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ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا  الذي تأسس 
في العام ١٩٩٤ يهدي العدد الحادي عشر من نشرة اليازا 
للسالمة العامة الى جميع ضحايا حــوادث الطرق وخاصة 
الى الشاب الفقيد رالف إبراهيم الذي قضى بحادث سير 
مفجع بتاريخ  بتاريخ ٦ كانون الثاني ٢٠٠٢.  كما نتمنى 
مع  الــدائــم  وتــعــاونــهــا  الفقيد  لعائلة  والــســالمــة  التوفيق 

مجموعة اليازا للسالمة العامة. 

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الشاب الفقيد رالف إبراهيم   (١٩٨٢-٢٠٠٢)

آسيوية  فــي دول  الضحايا  مــن  بالمئة  حــوالــي ٤٥  الــمــشــاة  • يشكل 
وإفريقية وشرق أوسطية كثيرة.

آسيوية  فــي دول  الضحايا  مــن  بالمئة   
وإفريقية وشرق أوسطية كثيرة.

آسيوية  فــي دول  الضحايا  مــن  بالمئة  حــوالــي   الــمــشــاة   يشكل 
وإفريقية وشرق أوسطية كثيرة.

حــوالــي  الــمــشــاة   يشكل 

• إن حوادث النقل العام شائعة في البلدان النامية حيث تكثر فيها 
حوادث الباصات بنسبة تراوح بين ٢٠ و٤٠ بالمئة من مجموع الحوادث 

فيها.
•يتنقل األفراد غير محميين في شاحنات وڤانات في دول جنوب آسيا 
الدراجون  ويشكل  فيها سريعًا،  المركبات  عــدد  يــزداد  التي  الشرقية 
يتنقل األفراد غير محميين في شاحنات وڤانات في دول جنوب آسيا 
الدراجون  ويشكل  فيها سريعًا،  المركبات  عــدد  يــزداد  التي  الشرقية 
يتنقل األفراد غير محميين في شاحنات وڤانات في دول جنوب آسيا 

أكثر من ٥٠ بالمئة من مجموع وفيات حوادث السير.
الدراجون  ويشكل  فيها سريعًا،  المركبات  عــدد  يــزداد  التي  الشرقية 

أكثر من 
الدراجون  ويشكل  فيها سريعًا،  المركبات  عــدد  يــزداد  التي  الشرقية 

• في البلدان النامية، هناك حوالى ٢٠ بالمئة من الوفيات واإلصابات 
المسجلة في حوادث السير ال تتعدى أعمارهم الـ ١٥ سنة.

 بالمئة من الوفيات واإلصابات 
المسجلة في حوادث السير ال تتعدى أعمارهم الـ 

 في البلدان النامية، هناك حوالى  بالمئة من الوفيات واإلصابات 
المسجلة في حوادث السير ال تتعدى أعمارهم الـ 

 في البلدان النامية، هناك حوالى 

• يواجه األفراد ذوو الدخل المنخفض في العالم خطر الوقوع ضحايا 
الحوادث  لهذه  عرضة  أكثر  كونهم  غيرهم  من  أكثر  السير  لــحــوادث 
 يواجه األفراد ذوو الدخل المنخفض في العالم خطر الوقوع ضحايا 
الحوادث  لهذه  عرضة  أكثر  كونهم  غيرهم  من  أكثر  السير  لــحــوادث 
 يواجه األفراد ذوو الدخل المنخفض في العالم خطر الوقوع ضحايا 

الــعــام،  النقل  وســائــل  إلستخدامهم  أو  األقــــدام،  على  سيرهم  بسبب 
الحوادث  لهذه  عرضة  أكثر  كونهم  غيرهم  من  أكثر  السير  لــحــوادث 
الــعــام،  النقل  وســائــل  إلستخدامهم  أو  األقــــدام،  على  سيرهم  بسبب 
الحوادث  لهذه  عرضة  أكثر  كونهم  غيرهم  من  أكثر  السير  لــحــوادث 

التأمين  أو  اإلجتماعي  الضمان  تغطية  إلــى  افتقادهم  إلــى  باإلضافة 
الــعــام،  النقل  وســائــل  إلستخدامهم  أو  األقــــدام،  على  سيرهم  بسبب 
التأمين  أو  اإلجتماعي  الضمان  تغطية  إلــى  افتقادهم  إلــى  باإلضافة 
الــعــام،  النقل  وســائــل  إلستخدامهم  أو  األقــــدام،  على  سيرهم  بسبب 

الصحي. 
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تكرر المأساة كان له دور كبير في نشأة اليازا ...

خطط للمستقبل ونعقد اآلمــال الكبرى على ما نحب أن 
ُ
غالبًا ما ن

نحققه، فنعيش فترات سعيدة كما يحصل في األحــالم الجميلة 
معتقدين أن كل ما نتمناه سوف ندركه بسهولة، غافلين عن حقيقة 
نحققه، فنعيش فترات سعيدة كما يحصل في األحــالم الجميلة 
معتقدين أن كل ما نتمناه سوف ندركه بسهولة، غافلين عن حقيقة 
نحققه، فنعيش فترات سعيدة كما يحصل في األحــالم الجميلة 

هامة وهي أن الرياح قد تجري بما ال تشتهي السفن، فيحدث فجأة 
خطب ما، يوقظنا من أحالمنا السعيدة ويضعنا في مواجهة واقع 
هامة وهي أن الرياح قد تجري بما ال تشتهي السفن، فيحدث فجأة 
خطب ما، يوقظنا من أحالمنا السعيدة ويضعنا في مواجهة واقع 
هامة وهي أن الرياح قد تجري بما ال تشتهي السفن، فيحدث فجأة 

أليم تذهب معه األحالم وتتبخر معها اآلمال وتحل مكانها اآلالم!
خطب ما، يوقظنا من أحالمنا السعيدة ويضعنا في مواجهة واقع 

أليم تذهب معه األحالم وتتبخر معها اآلمال وتحل مكانها اآلالم!
خطب ما، يوقظنا من أحالمنا السعيدة ويضعنا في مواجهة واقع 

إذ  السيرعندما يكون مأسويًا  مــا ينطبق تمامًا على حــادث  وهــذا 
أليم تذهب معه األحالم وتتبخر معها اآلمال وتحل مكانها اآلالم!

إذ  السيرعندما يكون مأسويًا  مــا ينطبق تمامًا على حــادث  وهــذا 
أليم تذهب معه األحالم وتتبخر معها اآلمال وتحل مكانها اآلالم!

عطل   رة ليخطف األهل واألصدقاء واألحباء، وليُ
َ
يضرب على حين غ

إذ  السيرعندما يكون مأسويًا  مــا ينطبق تمامًا على حــادث  وهــذا 
عطل   رة ليخطف األهل واألصدقاء واألحباء، وليُ

َ
يضرب على حين غ

إذ  السيرعندما يكون مأسويًا  مــا ينطبق تمامًا على حــادث  وهــذا 

ــحــبــط الــخــطــط الــمــرســومــة، وليقلب  كــل الــمــشــاريــع الــمــوضــوعــة ويُ
األوضاع رأسًا على عقب.

ــحــبــط الــخــطــط الــمــرســومــة، وليقلب  كــل الــمــشــاريــع الــمــوضــوعــة ويُ
األوضاع رأسًا على عقب.

