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أهالً وسهالً بكم
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غرفة العمليات المشتركة في هيئة إدارة السير و اآلليات 

والمركبات
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تعريف ومهام غرفة العمليات المشتركة

والمركبات تعتبر الغرفة بمثابة شراكة بين هيئة إدارة السير واآلليات

.والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي والوكالة الوطنية لإلعالم

شكل إن تعريف غرفة العمليات المشتركة وتحديد مهامها لم يدرج ب

تشرين األول 25تاريخ 11244دقيق وتفصيلي في المرسوم رقم 

(تحديد مهام ومالك هيئة إدارة السير واألليات والمركبات) 2002

د من وإنما باإلمكان استخالص تعريف الغرفة ومهامها بحسب ما أسن

مهام للهيئة في المرسوم المذكور وما أنيط بعناصر قوى األمن 

ن الداخلي من مهام وفق تعليمات ومذّكرات وأوامر برقية صادرة ع

.المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
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تحديد مهام هيئة إدارة السير والمركبات واأل ليات

:المذكور ما يلي11244من  المرسوم رقم  الفصل األول ورد في 

:تتولى الهيئة المهام التالية : المادة الثانية 

سجيل السهر على تطبيق القوانين و األنظمة المتعلقة بالسير وت-1
.األليات والسيارات والمركبات

.إدارة إشارات السير ومراقبتها-2

.دراسة هندسة السير-3

.تخطيط السير التشغيلي-4

.إدارة الوقوف على جوانب الطرق-5

(.تطوير ق أ د ) اإلعالم والتوجيه والتدريب -6

(.تدريب–دراسات –إحصاءات )خدمات خارجية -7

.المساندة في ضبط السير وفرض القانون–8
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تراك مع يقوم فريق من مهندسي وتقنيي الهيئة باإلش» 

ضباط وعناصر من قوى األمن الداخلي

التصال بتشغيل غرفة العمليات المشتركة بوسائل ا

ومراقبة السير،

يقدم هذا الفريق المساندة لرجال ضابطة السير 

تعزيز الميدانيين في مفارز السير المختلفة وذلك ل

«  .قدراتهم على تطبيق قانون السير

.المساندة في ضبط السير وفرض القانون–8
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إفتتاح غرفة العمليات المشتركة

الصادرة عن المديرية العامة لقوى 2011\9\21تاريخ   2ش204\2858بموجب مذكرة الخدمة رقم 
برعاية وحضور معالي وزير 2011\9\24األمن الداخلي تم افتتاح مركز التحّكم المروري بتاريخ 

ضره كما ح. الداخلية والبلديات ووزراء اإلعالم، الطاقة والمياه، األشغال العامة والنقل، التنمية اإلدارية
ام هيئة محافظي مدينتي بيروت وجبل لبنان، رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار، رئيس مجلس إدارة ومدير ع

عامين ألمن السير واال ليات والمركبات، رئيس الصليب األحمر اللبناني، العماد قائد الجيش والمدراء ال
ت ومفارز الدولة واألمن العام والدفاع المدني، إضافة الى قادة الوحدات والشعب و ضباط سرية سير بيرو

.السير في قوى األمن الداخلي
http://www.baladiyat.org/?p=3687
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تحديد مهام غرفة العمليات المشتركة
، أصدر المدير 11244لما كانت مهام الغرفة غير محددة بشكل تفصيلي في المرسوم رقم 

حّدد بموجبه 2011\10\10تاريخ 107242العام لقوى األمن الداخلي أمراً برقياً برقم 
:مهام قوى األمن الداخلي فيها كما يلي 

مزودة مراقبة وتوجيه وضبط حركة المرور بصورة دائمة بواسطة كاميرات المراقبة ال•
.بها

لسلكية تلقي المعلومات، اإلفادات، الشكاوى، والمراجعات المرورية بوسائل اإلتصال ا•
والالسلكية من مختلف المصادر الرسمية و األهلية والخاصة ومن مختلف غرف 

.العمليات في األجهزة كافة

رؤسائهم التأّكد من عمل عناصر مفارزالسير وفق خطة السير المكلّفين بها من قبل•
.عبر إيداعها أوراق الخدمات اليومية

معالجة وإدارة كافة األزمات والمهمات المرورية سواء المعتادة منها أو الطارئة •
ظيم المرور بإصدار األوامر المباشرة والتوجيهات الالزمة للقوى العمالنية المكلّفة بتن

