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نظام معلومات حوادث الطرق
ي لسالمة 

المروربالمرصد الوطن 

سڨي  محّمد أمي   رئيسالمهندس:تقديم
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  المرصد تقديم1.
المرورلسالمةالوطن 

:الطرقحوادثمعلوماتنظام2.
الحاليةالمنظومة•
التطويروآفاقالحاليةالمشاري    ع•

ضالعر مخطط

22



نظام معلومات حوادث الطرق

المنظومة الحالية 

33



ي لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور
المرصد الوطن 

4

إداريةصبغةذاتعموميةمؤسسةأحدثت األوللفصلا•
اسمعليها قأطلالمال  وباالستقاللالمدنيةبالشخصيةتتمتع

ي المرصد "
اتوالدراسوالتوثيقوالتكوينلإلعالمالوطن 

."المرورسالمةحول

افالمؤسسةهذهتخضع• انيتها مي   وتلحقالداخليةوزير إلشر
انيةترتيبيا  .اصمةالعبتونسمقرها ويكونالدولة،بمي  

  المؤرخ2666عدداألمر 
 
2003ديسمي  29ف



دولياو وطنيا بهالمتعلقةوالمعطياتالمعلوماتوجمعالمرور سالمةواقعرصد1.
  معلوماتقواعدأوبنوكإرساءووتوثيقهاتحليلها و 

 
الغرضف

  الو الصعيد عىلالمروريةالسالمةواقعلتقييموالدراساتالبحوثإنجاز2.
طن 

افو المستقبليةآفاقها استشر

المروريةالسالمةمجالتهموظرفيةدوريةمنشوراتإصدار3.

  المتدخلةالجهاتمختلفمعالتعاون4.
 
المرورسالمةمجالف

امجتصّور5. احو المروربسالمةللنهوضالهادفةوالسياساتالير جراءاتال اقير
اتيجياتتطويروالمالئمةالوقائية والتحسيساالتصالإسير

ذاتظاهراتوالتالدراسيةواألّيامالملتقياتوإقامةوتكوينتدريبندواتتنظيم6.
.العالقة

  لسالمة المرور
مه   ام المرصد الوطن 

  2666األمر عدد 
2003ديسمي  29المؤرخ ف 
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المهمة
وتصنيفها،المصادر مختلفمنوالوثائقوالبياناتالمعطياتتجميع•

ي رقمي معطياتبنكإعداد •
 
المرورية،السالمةحولوجغراف

المرور،سالمةحولدوريةتقاريرانجاز•

المهمةتنفيذ وسائل
  (الفرعيةإدارة)لمعطياتامكتببها يقومالمهامهذه

:ه  قسماثالثمنحاليا تتكونالنر

والتخزينالجمعقسم•

والتحليلاالستغاللقسم•

الرقميةالجغرفةقسم•

(ادارة الفرعية)مكتب المعطيات



المرصــــــــــد الوطــــــــــــنــــي لســــــــــــالمة المــــــــرور

7

نقاط ووقوع الحوادث

المروريةالدوريات األمنية  

المعاينة الميدانية للحوادث

البيانات 
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(ادارة الفرعية)مكتب المعطيات 

العروض اليوميةتقرير 
مراسالت+ لحوادث الطرق 
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االدارة العامة 
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(وزارة الداخلية)
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المحاض  
تواالستبيانا

2

الحوادثالتحري حول مالبسات 

تدفق البيانات الواردة



  المعطيات،مكتبإلالموجهةالمختلفةالوثائق
نظاموكولبروتمنجزًءا تعد والنر

:ه  المعلومات

حول حوادث المرورتدفق البيانات الواردة 

مصدر البيانات

المراسالت الحينية-1

استمارات  تحليل الحوادث -4

.الجسدية

ةالعروض اليوميتقارير -2
لحوادث الطرق

ي حوادث الطرق-3
 
محاض  البحث ف

الوقت

12

تاريــــخ 
ووقوع 
الحادث

متأخرة حينية

8

يوما15انطالقا من من يوم اىل يومان
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عملية تسجيل البيانات