ــحــبــط الــخــطــط الــمــرســومــة، وليقلب  كــل الــمــشــاريــع الــمــوضــوعــة ويُ

١٩٩٤فبموت صديقي طارق عاصي في آب ١٩٩٤فبموت صديقي طارق عاصي في آب ١٩٩٤ في حادث سير مفجع، 
طارت المشاريع واألحالم التي كنا قد عقدنا عليها اآلمال الكبيرة معًا 
 في حادث سير مفجع، 
طارت المشاريع واألحالم التي كنا قد عقدنا عليها اآلمال الكبيرة معًا 
فبموت صديقي طارق عاصي في آب  في حادث سير مفجع، 
طارت المشاريع واألحالم التي كنا قد عقدنا عليها اآلمال الكبيرة معًا 

فبموت صديقي طارق عاصي في آب 

للمستقبل في ميدان الهندسة وهو مجال تخصصنا أثناء دراستنا 
طارت المشاريع واألحالم التي كنا قد عقدنا عليها اآلمال الكبيرة معًا 
للمستقبل في ميدان الهندسة وهو مجال تخصصنا أثناء دراستنا 
طارت المشاريع واألحالم التي كنا قد عقدنا عليها اآلمال الكبيرة معًا 

سويًا في كلية الهندسة في الجامعة األميركية في بيروت، وبدأتُ 
للمستقبل في ميدان الهندسة وهو مجال تخصصنا أثناء دراستنا 
سويًا في كلية الهندسة في الجامعة األميركية في بيروت، وبدأتُ 
للمستقبل في ميدان الهندسة وهو مجال تخصصنا أثناء دراستنا 

حينها أشعر في قرارة نفسي أنه يتوجب علي إيجاد وسيلة ما، للحد 
سويًا في كلية الهندسة في الجامعة األميركية في بيروت، وبدأتُ 
حينها أشعر في قرارة نفسي أنه يتوجب علي إيجاد وسيلة ما، للحد 
سويًا في كلية الهندسة في الجامعة األميركية في بيروت، وبدأتُ 

ق في التخفيف من 
َّ
ف ني أوَ

َّ
من مأساة السير المتفاقمة والخطيرة عل

حينها أشعر في قرارة نفسي أنه يتوجب علي إيجاد وسيلة ما، للحد 
ق في التخفيف من 

َّ
ف ني أوَ

َّ
من مأساة السير المتفاقمة والخطيرة عل

حينها أشعر في قرارة نفسي أنه يتوجب علي إيجاد وسيلة ما، للحد 

ر في هذه الوسيلة مليًا  معاناة اآلخرين في هذا الشأن، فبدأت أفكّ
ق في التخفيف من 

َّ
ف ني أوَ

َّ
من مأساة السير المتفاقمة والخطيرة عل

ر في هذه الوسيلة مليًا  معاناة اآلخرين في هذا الشأن، فبدأت أفكّ
ق في التخفيف من 

َّ
ف ني أوَ

َّ
من مأساة السير المتفاقمة والخطيرة عل

وأبحث عنها جديًا.
ر في هذه الوسيلة مليًا  معاناة اآلخرين في هذا الشأن، فبدأت أفكّ

وأبحث عنها جديًا.
ر في هذه الوسيلة مليًا  معاناة اآلخرين في هذا الشأن، فبدأت أفكّ

في ذكــرى أسبوع  مــوت طــارق، تم جمع مبلغ $٤٠٠  من زمالئه، 
وقمتُ بتقديم المبلغ إلى جد طــارق لتشييد مــزار تذكاري له في 
ف خطير 

َ
نفس الــمــكــان الـــذي تــدهــورت فيه ســيــارتــه وهــو منعط

وقمتُ بتقديم المبلغ إلى جد طــارق لتشييد مــزار تذكاري له في 
ف خطير 

َ
نفس الــمــكــان الـــذي تــدهــورت فيه ســيــارتــه وهــو منعط

وقمتُ بتقديم المبلغ إلى جد طــارق لتشييد مــزار تذكاري له في 

بالقرب من بلدة صغبين في البقاع الغربي.
وبعد أفول نجم طارق عاصي، بدأ عام دراسي جديد (١٩٩٤-١٩٩٥) 

بالقرب من بلدة صغبين في البقاع الغربي.
وبعد أفول نجم طارق عاصي، بدأ عام دراسي جديد (

بالقرب من بلدة صغبين في البقاع الغربي.

وبـــدأتُ مــع بعضٍ مــن أصدقائي نشاطًا مستمرًا حيث قــررنــا عدم 
وبعد أفول نجم طارق عاصي، بدأ عام دراسي جديد (

وبـــدأتُ مــع بعضٍ مــن أصدقائي نشاطًا مستمرًا حيث قــررنــا عدم 
وبعد أفول نجم طارق عاصي، بدأ عام دراسي جديد (

نسيان طارق.
وبـــدأتُ مــع بعضٍ مــن أصدقائي نشاطًا مستمرًا حيث قــررنــا عدم 

نسيان طارق.
وبـــدأتُ مــع بعضٍ مــن أصدقائي نشاطًا مستمرًا حيث قــررنــا عدم 

وفي تاريخ ٢٧ نيسان ١٩٩٥، أعلنا عن نيتنا القيام بحملة وطنية 
كبرى للوقاية من كافة أنواع الحوادث لتطال كل المناطق اللبنانية 
، أعلنا عن نيتنا القيام بحملة وطنية 
كبرى للوقاية من كافة أنواع الحوادث لتطال كل المناطق اللبنانية 
، أعلنا عن نيتنا القيام بحملة وطنية  وفي تاريخ 
كبرى للوقاية من كافة أنواع الحوادث لتطال كل المناطق اللبنانية 

وفي تاريخ 

ولمواجهة حوادث السير التي كانت السبب في موت صديقنا طارق 
وهو في التاسعة عشرة من العمر.

الــيــازا، فتقدمنا بطلب  وبـــدأت أنــا وأصــدقــائــي الشباب بتأسيس 
وهو في التاسعة عشرة من العمر.

الــيــازا، فتقدمنا بطلب  وبـــدأت أنــا وأصــدقــائــي الشباب بتأسيس 
وهو في التاسعة عشرة من العمر.

العلم والخبر في ٢ كانون الثاني ١٩٩٦ إلى وزارة الداخلية وتابعنا 
نشاطنا. في تلك الفترة، كان إبن عمي أندره عقل أيضا ناشطًا معنا 

 كانون الثاني 
نشاطنا. في تلك الفترة، كان إبن عمي أندره عقل أيضا ناشطًا معنا 

العلم والخبر في  كانون الثاني 
نشاطنا. في تلك الفترة، كان إبن عمي أندره عقل أيضا ناشطًا معنا 

العلم والخبر في 

في مساعينا لتأسيس الــيــازا، وكــان قد شــارك في عــدد كبير من 
نشاطنا. في تلك الفترة، كان إبن عمي أندره عقل أيضا ناشطًا معنا 
في مساعينا لتأسيس الــيــازا، وكــان قد شــارك في عــدد كبير من 
نشاطنا. في تلك الفترة، كان إبن عمي أندره عقل أيضا ناشطًا معنا 

١٩٩٦ نيسان ١٩٩٦ نيسان ١٩٩٦، تعرض إبن عمي  ١٨. وفي ١٨. وفي ١٨ ١٩٩٥النشاطات في العام ١٩٩٥النشاطات في العام ١٩٩٥
لحادث سير مفجع على الطريق الدولية بالقرب من بلدة البربارة أدى 
، تعرض إبن عمي 
لحادث سير مفجع على الطريق الدولية بالقرب من بلدة البربارة أدى 
، تعرض إبن عمي  . وفي 
لحادث سير مفجع على الطريق الدولية بالقرب من بلدة البربارة أدى 

. وفي  النشاطات في العام 
لحادث سير مفجع على الطريق الدولية بالقرب من بلدة البربارة أدى 

النشاطات في العام 

 أيار ١٩٩٦ وهو في 
لحادث سير مفجع على الطريق الدولية بالقرب من بلدة البربارة أدى 

 أيار 
لحادث سير مفجع على الطريق الدولية بالقرب من بلدة البربارة أدى 

إلى دخوله في غيبوبة وثم إلى وفاته بتاريخ ٢٢

ر المأساة وإلصابتي في  الحادية والعشرين من العمر.  لقد كان لتكرّ
عائلتي هذه المرة دور كبير في حملي على تكريس كامل جهودي 

وطاقاتي لتأسيس اليازا بسرعة والسعي لتطورها!...
عائلتي هذه المرة دور كبير في حملي على تكريس كامل جهودي 

وطاقاتي لتأسيس اليازا بسرعة والسعي لتطورها!...
عائلتي هذه المرة دور كبير في حملي على تكريس كامل جهودي 

 سنة على تأسيس اليازا، وعلى الرغم 
وطاقاتي لتأسيس اليازا بسرعة والسعي لتطورها!...