.وفق ما تقتضيه كّل حالة

إستثمار المعلومات من أجل إيجاد المعالجات، ووضع الدراسات واقتراح الحلول •
لى الالزمة لتحسين األداء المعتمد في تنظيم حركة المرور وتطوير آليات العمل ع

.الطرق وتوجيه اإلرشادات الالزمة للمواطنين وفقاً لألصول



التطّور التدريجي لمهام غرفة العمليات المشتركة

:تت تشمل تطّورت مهام الغرفة تدريجياّ بحيث بحكم القيام بعملها بحيث با

قلة قمع مخالفات المرور المضبوطة بواسطة كاميرات المراقبة من وقوف مخالف وعر▪

.حركة المرور والقيام بمناورات خطرة و بواسطة كاميرات تجاوز اإلشارات الحمراء

وضع المخططات الالزمة لتنفيذ مشاريع المرور الكبرى بما يحول دون مواجهة ▪

.  أزمات مرورية مع إزدياد عدد المركبات واكتظاظ المدن سنويا  

لبا  على ابداء الرأي المسبق بالمخططات اإلنشائية اإلعمارية بما يضمن عدم تأثيرها س▪

.حركة المرور والسالمة المرورية

.روروضع الدراسات العلمية من اجل تعزيز السالمة المرورية وتفعيل عمل أجهزة الم▪

.إقتراح تحديث برامج دورات تدريب عناصر أجهزة المرور▪

التنسيق مع المؤسسات واإلدارات العامة والجمعيات األهلية والمنظمات الوطنية       ▪
.والدولية لتحسين وضع السالمة المرورية وطنيا  ودوليا  
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النظام المتكامل الشتغال الغرفة
وكاميرات  (220)ترتبط بالغرفة شبكة من إشارات تنظيم المرور الكهربائية

واإلشارات  (VMS )و منّصات الرسائل المتغيّرة الكهربائية  (80)المراقبة

\ Fiber Opticالذكيّة لتحديد سرعات المركبات عبر إمدادات  DSL يتم التحّكم

Optimosمن خالل برنامج معلوماتي يعرف ب بها
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خارطة أالشارات الذكية لتحديد السرعة 

في لبنان

خارطة شبكة اشارات تنظيم المرور في 

بيروت الكبرى



(مثال)خارطة كاميرات مراقبة الحركة المرورية 

وبرنامج مراقبة الحركة المرورية
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(1تابع)النظام المتكامل الشتغال الغرفة 
: لمهندسي الغرفة Optimosيسمج البرنامج المعلوماتي 

❖ ً .التحّكم بإشارات تنظيم المرور لجهة تشغيلها أوتوماتيكيا

. (Cycles )تحديد تواقيتها❖

يابية تأمين إنسجام تواقيت اإلشارات المتتابعة على المحاور بما يؤمن إنس❖
.وتفادي اإلختناقات المرورية(Platooning)المرور

 (Flashing )تجميد اشتغالها مؤقتاً ❖
❖ ً .إيقافها عن العمل كليا

تقييم المقترحات التي يقدمها النظام من خالل تقييمه لحركة المرور❖
.التي يجرها بهدف تحسين المرور(Simulations )والمقاربات 

ت إدراج اإلرشادات الالزمة لمستخدمي الطرق على مدار الساعة على منّصا❖
.( VMS )الرسائل المتغيّرة 

هزة حفظ تسجيالت كاميرات المراقبة واستخراجها وتزويد السلطات واألج❖
.المعنية بها بناء على طلبات رسمية تتقدم بها
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(2تابع)النظام المتكامل الشتغال الغرفة 

14

غرفة 
العمليات 
المشتركة

أجهزة 
السلكية

خط ساخن

1720

رباعي

2700

خطوط 
عسكرية

هواتف 
أرضية

هاتف 
خليوي

وكالة 
الوطنية 
لإلعالم

اإلذاعات 
الوطنية

محطات 
التلفزة

مواقع 
التواصل 
اإلجتماعي

قنوات 

اإلتصاالت 

السلكية 

والالسلكية 

واإلنترنت

تويتر▪

كفايسبو▪

واتساب▪



صور لمواقع التواصل اإلجتماعي
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جدول النشرات اإلذاعية المرورية اليومية باستثناء يومي السبت واألحد
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مالحظات المحطة الساعة MHZالتردد

تكثيف ويمكن

النشرات في 

ئية الحاالت اإلستثنا

طوارىء أمنية أو ) 

