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 ²كلم 10,452: المساحة   
 
 

 2012عام  4.297.700: عدد السكان           
 
 

 1.525.738: 2011عدد المركبات المسّجلة عام                
 

                   
 $ 8750: الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد                     

 
 

 الدخل متوسطبلد                              



 واقع الس� يف لبنان: مقدمة -1
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 ارتفاع أعداد الضحايا، يف عدد حوادث املرور وبالتايل تسجيل األرقام القياسية  ارستمر ا1.

 .وجعل موضوع السالمة العامة من األولوياتحوادث املرور ملعالجة أزمة سياسية الرادة غياب اإل2.

 .تعنى بالسالمة املروريةعدم وجود هيئة قيادية 3.

 .الحوادث للحد من غياب الخطط اإلسرتاتيجية والسياسات4.

 .نقص كب� يف مجال املعلومات املوثوقة والدقيقة5.

2014-2013 .متخصص بنظم معلومات السالمة املروريةعدم وجود مرصد 6.  
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 :ميدان العمل

 
 يعرب بدر. د: المشرف

 رمزي سالمة. د: المشرف المساعد
 

Source WHO-2013 
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نسبة قتلى حوادث السير لكل مئة ألف نسمة في الدول المتشابهة في عدد 
 2010عام   -السكان

 تقديرات منظمة الصحة العالمية لقتلى حوادث السير لكل مئة ألف نسمة
 6 قتلى حوادث السير لكل مئة ألف نسمة



 :اإلشكالية -2
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 .نقص كب� يف مجال املعلومات املوثوقة والدقيقة1.

 .للتنسيق ب� مختلف الجهات وتجميع بياناتهاالسالمة املرورية عدم وجود مرصد متخصص بنظم معلومات 2.

 .املعنيّة من قبل الجهات الرسميةعدم إدراك أهمية نظم املعلومات 3.

 التي تُصدر املعلومات، تعدد الجهات 4.

 .ب� الجهات الرسمية املحلية واملؤسسات األهلية والدوليةتضارب األرقام 5.

 .بإعطاء إحصاءات خاصة بحوادث املرور وحرصها بقوى األمن الداخيل عدم اهت�م القطاع الصحي6.

 .سالمة املروريةتحس� اللرسم السياسات و  املوجودة يف لبنانعدم االستفادة من قواعد البيانات 7.

 .السالمة املروريةعدم  تحديد مؤرشات أداء 8.



 :هدف البحث - 3
8 

املتعلقة بحوادث   تقييم واقع نظم املعلوماتيرتكز البحث عىل 

  تصّور جديدلتقديم وتحديد نقاط القوة والضعف املرور يف لبنان 

اإلستفادة منها يف رسم السياسات لتحس� نظم املعلومات من أجل 

 .ووضع خطط العمل لتحس� السالمة املروريةواإلسرتاتيجيات 



 :مراحل البحث  4-
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 مراجعة الدراسات والتقارير السابقة حول لبنان  •

 املسح امليدا�•



 مراجعة الدراسات والتقارير السابقة حول لبنان : املرحلة الثانية

التقارير الصادرة عن منطمة الصحة العالمية. 
 2004تقرير سويرود 
 تقييم اإلحصاءات الصادرة عن قوى األمن الداخلي في

 )مركز التحكم بالمرور. (2012و 2011، 2010السنوات 
اإلحصاءات الصادرة عن الصليب األحمر اللبناني 

2013-2014  
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 )2(مراجعة الدراسات والتقارير السابقة حول لبنان 

 )أرقام غ� دقيقة( املجموع العام بحوادث الس� والقتىل واملصاب� 1.

 )أجنبي –لبنا� (حوادث الس� بجنسيات ضحايا جدول 2.

 للقتىل والجرحىبفئة الجنس جدول 3.

 )دراجات، شاحنات، سيارات( حسب نوع اآلليات املتصادمةتقسيم الحوادث 4.

 حسب األشهرتقسيم  حوادث الس� الواقعة مقسمة  5.

 وقوع الحادثحسب توقيت ويوم جدول بحوادث الس� مقسمة 6.

 املحافظاتتقسيم  حوادث الس� الواقعة حسب 7.

 لضحايا حوادث الس�بالفئة العمرية  جدول 8.