 سنة على تأسيس اليازا، وعلى الرغم 
وطاقاتي لتأسيس اليازا بسرعة والسعي لتطورها!...

اليوم وبعد مرور أكثر من ١٢
وطاقاتي لتأسيس اليازا بسرعة والسعي لتطورها!...

اليوم وبعد مرور أكثر من 
وطاقاتي لتأسيس اليازا بسرعة والسعي لتطورها!...

من كل الجهود والتضحيات والعمل الشاق للحد من حوادث السير، 
لألسف سقط وال يزال يسقط على طرقاتنا آالف القتلى والجرحى 
رون بثمن، والذين  قدَّ والمقعدين معظمهم من الشباب الذين ال يُ
لألسف سقط وال يزال يسقط على طرقاتنا آالف القتلى والجرحى 
رون بثمن، والذين  قدَّ والمقعدين معظمهم من الشباب الذين ال يُ
لألسف سقط وال يزال يسقط على طرقاتنا آالف القتلى والجرحى 

يشكلون خسارة فادحة لذويهم ولوطنهم.
والــســبــب فــي ذلـــك ال يــعــود لــعــدم نــجــاح الــيــازا فــي مسعاها، وإنما 
يكمن في صعوبة التصدي لكوارث حوادث السير نتيجة تقاذف 
المعنيين  وبــعــض  المواطنين  مــن  الكثير  وإهــمــال  الــمــســؤولــيــات 
والمسؤولين الذين سئموا من نضال جمعيتنا وإخالصها للقضية 

لدت من أجلها!...  التي وُ
لبنان وخاصة  في  اإلنــســان  بحياة  المستهترين  لجميع  نقول  إننا 
بسالمته أثناء التنقل... أنــه ســواء انزعجوا  أم سئموا  أم ملوا أم 
لبنان وخاصة  في  اإلنــســان  بحياة  المستهترين  لجميع  نقول  إننا 
بسالمته أثناء التنقل... أنــه ســواء انزعجوا  أم سئموا  أم ملوا أم 
لبنان وخاصة  في  اإلنــســان  بحياة  المستهترين  لجميع  نقول  إننا 

ضجروا، فإن اليازا ستتابع بكل صدق وإخالص واستقاللية مساعيها 
لوقف هذا النزف على طرق بلدنا بجميع الوسائل التي تتيح بها 

∆القوانين المرعية االجراء ∆القوانين المرعية االجراء ∆

زياد مخايل عقل
مؤسس اليازا

مشاركة أندره في أحد نشاطات اليازا في جامعة سيدة اللويزة في شهر كانون األول ١٩٩٥.الشاب الفقيد أندره عقل (١٩٧٥-١٩٩٦)

الخميس ٢٨ حزيران ٢٠٠٧

.org

تلقيت أكبر صدمة في حياتي بموت أحد أعز أصدقائي "طارق عاصي" فجأة في حادث سير مروع عام ١٩٩٤ وكان في التاسعة عشرة من عمره، ثم تلتها 
صدمة كبيرة أخرى بعد مرور أقل من سنة بموت إبن عمي أندره عقل، أيضًا بحادث سير مفجع وكان في الحادية والعشرين من عمره! كانت هاتان الصدمتان 

كافيتين لحثي على عمل شيء ما لمواجهة مشكلة المرور في لبنان والحد من خطرها المتعاظم يومًا بعد يوم، فكانت اليازا.    
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الخميس ٢٨ حزيران ٢٠٠٧

 أخطار التحدث 

على الهاتف
كامل إبراهيم 

 عضو هيئة إدارية -يازا لبنان

يشكل التلهي أثناء القيادة سببًا رئيسيًا من أسباب الحوادث. 
فقده عنصرًا أساسيًا من 

ُ
فقلة تركيز السائق خلف المقود، ت

عناصر القيادة السليمة وهو "اليقظة" أي اإلنتباه لكل شاردة 
وواردة كل الوقت. هناك الكثير من التصرفات أثناء القيادة 
فقد السائق انتباهه، كاألكل والتدخين وانتقاء محطات 

ُ
التي  ت

اإلذاعة، وعلى رأسها طبعًا التكلم في الهاتف الخلوي.

خالل العقدين الماضيين، ازداد عدد الهواتف النقالة في العديد من البلدان 
الواحد! ويمكن أن  البلد  الماليين، في  إلى  زيــادة سريعة، من مئات اآلالف 
خالل العقدين الماضيين، ازداد عدد الهواتف النقالة في العديد من البلدان 
الواحد! ويمكن أن  البلد  الماليين، في  إلى  زيــادة سريعة، من مئات اآلالف 
خالل العقدين الماضيين، ازداد عدد الهواتف النقالة في العديد من البلدان 

يؤثر استعمال الهاتف سلبًا على أداء السائق الجسمانية واإلدراكية ومهامه 
الواحد! ويمكن أن  البلد  الماليين، في  إلى  زيــادة سريعة، من مئات اآلالف 
يؤثر استعمال الهاتف سلبًا على أداء السائق الجسمانية واإلدراكية ومهامه 
الواحد! ويمكن أن  البلد  الماليين، في  إلى  زيــادة سريعة، من مئات اآلالف 

وعلى مقدرته في اتخاذ القرارات الحاسمة والصائبة. 
ة الــرســالــة  ، أو قـــــراء فــقــيــام الــســائــق بــعــمــلــيــة الــتــرقــيــم عــلــى الــهــاتــف مـــثـــالً

وعلى مقدرته في اتخاذ القرارات الحاسمة والصائبة. 
ة الــرســالــة  ، أو قـــــراء فــقــيــام الــســائــق بــعــمــلــيــة الــتــرقــيــم عــلــى الــهــاتــف مـــثـــالً

وعلى مقدرته في اتخاذ القرارات الحاسمة والصائبة. 

المشاكل  في حل  والخوض  معمق  بشكل  التحدث  أو  كتابتها،  أو  الــواردة 
ة الــرســالــة  ، أو قـــــراء فــقــيــام الــســائــق بــعــمــلــيــة الــتــرقــيــم عــلــى الــهــاتــف مـــثـــالً
المشاكل  في حل  والخوض  معمق  بشكل  التحدث  أو  كتابتها،  أو  الــواردة 
ة الــرســالــة  ، أو قـــــراء فــقــيــام الــســائــق بــعــمــلــيــة الــتــرقــيــم عــلــى الــهــاتــف مـــثـــالً

ما يدور حوله مما يسبب  القيادة وعلى  المستعصية، يشتت تركيزه على 
وقوع الحوادث.

