
ضمان تنفيذ االستراتيجية

اال�سرتاتيجية  تنفيذ  عملية  وتوجيه  الإدارة  فعال  اإطار  و�سع  ال�رضوري  من 

املرورية  لل�سالمة  الوطنية  اللجنة  دور  ويعترب  املرورية.  لل�سالمة  الوطنية 

اأ�سا�سيًا ل�سمان تنفيذ كل من هذه اخلطوات.

و�سيتوىل جمل�س من املدراء اإدارة عملية تنفيذ اخلطوات العملية يف اإطار خطة 

اخلطوات  تنفيذ  عن  م�سئولة  لتكون  عمل  جمموعات  ت�سكيل  �سيتم  كما  العمل، 

و�سيتعني على هذه اجلهات  االأخرى.  تن�سيقًا مع اجلهات  تتطلب  التي  العملية 

خالل  من  اخلطوات  هذه  تنفيذ  يف  العمل  �سري  تطور  عن  دورية  تقارير  تقدمي 

جمل�س املدراء وجمموعات العمل.

تهدف اإلستراتيجية إلى 
تجنب حدوث 800 حالة 

وفاة و2000 إصابة خطيرة 
على مدى الـعشرة 

أعوام المقبلة.
نظام نقل بري آمن يوفر احلماية جلميع مستخدميه ضد الوفاة 

واإلصابات اخلطيرة.
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اللجنة الوطنية للسالمة املرورية 

وزيرالدولة  ثاين،  اآل  خليفة  بن  نا�رض  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  �سعادة  رعاية  حتت 

قيادة  بهدف   املرورية  لل�سالمة  الوطنية  اللجنة  ت�سكيل  مت  الداخلية،  لل�سئون 

اجلهود الرامية اإىل حت�سني االأمان على الطرق.

وقد مت ت�سكيل اللجنة يف عام 2010  لتقوم بتوجيه اجلهود اخلا�سة بتطوير 

الوطنية  اال�سرتاتيجية  تطوير  ومت  قطر،  دولة  يف  الطرق  على  ال�سالمة  برامج 

لل�سالمة املرورية بقيادة اللجنة.

أهمية استراتيجية السالمة املرورية

على الرغم من اجلهود املبذولة للتقليل من حوادث الطرق، اإال اأن 220 �سخ�سا 

ب�سبب  قطر  يف  خطرة  بجروح  �سخ�سا   ٥٥0 من  اأكرث  وي�ساب  �سنويا  يتوفون 

حوادث الطرق، لذا منت احلاجة لبذل جهدا اأكرب.

الطرق  ل�سالمة  فعالة  ا�سرتاتيجيات  طبقت  التي  العاملية  التجارب  اأثبتت  وقد 

ذات اأهداف طموحة اأن القيام بجهد مت�سافر ووجود روؤية وا�سحة لتحقيق هذه 

االأهداف يعترب عاماًل اأ�سا�سيًا يف تقلي�س حوادث الطرق. 

كما اأو�سحت االأبحاث اأن تطبيق معايري ال�سالمة على الطرق يقلل بالفعل من 

احلوادث وينقذ الكثري من االأرواح.

النظام اآلمن

»النظام  ملباديء  وفقًا  املرورية  لل�سالمة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  تطوير  مت 

االآمن«.

وتطبيق  لتطوير  دوليًا  اعتماده  مت  نظام  اأهم  االآمن«  »النظام  مباديء  تعترب 

مبادرات ال�سالمة املرورية، وينبني هذا النظام على املباديء االأ�سا�سية االآتية:

• االإدراك باأن عامل اخلطاأ الب�رضي وارد عند ا�ستخدام الطرق 
ميكن  التي  ال�سغوط  حمدودية  واإدراك  الب�رضية  االأخطاء  وا�ستيعاب  توقع   •

للج�سم الب�رضي حتملها.

• تقا�سم امل�سوؤولية واإدراك انه من م�سوؤولية كافة م�سغلي وم�ستخدمي النظام 
احلفاظ عى �سالمة اجلميع خالل التنقل على الطرق.

مت بناء اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سالمة املرورية لتكون مرتكزة على العنا�رض 

االأربع االأ�سا�سية للنظام االآمن وهي:

اآمنة • طرق 
اآمنة • مركبات 

اآمنون • م�ستخدمو طرق 
اآمنة • �رضعات 

مجاالت االهتمام 

املرورية وتقليل عدد  ال�سالمة  اإيجابية نحو تطوير  اتخذت دولة قطر خطوات 

ال�سحايا منذ عام 2006، ومنذ ذلك التاريخ واأمان الطرق يتزايد وجنحت قطر 

املبادرات  هذه  مثل  اأن  يثبت  ما  وهو  واال�سابات،  احلوادث  عدد  تقلي�س  يف 

لتح�سني ال�سالمة على الطرق تنقذ االأرواح.

ومن اأجل اتخاذ اجراءات فعالة، يتوجب تعريف جماالت االهتمام والتي تتطرق 

لها هذه اال�سرتاتيجية كاالآتي:

• �سائقي املركبات والدراجات االأكرث عر�سة لالإ�سابات
• اأحزمة االأمان ومقاعد االأطفال 

• الطرق وجوانب الطرق 
• اإدارة ال�رضعات 
• �سالمة امل�ساة 

• �سالمة منطقة العمل 
• �سالمة املركبة 

• رفع الوعي وحت�سني املعرفة 

تنفيذ االستراتيجية

خطة  تنفيذ  خالل  من  املرورية  لل�سالمة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  تفعيل  �سيتم 

العمل الوطنية لل�سالمة املرورية.

وت�سم خطة العمل الوطنية لل�سالمة املرورية حوايل 200 خطوة عملية �سيتم 

تنفيذها على مدى االأعوام اخلم�سة القادمة بوا�سطة ثالثة ع�رض جهة حكومية 

و�سبه حكومية يف جماالت وتخ�س�سات متعددة.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه �سوف يتم مراقبة تنفيذ هذه اخلطوات العملية ومراجعتها 

بانتظام، كما �سيتم تقييم اأثر هذه اخلطوات اأي�سًا ب�سكل دوري، ف�ساًل عن اإ�سدار 

خطة عمل وطنية حمدثة عقب خم�س �سنوات.


