
Member of UN Road Safety Collaboration 

اللجنة الوطنية للسالمة المرورية 
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عضو وامني سر اللجنة الوطنية للسالمة املرورية
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اللجنة الوطنية للسالمة املرورية

رئاسةبالداخليةوزارةفيأنشأتوطنيةلجنةهيالمروريةللسالمةالوطنيةاللجنة

منبقرارالمروريبالعملالصلةذاتالجهاتةوعضويالداخليةوزيرمعالي

وهيم2007لسنة(19)رقمالمرورقانونمن(101)للمادةوفقاالوزراءمجلس

.باالتيتختص

تطويرهالخطط في مجال المرور والعمل على وضع السياسات ورسم.

 عالجهامشكالت المرور واقتراح أساليب دراسة.

 ظىام وسىير والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها علىى سسىن انتالتنسيق

.المرور

 ا يتوافىق تطىوير التشىريعات المتعلقىة بىالمرور وهندسىة الطىرق والنقىل بمىاقتراح

.صالتوالمواوالمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق 

القىىة المسليىىة والقليميىىة والدوليىىة ذات العتمرات ؤوالمىىالنىىدوات سضىىور تنظىىيم و

المروربمجال 



ةوريللجنة الوطنية للسالمة المرالهيكل التنظيمي 

-سعادة وزير المواصالت واالتصاالت 

والنائب االول لرئيس اللجنة

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس

اللجنة الوطنية للسالمة المرورية

مجموعة المدراء

شرفين علىمجموعة الم

تنفيذ مشاريع الجهات

المعنية

المنسقين السرعةالتحقيق

المشاة المعلومات  االزدحام التوعية

خبراء والموظفينال

مدير عام المرور 

ونائب رئيس اللجنة

اعضاء اللجنة

الجغرافيةمجموعة اقسام المرور 

فريق دعم المكتب الوطني

اللجنةأمانة سر 

ةالوطنية للسالمة المروري

البحوث

التامينالقطاع الخاص

مجموعات العمل

المروريةالمكتب الوطني للسالمة
اتدعم الجهات المعنية وتقديم االستشار

تعزيز موقع قطر الدولي

تنفيذ االستراتيجية الوطنية

التقييم والمتابعة



فيالقائموضعلاوفهمالعالميةالممارساتأفضلمعتوافقالعلىاالستراتيجيةرويةتستند:الرؤية

.قطر

2022-2013االستراتيجية الوطنية للسالمة المروية 

الىتهدفاالستراتيجية

شخص800سياةانقاذ

2000اصابةومنع

سنواتعشرةخالل

2013-2022

جهة 35

تشارك في 
تنفيذها

ـ المرسلة األولى 

خطة198

ةـ المرسلة الثاني

خطة350
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تيجيةفي االستراالعالمي " النظام االمن"تطوير وتبني 

من قبل اللجنة الوطنية للسالمة المرورية

الرقم الدولي
978  0 648 2299 2 6



األهداف العامة لالستراتيجية



2030رؤية قطر الوطنية  

2022-2013المرورية لسالمة ستراتيجية اامرجعية 
: استمدت االستراتيجية اطارها المرجعي من 

2022قطر 

اسهامات المجتمع وقادة الراي

الخطط والبرامج القطاعية للمؤسسات 
العامة والخاصة

إستراتيجية التنمية الوطنية 

ألمد تسديد القيم والغايات الطويلة ا

تسديد المبادرات نسو تسقيق 

الرؤية

يتعزيز الموقع الدولي والسضار

زيزتسديد األولويات القطاعية لتع

األمن والسالمة 

تعزيز دور المجتمع في دعم 

جهود الدولة

مستدامةلتنمية اللاهداف األمم المتحدة
تسسين سالمة الطرق

 السد من االزدسام
نتسسين تخطيط المد

لتسسين الطرق والنق



روريةتدشني اسرتاتيجية السالمة امل
بتاريخمروريةالالسالمةاستراتيجيةالمروريةللسالمةالوطنيةاللجنةدشنت:التدشين

:حضرهحفلفي13/1/2013
الداخليةوزيرالوزراء،مجلسرئيسمعالي
الدولةومؤسساتبالوزاراتالمسئولينوكبارالوزراء.
لخاصواالعامالقطاعفيالمروريةالسالمةبموضوعالعالقةذاتالجهاتمسئولي.



ريةاملشاركون يف اعداد وتنفيذ اسرتاتيجية السالمة املرو

وضعفيمتخصصعالمياستشارياالستراتيجيةبإعدادقام
.االستراتيجيات

اعدادهافيالبالدفيالنقلمنظومةعنالمسئولةالجهاتكافة.
لكونالجميعاشراكبهدفاالعدادعمليةفيالرايوقادةالمجتمع

.سساتهومؤ المجتمعبينتضامنيةاجتماعيةمسئوليةالمروريةالسالمة
بإشرافالتنفيذعمليةواهليةسكوميةجهة35مناكثرتتولى:التنفيذ