 ) %35 املشاة( جدول بضحايا حوادث الس� حسب مكان وجودهم يف املركبة9.

 )سبب 29(جدول بأسباب حوادث الس�  10.

 

:صفحات يضم الجداول التالية 10تقرير قوى األمن الداخلي من   

2013-2014  
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 النسبة المئويـة العـدد سبب الحادث
 27.23 1308 عدم مراعاة قواعد السرعة

 19.96 959 عدم مراعاة قواعد عدم االنتباه
 9.58 460 عدم تقيد المشاة بقواعد اجتياز الطريق

 7.97 383 عدم مراعاة قواعد التجاوز
 6.83 328 عدم مراعاة قواعد تغيير االتجاه

 6.56 315 عدم مراعاة قواعد االفضلية
 5.85 281 االنزالق

 4.48 215 عدم مراعاة قواعد الوقوف والتوقف
 4.16 200 فعل جرمي

 1.19 57 السير باالتجاه المعاكس
 0.85 41 فقدان السيطرة
 0.75 36 شكل الطريق

 0.69 33 عطل ميكانيكي طارىء
 0.58 28 إرهاق أو نعاس السائق

 0.46 22 عطل طارىء في االطارات
 0.44 21 اشغال على الطريق

 0.41 20 عدم تقيد السائق باالشارات الكهربائية
 0.39 19 عائق وسط الطريق

 0.27 13 احتساء الكحول
 0.23 11 الحمولة الزائدة

 0.23 11 االحوال الجوية 
 0.17 8 ألتفاف وسط الطريق

 0.15 7 أنبهار العيون
 0.12 6 عارض صحي

 0.12 6 عدم تقيد السائق باالشارات التوجيهية
 0.11 5 حفرة وسط الطريق

 0.08 4 عدم مراعاة قواعد االنارة
 0.06 3 فرار من حاجز أمني
 0.04 2 مطب وسط الطريق

 0.02 1 استعمال الهاتف
 0.02 1 اعمال بهلوانية
 %100 4804 المجموع العـام
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جدول بأسباب حوادث 
 – 2012السير لعام 

إحصاءات قوى األمن 
 الداخلي



 املسح امليدا�: املرحلة الثالثة -7

 

 

 
 

تحليل 
 املعلومات

 

 نقل

 املعلومات

 
تخزين  جمع املعلومات

 املعلومات
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حادث س� ضمن نطاق مفرزة س� جديدة يف قوى  50 دراسة ميدانية لـ -1

 .األمن الداخيل

 23حتى  2013كانون الثا�  10الدراسة شملت معظم الحوادث من تاريخ  -2

 2013ترشين الثا� 

 :شمل البحث املراحل التالية

 

 



 جمع المعلومات -1

:محضر التحقيق -1   

17 

اإلستمارة 2-  

 الحوادث املرورية التي ينتج عنها إصابات جسدية أو وفاة 

رتيب تحقيق يف قوى األمن 

مصدر املعلومات الرسمي الوحيد الذي يساعد يف الحصول عىل املعلومات املوثوقة 

صفحات 3، املؤلفة من يقوم رتيب التحقيق فور انجازه محرض التحقيق  بحادث الس� بتعبئة االست�رة 

محضر المعلومات 3-  

 وهو محرض يتللف من معلومات عن حوادث الس� التي نتج عن  إصابات جسدية ففيفة ول

 .يرغب أحد من املشارك� بالحادث برفع دعوى جزائية

   



نقل المعلومات -2  

جدول بحوادث 
السير للنصف 
األول والثاني 

 من السنة 
إفادة  اإلستمارة

 فورية

 تنقل املعلومات املتعلقة بالحوادث املرورية من قطعات الس� إىل غرفة التحكم املروري لتخزينها

 :وتحليلها وإصدار التقرير السنوي وذلك عىل ثالث مراحل

18 
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 )اإلفادة الفورية(نقل المعلومات  - 1.2
19 
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 )اإلستمارة(نقل المعلومات  - 2.2
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 )أشهر 6جدول الحوادث لكل (نقل المعلومات  -3.2

هو عبارة عن جدول بجميع حوادث السير التي نتجت عنها أضرار جسدية يرسل كل ستة أشهر 

23 

 



