أو تحدي للتحدي
التــي مــن شــأنها أن تســاعد يف عمليــة تتبــع األداء تبعــا ألهــداف الســامة املروريــة لدولــة قطــر إضافــة 
إىل رصــد بيانــات الحــادث، ســيكون مــن الــروري وضــع مــؤرشات األداء الرئيســية الخاصــة بقيــاس أداء 
الســامة املروريــة التــي ومــن املحتمــل أن تتضمــن مقاييــس معياريــة مثــل عــدد مســتخدمي أحزمــة 
ــتخدام  ــة واس ــة الرسع ــج مراقب ــد، ونتائ ــال يف املقاع ــامة األطف ــن س ــتخدمي أدوات تأم ــان ومس األم

أجهــزة الهاتــف املحمــول.

يحتوي الجدول التايل عى قاموس االختصارات املذكورة يف التقرير

واإلختصــارات املصطلحــات   )6 (
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يحتوي الجدول التايل عى قاموس املصطلحات الفنية املذكورة يف التقرير

املصطلحات واإلختصارات
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)7(  الجهات املعنية وأصحاب املصلحة

الســامة املروريــة أمــر يتطلــب اتخــاذ إجــراءات يف العديــد مــن مجــاالت العمــل وبالتــايل فــإن هــذه 
اإلجــراءات ســوف تنعكــس عــى عــدد كبــر مــن املؤسســات التــي ســاهمت يف وضــع خطــة العمــل.
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