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مخّطط العرض
لبنانفيالمرورّيةالسالمةواقع-أوًل 
وصالحّياتهأعضاؤهالمرورّية،للسالمةالوطنيالمجلس-ثانًيا
ومهّماتهاأعضاؤهاالمرورّية،للسالمةالوطنّيةاللجنة-ثالثًا
وهيكلّيتهامهّماتهاالسّر،أمانة-رابًعا

التنظيمّيةاإلنجازاتبعض–خامًسا
العملّيةاإلنجازاتبعض–سادًسا
القريبللمدىالعملخّطة-سابًعا



واقع السالمة المرورّية في لبنان-أوًلا 



صدامات المرور في لبنان تطور وفيّات . 1
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من الفئة العمرية ما 

29-15بين  

غرفة العمليات المشتركة-المديرية العامة لقوى األمن الداخلي : المصدر 4

األرقام  المذكورة

غير دقيقة؛ لكنها 

تمثل النمط

.الفعلي للمنحنى



(أ)الواقع التنظيمي . 2
(:1)الحكومّية المعنّية بالمرور والسالمة المرورّية الجهات تعّدد 
:هيئة إدارة السير والمركبات واآللّيات➢

تسجيل المركبات وتأمين صالحّيتها للسير➢
اإلشراف على مكاتب تعليم السوق ومنح رخص القيادة➢
إدارة مركز التحّكم المروري➢

:قوى األمن الداخلي➢
تنظيم حركة المرور➢
قمع المخالفات➢

:وزارة األشغال العاّمة والنقل➢
إنشاء الطرق وصيانتها➢
تنظيم النقل العام لألشخاص والبضائع➢

مجلس اإلنماء واإلعمار➢
تخطيط الطرق➢
إنشاء الطرق والجسور واألنفاق➢



(أ)الواقع التنظيمي . 2
(2)الحكومّية المعنّية بالمرور والسالمة المرورّية الجهات تعّدد 
:جهات أخرى➢

مؤّسسة المقاييس والمواصفات➢
لجنة الرقابة على شركات الضمان➢
جهات متعّددة معنّية بإدارة سالمة نقل المواد الخطرة➢
وزارة العدل ومحاكم السير➢
وزارة التربية والتعليم العالي➢
البلدّيات➢
ّيةالجهات المعنّية باإلنقاذ واإلسعاف ومعالجة ضحايا الصدامات المرور ➢
.إلخ➢



(ب)الواقع التنظيمي . 2
رور تضارب الصالحّيات في ما بين الجهات الحكومّية المعنّية بالم

:والسالمة المرورّية
صيانة الطرق➢
تجهيز الطرق بمتطّلبات السالمة المرورّية➢
المرورتنظيم حركة ➢
إدارة السجّل المروري للسائقين➢
التوعية على السالمة المرورّية➢
إحصاءات الصدامات المرورّية➢
.إلخ➢



(ج)الواقع التنظيمي . 2
المة غياب آلّيات التنسيق في ما بين الجهات المعنّية بالمرور والس

:المرورّية
صدامات إدارة األزمات المرورّية ومواقع ال: الستثناء الجدير بالتنويه➢

بين هيئة المرورّية في بيروت الكبرى من خالل مركز التحّكم المروري
إدارة السير وقوى األمن الداخلي



بعض نتائج الواقع التنظيمي. 3

.فّعالة تعنى بالسالمة المروريةوجود هيئة قيادية عدم ➢

قتصاديًّّا الصدامات المرورية وتداعياتها إمنللحدّ والسياسات غياب الخطط اإلستراتيجية ➢

.واجتماعيًّّا

ّل من من دون اعتماد خطة منهجية فّعالة سواء في كتطبيق قانون السير بشكل موسمي ➢

.  المؤّسسات المعنّية أم على صعيد الوزارات والحكومة ككلّ 

.تزايد عدد الصدامات المرورية المميتة➢

الجهات للتنسيق بين مختلفبنظم معلومات السالمة المرورية متخّصص وجود مرصد عدم ➢

في مجال ايرًّ كبانقصًّ الصادرة عن مختلف المؤّسسات المعنيّة، مّما خلق بياناتالوحيدوت