طبيعية و خالل 

ة المناسبات الوطني

واإلحتفاالت 

(  والمهمات الرسمية

من خالل نشرات 

 Breakingطارئة 
News  أو من

خالل تعديل جدول 

النشرات وفق 

مقتضيات إدارة 

.المرور

إذاعة صوت لبنان 100.5 – 100.3 7:00

إذاعة الرسالة 89.3 – 89.1 7:10

إذاعة النور 91.7 7:20

OTVتلفزيون  - 7:30

د تلفزيون الجدي
NTV

- 8:30

تلفزيون المنار - 8:33

TLتلفزيون لبنان - 9:10

صوت كل لبنان -

صوت الشعب -

إذاعة لبنان -

Fameإذاعة  -



شبكة التواصل الواسعة التي يسمح بها النظام المتكامل للغرفة
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ألوزارات والمجالس 
ومتعهدي األشغال   

العامة والنقابات

األجهزة األمنية 
والعسكرية

منظمات اإلسعاف  
واإلنقاذ 

المستشفيات ودور 
الرعاية الصحية

وسلئل اإلعالم المرئية 
والمسموعة والمقرؤة

الجمعيات األهلية

المنظمات  والمجالس 
الدولية 

المواطنين



(1)آلية تقسيم العمل المعتمدة في الغرفة

19

شاشات العرض األمامية  وتدار من المهندسين 

S.A. TELVENT Traficoالصف األول من الحواسيب مخصص للشركة المعّدة للبرنامج y Transporte
.لزوم الصيانة والتحديث وتجديد الرخص

عالجاتها وفقاً الصف الثاني من الحواسيب تشغّل من قبل المهندسين للتحكم باإلشارات الضوئية وم

. ألماميةلتقييم تطّور الحركة المرورية وتبنّي مقترحات البرنامج وتشغيل شاشات العرض ا

ل قوى األمن الصف الثالث ويضم حواسيب  واجهزة السلكية والهواتف على اختالفها و تشغّل من قب

ة لضبط للتحكم بكاميرات المراقبة  واإلتصال بالجهات المعنية من رسمية وعسكرية وأمنية ومدني

نوتنسيق الحركة المرورية واإلفادة المعنيين عنها ومعالجة حاالت الطوارىء تحذير المواطني



(2)آلية تقسيم العمل المعتمدة في الغرفة

تقسم الشاشات المخصصة للمهندسين كاآلتي

يتقسم الشاشات المخصصة لقوى األمن الداخلي كاآلت

ويضاف اليها

20

برنامج 
Optimos

محتويات الحاسوب

من برلمج وملفات
كاميرات

40
خرائط

كاميرات

40

دليل هاتف لكافة 

ارقام شبكة 

التواصل

أجهزة السلكية 

مركزية
هواتف أرضية

هواتف عسكرية

خط ساخن

خط خليوي

خط رباعي



صورة توضح آلية تقسيم العمل في الغرفة
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صورة توضح آلية تقسيم العمل في الغرفة
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المستويات األربعة–مخططات العمل في الغرفة 
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المهمات الوطنية الكبرى 
كاالحتفاالت  الوطنية 
وزيارات رؤساء الدول 
وتتم معالجتها وفق 

مخططات وضعت مسبقاً 
بين كافىة األجهزة 
الرسمية والعسكرية 
واألمنية واإلغاثية 
والهيئات والمنظمات 
والمرجعيات الروحية  

ووسائل اإلعالم

والمواطنين وتعّزز 
الغرفة بعناصر من كافة
الجهات المعنيّة بالمهمة

مخططات حاالت 
الطوارىء والكوارث

تتم معالجتها بناء 
لمخططات وضعت 
مسبقاً بالتنسيق مع 

األجهزة المعنية وتضاف 
عناصر تمثل أجهزة 
اإلسعاف واإلغاثة الى 

عديد الغرفة

المخطط الطارىء 
لمعالجة حوادث مرورية 
تتهّدد سالمة  ممستخدمي 
الطريق لجهة التسبّب 
بحوادث متكررة بحيث 
تتطّور في حال فشلت
معالجتها بالسرعة 
الالزمة وبالشكل 

الصحيح الى كوارث 
مرورية

مخطط تنظيم الحركة  
اليومية المرورية 
اإلعتيادية لمنع 

اإلختناقات  وتأمين 
إنسيلبية المرور سيما 
خالل أوقات الذروة 
المعتادة و لتفادي وقوع 
الحوادث المرورية



اآللية المعتمدة النتقاء فريق عمل الغرفة

دارة تعمد هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات الى التعاقد مع شركات متخصصة إل
- TELVENT: الجانب الهندسي في الغرفة مثل  IBI Group – Team International 