تأثيرات الهاتف السلبية على القيادة
ن نتائج الدراسات حول التشتت والضغط النفسي أن زمن استجابة السائق  بيِّ

ُ
ت

 ثانية أثناء التحدث على الهاتف، ويؤثر في 
ن نتائج الدراسات حول التشتت والضغط النفسي أن زمن استجابة السائق  بيِّ

ُ
ت

 ثانية أثناء التحدث على الهاتف، ويؤثر في 
ن نتائج الدراسات حول التشتت والضغط النفسي أن زمن استجابة السائق  بيِّ

ُ
ت

يزيد بمقدار ٠,٥ ثانية إلى ١,٥
قدرته على المحافظة على ثبات اتجاهه في مسربه وعلى المحافظة على مسافة 
السرعة  اختيار  على قدرته في  يؤثر  أمامه، كما  المركبات  وبين  بينه  األمــان 
قدرته على المحافظة على ثبات اتجاهه في مسربه وعلى المحافظة على مسافة 
السرعة  اختيار  على قدرته في  يؤثر  أمامه، كما  المركبات  وبين  بينه  األمــان 
قدرته على المحافظة على ثبات اتجاهه في مسربه وعلى المحافظة على مسافة 

ن أن عــددًا كبيرًا من السائقين  بيَّ
َ
ت المناسبة أو المحافظة عليها. ومع ذلــك، 

السرعة  اختيار  على قدرته في  يؤثر  أمامه، كما  المركبات  وبين  بينه  األمــان 
ن أن عــددًا كبيرًا من السائقين  بيَّ

َ
ت المناسبة أو المحافظة عليها. ومع ذلــك، 

السرعة  اختيار  على قدرته في  يؤثر  أمامه، كما  المركبات  وبين  بينه  األمــان 

الذين تعرضوا لتصادم، استخدموا هاتفهم الجوال في طلب المساعدة.

قانونية استعمال الهاتف أثناء القيادة
أثناء  باليد  المستعملة  الخلوية  الهواتف  استخدام  البلدان  مــن  كثير  ر 

ّ
حظ

إلى  الحاجة  دون  ستعمل  يُ الــذي  الهاتف  استخدام  أن  من  وبالرغم  القيادة. 
أثناء  باليد  المستعملة  الخلوية  الهواتف  استخدام  البلدان  مــن  كثير  ر 

ّ
حظ

إلى  الحاجة  دون  ستعمل  يُ الــذي  الهاتف  استخدام  أن  من  وبالرغم  القيادة. 
أثناء  باليد  المستعملة  الخلوية  الهواتف  استخدام  البلدان  مــن  كثير  ر 

ّ
حظ

شتت أيضًا انتباه السائق، إال أن البيانات تشير إلى أن تأثيره  حمله باليد قد يُ
إلى  الحاجة  دون  ستعمل  يُ الــذي  الهاتف  استخدام  أن  من  وبالرغم  القيادة. 
شتت أيضًا انتباه السائق، إال أن البيانات تشير إلى أن تأثيره  حمله باليد قد يُ
إلى  الحاجة  دون  ستعمل  يُ الــذي  الهاتف  استخدام  أن  من  وبالرغم  القيادة. 

السلبي يقل عن الهواتف التي تستلزم الحمل باليد.   
سمح باستعمال   ألحكام قوانين سير معظم دول العالم، ال يُ

َ
بشكل عام، وطبقا

السلبي يقل عن الهواتف التي تستلزم الحمل باليد.   
سمح باستعمال   ألحكام قوانين سير معظم دول العالم، ال يُ

َ
بشكل عام، وطبقا

السلبي يقل عن الهواتف التي تستلزم الحمل باليد.   

الهاتف المتحرك أثناء القيادة بغض النظر عن طريقة استعماله ∆
سمح باستعمال   ألحكام قوانين سير معظم دول العالم، ال يُ

َ
بشكل عام، وطبقا

الهاتف المتحرك أثناء القيادة بغض النظر عن طريقة استعماله 
سمح باستعمال   ألحكام قوانين سير معظم دول العالم، ال يُ

َ
بشكل عام، وطبقا

  
إذا أردت أن تستعمل الهاتف أثناء القيادة، توقف إلى أقصى اليمين من دون 

التسبب بعرقلة السير. أجب باختصار في الحاالت التي ال تسمح بالتوقف. 
إذا أردت أن تستعمل الهاتف أثناء القيادة، توقف إلى أقصى اليمين من دون 

التسبب بعرقلة السير. أجب باختصار في الحاالت التي ال تسمح بالتوقف. 
إذا أردت أن تستعمل الهاتف أثناء القيادة، توقف إلى أقصى اليمين من دون 

كشف باحثون في جامعة سيدني أن إحتماالت وقوع حادث سير تزيد أربع مرات إذا كان سائق السيارة يتحدث عبر هاتفه المحمول أثناء القيادة. 
التحدث أم كان مجهزًا بسماعة مستقلة تسمح بحرية  أثناء  اليد  الهاتف محموالً في  إذا كان  الدراسة أيضًا أنه ال يهم في هذا الصدد ما  وكشفت 
اليدين. وأضاف مارك ستيفنسون من جامعة سيدني "إن الهاتف المحمول عامل خطير في تشتيت اإلنتباه. واعترفت الحكومات بذلك من خالل سنها 
حمل باليد خالل الحديث، لكن سيتعين عليها إعادة النظر في هذه التشريعات في ضوء النتائج التي ستتوصل 

ُ
تشريعات تتعلق باألجهزة التي ت

إليها". وقال باحثون بالجامعة أن القوانين التي تحد من إستخدام الهاتف خالل القيادة يصعب تطبيقها، وثمة حل ممكن هو إبتكار هواتف خلوية 
تتوقف عن العمل أثناء سير السيارة!.



التحدث على الهاتف أثناء القيادة يؤدي إلى حوادث قاتلة.

أثناء القيادة  أثناء القيادة  أثناء القيادة  أثناء القيادة  أثناء القيادة   



الماضية  العقود  السير بشكل كبير خــالل  ازديــاد حركة  مع 
وتفاقم مأساة المرور في العالم ككل، كان ال بد من صدور 
الماضية  العقود  السير بشكل كبير خــالل  ازديــاد حركة  مع 
وتفاقم مأساة المرور في العالم ككل، كان ال بد من صدور 
الماضية  العقود  السير بشكل كبير خــالل  ازديــاد حركة  مع 

الــدول  مــن  الــجــديــدة فــي عــدد كبير  التشريعات  الكثير مــن 
محترف  بشكل  المركبات  قــيــادة  م 

ّ
تعل تطوير  إلــى  الساعية 

الــدول  مــن  الــجــديــدة فــي عــدد كبير  التشريعات  الكثير مــن 
محترف  بشكل  المركبات  قــيــادة  م 

ّ
تعل تطوير  إلــى  الساعية 

الــدول  مــن  الــجــديــدة فــي عــدد كبير  التشريعات  الكثير مــن 

م القيادة بشكل 
ّ
يراعي مبادىء السالمة العامة والحد من تعل

محترف  بشكل  المركبات  قــيــادة  م 
ّ
تعل تطوير  إلــى  الساعية 

م القيادة بشكل 
ّ
يراعي مبادىء السالمة العامة والحد من تعل

محترف  بشكل  المركبات  قــيــادة  م 
ّ
تعل تطوير  إلــى  الساعية 

عشوائي.
من المستغرب أننا ما زلنا نصادف أشخاصًا يعتقدون أنه من 

عشوائي.
من المستغرب أننا ما زلنا نصادف أشخاصًا يعتقدون أنه من 

عشوائي.

أن  ويتباهون  للسوق  احترافٍ  دون  المركبة  قيادة  الطبيعي 
القيادة تقتصر فقط على معرفة بعض قواعدها البسيطة! 
وعلى  اإلستهتار  على  قــائــم  ألنــه  اعــتــقــاد خطير  وهـــذا طبعًا 
الجهل بأهمية اإللمام بأصول القيادة السليمة، ما يساهم في 
وعلى  اإلستهتار  على  قــائــم  ألنــه  اعــتــقــاد خطير  وهـــذا طبعًا 
الجهل بأهمية اإللمام بأصول القيادة السليمة، ما يساهم في 
وعلى  اإلستهتار  على  قــائــم  ألنــه  اعــتــقــاد خطير  وهـــذا طبعًا 

استفحال مشكلة السير.

