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تتطلعوبالدولة،المروريةالسالمةمجالفيالرائدةالوطنيةالمؤسسةباعتبارهاالمروريةللسالمةالوطنيةاللجنة•

المروريةالسالمةلتوفيرقطردولةتبذلهاالتيالجهودعلىالعالمإطالعالىالمؤتمرهذاخاللمناللجنة

المجالهذافيالخبراءآراءعلىواالطالعاألخرى،للدولالناجحةالتجاربعلىوالتعرفالطريق،لمستخدمي

الفنيةوالهندسيةجوانبهكافةفيالمروريالعملتطويرشأنهامنالتيالسياساترسمفيمنهااالستفادةبهدف

.الطرقوسالمةاألمنمعاييرأعلىيحققبماوالتثقيفية

السالمةبموضوعكبيرا  اهتماما  المروريةللسالمةالوطنيةاللجنةأولتم2010عامنهايةفيإنشائهاتاريخمنذ•

وريةالمرللسالمةوطنيةاستراتيجيةألولبإعدادهااالهتمامذلكترجمتوقدعملها،فياألولويةومنحتهالمرورية

جالمفيمختصوندوليونخبراءإعدادهاعلىأشرفالعناصرمتكاملةقطاعيةاستراتيجيةوهيم،2012عامفي

كلتين؛مرحلعلىلتنفذاالستراتيجيةإعدادتموقدباألمر،المعنيةالجهاتكافةفيهاوأشركتالمرورية،السالمة

ينايرفيالثانيةالمرحلةدشنتبينمام،2013ينايرفياألولىالمرحلةدشنتسنوات،خمستستغرقمرحلة

مةللسالالوطنيةاللجنةتعكفوحالياالمسؤولة،الجهاتقبلمنتنفيذهاعلىاآلنالعمليجريوالتيم2018

معتتماشى2030-2023المقبلةالثمانيةللسنواتالطرقعلىللسالمةوطنيةاستراتيجيةإعدادعلىالمرورية

.2030-2021الطرقعلىللسالمةالعالميةالعمللخطةالثانيالمتحدةاألممعقد

السالمةمجالفيمختصينعالميينخبراءيضمفنيمكتبخاللمناالستراتيجيةتنفيذعمليةعلىاللجنةتشرف•

.المرورية

نبذة مختصرة عن اللجنة
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عضوية اللجنة

يترأس اللجنة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وله نائب أول هو وزير 

المواصالت، ونائب ثان هو مدير عام اإلدارة العامة للمرور وعضوية ممثل عن كل من 

:الجهات التالية

ةـــالعامغالــــاألشهيئة• اعـــــــــــــــــــــــالدفوزارة•

رـــــــــــــــــقطةـــــجامع• ديةــــــــــــــــــــــالبلوزارة•

لإلعالمالقطريةالمؤسسة• التــــــــــــــالمواصوزارة•

ةــوالرياضالشبابوزارة• العامـــــــــةالصحةوزارة•

)وياـلخ)الداخلياألمنقوة•

الوطنيـــــــونالخــــــبراء•

العاليوالتعليمالتعليموالتربيةوزارة•

اءـــواإلحصالتخطيطجهاز•

طاقـــــــــــــةللرــــــــــقط•

الداخليةوزارةموظفيمن عدديعاونهسرأمينوللجنة
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رؤية اللجنة 

عيدة بناء منظومة مرورية متطورة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وب❑

.المدى

رسالة اللجنة 

المة وضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة واإلقليم األكثر تطورا في الس❑

.المرورية
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أهداف اللجنة 

.تحسين مستوى السالمة على الطرق❖

.بناء قطاع نقل مستدام ونظام تخطيط مدن كفء لتلبية متطلبات الدولة والمجتمع❖

.ولةالحد من حوادث الطرق وكلفتها االقتصادية واالجتماعية بتوظيف كافة إمكانيات الد❖

خدمات اإلسعاف المروري بشكل المرورية بشكل عام ورفع مستوى الخدمات الطبية❖

. خاص

.نشر الثقافة المرورية بين مكونات المجتمع عبر المؤسسات التربوية والتوعوية❖

.يةتعزيز دور المجتمع ومؤسساته في المبادرات التي تهدف إلى ترقية الخدمات المرور❖
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اختصاصات اللجنة

