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 خّفف السرعة كي تنقذ حياتك وحياة اآلخرين
 

تطّرقت المحاضرة األخٌرة فً سلسلة "إسأل : 5151سبتمبر  51 –الدوحة 
المختص" التً تنظمها كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فً إطار حملة "صحتك 
أوالً"، إلى المخاطر التً تسّببها القٌادة المتهّورة على الطرقات، حٌث استمع 

 لٌة،كمدٌرة قسم الصحة العالمٌة والعامة فً ال من الدكتورة سهٌلة شٌماالحضور 
 وقائع وأرقام من حول العالم مع التركٌز على دولة قطر. إلى
 

 وأشارت الدكتورة شٌما فً محاضرتها التً عقدت فً النادي الدبلوماسً، إلى أن
ألف نسمة فً عام  411لكل  41فً قطر بلغت  نسبة ضحاٌا حوادث الطرق

ألف نسمة فً أوروبا الغربٌة.  411مقارنة بأربعة أشخاص فقط لكل  0141
ً فً مجال التوعٌة ونجحت فً تقلٌص نسبة  وأكدت شٌما أن قطر حققت تقدما

 41إلى  41الوفٌات على الطرقات خصوصاً مع زٌادة عدد كامٌرات السرعة من 
 .0112فً عام 

 
كانت ناتجة عن  0112وقالت: "إن ثلثً الوفٌات الناجمة عن حوادث فً عام 

حٌث  0112قصى حّدها فً عام حوادث السٌارات على الطرقات وبلغت النسبة أ
ألف شخص. ال شك أن زٌادة عدد الكامٌرات التً  411ضحٌة لكل  02سجلت 

ترصد السرعة الزائدة خّففت من نسبة وقوع الحوادث على الطرقات ونسبة 
الضحاٌا، ولكن ٌجب علٌنا تحّمل المسؤولٌة وٌجب أن نكون واعٌن أكثر لكٌفٌة 

 قوع الحوادث ووقوع ضحاٌا".قٌادتنا على الطرقات كً نجّنب و
 

ٌجب على كافة السائقٌن احترام قوانٌن السٌر وااللتزام بالسرعة المحددة وأضافت: "
على الطرقات وارتداء حزام األمان هم ومن ٌرافقهم فً السٌارة واستخدام 
اإلشارات فً السٌارة وإشعال مصابٌح اإلضاءة فً اللٌل باإلضافة إلى االبتعاد عن 

 فً القٌادة وتجّنب السٌر فً المسالك المخصصة لسٌارات الطوارئ".التهّور 
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كما حّذرت الدكتورة شٌما من استخدام الهاتف الجوال أثناء القٌادة وشّددت على 
وعلى ضرورة  عمرٌةال لفئتهممقاعد أمان مخصصة  جلوس األطفال فًضرورة 

ائقً الدراجات إجراء الصٌانة الدورٌة للسٌارة وعلى ارتداء خوذة الرأس لس
 الهوائٌة والنارٌة.

 
وقد سبق لقسم الصحة العالمٌة والعامة فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر أن 
تعاون مع المجلس األعلى للصحة وإدارة المرور فً وزارة الداخلٌة فً قطر لنشر 
دراسة حول سالمة الطرقات فً الدولة. وقد ركزت الدراسة التً نشرتها دورٌة 

همٌة وفعالٌة كامٌرات رصد على أ Injury Preventionطبٌة برٌطانٌة مرموقة 
السرعة التً انتشرت فً أنحاء قطر ودورها فً تخفٌف نسبة ضحاٌا حوادث 

 الطرقات.
 

 بالوفٌاتحوادث الطرقات  تتسّببوختمت الدكتورة شٌما محاضرتها قائلة: "
، ومجمل هذه الكوارث اإلنسانٌة عاقات فً مختلف أنحاء العالماإلصابات واإلو

ٌّدنا بالقوانٌن. وكلنا ٌعلم أن القٌادة المتهّورة على  ٌمكن لنا تجنبها فً حال تق
بل تؤثر أٌضاً على سالمة السائقٌن ، لطرقات ال تعّرض السائق للخطر فحسبا

اآلخرٌن ومن ٌرافقهم. لذا ٌجب علٌنا توخً الحذر والقٌادة وفق القوانٌن 
 ٌك".سلباً عل واإلرشادات وتجّنب الغضب أثناء القٌادة ألن ذلك ٌؤثر

 
  -انتهى  -

 
 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر

تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل 
ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما 
قبل الطب ثم أربع سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء 
حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب 
واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب الحٌوي 
وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف اإلكلٌنٌكٌة
تحسٌن وتعزٌز مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات 

 الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 