اآلخــريــن  وعــلــى  أنفسهم  على  خــطــورة  السائقين  أكــثــر  "إن 
هم أولئك الذين يعتقدون أنهم ملمون بكل ما يتعلق بفن 
الــقــيــادة السليمة وال حــاجــة لــهــم إلـــى اإلطــــالع عــلــى األســس 

العلمية للقيادة"!..

م القيادة بطريقة غير محترفة
ّ
مساوىء تعل

تقليد  عبر  أو  الــذاتــيــة  التجربة  طــريــق  مــن  الــقــيــادة  م 
ّ
تعل إن 

ــاتــه  اآلخـــريـــن فـــقـــط، يــحــمــل فـــي طــيَّ
ــة والــكــثــيــر من  الــقــلــيــل مـــن اإليــجــابــيّ
الممكن  من  أنه  إذ  ة،  السلبيّ العواقب 
ــة والــكــثــيــر من  الــقــلــيــل مـــن اإليــجــابــيّ
الممكن  من  أنه  إذ  ة،  السلبيّ العواقب 
ــة والــكــثــيــر من  الــقــلــيــل مـــن اإليــجــابــيّ

مفاهيم  نكتسب  أن  الــطــريــقــة  بــهــذه 
الممكن  من  أنه  إذ  ة،  السلبيّ العواقب 

مفاهيم  نكتسب  أن  الــطــريــقــة  بــهــذه 
الممكن  من  أنه  إذ  ة،  السلبيّ العواقب 

خ في عقلنا  خاطئة ونعتاد عليها فتترسّ
حمد 

ُ
الــبــاطــن وتــكــون الحــقــًا ســبــبــًا لــمــا ال ت

خ في عقلنا  خاطئة ونعتاد عليها فتترسّ
حمد 

ُ
الــبــاطــن وتــكــون الحــقــًا ســبــبــًا لــمــا ال ت

خ في عقلنا  خاطئة ونعتاد عليها فتترسّ

عقباه.
السرعة ليست  بأن  فــإذا تكونت لديك قناعة مثالً 

خطرة ألنك تقود باستمرار على سرعة عالية دون حدوث أي 
السرعة ليست  بأن  فــإذا تكونت لديك قناعة مثالً 

خطرة ألنك تقود باستمرار على سرعة عالية دون حدوث أي 
السرعة ليست  بأن  فــإذا تكونت لديك قناعة مثالً 

برهن 
ُ
بتة ت

ْ
ث ة المُ مكروه لك، فأنت مخطئ، ألن الحقيقة العلميّ

خطرة ألنك تقود باستمرار على سرعة عالية دون حدوث أي 
برهن 

ُ
بتة ت

ْ
ث ة المُ مكروه لك، فأنت مخطئ، ألن الحقيقة العلميّ

خطرة ألنك تقود باستمرار على سرعة عالية دون حدوث أي 

أن السرعة تزيد من نسبة األخطار وتقود عاجالً أو آجالً إلى 
وقوع الحادث.

تلوا في حوادث سير بعد 
ُ
"هناك أمثلة كثيرة عن سائقين ق

سنوات طويلة من القيادة المتهورة".

م مبادىء القيادة السليمة
ّ
أهمية تعل

م، هــو تمكين 
ّ
التعل الــنــوع مــن  الــهــدف الرئيسي مــن هــذا  إن 

السائقين الجدد من اكتساب المهارات المطلوبة وتزويدهم 
أخطار  إدراك  على  ومساعدتهم  السليمة  القيادة  بمبادىء 
السائقين الجدد من اكتساب المهارات المطلوبة وتزويدهم 
أخطار  إدراك  على  ومساعدتهم  السليمة  القيادة  بمبادىء 
السائقين الجدد من اكتساب المهارات المطلوبة وتزويدهم 

الـــطـــريـــق وفـــهـــم مــيــكــانــيــكــيــة حــركــة 
السير للمحافظة على حياتهم وحياة 
اآلخرين. وهذا بالضبط ما تسعى اليازا 
"دليل  إنتاجها  إلى تحقيقه من خالل 
م 

ّ
التعل فــي  مــنــهــا  كمساهمة  الــســائــق" 

"دليل  إنتاجها  إلى تحقيقه من خالل 
م 

ّ
التعل فــي  مــنــهــا  كمساهمة  الــســائــق" 

"دليل  إنتاجها  إلى تحقيقه من خالل 

النظري المستمر ألصول قيادة المركبات 
م 

ّ
التعل فــي  مــنــهــا  كمساهمة  الــســائــق" 

النظري المستمر ألصول قيادة المركبات 
م 

ّ
التعل فــي  مــنــهــا  كمساهمة  الــســائــق" 

وبعدها،  القيادة  على رخصة  الحصول  قبل 
كتسب فقط 

ُ
وإيمانًا منها بأن القيادة الماهرة ت

ب العملي الصحيح والدراسة النظرية. من طريق التدرُّ
ب الالحق  ب الكثير من التدرُّ

ّ
م  يتطل

ُّ
إن أي نوع من أنواع التعل

ب العملي الصحيح والدراسة النظرية. من طريق التدرُّ
ب الالحق  ب الكثير من التدرُّ

ّ
م  يتطل

ُّ
إن أي نوع من أنواع التعل

ب العملي الصحيح والدراسة النظرية. من طريق التدرُّ

م اإلضافي». بالنسبة إلى 
ّ
ى هذا «التعل لترسيخ المعرفة، ويسمَّ

ب الالحق  ب الكثير من التدرُّ
ّ
م  يتطل

ُّ
إن أي نوع من أنواع التعل

م اإلضافي». بالنسبة إلى 
ّ
ى هذا «التعل لترسيخ المعرفة، ويسمَّ

ب الالحق  ب الكثير من التدرُّ
ّ
م  يتطل

ُّ
إن أي نوع من أنواع التعل

القيادة، هناك العديد من البرامج التعليمية اإلضافية القائمة 
على أسس علمية لمنع حوادث السير كبرامج تحسين السائق 
القيادة، هناك العديد من البرامج التعليمية اإلضافية القائمة 
على أسس علمية لمنع حوادث السير كبرامج تحسين السائق 
القيادة، هناك العديد من البرامج التعليمية اإلضافية القائمة 

وبرنامج القيادة الدفاعية التي تنفذهما «اليازا» والتي ال بد ألي 
مَّ بها وأن يطبقها عمليًا  لِ سائق مخضرمًا كان أم  مبتدئًا، أن يُ
وبرنامج القيادة الدفاعية التي تنفذهما «اليازا» والتي ال بد ألي 
مَّ بها وأن يطبقها عمليًا  لِ سائق مخضرمًا كان أم  مبتدئًا، أن يُ
وبرنامج القيادة الدفاعية التي تنفذهما «اليازا» والتي ال بد ألي 

بشكل مستمر لرفع مستوى السالمة على الطريق. لذلك، يجب 
ة تامة.  فيَّ رَ تعليم السائقين أصول القيادة بحِ

بشكل مستمر لرفع مستوى السالمة على الطريق. لذلك، يجب 
ة تامة.  فيَّ رَ تعليم السائقين أصول القيادة بحِ

بشكل مستمر لرفع مستوى السالمة على الطريق. لذلك، يجب 

كما يجب على كل سائق أن تكون لديه الرغبة في إكتساب 
المزيد من العلم والمعرفة والتطبيق العملي على األرض بصورة 

مستمرة ∆

٤ ♺
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م قيادة المركبات على أسس سليمة
ُّ
أهمية تعل

إن القيادة السليمة تتطلب درجة عالية من المهارة والتركيز والحكم الصائب والتوقيت الصحيح ومراعاة لآلخرين، 
م مبادىء القيادة القائمة على أسس علمية حديثة بشقيها النظري 

ُّ
ما يستوجب إتقان هذه المهمة من طريق تعل

إن القيادة السليمة تتطلب درجة عالية من المهارة والتركيز والحكم الصائب والتوقيت الصحيح ومراعاة لآلخرين، 
م مبادىء القيادة القائمة على أسس علمية حديثة بشقيها النظري 

ُّ
ما يستوجب إتقان هذه المهمة من طريق تعل

إن القيادة السليمة تتطلب درجة عالية من المهارة والتركيز والحكم الصائب والتوقيت الصحيح ومراعاة لآلخرين، 

والعملي.