م 2010لسنة ( 33)تختص اللجنة الوطنية للسالمة المرورية التي أنشئت بموجب قـــــرار مجلس الــــوزراء الموقر رقم 

م لتتولى مهمة رسم السياسات العامة للمرور بالمهام 2007لسنة ( 19)من قانون المــرور رقم ( 101)وفقا للمادة 

:التالية

.وضع استراتيجية وطنية للسالمة المرورية والنقل المستدام معززة بخطة تنفيذية ومتابعة سير اإلنجاز❑

.يرهالقيام بمهام الجهة االختصاصية الرائدة في الدولة لوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطو❑

ين دراسة مشكالت المرور واقتراح أساليب عالجها وتقديم االستشارات النظرية والفنية لجهات االختصاص لتحس❑

.أدائها

يق األهداف التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن وانتظام سير المرور ومساعدتها في تحق❑

.المنشودة وفق الجداول الزمنية

، وضع الخطط والوسائل واألساليب التي تطور العمل المروري في الدولة والمتعلقة بإدارة السالمة المرورية❑

مرورية المدن ونشر التوعية السن التشريعات والمواصفات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق وخدمات النقل وتخطيط ❑

لمستمر الذي لمستخدمي الطرق والمركبات والخدمات الطبية بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطوير ا

.  تشهده الدولة

.عقد المؤتمرات والورش والحلقات النقاشية التي تختص بتطوير العمل المروري❑
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إدارة السالمة المرورية في دولة قطر

ا تتعامل تحظى السالمة المرورية في دولة قطر بدعم كبير من القيادة السياسية باعتباره

:ممع أحد الكوارث الرئيسية التي حددتها األمم المتحدة حديثا والتي تهدد الدول والعال

.يةترؤس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة الوطنية للسالمة المرور:اسيـم سيـدع➢

ية  المرورمن قانون المرور المتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية للسالمة ( 101)تنفيذ المادة :التزامات وطنية➢

2030قطررؤية دولة و 2022قطرمونديالمتطلباتوإنجاح 

.  روريةتنفيذ قرارات األمم المتحدة التي أكدت على إنشاء اللجنة الوطنية للسالمة الم:التزامات عالمية➢
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االستراتيجية الوطنية للسالمة المرورية

وخطتها التنفيذية لتغطية الخمس 2022-2013قامت اللجنة بوضع االستراتيجية الوطنية األولى للسالمة المرورية 

وبمشاركة جميع 2022-2018وخطتها التنفيذية للخمس سنوات الثانية 2017-2013سنوات األولى للخطة من 

".النظام اآلمن"الجهات المعنية في الدولة معتمدة على منهجية 
:أهم اإلنجازات الرئيسية للخطة التنفيذية ما يلي

(.حالة وفاة2020في عام 138إلى 2013في عام 235الحوادث المرورية من خفض الوفيات الناجمة عن✓

في عام 4إلى 2013في عام 14نسمة من 100,000خفض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية لكل ✓

.م2020

على الرغم من التحديات انخفاضا بسيطا 2013نسمة في عام 100,000معدل اإلصابات الخطيرة لكل انخفض✓

.المتمثلة في كثرة مواقع العمل ومشروعات البنية التحتية وزيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد المركبات

ت خفض المعدل الزمني لالستجابة لمكالمات الطوارئ إلى أقل من خمس ثواِن وكذلك تقليل وقت وصول سيارا✓

دقائق8-7اإلسعاف إلى مكان وقوع الحادث إلى 

٪ من معدل الوفيات في الدولة 92تحديد خمس مناطق جغرافية تخضع ألقسام شرطة المرور وتغطي في مجموعها ✓

.وذلك بُغية وضع حلول عاجلة للمناطق التي تكثر بها الحوادث المرورية

.2022للجنة المنظمة لمونديال قطر تقديم الدعم✓

.  2030اعتماد قرارات األمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة ✓

. ةتحسين شبكات الطرق والنقل ودعم االقتصاد واألمن الوطني لتطابق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدام✓

.  االستمرار ببناء المدن المستدامة وتطوير نظام استعماالت األراضي وتخطيط المدن والنقل✓