.مروريةسالمة التحسين الالسياسات ووعدم القدرة على رسم الموثوقة والدقيقة المعلومات 



المجلس الوطني للسالمة المرورّية–ثانياا 



أعضاء المجلس. 1

أعضاؤه

ي حال رئيس الحكومة أو نائبه ف: رئيس المجلس•
غيابه

وزير الداخلية والبلدّيات•
وزير األشغال العامة والنقل•
وزير التربية والتعليم العالي•
وزير العدل•

روريةيتبع للمجلس اللجنة الوطنية للسالمة الم•
برئاسة وزير الداخلية والبلدّيات

أمانة 
السر

الذي دخل حّيز 2012/243أنشئ بموجب القانون •
2015ابريل /التنفيذ في نيسان



:والتنظيمّيةالتشريعّيةواألطرواإلشرافالعاّمةالسياساتمجال.أ
.تطبيقهاعلىوالسهرالمرورّيةللسالمةالعاّمةالسياسةرسم➢
.عملهامراقبةو السيربشؤونتعنىالتيوالخاّصةالعاّمةالمؤّسساتعلىاإلشراف➢
.السيرقانونتطويرعلىالعمل➢
.هبالمنوطةواألنظمةالمراسيممشاريعاقتراح➢
بمختلفالمرورّيةمةبالسالالمتعّلقةوالتنظيمّيةالتشريعّيةالنصوصفيالرأيإبداء➢

.أوجهها

صالحّيات المجلس. 2



.  متحاناتهاوامن خالل تنظيم مختلف أوجه تعليم القيادة ضمان األهلية لقيادة المركبات اآللّية . ب
:المرورّية؛ ومن ذلكاإلشراف على مختلف األمور التي تعنى بالسالمة . ج

.النقاطتحديد دقائق تطبيق نظام ➢
.وتطبيقاتهاتحديد شروط الكشف الفّني على المركبات ➢
.السيرتحديد مناهج مباريات الكفاءة لخبراء حوادث ➢
.بهاأيًّا تكن الجهة التي تقوم اإلعالمّية وأنشطة التوعية تنظيم الحمالت ➢

:مجال التعاون الوطني والدولي الخاّص بالسالمة المرورّية. د

.التعاونإّتفاقّيات ➢

.والهباتقبول المساعدات ➢

.والدولّيةإنتداب من يمّثل لبنان في المحافل العربّية ➢

صالحّيات المجلس. 2



:المجال اإلداري. ه
.السنوّيةإقرار خّطة العمل ➢
.الميزانّية الخاّصة بالمجلسإقرار مشروع ➢
.العملتشكيل لجان ➢
.  سنوياصدار تقرير ➢
.أخرىمهّمات إدارّية ➢

صالحّيات المجلس. 2



.بهخاّصين داخلي ونظام عاملين نظام . أ
.رئيسهأو كلما دعت الحاجة بدعوة من أشهر 3مرة كل يجتمع . ب
.توجه أمانة السر الدعوات إلى اجتماع المجلس. ج
.مناسبةالتي يراها بالخبرات يستعين . د
ة المرورية أو أمانة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للسالمتنفيذية وفرعية يشّكل لجاًنا . ه

.السرّ 
.الوزراءإطار ميزانّية رئاسة مجلس في به خاّصة له ميزانّية . و

آلّيات عمل المجلس. 3



اللجنة الوطنّية للسالمة المرورّية–ثالثاا 



مدير عام هيئة إدارة السير واآلليات 1.

.والمركبات

.مدير عام النقل البري والبحري2.

.مدير عام الطرق والمباني3.

.مدير عام التعليم المهني والتقني4.

.مدير عام وزارة السياحة5.

قاض متخصص في شؤون السير يمثل 6.

.وزارة العدل

ضابط متخصص بشؤون السير يمثل 7.