99



تقارير العرض اليومي لحوادث الطرق-2; الرسائل -1

(ادارة الفرعية)مكتب المعطيات 

1 2

3 4

يل البيانات تطبيقات تي  

المحاض   االستمارات ;
12

10
10



المراسالت الحينية-1العرض الصباحي  1

مصدر المعلومات

حالة اليوم
المراسالت الحينية-1
تقارير العرض اليومي لحوادث الطرق-2

ي حوادث الطرق-1
 
محاض  البحث ف التحقق من المحاض   3

استمارات  تحليل الحوادث الجسدية-1
ي حوادث الطرق-2

 
محاض  البحث ف

معطيات الحوادث
4

11

اسم التطبيق

2



البيانات الرئيسية 
الخاصة بالحوادث

12

ةالمراسالت الحيني
تقارير العروض
اليومي لحوادث 

الطرق

العرض"تطبيق 
"الصباحي 

المعالجة بداية 
الرقمية للمعلومات

1

2

محاض  البحث 
ي حوادث 

 
ف

الطرق

استمارات  
تحليل 

الحوادث 
الجسدية

الالزمةالبيانات
معّمقتحليللل

للحوادث

التحقق"تطبيق 
"المحاض  من 

الواردة و بي   البيانات الربط 
رةوالبيانات المتأخحينيا 

حالة "تطبيق 
"اليوم

البياناتتكملة-1
البيان            اتة مزامن            -2

الخاص             ةتل             كم             ع
األخرىبالمؤسسات

معطيات "تطبيق 
"الحوادث
يل المعطيات  تي  

الدقيقة عن الحوادث

  المعلومات 
الواردة بشكل حين 

متأخرالواردة بشكل المعلومات 



Bureaux d'études

1313

الهياكل الحكومية  
والخاصة

يةالتقارير االحصائ

مكاتب الدارسات

البحوث والدراسات  
العلمية

ل موقع الواب والشبكات التواص
االجتماع  

وسائل االعالم المكتوبة 
والمسموعة والمرئي ة

  
المجتمع المدن 



؟
االسباب وسائل النقل

المكانالزمان

  
  والمكان 

االطار الزمان 

السائق

الراكب

جل المير

األطراف المساهمة

ها يتمالحوادثعنالمتوفرةالمعطيات عىلةحينيبطريقةنشر
بالمرصدالخاصالوابموقع

onsr.nat.tn
  ركن احصائيات حوادث المرور

ف 



اد بإع   دسنةكلالمرصد يقوم
يةالكلومير النق   اطعنملف   ات
  المرقمةالطرقاتعىل

النر
يتمالحوادثبها تتكرر 

وزارةلمصالحتوجيهها 
  المختصةالت  ج هي  ز 

تولتالنر
.اومعالجتهالنقاطهذهدراسة

ملفات النقاط السوداء



وادثححولاإلحصائيةالمعطياتبتوفي  المرصد يقوم
منجزةالالدراساتإلثراءسواءالدراساتلمكاتبالطرقات

  الستغاللها او 
 
الطرقيةتحتيةالالبنيةوتطوير تهيئةاطار ف

مكاتب الدراسات



البحوث والدراسات  العلمية

لبةالطبتأطي  المرصد يقوم
المؤسساتمختلفمن

كللهمويوفر الجامعية،
  اإلحصائيةالمعطيات

النر
  يحتاجونها 

 
بحوثهمف

العلمية



ستخدم
ُ
جيهلتو الحصائيةالبياناتت

دفةالمستهالفئاتنحو التوعيةحمالت
للحوادثالرئيسيةواألسباب

والتوعيةاالتصال

1818



المشاريــــع الحالية وآفاق التطوير

1919



وعنا أربــع مراحل تؤدي إىل التأثي  عىل سالمة الطرق :يتناول مشر

وع تحسي   البيانات المتعلقة بالسالمة عىل الطرق مشر

20

اتيجيات . 4 اسير
وخطط عمل 
مبنية عىل نتائج 

التحليل

جمع البيانات. 1

تحليل البيانات وتطوير . 3
السياسات المرورية

نقل البيانات وتخزينها. 2



:الجديدالمنظومة

اتمنواسعةمجموعةتشملسوف• .المتغي 

ههذلكلوالجغرافيةالرقميةالبياناتتحديد سيتم•

ات التدابي  و اإلجراءاتفعاليةعىلاالستداللبهدفالمتغي 

لفةمختمحاورعىلالطرقعىلالسالمةلتحسي   المتخذة

جمع البيانات. 1

21



نقل البيانات وتخزينها. 2

:بتوفي  المأمولةالمنظومةستسمح
.فيهاالترصفواحكامالبياناتتدفقطريقةفوريةرؤية
  المعلوماتحفظ