2030-2023وتعكف اللجنة حاليا على إعداد االستراتيجية الوطنية للسنوات المقبلة 

.بما يتماشى وأهداف األمم المتحدة



ية بما باإلضافة إلى إعداد االستراتيجية الوطنية للسالمة المرورية قامت اللجنة الوطنية للسالمة المرورـ 

:  يأتي

عسكرية، إعداد مصادر ووسائل لتعليم وتعلم مفاهيم السالمة المرورية لطلبة المدارس والكليات المدنية وال. 1

: فقامت بإعداد

.  اإلطار العام التربوي للسالمة المرورية باللغتين العربية واإلنجليزية( أ

.  دليل المعلم لسالمة األطفال المشاة لألطفال من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني( ب

.  دليل السالمة المرورية لطلبة الكليات العسكرية والمدنية( ت

إطالق الجائزة الوطنية  للسالمة المرورية على مستوى الدولة، لتشجيع العمل والبحث في مجاالت( 2

.السالمة المرورية ونشر التوعية لدى جميع أفراد المجتمع

إدراج مفاهيم السالمة المرورية ضمن جميع مفاهيم األمن والسالمة لوزارة الداخلية  ( 3

لى التدريب الميداني لموظفي التوعية المرورية ولمنسقي ومنسقات السالمة المرورية في المدارس ع( 4

لصفية كيفية إدراج مفاهيم السالمة المرورية ضمن معايير مناهج المواد الدراسية وكذلك األنشطة المدرسية ا

.  وغير الصفية

مفاهيم التشجيع على إنشاء المزيد من القرى المرورية المصغرة في بعض المدارس االبتدائية لتطبيق( 5

.  السالمة المرورية ميدانيا

ن مع بالتعاو( المدرسة اآلمنة)إطالق برنامج تطوير وتحسين السالمة المرورية الخاصة بمحيط المدارس ( 6

. مختلف جهات الدولة ذات الشأن

.  تطوير وسائل النقل العام والنقل المدرسي ليحقق معايير السالمة المرورية( 7

.  المختلفةإنشاء المحكمة المرورية للبت في القضايا المرورية( 8

أهم إنجازات اللجنة الوطنية للسالمة المرورية 
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إعداد االستراتيجية الوطنية للسالمة المرورية

2013-2022

2023-2030
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فيعالمالفيالمروريةالسالمةوسفيرالشخصيالمتحدةلألممالعاماألمينممثلسعادةمشاركة❖

(2018نوفمبر)قطرفيالمروريةالسالمةمؤتمر

األمماتقراروتبنيالطرقعلىللسالمةالعالميالمتحدةاألممتعاونفيالوطنيةاللجنةعضوية❖

.المتحدة

.األوسطوالشرقأورباعنالمسؤولاالقتصاديالمتحدةاألمممجلسمعالعالقة❖

.مرموقةأخرىعالميةومؤسساتالعالميةالصحةمنظمةمعالعالقة❖

.متطورومتابعةتقييمنظاموتبنيشاملةوطنيةاستراتبجيةتنفيذ❖

الشواهد على تعزيز موقع قطر العالمي في 

مجال السالمة المرورية
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.2018الحصول على جائزة  األمير مايكل العالمية في إدارة السالمة المرورية ❖

الشواهد على تعزيز موقع قطر العالمي 
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بريطانيامنCIHTالعالميةوالنقلالطرقمؤسسةجائزةعلىالحصول❖

.2019المستداموالنقلالمروريةالسالمةإدارةفيعالميمشروعألحسن

الشواهد على تعزيز موقع قطر العالمي 



نموذج النظام اآلمن في دولة قطر
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النظام اآلمن في دولة قطر

:  لتاليةيركز النظام اآلمن على العمل بصورة متناسقة ومتكاملة من خالل مكونات النظام اآلمن األساسية ا

الجيدنسيقوالتالنتائجعلىالتركيزإلىاستنادا)الطرقلسالمةالفعالةباإلدارةالقيامويتطلب:الطرقسالمةإدارة•
الترويجوالتأمينحوافزوتحديدبالحوادثعلماواإلحاطةالمعرفةونقلالسياسيوالدعموالتقييموالرصدوالبحث

.الخطيرةاإلصاباتفيالمتمثلةالفادحةالخسائرحدوثوتفاديوطنياالطرقسالمةيخصفيمااألداءلتحسينلها