–DUNCAN - NEAD (10 مناوبين يومياً 8مهندسين بمعدل 12الى)

:فيما تعمد قوى األمن الداخلي الى انتقاء عناصرها وفقاً لمعايير أهمها 

ارز أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة من عناصر المرور في غرف عملياتها ومف-
.السير فيها سيما مفارز سير بيروت والجديدة وبعبدا وجونيه

ارج أن يكونوا ممن تابعوا دورات تخصصية أو تأهيلية في مجال المرور داخل أو خ-
.البالد

.أن يكونوا راغبين بالعمل في غرفة العمليات المشتركة-

زين على أما بالنسبة للضباط فيفضل باإلضافة للمؤهالت المذكورة أن يكونوا حائ-
.ماستر إدارة السالمة المرورية من الجامعة اليسوعية وشركة رينو الفرنسية

(ضباط 8الى 6سابقا   (عنصراً 21حالياً يستخدم في الغرفة ضابطين و 

.مناوبين يومياً وفق الحاجة5الى 3تستخدم العناصر المناوبة حالياً بمعدل 

عنصراً 11: مجموع عديد قلم المركز 

عنصراً  34: المجموع العام لعديد المركز 
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تطوير معارف وقدرات مهندسي الغرفة

Telventتّم تطوير خبرات المهندسين في الغرفة من قبل شركة 
Trafico y Transporte من خالل  دورات تدريبية وبإشراف من

ري مجلس اإلنماء واإلعمار في سياق تنفيذ مشروع النقل الحض
:لبيروت تذكر منها 

- BTCS Operation Course at Beirut/Basic Level.

- BTCS Operation Course at Beirut/Intermediate 
Level.

- BTCS Operation Course at Beirut/Advanced 
Level.

نامج التحّكم وقد تعلّموا من خاللها كيفية تشغيل واستثمار قدرات بر
.بشكل كاملOptimosبشبكة اإلشارات الضوئية 
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تطوير معارف وقدرات عناصر قوى األمن في الغرفة

Civipolتّم تطوير خبرات العناصرمن قبل مؤسستي   et La Police 
de Paris من من خالل  دورات تدريبية في بيروت و باريس وبإشراف

بيروت مجلس اإلنماء واإلعمار في سياق تنفيذ مشروع النقل الحضري ل
:نذكر منها 

ق دورة تمهيدية حول تنظيم المرور و تطبيق القانون و التحقي-
(لبنان. )بحوادث المرور

ف دورة تخصصية في كيفية القيام بالمهمات المرورية في غر-
(لبنان.)العمليات

ة في دورة تخصصية ميدانية حول كيفية القيام بالمهمات المروري-
(سافرن.)غرف العمليات المرورية وفي مفارز المرور في باريس

دورة تخصصية حول إعداد اإلحصاءات المرورية باستخدام -
– Excelبرنامجي  Oracle.
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أبرز الدراسات العالمية واإلقليمية التي شاركت بإعدادها 

الغرفة
دراسات شاركت الغرفة المنظمات الدولية واإلقليمية في وضع العديد من التقارير وال

ات و ذات الطابع الدولي واإلقليمي  من خالل تولي رئاستها مهمة  تنسيق أعمال اإلدار
:الهيئات المعنية و أهمها 

(  منظمة الصحة العالمية)2012خارطة طريق مستقبلية للبنان ❖

منظمة ) 2015و 2013التقريرين الشاملين الثاني والثالث للسالمة على الطرق ❖
(الصحة العالمية 

ي دول اللجنة األوروبية لتعزيز السالمة المرورية ف\مشاريع اإلتحاد األوروبي ❖
2014Euromed–2012البحر المتوسط وشمالي أفريقيا  Road 

Safety\MENA( الشراكة العالمية للسالمة المروريةGRSP  )

التي إقتراح مواضيع المؤتمرات المرورية السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب❖
.يهاتعقد في الدول العربية وتحضير عروض الوفود اللبنانية المشاركة ف

تولي عضوية الهيئات العلمية لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية خالل❖
.المؤتمرات المرورية

.عنيةتوفير اإلحصاءات اليومية والشهرية والسنوية لحوادث المرور للجهات الم❖
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نرجو أن يكون هذا العرض قد حقق المأمول 

منه 

شكراً الستماعكم

ة وندعو لكم بالتوفيق في تطبيق النظم المتقدم

إلدارة المرور في المدن الفلسطينية الصديقة 

أهالً وسهالً بكم
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