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المحتوى

الواقع الرسمي لنظم معلومات الصدامات المرورّية في لبنان : أوال

(حالة لبنان)جدوى وأهمّية المرصد الوطني في الدول ذات الدخل المنخفض : ثانيا

ورّيةالمرجع القانوني إلنشاء المرصد الوطني لدى أمانة سر المجلس الوطني للسالمة المر: ثالثا

(دوليةشراكات مع القطاعين العام والخاص ومع جهات محلية و)الشراكات القائمة والمفترضة : رابعا

الحلول والخيارات المتاحة: خامسا

23/09/2019
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نان الرسمي لنظم معلومات الصدامات المرورّية في لبالواقع : أوال

تعّدد الجهات المعنّية والطامحة لقيادة الملف1.

عدم وجود رؤية مشتركة 2.

مقاومة من الجهات التقليدية بسبب غياب الوعي وحجم الدور3.

ضعف القدرات الوطنّية لدى معظم الجهات المعنّية4.

ورّيةالصدامات المر" معلومات"والنقل والتنّقل " معلومات"والطرق" معلومات"خلط مفاهيمي بين 5.

أزمة تمويل 6.
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تحليل ماكروسكوبي
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نان الرسمي لنظم معلومات الصدامات المرورّية في لبالواقع : أوال

تحليل مايكروسكوبي

والدقيقةنقص كبير في مجال المعلومات الموثوقة 1.

هابياناتعدم وجود مرصد متخصص بالسالمة المرورية للتنسيق بين مختلف الجهات وتجميع 2.

عدم إدراك أهمية نظم المعلومات من قبل الجهات الرسمية المعنّية3.

مفتوح للتحليالت " سوق"المعلومات ينتج عنه الجهات التي ُتصدر تعدد 4.

والدوليةتضارب األرقام بين الجهات الرسمية المحلية والمؤسسات األهلية 5.

الداخليعدم اهتمام القطاع الصحي بإعطاء إحصاءات خاصة بصدامات المرور وحصرها بقوى األمن 6.

ريةالمروعدم االستفادة من قواعد البيانات الحالية في لبنان لرسم السياسات وتحسين السالمة 7.

المروريةعدم  تحديد مؤشرات أداء السالمة 8.

:خلل على كافة مستويات المنظومة
تجميع المعلومات-1

نقل المعلومات-2

حفظ المعلومات-3

تحليل المعلومات-4
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:نتيجة حتمية لكل ما سبق

دراسة للخبير في إدارة السالمة المرورية كامل إبراهيم تظهر الفارق في أرقام عدد الوفّيات بين الجهات المحلية والدولية



6517
6050

6697
6137

6463

4504

10580
11054

11431 11552

14094

12076

2010 2011 2012 2013 2014 2015

قوى األمن الداخلي الصليب األحمر اللبناني

623/09/2019

:نتيجة حتمية لكل ما سبق

دراسة للخبير في إدارة السالمة المرورية كامل إبراهيم تظهر الفارق في أرقام عدد الجرحى بين الجهات المحلية المعنية
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:نتيجة حتمية لكل ما سبق

دراسة للخبير في إدارة السالمة المرورية كامل إبراهيم تظهر الضعف في مرحلة تجميع المعلومات 



23/09/2019 8

(بنانحالة ل)وأهمّية المرصد الوطني في الدول ذات الدخل المنخفض جدوى : ثانيا

المستوياتكافةعلىالمنظومةإصالح

المعلوماتتجميع•

المعلوماتنقل•

المعلوماتحفظ•

المعلوماتتحليل•

المروريةالسالمةلملفعلميةمقاربات•

يفالمروريةالسالمةمنظومةفيالحقيقيةالخللمكامنكشف•

حتيةالتالبنىسياساتوتوجيهالسوداءالنقاطوتحديدلبنان

سياساتإلىاألرقاموتحويلللملفأفضلإدارة•

غةصيابغيةاألهدافوتصويبالضغطعلىالقدرةتحسين•

المروريةللسالمةوطنيةاستراتيجية



أمانة السر

المرصد الوطني 

للسالمة المرورية 

المجلس الوطني

للسالمة المرورية

اللجنة الوطنية

للسالمة المرورية

923/09/2019

القانوني إلنشاء المرصد الوطني لدى أمانة سر المرجع : ثالثا

الوطني للسالمة المرورّيةالمجلس 

تعنىيالتوالخاّصةالعاّمةواإلداراتالمؤّسساتأعمالمتابعة1.

ولهاحالتقاريروتحضيرالمرورّيةوالسالمةالسيربشؤون

.المجلسإلىلرفعها

والنقاطالمرورحوادثحولحصاءاتاإلواستثماردراسة2.

يحلتصحالمقترحاتوتقديمالعاّمةالطرقاتعلىالسوداء

.ةالُمرضيغيراألوضاع

ناتجةالالطرقاتعلىالعاّمةباألمالكالالحقةاألضرارتحديد3.

فاًظاحلمعالجتهاالمقترحاتوتقديم،المرورّيةالصداماتعن

.العاّمةالسالمةعلى

مناآلالتنّقللتعزيزالالزمةواألبحاثبالدراساتالقيام4.