زويدهاتوكذلكالحوادث،وقوعمنعفيتساعدأنشأنهامنبتقنياتالمركباتتزويديتعين:أماناأكثرمركبات•
اصفاتموتعزيزأيضايستلزمأمروهوالحوادث،تلكوقعحالةفيالطرقمستخدميحمايةبغيةاألمانبمواصفات

.أماناأكثرمركباتشراءعلىاألساطيلومشغليالمستهلكينلتشجيعاألمان

مستواهانوتحسيالطرقسالمةتحقيقشروطمعتتناسبالتيبالسرعةالمركباتقيادةيتعين:أماناأكثرسرعات•
حدودوضعيستلزمأمروهوالخطيرةاإلصاباتأوالوفياتإلىتؤديالتيالحوادثوقعمنالحدضمانبهدف
.القانونوتطبيقوالتثقيفبالتنفيذذلكاستكمالمعللسرعةمناسبة

الحوادثوقوعمخاطرمنللحدوذلكالبشريةلألخطاءوالمستوعبةالممهدةالطرقبناءيتعين:أماناأكثرطرق•
هذاو.البليغةاإلصاباتأوالوفياتحدوثإلىتؤديأنالممكنمنالتيالمخاطرتلكمنالطرقمستخدميوحماية
.وشدتهاالحوادثمخاطرمنالحدمعهايمكنبطريقةوصيانتهاوجوانبهاالطرقتصميميتطلب

مؤهلين(مشاةراكبين،سائقين،)األعمارجميعمنالطرقمستخدمويكونأنيجب:آمنينطرقمستخدمي•
اإلجراءاتخاذواتللسائقينالتراخيصمنحعمليةوضبطتثقيفهميتطلباألمرفإنلذا،.المروربقوانينوملتزمين
.القواعدلتلكالمخالفينضدالالزمة

منتخفيفالفييساهمممافعالبشكلوقوعهابعدواالستجابةالحوادثمعالتعامليتعين:الحوادثبعداالستجابة•
.وشاملةسريعةبصورةالتأهيلإعادةعملياتإجراءتعزيزإلىباإلضافةاإلصابة،حاالتوطأة 15



إشراك 
القطاعات 
الحكومية 
والخاصة 

رفع مستوى
الخدمات الطبية

نشر الوعي   
تعليم و

السالمة 
المرورية في 
المدارس 

رفع كفاءة 
المركبات 

تحسين 
الطرق 
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قطرالمرورية فيمتطلبات تحسين السالمة 



.  النمو السكاني السريع مع زيادة نسبة العمالة الوافدة للدولة•

. النمو االقتصادي السريع•

.  الطبيعة الحضرية وتركز معظم السكان بالمدن•

.  ارتفاع معدالت تملك المركبات•

، وبناء المدن المستدامة وتعزيز 2030-2015االلتزام بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة •
.  تخطيط استخدام النقل البري وخلق عالقة وثيقة بين خدمات الطرق والموانئ والمطارات

. تطوير البنية التحتية بنسبة كبيرة•

.  وجود عدد كبير من مناطق العمل وحركة المركبات الثقيلة داخل المدن•

. االختناق المروري•

.  تنفيذ نظام وطني للنقل الذكي ونظام المعلومات الجغرافية•

ارات تنفيذ خطط رئيسية جديدة للنقل المتكامل والنقل العام ومرافق المشاة، وأنظمة وقوف السي•
.  ومرافق الدراجات

. بناء محطات المترو ومرفقاتها•

رتحديات تواجه السالمة المرورية في قط
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السالمة المرورية في قطر

و

أهداف التنمية المستدامة
2015-2030
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أهداف التنمية املستدامة اجلديدة 
2015-2030
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وسائل ومراحل جمع البيانات المتعلقة 

بالحادث المروري
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االستجابة للحادث : أوال

21

:  بمجرد االتصال على رقم الطوارئ لإلبالغ عن الحادث المروري، تتحرك الجهات التالية

اإلدارة العامة للمرور، قسم تحقيق الحوادث، 1.

الدفاع المدني، في حال احتاج الوضع لإلطفاء أو السحب، أو أخالء الطريق2.

.طوارئ حمد الطبية واإلسعاف بأنواعه حسب موقع الحادث3.

.  الهيئة العامة لإلشغال لفحص الطريق ورصد مسببات الحادث4.