▼▼من الضروري أن تتشابه ساحات تعليم القيادة بالطرق العادية.
القيادة الماهرة 

كتسب فقط من 
ُ
ت

القيادة الماهرة 
كتسب فقط من 

ُ
ت

القيادة الماهرة 

ب العملي  طريق التدرُّ
الصحيح والدراسة 

النظرية
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بتاريخ٢٣ الــصــادر  المرسوم ١٣٦٧٠  مــن   ٢ رقــم  الــمــادة  إن 
السيارات  قيادة  م 

ّ
تعل مهنة  بتنظيم  والمتعلق   

بتاريخ الــصــادر   
السيارات  قيادة  م 

ّ
تعل مهنة  بتنظيم  والمتعلق   

بتاريخ الــصــادر  المرسوم   مــن   
السيارات  قيادة  م 

ّ
تعل مهنة  بتنظيم  والمتعلق   

المرسوم  مــن  رقــم   الــمــادة  إن 
السيارات  قيادة  م 

ّ
تعل مهنة  بتنظيم  والمتعلق   

رقــم  الــمــادة  إن 
١٩٦٣ آب 

رقــم  الــمــادة  إن 
آب 

رقــم  الــمــادة  إن 

تنص على أنه ال يجوز لمعلمي السوق ممارسة تلك المهنة 
السيارات  قيادة  م 

ّ
تعل مهنة  بتنظيم  والمتعلق   

تنص على أنه ال يجوز لمعلمي السوق ممارسة تلك المهنة 
السيارات  قيادة  م 

ّ
تعل مهنة  بتنظيم  والمتعلق   

المحافظ. ولكن ومنذ صدور  التي يحددها  األماكن  إال في 
هذا المرسوم، أي منذ حوالي أربعة وأربعين عامًا، لم يطبق 
المحافظ. ولكن ومنذ صدور  التي يحددها  األماكن  إال في 
هذا المرسوم، أي منذ حوالي أربعة وأربعين عامًا، لم يطبق 
المحافظ. ولكن ومنذ صدور  التي يحددها  األماكن  إال في 

أماكن  بتحديد  وذلك  المادة  هذه  المتعاقبون  المحافظون 
هذا المرسوم، أي منذ حوالي أربعة وأربعين عامًا، لم يطبق 
أماكن  بتحديد  وذلك  المادة  هذه  المتعاقبون  المحافظون 
هذا المرسوم، أي منذ حوالي أربعة وأربعين عامًا، لم يطبق 

تعلم القيادة والتي يشكل تحديدها العمود الفقري لمهنة 
تعلم السوق مما يؤمن لمكاتب تعلم القيادة إمكان ممارسة 
هــا حــق مــن أهــم  مــهــامــهــا بــشــكــل عـــادل وعــمــلــي، كــمــا إعــطــاء
تعلم السوق مما يؤمن لمكاتب تعلم القيادة إمكان ممارسة 
هــا حــق مــن أهــم  مــهــامــهــا بــشــكــل عـــادل وعــمــلــي، كــمــا إعــطــاء
تعلم السوق مما يؤمن لمكاتب تعلم القيادة إمكان ممارسة 

الواقع من أكبر  القيادة والذين هم في  م 
ّ
حقوق طالبي تعل

هــا حــق مــن أهــم  مــهــامــهــا بــشــكــل عـــادل وعــمــلــي، كــمــا إعــطــاء
الواقع من أكبر  القيادة والذين هم في  م 

ّ
حقوق طالبي تعل

هــا حــق مــن أهــم  مــهــامــهــا بــشــكــل عـــادل وعــمــلــي، كــمــا إعــطــاء

المجتمع. كوادر 
ممارسة  المسموح  األماكن  تنحصر  الكبير،  الخلل  هذا  ومع 
السيارات  تسجيل  مصلحة  مراكز  في ساحات  المهنة  تلك 
واآلليات في األقضية والمحافظات المخصصة أصالً إلجراء 
السيارات  تسجيل  مصلحة  مراكز  في ساحات  المهنة  تلك 
واآلليات في األقضية والمحافظات المخصصة أصالً إلجراء 
السيارات  تسجيل  مصلحة  مراكز  في ساحات  المهنة  تلك 

اإلمــتــحــانــات والــتــي ال تــســتــوفــي الــحــد األدنــــى مــن الــشــروط 
إتباعها لخلق جيل جديد ذي مهارة عالية  الواجب  العملية 
تامة  معرفة  ذي  السير،  قوانين  بجميع  ملمًا  الــقــيــادة،  فــي 
إتباعها لخلق جيل جديد ذي مهارة عالية  الواجب  العملية 
تامة  معرفة  ذي  السير،  قوانين  بجميع  ملمًا  الــقــيــادة،  فــي 
إتباعها لخلق جيل جديد ذي مهارة عالية  الواجب  العملية 

بشاخصات الطرق، مختبرًا جميع الحاالت الطارئة والعادية 
تامة  معرفة  ذي  السير،  قوانين  بجميع  ملمًا  الــقــيــادة،  فــي 
بشاخصات الطرق، مختبرًا جميع الحاالت الطارئة والعادية 
تامة  معرفة  ذي  السير،  قوانين  بجميع  ملمًا  الــقــيــادة،  فــي 

التي من الممكن أن يصادفها في قيادته اليومية.
بشاخصات الطرق، مختبرًا جميع الحاالت الطارئة والعادية 

التي من الممكن أن يصادفها في قيادته اليومية.
بشاخصات الطرق، مختبرًا جميع الحاالت الطارئة والعادية 

األقضية  فــي  الــســيــارات  مــراكــز مصلحة تسجيل  فــســاحــات 
كــافــيــة مطلقًا إلجــراء  وغــيــر  والــمــحــافــظــات مغلقة وصــغــيــرة 
األقضية  فــي  الــســيــارات  مــراكــز مصلحة تسجيل  فــســاحــات 
كــافــيــة مطلقًا إلجــراء  وغــيــر  والــمــحــافــظــات مغلقة وصــغــيــرة 
األقضية  فــي  الــســيــارات  مــراكــز مصلحة تسجيل  فــســاحــات 

السوق،  م 
ّ
تعل فــي  والمطلوبة  المتبعة  العديدة  الــمــنــاورات 

كــافــيــة مطلقًا إلجــراء  وغــيــر  والــمــحــافــظــات مغلقة وصــغــيــرة 
السوق،  م 

ّ
تعل فــي  والمطلوبة  المتبعة  العديدة  الــمــنــاورات 

كــافــيــة مطلقًا إلجــراء  وغــيــر  والــمــحــافــظــات مغلقة وصــغــيــرة 

الــمــقــايــيــس والمعايير  وهـــي ال تــســتــوفــي الــحــد األدنــــى مــن 
السوق،  م 

ّ
تعل فــي  والمطلوبة  المتبعة  العديدة  الــمــنــاورات 

الــمــقــايــيــس والمعايير  وهـــي ال تــســتــوفــي الــحــد األدنــــى مــن 
السوق،  م 

ّ
تعل فــي  والمطلوبة  المتبعة  العديدة  الــمــنــاورات 

العالمية الواجب اتباعها، بحيث يتخرج طالب القيادة منها 
فاضح  بشكل  سليمة  لقيادة  المطلوب  األدنــى  الحد  دون 
وغــيــر مــقــبــول مــمــا قـــد يــعــرضــه ألخـــطـــار حـــــوادث اصــطــدام 
عديدة بسبب عدم قلة باعه متسببًا بالضرر لنفسه ولغيره 
وغــيــر مــقــبــول مــمــا قـــد يــعــرضــه ألخـــطـــار حـــــوادث اصــطــدام 
عديدة بسبب عدم قلة باعه متسببًا بالضرر لنفسه ولغيره 
وغــيــر مــقــبــول مــمــا قـــد يــعــرضــه ألخـــطـــار حـــــوادث اصــطــدام 

من منتفعي الطريق.
فهل يجوز أن نترك أجيالنا الصاعدة على فوهة بركان؟

من منتفعي الطريق.
فهل يجوز أن نترك أجيالنا الصاعدة على فوهة بركان؟

من منتفعي الطريق.