 
ةالمرصد بياناتقاعدةف مواقعمنمباشر

المعلوماتفقدانمخاطر منكبي  بشكلسيقللمما الحوادث،
  الثقةمنمزيدا ويضمن

 
.بالحوادثالمتصلةالتحقيقاتف

  المسجلةوالبياناتالمرصد بياناتبي   المواءمةتسهيل
 
قواعد ف

(...الصحةوزارة)االخرىبيانات
.البياناتتحديثمراقبةعمليةتسهيل

22



قالطريالناتجللمعلوماتالجديدةالمنظومةتمهد سوف1.
.العلم  والبحثوالدراسةالتحليلمنلمزيد 

رد عىلقائمةسياسةمنباالنتقالالنهجهذا لنا سيسمح2.
خذةالمتالطوارئوتدابي  ،السوداءالنقاطمعالجة)الفعل
  الزيادةبعد 

 
سةسياإل(ذلكإلوما ،التصادماتعدد ف

ات،المخاطر توقع)االستباقيةعىلقائمةجديدة األداءمؤشر
  
  اإلجراءاتفعاليةلتقييمسيتمتمالنر

المنظماتذها تتخالنر
.(المختلفة

  السياسةهذهستأخذ 3.
 
  األولوياتاالعتبار ف

يكشفسالنر
خصائصالعىلالضوءسيسلطالذيالمتماسكالتحليلعنها 

.الطرقعىلللسالمةوالمحليةوالجهويةاإلقليمية

السياسات المروريةتحليل البيانات وتطوير . 3
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  السياسةهذهستنعكس
 
:خاللمنالميدانف

،دقةأكي  عملخطط•

المحليةاللجانعىلمشاركةتطوير •

عىلمةالسال واقعتطور متابعةمنالقرار صانع  القطاعاتالمتعدد النهجهذا سيمكن•

ىل  المحالمستوىعىلوذلكالمنظومةاهمتوفرها شاملةقيادةلوحةبفضلالطرق

  وىالمستعىلوكذلك،(الوالةبرئاسةالتابعةالمروريةللسالمةالجهويةاللجنة)
الوطن 

  المجلس)
.(الداخليةوزير برئاسةالمروريةللسالمةالوطن 

اتيجيات وخطط عمل مبنية عىل نتائج التحليل. 4 اسير

اتيجيةتحقيقه  المرجوةوالنتيجة المرصد يها عليعملتصاعديةاسير
.سنواتعدةمنذ 
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وع   المشر
 
كاء ف الشر

  
  الحرس الوطن 

االمن الوطن 

  المرصد
الوطن 

رالمرو لسالمة
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استمارات  تحليل الحوادث الجسدية  الرقمية
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وعاسم وع:المشر البياناتلقواعد مدمجةمنظومةانشاءمشر
اتالمزودة الطرقاتبحوادثالمرتبطةالوفياتعنلمؤشر

27

وع :المسؤولي   عىل تنفيذ المشر

  لسالمة المرور : الداخليةوزارة 
(ONSR)المرصد الوطن 

  للصحة: ةـّ  وزارة الصح
(INSP)المعهد الوطن 

Shoc)االستعجال  طب الوحدة  Room.)

:منوبدعم 

منظمة الصحة العالمية

وعمناألوىلالمرحلة✓ :المشر

وعهذايهدف   الذيالمشر
الناجمةاتبالوفيالمتعلقةالبياناتدمجالأولمرحلةف 

  الطرقاتحوادثعن
2017سنةالتونس  الشمالمنطقةف 



عاليةاتمؤشر وإنتاجالبياناتقواعد الستكمالالهياكلبمختلفالخاصةالمعلوماتنظمتقوية-1

.المرورحوادثوفياتعنالجودة

  المدرجةالبياناتمزامنة-2
 
المرورحوادثبمعطياتالمعنيةالهياكللمختلفالتابعةالبياناتقواعد ف

 أجلمن
ّ
.هابينالقائمةالفجوةسد

نالقطاعاتمتعددةّيةنهجمتصّور -3
ّ
بوفياتلقةالمتعالبياناتقواعدمختلفبي   الربطمنتمك

اتي   بالفجوةتقليلأجلمنهاتكاملوالبياناتادراجتزامنوتحققائمةدبصفةالمرور حوادث المؤشر

  رقاالفو مراعاةمع٪20عنتقلبنسبةالمعلوماتنظمفلختمعنالناتجة
 
.المستخدمةاتالتعريفف

:األوىلالمرحلةاهداف✓
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