.المديرية العامة لقوى األمن الداخلي

ممثل عن مجلس اإلنماء واإلعمار متخصص 8.

.بهندسة المرور

.رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان9.

المروريةالوطنية للسالمة أعضاء اللجنة . 1
يرأسها وزير الداخلية

ممثل عن نقابتي المهندسين 1.
.متخصص بهندسة المرور

.البريرئيس إتحاد النقل 2.

.رئيس نقابة مدارس السوق3.

.رئيس نقابة خبراء السير4.

.جمعية شركات التأمينرئيس 5.

ت رئيس جمعية مستوردي السيارا6.
.في لبنان

ن 7. عن الجمعيات األهليةممثِّالا

المعنية بالسالمة المرورية، 
.يختارهما رئيس اللجنة

أعضاء من المجتمع المدنيأعضاؤها الرسمّيون 

أمانة السر

تجتمع اللجنة مرة في الشهرعلى األقل



على بل طرحها قأمانة السّر عمل وبخطط بمختلف األمور التشريعّية والتنظيمّية إبداء الرأي •
.المجلس

.اآللّيةالتدابير الالزمة لضمان األهلّية لقيادة المركبات قتراحا•
.المرورّيةالتدابير اآليلة إلى تعزيز السالمة اقتراح•
عيد السالمة عن ما تّم تحقيقه على صالتقرير السنوي ومنها التقارير إلى المجلس رفع •

.المرورية الذي تعّده أمانة السرّ 

المروريةالوطنية للسالمة مهّمات اللجنة . 2



مة أمانة سّر المجلس الوطني واللجنة الوطنّية للسال–رابعاا 
المرورّية



.واللجنةباجتماعات المجلس األمور المتعّلقة إدارة . أ
.يعتمدهاالتيالسياساتتطبيقعلىوالسهرالمجلسقراراتمتابعة.ب
بشؤوننّيينالمعوسائروالبلدّياتوالخاّصةالعاّمةوالمؤّسساتاإلداراتمعوالتعاونالتنسيق.ج

.أهدافهوتحقيقالمجلسسياساتتطبيقأجلمنالمرورّيةوالسالمةالسير

المرورّيةمةوالسالالسيربشؤونتعنىالتيوالخاّصةالعاّمةواإلداراتالمؤّسساتأعمالمتابعة.د

.المجلسإلىلرفعهاحولهاالتقاريروتحضير

ديموتقالعاّمةالطرقاتعلىالسوداءوالنقاطالمرورحوادثحولاالحصاءاتواستثماردراسة.ه

.ةالُمرضيغيراألوضاعلتصحيحالمقترحات

وتقديم،المرورّيةالصداماتعنالناتجةالطرقاتعلىالعاّمةباألمالكالالحقةاألضرارتحديد.و

.العاّمةالسالمةعلىحفاًظالمعالجتهاالمقترحات

مهّمات أمانة السر. 1



.المرورّيةالالزمة لتعزيز التنّقل اآلمن والسالمة القيام بالدراسات واألبحاث . ز

.همابالمنوطةالقراراتواللجنةالمجلسلّتخاذالالزمةوالمقترحاتالتقاريرمختلفإعداد.ح
نىتعمحّددةمسائلحولدولّيةأوإقليمّيةأووطنّيةعملورشأوندواتأومؤتمراتإقامة.ط

.المرورّيةبالسالمة

.ومعالجتهاالمجلسإلىالواردةواالقتراحاتالشكاوىتلّقي.ي

.الدورّيةوغيرالدورّيةالتقنّيةوالمنشوراتالتقاريرإصدار.ك

.المرورّيةبالسالمةالخاصّ التواصلمخّططوتنفيذصياغة.ل

.ّيةالمرورالسالمةميدانفيتحقيقهتمّ عّماالسنويوالتقريرالدورّيةالتقاريرإعداد.م

مهّمات أمانة السر. 1



هيكلّية أمانة السر. 2
       

 أمانة سّر المجلس الوطني للسالمة المرورّية هيكلّية
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 ( متابعة  عدد الو 
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 مستشار قانوني
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 محّرر كاتب مسؤول شؤون الموّظفين م مور خدمات

 مساعد إداري

 حاجب
 مس ول محاسبة ومشتريات

 إداريمساعد  مراقب عقد الن قة

 ملحق إعالمي
 

 مساعد إداري

 مساعد إداري

 مدخل معلومات
 



اإلنجازات التنظيمّية–خامساا 



اإلنجازات التنظيمية: الخامسال صل 

.للمجلس واللجنة وأمانة السّر واعتماده من المجلسالنظام الداخلي صياغة 1.

