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نیة نیة ییلمساحات المدلمساحات المدااتنظیم تنظیم دور التنقل السلس في دور التنقل السلس في 

Towards Sustainable Mobility

نسبة حوادث السیر عند األطفال في 
بیروت متدنیة
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السیاق اللبناني 
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 الحوادث لھذه سنویة زیادة     المروریة السالمة شروط تدھور
.الممیتة

 المشاریع في )...الھوائیة الدراجات المشاة،( السلس التنقل تجاھل
)نادرة استثناءات مع( الحضریة

األنماط بین للتعایش مشجع غیر )المستخدمین لمختلف( العام السلوك

  العام النقل لوسائط الخجولة المساھمة

السیاق اللبناني
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 القائمة التجھیزات من قلیل عدد نجاح
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مدینة بیروت–الثابتة  وائقالع
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أرصفة مدینة بیروت 
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  الحالیة التجھیزات ندرة
 )الھوائیة الدراجات مع مختلطة للمشاة جیدة تجھیزات ضمن ( سولیدیر منطقة –المدینة وسط خارج

: وجود العدید من العقبات على الطرقات: المشاة §
ü غیر متواصلةآمنة وغیر كافیة، غیر ممرات المشاة
üالعشوائي للسیارات والدراجات اآللیة على األرصفة وقوفال
ü ًسم 30–25( علو الرصیف مرتفع جدا(

العام التشخیص

  الحالیة التجھیزات ندرة
الخلل المتعلق بحركة المشاة §
ü واحد بإتجاهممرات –اإلشارات الضوئیة –توقف ( مخالفة قواعد قانون السیر(

ü المركباتلمشاة من قبل اعدم مراعاة

üاألمان حول مداخل المدارس  إنعدام

üانخفاض ملحوظ لمساھمة النقل المشترك

üسیارات التاكسي والسرفیس ة لمحدود حصة

العام  التشخیص
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  السلس التنقل إمكانیات

العام التشخیص

ü المساحات المتوفرة

üالمناطق المستقطبة

ü المناطق التراثیة

ü الطرقات الداخلیة

üوالجامعات المدارس  
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  السلس التنقل إمكانیات
ü المساحات المتوفرة

üالمناطق المستقطبة

ü المناطق التراثیة

ü الطرقات الداخلیة

üوالجامعات المدارس  

üاستعداد المستخدمین لتغییر النمط
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السیر على األقدام  قبول

Avis Conditionné -
مشروط

Non - كال 

Oui   - نعم

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Aménagement 
des routes

Sécurité Habitude et 
comportement

Interaction 
vélo/piéton

Météo ou 
Relief

تصنیف الحواجز حسب أھمیتھا   التنقل الستخدام كبیر قبول
  السلس
 العقبات من العدید وجود
 لتشجیع إزالتھا یجب التي

.المواطنین

التنقل السلس  التجاوب مع

اإلنجازات
السلس التنقل مشروع ضمن من فنیة معاییر

GRSPلـ الرائد المشروع
üاستمارات حوادث السیر وإدخال المعلومات

واالستقرار األمن إحالل مشروع
üدورات تدریبیة للمدربین

üالمساھمة في حمالت التوعیة
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أمثلة على التجھیزات
 السیر للمشاة یسمح :التالقي منطقة

 التوقف، عدم شرط الطریق على
  بـ للسیارة القصوى السرعة وتحدید

ساعة /كلم 20

 السیارة سرعة تخفیض : 30 منطقة
 لتسھیل ساعة/كلم 30 األقصى للحد

 الدراجات ومستخدمي المشاة عبور
.الھوائیة
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لتخفیف السرعة  مطبات14

لتخفیف السرعة  مطبات

أمثلة على التجھیزات
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مدرسة - التنبیھ لوحة

السرعة تحدید لوحة

دائم بشكل السیر قانون تطبیق

15

أمثلة على التجھیزات

أمثلة عن المعاییر الفنیة
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التوجھات اإلستراتیجیة 
.وترابطھا السلسة للمسارات الجغرافیة اإلستمراریة

ة وللمساحات للطرقات حضري تصنیف إعادة  نمط كلّ  إلعطاء العامّ
.حقھ

.القائمة بالتجھیزات السلسة المسارات ربط

              ،)الطرقات تولدھا التي العوائق( نيیالمد الفصل من الحدّ 
.إلغاءه بل ال
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رؤیة شاملة
 –العام لقالن ( مختلفة لمشاریع مستدامة شاملة مدینیة رؤیة بناء

 –األنماط متعددة محطات –الباصات شبكة –السیارات مواقف
 )الطرقات

  العشوائیة من للحد العمراني التطور تنظیم

 تطویر أھداف االعتبار بعین تأخذ التي المقترحة عملال طةخ تنفیذ
السلس التنقل لتحفیز المناسبة الظروف
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شارع فردان 
محور رئیسي 

شارع عمر بن الخطاب 
طریق داخلي 
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شارع الجزائر 
محور رئیسي 

الكورنیش 
جادة –الكورنیش 
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النھر –شارع أرمینیا 
محور رئیسي 

 بلسشارع 
محور رئیسي 
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 الحمراءشارع 
رئیسي  شارع
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!ُشْكراً 