.المرورّيةوالسالمة

لسالمجالّتخاذالالزمةوالمقترحاتالتقاريرمختلفإعداد5.
.بهماالمنوطةالقراراتواللجنة

:243/2012يقع في صلب مهام أمانة السر المحّددة في الباب العاشر من قانون السير 
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شراكات مع القطاعين العام والخاص )القائمة والمفترضة الشراكات : رابعا

(جهات محلية ودوليةومع 
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والخاصشراكات مع القطاعين العام )القائمة والمفترضة الشراكات : رابعا

(ومع جهات محلية ودولية
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العتماد استمارة جديدة مبنّية على التي375تعليمات قوى األمن الداخلي رقم تعديل 1.

لتنسجم مع ما هو مطلوب لمشاركة لبنان في قاعدة SSPاقترحت في إطار مشروع

.OECDالتي ترعاها منظمة التعاون والتنمية االقتصادّيةIRTADالمعلومات الدولّية

.علوماتضم محضر الضبط إلى اإلستمارة عند تخزين المعلومات كمصدر رئيسي للم2.

ورية تأمين الدعم السياسي والمالي وتعزيز أمانة سر المجلس الوطني للسالمة المر3.

ا في بجهاز إداري وتقني متخصص بالسالمة المرورية للقيام بالمهام المطلوبة منه

.  قانون السير

لحصول لتنسيق مع مختلف الجهات المعنّية لللسالمة المرورية لإنشاء المرصد الوطني4.

.  بالصدامات المروريةعلى المعطيات الخاّصة 

ات عن أحوال السالمة المرورّية مع مقترحات ألولويّ مفّصلإصدار تقرير سنوي5.

حول دراسة واستثمار االحصاءات)السالمة المرورية التدّخل التي من شأنها تحسين

(.حوادث المرور والنقاط السوداء على الطرقات العامة

والخيارات المتاحةالحلول : خامسا

المديين القصير والطويل
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ملّخص

https://newspaper.annahar.com/article/142730-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF-

%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

قوى األمن الداخلي، : هناك ثالث جهات في لبنان تتحدث عن إحصاءات حوادث السير، هي

ني، عن كإحصاءات رسمية لمجمل اعداد الحوادث التي ينتج منها ضحايا، الصليب األحمر اللبنا

بناًء أعداد اإلصابات الناتجة من الحوادث، والجمعيات األهلية التي تتحدث عن أرقام تقديرية

.على تقارير منظمة الصحة العالمية

لطرق، يملك معظم البلدان، شكالً أو آخر، من النظم الوطنية لجمع المعطيات المتعلقة بحوادث ا

اءات أما في لبنان فتعتبر إحص. باستخدام قواعد بيانات الشرطة أو المستشفى أو كليهما

حوادث السير من األمور التي تطرح إشكالية كبيرة، من خالل الفارق في األرقام ما بين

المعنيين بموضوع السالمة المرورية، ونظراً الى عدم وجود نظام وطني موحد لجمع 

.المعلومات وتحليلها وإصدار األرقام الدقيقة والموثوقة

942الى سقوط 2013تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر في العام 

الى ، في حين يشير الرقم الرسمي اللبناني الصادر عن قوى االمن الداخلي2010قتيالً العام 

منها اصابات علماً ان قوى االمن الداخلي ال تفتح تحقيقاً في الحوادث التي ينتج. قتيالً 540

.طفيفة، وتسّجل لدى احصاءات الصليب االحمر اللبناني

فقط، قضائي بحت، ولتحديد المسؤوليات"الهدف من التحقيق في قوى األمن الداخلي ان "

أخرى اضافة الى ذلك، ثمة مشكالت. وليس لتحليل المعلومات وتحسين السالمة المرورية

ى اإلفادة تتعلق بعدم دقة االحصاءات، وتكمن في إعتماد نظم المعلومات في شكل أساسي عل

ها الوفيات التي الفورية قبل انتهاء التحقيق، وليس على اإلستمارات المعتمدة التي تسّجل في

ير تحصل بعد أيام من وقوع الحادث، إضاعة بعض اإلستمارات أثناء نقلها من مفارز الس

اء إلى مركز التحكم المروري، عدم الجدّية في تعبئة االستمارة، وعدم مراقبة عمل رتب

صد التحقيق، عدم دمج كل المعلومات الصادرة عن الجهات المختلفة بحوادث السير في مر

ي متناول وطني متخصص بتحليل المعلومات المختلفة واصدار التقارير السنوية ووضعها ف

اتية ومن المشكالت االساسية ايضاً عدم وجود فريق عمل متخصص في المعلوم. الجميع

ي، وتحليل البيانات ورسمها، النقص في عديد رتباء التحقيق في قوى األمن الداخل

لهيئات والدورات التدريبية والتأهيلية، إضافة إلى العتاد الالزم، وعدم التنسيق ما بين ا

".المختلفة

https://newspaper.annahar.com/article/142730-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


للتواصلمشكرا لحسن استماعك

Mobile: 00961-3-660120

E-mail:moutranmichel@gmail.com