.في المجلس واعتماده من المجلسنظام العاملين صياغة 2.

.ألمانة السّر واعتمادها من المجلسهيكلّية إدارّية صياغة 3.

إقرار نظام للمجلس بانتظارالنظام المالي ليشّكل قانون المحاسبة العمومّيةاعتماد 4.
.مالي خاّص بالمجلس

.المجلس النيابيللمجلس واعتمادها من ميزانّيةوضع 5.

ن السير وعقد في ما يخّص تطبيق قانو مسؤولّيات مختلف اإلدارات الحكومّية تحديد 6.
مّية اجتماعات دورّية مع معظم هذه اإلدارات لتمهيد تحضير النصوص التنظي

.الالزمةوالتطبيقّية 



اإلنجازات العملّية–سادساا 



(1)المنجزة عن المشاريع أمثلة . 1

المرورّيةالسالمةعلىتوعيةحمالتتنظيم✓



(2)عن المشاريع المنجزة أمثلة . 1

.والبلدّياتالمدارسفيالمرورّيةالسالمةتعزيزمشاريعإلطالقمؤتمراتتنظيم✓



((3)عن المشاريع المنجزة أمثلة . 1

.برىالكبيروتفيالمرورّيةالسالمةوتعزيزالمرورلتحسينمخّططوضعفيالمشاركة✓

.العاليوالتعليمالتربيةوزارةلصالحالمدرسيالنقللتنظيمشروطودفترمعاييرصياغة✓

تعنىتيالوالدولّيةواإلقليمّيةالوطنّيةوالندواتالمؤتمراتمنكبيرةمجموعةفيالمشاركة✓

.المرورّيةبالسالمة



(1)عن المشاريع الجارية أمثلة . 2

السّتةمحاورالعلىبناءالمرورّيةللسالمةوطنّيةاستراتيجّيةلمشروعالعاّمةالخطوطصياغة➢

:اآلتية

أماًناأكثرطرقأجلمن➢

أماًناأكثرمركباتأجلمن➢

:خاللمنأماًناأكثرمروريسلوكأجلمن➢

المرورّيةالسالمةعلىالتربية➢

اآلمنةالقيادةتعليم➢

المخالفاتردع➢

فعالّيةأكثرالمرورّيةالصداماتبضحاياعنايةأجلمن➢

المرورّيةالسالمةسبيلفيوالتوعيةاإلعالم➢



(2)عن المشاريع الجارية أمثلة . 2

بشأنمناطقالمختلففياألهلّيةوالجمعّياتوالمدارسالبلدّياتمنكبيرةمجموعةمعالتعاون➢
الدينحسامةثانويّ ؛.إلخشحرور؛واديالميناء؛طرابلس؛بقسطا؛زحله؛:المرورّيةالسالمةتعزيز

معبلداتمانيث؛.إلخاألرثوذكسّية؛الوطنّيةالثانوّيةالفيحاء،روضةمرجعيون؛مدارسالحريري؛
.إلخلميناء؛واطرابلسفيوايسوشيالجمعّيةالهرمل؛بعلبكفيوالتدريبالدراساتجمعّية



(3)عن المشاريع الجارية أمثلة . 2

.اآلليةالمركباتقيادةلتعليموعملينظريمنهاجمسودةإعداد➢
.المركباتقيادةلتعليممدارسإلىالسوقتعليممكاتبلتحويلشروطدفترصياغة➢