المةالسمجالفيالخبراءمننخبةيضممتخصصفنيمكتبتابعةمو

فيوعةالموضالتنفيذيةللخطةوفقاتطبيقهاضمانبهدفوذلكالمرورية

.عاليةمهنيةوبمعاييرالمسددالزمنيواطارها



واعداد االسرتاتيجيةحتديد املشكلةالبيانات يف دور 

ملعخططوضعخاللمنمعالجتهاوكيفيةالمشكلةسجمتسديدفيالبياناتساعدت

مكنتوقدخطة(350)والثانيةخطة(198)األولىمرسلتهافيلالستراتيجيةتنفيذية

المسددلزمنيالطارهاوفقاتنفيذهامناالستراتيجيةتطبيقعنالمسئولةالجهاتالبيانات

لطرقاعلىالمروريةالسالمةتوفيرمقدمتهافيتأتيوالتيالمرجوةاألهدافوتسقيق

لخاصةاالمروريةالبياناتساعدتوقدالسنوي،واالصاباتالوفياتسوادثمعدلوخفض

:االتيمعرفةمنالطرقبمستخدمي

 (.السريعة)عدد السوادث المرورية على الطرق الداخلية والخارجية

عدد الصابات والوفيات الناجمة عن سوادث السير.

األماكن األكثر خطورة في سوادث السير.



رواألكثالسوادثفيتسببااألكثر(سنة30-15)العمريةالفئة

.منهاتضررا

السيرسوادثمعدلفيهايرتفعالتيواالوقاتالمواسم.

سزام،الهاتفالسرعة،)السيرسوادثخلفتقفالتياألسباباكثر

(االهمالاألمان،

بالمركباتالخاصةوالمتانةاالمنومعاييرمواصفات.

والخارجيةالداخليةالطرقعلىالسرعةسدود.

الطرقعلىالسالمةاشتراطات.



يجيةحتقيق اهداف االسرتاتالبيانات يف دور 

الطرقليعالمروريةالسالمةمشكلةسجمعنالدقيقةالبياناتلتوفيرنتيجة

هدافاألاهمومنالتوقعاتفاقتنتائجتسقيقمنقطردولةاستطاعتفقد

:االتياالستراتيجيةسققتهاالتي

زيادةووالسالمةاالمنمعاييرألعلىومستوفيةمتطورةطرقشبكةبناء

الدولةتشهدهاالتيالكبيرةالعمرانيةالنهضةمعلتتواكباالستيعابيةسعتها

.السيويةمرافقهاكافةفي



يجيةحتقيق اهداف االسرتاتالبيانات يف دور 

ة شرائسه بكافللمجتمع نشر الثقافة المرورية ورفع مستوى الوعي العام 

في سياتهالسالمة بأهمية 



167الى2013عامفيسالة235منالوفياتساالتعددخفض
(نسمةالفمائةلكل5.5معدلتسقيق)م2018عامفيوفاةسالة

168 -10
سنويا



إلىم2013عامإصابة550منسيرالسوادثعنالناجمةةبليغالالصاباتخفض
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الدارة-استعماالت األراضي -تخطيط النقل 

إدارة-الطريقمستخدمي-القوانين-المركبات

-العمليات-الستراتيجيات-المروريةالسركة

البيئيالتلوث-االزدسام-الدوريات

الخدمات-السعاف-السوداءالنقاط-السوادث

الطوارئ-الطفاء-الصسية

التوعية والتعليم  

شرطة المرور

التخطيط وإدارة السالمة المرورية 

البحوث 

التنمية الوطنيةاستراتيجية معلومات رصينة لمتخذي القرار

التعليم -األعالم -لتوعية المجتمعية ا

اقتراح-المشاكلكلفةتقييم–المشاكلواسبابسجم

األداءكفاءةتقييم-السلول

هندسة الطرق والنقل

االستراتيجية  من ةتستفيدالمالجهات 

سالمة الطرق

النقل-واالجتماعيةاالقتصاديةالجدوى-الطرق

الصيانة-الطريقجوانب-االزدسام-الجماعي

التطوير المؤسسي  دليل عمليات-التدريب -تسسين الكفاءة المؤسسية 

2030وقطر 2022رؤية قطر رؤيةتنفيذ الدعم متطلبات 

ةاإلستراتيجي
التقييم 

والمتابعة



نقل  سياسات اليف رسم البياناتأهمية 

لخطرررررط عليررررره اتُبنررررر  البيانرررررات ااسررررراس الرررررذي تعتبرررررر 
والبررررررررررامر لمرررررررررا تررررررررروفره مرررررررررن معلومرررررررررات للمخططرررررررررين 

ضررررع وو يقومررررون برسررررم السياسررررات الررررذين والمبرررررمجين 
ل لكونره والبرامر وترزداد ههميتهرا فري قطراع النقرالخطط 

رتباطهرا من القطاعات الحيويرة التري تتريرر باسرتمرار ال
ميتها في بتطور حياة المجتمع وتقدمه ومن هنا تنبع هه
ي مجررال اعررداد االسررتراتيجيات قصرريرة وبعيرردة المررد  فرر

.السالمة المروريةالنقل وال سيما في 



بيانات منظومة النقل يف قطر

فرري مررل منظومررة النقررل المتكاتوجررد عرردة جهررات فرري الدولررة ترروفر بيانررات ومعلومررات عررن 
ها وتضرم الدولة وهي ااساس لقاعدة البيانات الموحدة التي تربط كل الجهات مرع بعضر

:قاعدة البيانات الحالية الجهات التالية
 (للمروراإلدارة العامة )وزارة الداخلية
 واالتصاالتالمواصالت وزارة
 والبيئةالبلدية وزارة
 العامةالصحة وزارة
 العامةاالشرال هيئة.
 والتخطيطالمركزي لإلحصاء الجهاز.