ان الموقف المروري من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلنقاذ، وضموكل جهة تقوم بعملها وفق ما يتطلبه

.  انسيابية الحركة المرورية أثناء التحقيق وبعد التحقيق



دور اإلسعاف: ثانيا

22

ل بعض الحاالت تستوجب اإلسعاف الفوري في مكان الحادث، مث❖

.  وقف النزيف، وانعاش القلب، واالوكسجين وغيرها

ابة إذا وبعض الحاالت يتم التعامل معها في المستشفى حسب اإلص❖

. كانت خفيفة أم بليغة

. وفي حالة الوفيات، يتم تسجيل الوفاة في موقع الحادث❖



.تسجيل الحادث ورصد بياناته

23

تحقيقالاستمارةبمألالحادثفيالتحقيقعنالمسؤولالضابطيقوم❖

يجدهاالتيالمعطياتوفقللمرورالعامةاإلدارةفيالمستخدمة

.الحادثفيالتحقيقأثناء

العاممدحومستشفىطوارئمعالتواصلبعدالبياناتتحديثيتمكما❖

بليغةإصابةمنتحولتإذافيماوحالتهمالمصابين،بياناتلتحديث

.وفاةإلى

ألضراراوتسجيلالطريقحالةعنتقريربرفعالعامةاألشغالوتقوم❖

.الحادثجراءمنبهالحقتالتي



بيانات عن
وضع 
المصابين
والوفيات 

بيانات 
شخصية عن
األشخاص 
في الحادث 

بيانات عن 
المركبات 
ومدى  
الضرر

بيانات عن
حالة 
الطريق 

بيانات 
الحادث

24

ري مكونات استمارة التحقيق في الحادث المرو

وتسجيل األضرار المادية وإتالف ممتلكات الطريق التي تسبب بها الحادث



بيانات الحادث

25

:يأتيماالحادثبياناتتتضمن

البالغرقمـ1.

البالغ،ويوموساعةتاريخـ2.

(تلفياتأصابات،وفيات،عنأسفر)الحادثشدةـ3.

(الطريقالسائق،المركبة،)الحادثسببـ4.

الحادثنوعـ5.

وبياناتهمالوفياتعددـ6.

.وبياناتهمالمصابينعددـ7.



بيانات حالة الطريق

26

:يأتيماالطريقبياناتتتضمن

الطريقاسمـ1.

الطريقرقم2.

الطريقهذافيالمقررةالسرعة3.

والمرورالطريقاتجاه4.

الطريقنوع5.

الطريقفياإلنارة6.

ونوعهالطريقسطح7.

الطريقلممتلكاتحدثتالتيالتلفيات8.

.للطريقوصور(الويب)الجغرافيوالموقعالحادثلمكانصورإرفاقمع



بيانات المركبات 

27

:يأتيماالمركباتبياناتتتضمن

المركبة وسنة صنعهاموديل . 7المركبات     / المركبةلوحة 1.

المركبة وبياناته مالك .8....(عمومي/ خصوصي)اللوحة نوع . 2

تسجيل المركبةبلد . 3

تأمين المركبة ونوع تأمين شركة . 9المركبة وسنة صنعهاموديل . 4

المركبة 

يتهاوثيقة تأمين المركبة وصالحرقم . 10المحركرقم . 5

باتالمرك/ التي لحقت في المركبةاالضرار . 6



رينالمتضر/ بيانات األشخاص المتسببين

28

:يأتيماالمروريبالحادثالمتضرريناألشخاصبياناتتتضمن

والعنواناالسم1.

القطريةالهويةرقم2.

والجنسيةالعمر،3.

(انثىـذكر)الجنس4.

ونوعهااإلصابة5.

(مشاةـراكبـسائق)الحادثمنالشخصموقع6.

ـلاألطفامقاعدـالهاتفاستخدامـالمرضـالكحولـالسرعة)الحادثأسباب7.

.(األمانحزام



بيانات عن درجة اإلصابات 
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:يأتيماالمروريبالحادثالمتضرريناألشخاصبياناتتتضمن

الوفياتعدد1)

المصابينعدد2)

وبليغةخفيفةاإلصابةنوع3)

الشخصيةوبياناتهمالمتوفينأسماء4)

الشخصيةوبياناتهمالمصابينأسماء5)



على الطريقدائما  مع أمنياتنا للجميع بالسالمة 
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