(4)عن المشاريع الجارية أمثلة . 2

.ومحيطهاالمدارسفيالمروريةالسالمةلتعزيزاالنمائيالمتحدةاألممبرنامجمعمشروع➢



(5)عن المشاريع الجارية أمثلة . 2

تحليل 
المعلومات

تخزين 
المعلومات

نقل 
المعلومات

جمع 
المعلومات

.لبنانفيالمروريةالصداماتمعلوماتنظمتطوير➢

.2015و2014لعاميلبنانفيالمروريةالصداماتحولالوطنيالتقريرتحضير➢
.بيروتمدينةفيالمروريةالصداماتحولجغرافيمعلوماتنظامتطوير➢



خطة العمل للمدى القريب–سابعاا 



ا السّتة بهدف بمحاورهوضع الستراتيجة الوطنية للسالمة المرورّية تكوين فرق العمل اآليلة إلى ➢
.2020بحلول العام % 30خفض عدد ضحايا الصدامات المرورية بنسبة 

ي في ما من خالل تطوير مناهج التدريب في معهد قوى األمن الداخلتعزيز قدرات القوى األمنية ➢
عالمّية في هذين والتحقيق في الصدامات المرورية، بناء على الخبرات التطبيق قانون السير يخّص 

.المجالين، واستكمال البحث في سبل إنشاء وحدة المرور
تطبيق قانون في المدن والبلدات الكبرى على تنظيم حركة المرور و تعزيز قدرات الشرطة البلدّية ➢

.السير
اآليلة إلى منح يقية والتطبالنظرية اإلمتحاناتفي والتشّدد وتغيير المناهج تعليم القيادة تنظيم مدارس ➢

.القيادةرخص 

.وضع آلية لتطبيق نظام نقاط رخص السوقالعمل مع الجهات المعنّية لتسريع ➢



ّية حول السالمة المرورّية لتأهيل لبنان للدخول في قاعدة المعلومات العالمتطوير نظام معلومات ➢

وتمكين رتباء ( OECD)الصدامات المرورّية التي ترعاها منظّمة التعاون والتنمية االقتصادّية 

.رتحقيق الصدامات المرورّية وسائر المعنّيين من االستجابة لمتطلّبات النظام المطوّ 

الجهات مع مختلفمتابعة خّطة تحسين السير وتعزيز السالمة المرورّية في بيروت الكبرى➢

والبلدات المعنّية المعنّية، والسّيما مجلس بلدّية بيروت ومحافظ المدينة والمجالس البلدّية في المدن

.من أجل التوّصل إلى نتائج ملموسة

.الحالّيين واعتماده والبدء بتنفيذهكفايات خبراء حوادث السير تطوير صياغة منهاج ➢

.مادّيةالواألضرار تطوير الضمان اإللزامي ضد اإلصابات الجسدّية لالعمل مع الجهات المعنّية ➢

.دى المنظوروخطة وطنّية لتأمين االلتزام بهذه المعايير في الماعتماد معايير سالمة النقل المدرسي ➢



بيل تعزيز في ساألهلّية وتكثيفه التعاون مع البلدّيات والمدارس والجامعات والجمعّيات مأسسة ➢

.السالمة المرورّية وتوسيع رقعة انتشار هذا التعاون ليشمل مختلف المناطق

ألهداف المستعّدة لمساندة أمانة سّر المجلس في تحقيق امأسسة التعاون مع الجهات الخارجّية ➢

ي، وبرنامج الوطنّية والمحلّية للسالمة المرورّية؛ ومن هذه الجهات البنك الدولي، واالّتحاد األوروب

، CODATUي، و األمم المّتحدة اإلنمائي، والوكالة الفرنسّية للتنمية، ومختبر أبحاث النقل البريطان

.وسلطات إقليمّية فرنسّية عديدة

الخاّصة بهذا على السالمة المرورّية بناء على مبادئ االستراتيجّيةاإلعالم والتوعية تنظيم حمالت ➢

.المجال

.األسباب الموجبةمع قانون السير تطوير صياغة المقترحات ل➢



شكراا على استماعكم