مشاركات دولة قطر يف املنظمات الدولية

انضمامهاابرزهامنودوليةإقليميةمنظماتعدةفيقطردولةتشارك

لعالميةاالصسةلمنظمةالتابعالمروريةلسالمةالعالميالمتسدةاألمملتعاون

ريةالمروالسالمةمجالفيوالمتابعةوالخططالسياساتبوضعمختصال
:إليهاالنضماممنقطرجنتهاالتيفوائدالأهمومن

 المروريةموقع قطر الدولي كرائد في مجال السالمة تعزيز.

 العالميمع متخذي القرار التعامل.

تبادل المعلومات.

 الناجسةالتجارب العالمية تنفيذ.

وريةالمرالسالمة ن يتسستتولى مسئولية كوادر وطنية واتبناء كفاء.

 المشتركةالفعاليات تنظيم.
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روريةالمالسالمةوسفيرالشخصيالمتسدةلالممالعاماالمينممثلسعادةمشاركة

(2018نوفمبر)قطرفيالمروريةللسالمةاألولالعالميالمؤتمرفيالعالمفي

رقالطعلىللسالمةالعالميالمتسدةاالممتعاونفيالوطنيةاللجنةعضوية

.المروريةبالسالمةالصلةذاتالمتسدةاالممقراراتوتبني

طاألوسوالشرقاورباعنالمسؤولاالقتصاديالمتسدةاالمممجلسمعالعالقة.

مرموقةأخرىعالميةومؤسساتالعالميةالصسةمنظمةمعالعالقة.

داالتسايديرهاالتيالعالميةالمروريةالبياناتقاعدةمعتفاهممذكرةاعداد

.األوربي

نوفمبر27-26منالفترةخاللالمروريةللسالمةاالولالعالميالمؤتمرتنظيم

م2018

متطورمتابعةوتقييمنظامتبنيالمروريةللسالمةشاملةوطنيةاستراتبجيةتنفيذ.

تعزيز موقع دولة قطر الدولي 



والدوليوتبادل الخبرات مع المؤسسات االقليمية جهود قطر في التعاون 
بالسالمةيةالمعنوالدوليةاالقليميةالمؤسساتمعالخبراتوتبادلالتعاونتعزيزاطارفي

.الطرقعلى
فيروسالمتسدةلألممالعــاملألمينالشخصيالممثلتودتجون/السيدسعادةشارك

مؤتمرالافتتاحفيللسياراتالعــــــالمياالتســـــادورئيسبالعـــالمالطرقسالمة
.المروريةللسالمةالعالمي

المــــــــروريةالسالمـــةمجالفيقطربتجربةسعادتهأشاد.
عادةوس،اللجنةورئيـــسالداخليةوزيرالوزراءمجلسرئيسلمعاليالشكــــرقدم

واهتمامهاجهودهماعلىاللجنةلرئيساالولالنائبواالتصاالتالمواصالتوزير
.المروريةالسالمــــةبموضــــوع

ميةوتنوقضاياهمبالشبابوالرياضـــةالشبــــابوزيرسعـــادةاهتمامعلىاثنى
.مواهبهم

قالطرعلىالسالمةتسسينشأنهمنماكلفياللجنةمعللتعاوناستعدادهابدى
.والدولياالقليميالمستوىعلىاللجنةتنظمهاالتيالفعالياتفيوالمشاركة



إجنازات دولة قطر الدولية

لدولياالمستوىعلىالمروريةالسالمةمجالفيقطردولةسققتهاالتيالنجازاتاهممن

السالمةادارةمجالفيالمروريةللسالمةمايكلاالميرمؤسسةجائزةعلىسصولها

هيو،المروريةالسالمةادارةفيبهتضطلعالذيللدورتقديرا2018لعامالمرورية

الجائزةتسليموتمالطرقعلىبالسالمةُتعنىالتيوالهيئاتللمؤسساتسنوياتمنحجائزة

2018/12/12بتاريخلندنفياقيمسفلفي



اجنازات دولة قطر الدولية

لمستداماالنقلإدارةفيعالميمشروعاسسنجائزةبالمروريةللسالمةالوطنيةاللجنةفوز

.بإنجلترالندنفيالعالميوالنقلالطرقمسترفيمعهدمنالطرقوسالمة

م2019-6-13بتاريخلندنفيأقيمسفلفيالجائزةاللجنةتسلمت..
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تحسين شبكات الطرق 

تحسين السالمة المرورية 

الحد من ازدحام النقل بالمدن 

ومالتحديات التي تواجه العالم الي



لكم على حسن استماعكمشكرا 