 تخزين المعلومات 3-1

نظام 
 المعلومات

 –اإلستمارة 
بعد مدة شهر 

 على األقل

اإلفادة الفورية 
 24بعد  –

 ساعة

جدول 
  -الحوادث 

 بعد ستة اشهر

يتم إدخال المعلومات بعد يوم من حصول 
الحادث بناًء على معلومات اإلفادة الفورية 

بشكل بدائي على جدول يومي من خالل 
 Microsoft Wordاستخدام برنامج 

أشخاص يرأسه  5فريق عمل مؤلّف من 
رتيب في قوى األمن الداخلي برتبة مؤّهل ال 

يملكون الخبرة في مجال المعلوماتية 
 والسالمة المرورية

24 



 :نتائج المسح الميداني -8

عدد غير 
 المسجلين

محضر 
 معلومات

ال  وجود 
 لإلستمارات

وجود 
اإلستمارات 
في مركز 
 التحكم

 عدد
 اإلستمارات

مجمل 
 المحاضر

 الحوادث 50 46 34 12 4 4
 القتلى 26 26 15 8 0 3
 الجرحى 41 36 18 15 5 5

25 

 أسباب الحادث العدد

 عدم أخذ الحيطة والحذر 25

 عدم تقيد المشاة بقواعد العبور 7

 ال أسباب 16

 عطل ميكانيكي طارئ 1

 سرعة وكحول 1



 )1(خالصة النتائج  -9.1
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 .وقانون السير 375ولم يخضع ألي تدريب  خارج عن إطار التعليمات رقم غاية التحقيق قضائية 1.

 دون تعريف لإلصابات) مميت وغ� مميت(  تعريف الحوادث2.

 .قبل انتهاء التحقيقإعتماد نظم المعلومات بشكل أساسي على اإلفادة الفورية 3.

 .(Underreporting)محاضر المعلومات ال يتم إدخال معلوماتها إلى نظم المعلومات 4.

 .أثناء نقلها من مفارز السير إلى مركز التحكم المروريإضاعة بعض اإلستمارات 5.

 عدم وجود محارض التحقيق مع االست�رات5.

 عدم الجديّة يف تعبئة االست�رة6.

 عدم مراقبة عمل رتباء التحقيق7.

 



 )2(خالصة النتائج  -9.1
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 التحليل المحدود للحوادث1.

اإلصابات الحرجة حتى االنتهاء من التحقيق وتنظيم المحضر النهائي، يتتّبع رتيب التحقيق حاالت 2.

 وإعالم المستشفيات لرتيب التحقيق بحصول الوفاةتقرير الطبيب الشرعي وذلك بناًء على 

 .المذكورة في محاضر التحقيقإفتقاد اإلستمارة للعديد من المعلومات 3.

إضافة  إلى  والدورات التدريبية والتأهيليةفي قوى األمن الداخلي،  النقص في عديد رتباء التحقيق4.

 .العتاد الالزم

 .ال وجود لنظام معلومات خاص بالحوادث في المستشفيات5.

 .تقرير شهري بحوادث السير الخاصة بعناصر ومركبات الجيش اللبناني 6.

 .نقص في التعاون بين الهيئات المعنية7.



تحليل المعلومات -خالصة النتائج  -9.3  

 وبناًء على برنامج تحليل المعلومات محدودExcel غير متطور. 

 للحوادثإعتماد التحليل على المعلومات األولية. 

والمدينيةبحسب الطرق الريفية ، عدم الفصل بين الحوادث المميتة، والخطرة والطفيفة.. 

 تحديد األماكن عبر برنامج الـGIS. 

 التتي تتكّرر عليها الحوادثصعوبة تحديد األماكن. 

 لفريق العمل في مركز التحكماإلستنتاج الشخصي في العديد من الحوادث على اعتماد التحليل. 

 عدم ذكر استعمال الخوذة الواقية لسائقي الدراجات النارية والهوائية، حزام األمان، كرسي األمان

 .  لألطفال وفحص كمية الكحول بالدم

28 

 



 مقترحات الحلول -9
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 الصعيد المؤسساتيعلى 1.

 المرصد الوطني لنظم المعلومات 2.

 .األمن الداخلي قوى3.

 .المستشفيات4.