للتعليم ضروري  العامة  الطرق  أجزاء من  لذا فإن تخصيص 
المحافظين  الــمــحــافــظــات، حــيــث إن  فــي كــل قــضــاء ضــمــن 
مدعوون وبإلحاح إلى تطبيق القانون بطريقة عادلة تعطي 
تعطيه  كما  سليمة  بطرق  السوق  تعلم  في  حقه  المواطن 

هذا الحق في التعلم األكاديمي والمهني.
تعطيه  كما  سليمة  بطرق  السوق  تعلم  في  حقه  المواطن 

هذا الحق في التعلم األكاديمي والمهني.
تعطيه  كما  سليمة  بطرق  السوق  تعلم  في  حقه  المواطن 

م القيادة على سطح القمر؟؟!!!!! ∆
ّ
وإال، فهل نذهب لتعل

هذا الحق في التعلم األكاديمي والمهني.
م القيادة على سطح القمر؟؟!!!!! 

ّ
وإال، فهل نذهب لتعل

هذا الحق في التعلم األكاديمي والمهني.

أين يتعلم الناس قيادة السيارات؟

الموسيقى الصاخبة والحوادث

تقول دراسة حديثة، إن اإلستماع إلى الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة يتسبب في زيادة معدل حوادث السير 
على  الشخص  قــدرة  من  بالمئة   ٢٠ بمعدل  يقلل  الصاخبة  الموسيقى  سماع  إن  كندية،  دراســة  وفــي  المميتة. 

اإلستجابة للمثيرات الخارجية كالقيام بمهام ذهنية أخرى.
بمعدل  يقلل  الصاخبة  الموسيقى  سماع  إن  كندية،  دراســة  وفــي  المميتة. 

اإلستجابة للمثيرات الخارجية كالقيام بمهام ذهنية أخرى.
بمعدل  يقلل  الصاخبة  الموسيقى  سماع  إن  كندية،  دراســة  وفــي  المميتة. 

قد  ولكنها  فقط،  لآلخرين  إزعــاجــًا  تسبب  ال  الصاخبة  أن"الموسيقى  من  متخصصة  بريطانية  مؤسسة  وحــذرت 
اإلستجابة للمثيرات الخارجية كالقيام بمهام ذهنية أخرى.

قد  ولكنها  فقط،  لآلخرين  إزعــاجــًا  تسبب  ال  الصاخبة  أن"الموسيقى  من  متخصصة  بريطانية  مؤسسة  وحــذرت 
اإلستجابة للمثيرات الخارجية كالقيام بمهام ذهنية أخرى.

تكون أيضا سببًا في وقوع حوادث". وكشفت نتائج دراسة سابقة أجرتها المؤسسة عن هذا الموضوع أن معدل 
قد  ولكنها  فقط،  لآلخرين  إزعــاجــًا  تسبب  ال  الصاخبة  أن"الموسيقى  من  متخصصة  بريطانية  مؤسسة  وحــذرت 
تكون أيضا سببًا في وقوع حوادث". وكشفت نتائج دراسة سابقة أجرتها المؤسسة عن هذا الموضوع أن معدل 
قد  ولكنها  فقط،  لآلخرين  إزعــاجــًا  تسبب  ال  الصاخبة  أن"الموسيقى  من  متخصصة  بريطانية  مؤسسة  وحــذرت 

كسر السائقين لإلشارة في حال اإلستماع إلى الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة، سجل ضعف معدل كسر اإلشارة 
تكون أيضا سببًا في وقوع حوادث". وكشفت نتائج دراسة سابقة أجرتها المؤسسة عن هذا الموضوع أن معدل 
كسر السائقين لإلشارة في حال اإلستماع إلى الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة، سجل ضعف معدل كسر اإلشارة 
تكون أيضا سببًا في وقوع حوادث". وكشفت نتائج دراسة سابقة أجرتها المؤسسة عن هذا الموضوع أن معدل 

الضوئية للمركبة في حال عدم اإلستماع إلى هذا النوع من الموسيقى!..
فوجد  الضوضاء،  من  مختلفة  مستويات  إلى  اإلستماع  عند  معينة  بمهام  متطوعون  قام  الكندية،  الدراسة  وفي 
للعمل  بالنسبة  ســواء  الــضــوضــاء،  مستوى  ارتــفــاع  مــع  كبير  بشكل  الفعل  ردود  فــي  ملحوظًا  انخفاضًا  الباحثون 
فوجد  الضوضاء،  من  مختلفة  مستويات  إلى  اإلستماع  عند  معينة  بمهام  متطوعون  قام  الكندية،  الدراسة  وفي 
للعمل  بالنسبة  ســواء  الــضــوضــاء،  مستوى  ارتــفــاع  مــع  كبير  بشكل  الفعل  ردود  فــي  ملحوظًا  انخفاضًا  الباحثون 
فوجد  الضوضاء،  من  مختلفة  مستويات  إلى  اإلستماع  عند  معينة  بمهام  متطوعون  قام  الكندية،  الدراسة  وفي 

الجسدي أوالذهني. وعند أعلى مستوى من الضوضاء، هبط رد الفعل بالنسبة للمهام التي تتضمن إتخاذ القرار 
للعمل  بالنسبة  ســواء  الــضــوضــاء،  مستوى  ارتــفــاع  مــع  كبير  بشكل  الفعل  ردود  فــي  ملحوظًا  انخفاضًا  الباحثون 
الجسدي أوالذهني. وعند أعلى مستوى من الضوضاء، هبط رد الفعل بالنسبة للمهام التي تتضمن إتخاذ القرار 
للعمل  بالنسبة  ســواء  الــضــوضــاء،  مستوى  ارتــفــاع  مــع  كبير  بشكل  الفعل  ردود  فــي  ملحوظًا  انخفاضًا  الباحثون 

بنسبة ٢٠ بالمئة!..
وقال إدموند كينج، المدير التنفيذي لمؤسسة متخصصة، إن نتائج الدراسة الكندية تحمل أخبارًا سيئة بالنسبة 
إزعــاج  مجرد  تسبب  ال  الصاخبة  الموسيقى  أن  تثبت  أنها  إذ  القيادة،  خــالل  الصاخبة  الموسيقى  سماع  لمحبي 
وقال إدموند كينج، المدير التنفيذي لمؤسسة متخصصة، إن نتائج الدراسة الكندية تحمل أخبارًا سيئة بالنسبة 
إزعــاج  مجرد  تسبب  ال  الصاخبة  الموسيقى  أن  تثبت  أنها  إذ  القيادة،  خــالل  الصاخبة  الموسيقى  سماع  لمحبي 
وقال إدموند كينج، المدير التنفيذي لمؤسسة متخصصة، إن نتائج الدراسة الكندية تحمل أخبارًا سيئة بالنسبة 

لآلخرين، لكنها أيضا قد تتسبب في حوادث الطرق! ∆
إزعــاج  مجرد  تسبب  ال  الصاخبة  الموسيقى  أن  تثبت  أنها  إذ  القيادة،  خــالل  الصاخبة  الموسيقى  سماع  لمحبي 

لآلخرين، لكنها أيضا قد تتسبب في حوادث الطرق! 
إزعــاج  مجرد  تسبب  ال  الصاخبة  الموسيقى  أن  تثبت  أنها  إذ  القيادة،  خــالل  الصاخبة  الموسيقى  سماع  لمحبي 

أنطوان الحاج
يازا لبنان

.org
الخميس الخميس ٢٨٢٨ حزيران  حزيران ٢٠٠٧٢٠٠٧

م القيادة السليمة.
ّ
وجود الساحات الخاصة يساعد على تعل

م القيادة.
ّ
عدم توفر مدارج ذات مواصفات عالمية لتعل

القيادة على إيقاع الموسيقى الصاخبة تؤدي إلى حوادث مميتة.