 .الجيش اللبناني الصليب الحمر اللبناني،5.
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المرصد الوطني 
 لنظم المعلومات

أمانة سر المجلس 
 الوطني

المجلس الوطني 
 لسالمة المرور

وزارة الداخلية 
وزارة األشغال  وزارة الدفاع والبلديات

 وزارة الصحة العامة والنقل

المديرية 
العامة 

لقوى األمن 
 الداخلي

 المديرية العامة للطرق والمباني-1
المديري العامة للنقل البحري - 2

 والبري والجوي

إحصاء  –المستشفيات 
 الوفيات واإلصابات

الجيش 
    هيئة إدارة  اللبناني

 السير-

اللجنة الوطنية 
 -للسالمة المرورية 

  برئاسة وزارة الداخلية

 على الصعيد المؤسساتي - 9.1
الهيئة القيادية للسالمة 
 المرورية في لبنان



 .المرصد الوطني لنظم المعلومات -9.1
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إعتماد أمانة سر المجلس الوطني لسالمة المرور بمثابة الهيئة القيادية للسالمة 1.
 المرورية، وتأمين جهاز إداري وتقني متخصص بالسالمة المرورية

إلنشاء المرصد الوطني تأمين الدعم السياسي والمالي على مستوى المجلس الوطني 2.
 )أصحاب إختصاص(. لنظم المعلومات

.  نشاء مرصد وطني لنظم المعلومات ضمن أمانة سر المجلس الوطني لسالمة المرورإ3.
دراسة واستثمار االحصاءات حول حوادث المرور والنقاط السوداء على الطرقات (

 ).قانون السير 362العامة المادة 
 .لجمع المعلومات) بين قوى األمن والمستشفيات ووزارة األشغال(التنسيق والتعاون 4.
، هندسة الطرقات، متخصص في إدارة السالمة المرورية تجهيز المرصد بفريق عمل5.

 .المعلوماتية، وعلم األوبئة لتحليل الحوادث وإصدار التقرير السنوي
 .لتحديد أماكن الحوادث بشكل تفصيلي GIS إعتماد نظام الـ 6.
 .لتخزين المعلومات وتحليلهاتأمين برنامج متطّور 7.

 



 .قوى األمن الداخلي -9.2
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 .وإعطاء أهمية لجمع المعلومات لإلستفادة منها إحصائياً تعديل اإلستمارة 1.

كمصدر رئيسي اإلستمارة عند تخزين المعلومات  ضم محضر الضبط إلى2.

 .للمعلومات

لتدريب رتباء التحقيق على التحقيق  خلق برنامج تدريبي في قوى األمن الداخلي3.

 .في الحوادث وجمع المعلومات بطريقة علمية لتحسين نوعية المعلومات

 .التحقيق في قوى األمن الداخلي ومراقبة عملهمعديد رتباء  زيادة4.

 .الالزمة للقيام بالتحقيقات الجديةتأمين التجهيزات 5.

 مراقبة عمل الرتباء6.

 

 



 .المستشفيات -9.3
33 

من خالل إستمارة  خاصة موحدة جمع المعلومات المتعلقة بإصابات الحوادث  1.

 .بين كل المستشفيات زضمها غلى معلومات قوى األمن الداخلي

في مؤتمر   IRTADتعريف لإلصابات بحسب المعيار المقترح من قبل  إعتماد2.

: والذي حّدد اإلصابات بثالث أنواع) 2013تشرين الثاني ( بوينس أيرس

 .طفيفة، خطرة، حرجة

الطبية في أقسام الطوارئ في المستشفيات على أهمية وكيفية ملئ  تدريب الفرق3.

 .اإلستمارة

 



 .الصليب األحمر والجيش اللبناني -9.4
34 

حول جمع اعتماد استمارة موحدة بين الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي 1.

 .المعلومات المتعلقة بالحوادث

في الحوادث المرورية وأهمية نظم  تدريب عناصر الجيش اللبناني على التحقيق2.

 ..المعلومات في السالمة المرورية

:  لجمع المعلومات المتعلقة بـ اعتماد إستمارة خاصة بالصليب األحمر اللبناني3.

 ...األولية، ومدة اإلستجابة، استخدام حزام األمان والخوذ الواقية اإلسعافات

على أن يكون القاسم نقل جميع المعلومات إلى المرصد الوطني لنظم المعلومات 4.

 ..)التاريخ، التوقيت، المكان، نوع الحادث: (المشترك بين مختلف لإلستمارات
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