إيلي مجدالني مؤسسة األبحاث العلمية



org.

٦ ♺

تتألف مجموعة "اليازا" للسالمة العامة من عدد من الجمعيات 
األهلية غير الحكومية التي تنظم حمالت دائمة هادفة إلى 
تعزيز السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.

العنوان الرئيسي لجمعية "اليازا" في لبنان:
لبنان، الحازمية، شارع مار روكز، بناية عقل، ط ٢

العنوان البريدي: ٠٨٣-٤٥ الحازمية – لبنان

+ ٩٦١ ٥ ٩٦١ +   /   فاكس: ٩٥٢٥٨٧ ٥ هاتف:٤٥٢٥٨٧
www.yasa.org  /  yasa@yasa.org

يازا إنترناشيونال:
+ ٩٧١ ٥٠ ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ هاتف:

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

:(SRF) مؤسسة األبحاث العلمية
لبنان – ذوق مصبح، الطريق العام، مركز يسوع الملك الطبي، ط٤

١٧٥ ذوق مكايل - لبنان العنوان البريدي:
تلفاكس: ٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١ +

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا


الخميس الخميس ٢٨٢٨ حزيران  حزيران ٢٠٠٧٢٠٠٧

 ♺

خرجت باريس هيلتون وريثة سلسلة الفنادق الفخمة 
من السجن بعد قضاء ١٨ يومًا فيه.

وكـــان قـــاضٍ فــي لــوس أنــجــلــوس أصـــدر حكمًا بسجن 
 يومًا بتهمة القيادة من دون رخصة، 
وكـــان قـــاضٍ فــي لــوس أنــجــلــوس أصـــدر حكمًا بسجن 
 يومًا بتهمة القيادة من دون رخصة، 
وكـــان قـــاضٍ فــي لــوس أنــجــلــوس أصـــدر حكمًا بسجن 

٤٥
وكـــان قـــاضٍ فــي لــوس أنــجــلــوس أصـــدر حكمًا بسجن 

٤٥
وكـــان قـــاضٍ فــي لــوس أنــجــلــوس أصـــدر حكمًا بسجن 

هيلتون لمدة 
وكـــان قـــاضٍ فــي لــوس أنــجــلــوس أصـــدر حكمًا بسجن 

هيلتون لمدة 
وكـــان قـــاضٍ فــي لــوس أنــجــلــوس أصـــدر حكمًا بسجن 

في خرق لفترة اختبار قضائي تخضع لها بعد ضبطها 
سابقا وهي تقود السيارة في حالة سكر.

التي  السجون  ادارة  لــدى  المعلومات  وتــم تأكيد هــذه 
سابقا وهي تقود السيارة في حالة سكر.

التي  السجون  ادارة  لــدى  المعلومات  وتــم تأكيد هــذه 
سابقا وهي تقود السيارة في حالة سكر.

تذكر سجالتها دخول شابة اسمها باريس هيلتون (٢٦
عاما) الى السجن، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ليالي هوليوود"  بـ"ملكة  الملقبة  ان هيلتون،  ويــبــدو  
رغـــبـــت بــتــفــادي عـــدســـات الـــمـــصـــوريـــن، الـــذيـــن كــانــوا 
ينتظرون أمام باب السجن، فسلمت نفسها للسطات 
رغـــبـــت بــتــفــادي عـــدســـات الـــمـــصـــوريـــن، الـــذيـــن كــانــوا 
ينتظرون أمام باب السجن، فسلمت نفسها للسطات 
رغـــبـــت بــتــفــادي عـــدســـات الـــمـــصـــوريـــن، الـــذيـــن كــانــوا 

قبل يومين من الموعد المحدد.
وحتى في السجن، حظيت هيلتون بمعاملة خاصة، إذ 
أقامت في قسم معزول عن باقي النزالء، البالغ عددهم 
وحتى في السجن، حظيت هيلتون بمعاملة خاصة، إذ 
أقامت في قسم معزول عن باقي النزالء، البالغ عددهم 
وحتى في السجن، حظيت هيلتون بمعاملة خاصة، إذ 

نحو ألفي سجين. وهو قسم خاص يقيم فيه عادة "كبار 
أقامت في قسم معزول عن باقي النزالء، البالغ عددهم 
نحو ألفي سجين. وهو قسم خاص يقيم فيه عادة "كبار 
أقامت في قسم معزول عن باقي النزالء، البالغ عددهم 

من  سجن  بعقوبة  عليهم  المحكوم  مــن  الشخصيات" 
قبيل المشاهير، والمسؤولين وضباط الشرطة. وحظيت 
بساعة نزهة يوميًا. وأشــار تقرير نشرته مجلة المانية 
بأنه تــمّ تركيب زر إنــذار صغير داخــل زنزانة هيلتون، 
بمجرد أن تضغط عليه في أي وقت من اليوم يهرع إليها 
بأنه تــمّ تركيب زر إنــذار صغير داخــل زنزانة هيلتون، 
بمجرد أن تضغط عليه في أي وقت من اليوم يهرع إليها 
بأنه تــمّ تركيب زر إنــذار صغير داخــل زنزانة هيلتون، 

أحد حراس السجن لمساعدتها.
بمجرد أن تضغط عليه في أي وقت من اليوم يهرع إليها 

أحد حراس السجن لمساعدتها.
بمجرد أن تضغط عليه في أي وقت من اليوم يهرع إليها 

وأضافت المجلة أن إدارة السجن عزفت من خالل هذا 
تة في السجن من مضايقة 

ّ
االجراء حماية الضيفة الموق

وأضافت المجلة أن إدارة السجن عزفت من خالل هذا 
تة في السجن من مضايقة 

ّ
االجراء حماية الضيفة الموق

وأضافت المجلة أن إدارة السجن عزفت من خالل هذا 

زميالتها من عتاة المجرمين. ولن تمر هذه التجربة على 
وريثة الفنادق دون اإلستفادة المالية، إذ تحدثت عن 
نيتها كتابة مذكراتها عن تجربتها خلف القضبان. وهي 
تجربة قالت إنها ستشكل "مرحلة مهمة" من حياتها،  
المستقبل،  وفــي  اعــمــالــي.  مسؤولية  اتحمل  ان  وعلي 

أنوي ان أفكر مليًا قبل إتخاذ قراراتي. 
المستقبل،  وفــي  اعــمــالــي.  مسؤولية  اتحمل  ان  وعلي 

أنوي ان أفكر مليًا قبل إتخاذ قراراتي. 
المستقبل،  وفــي  اعــمــالــي.  مسؤولية  اتحمل  ان  وعلي 

وريثة سلسلة فنادق Hilton خرجت من السجن 
بعدما أمضت ١٨ يومًا فيه  للقيادة دون رخصة

اليازا تحاضر في مركز الخدمات اإلنمائية 
في عين الرمانة

الــمــروريــة لألطفال فــي مــركــز الخدمات  الــيــازا محاضرة عــن السالمة  ألــقــت 
انة، وتم خاللها تقديم إرشادات لألطفال عن خطورة  اإلنمائية – عين  الرمّ
حوادث السير وأهمية الوقاية منها من خالل الجلوس في المقاعد الخلفية 
انة، وتم خاللها تقديم إرشادات لألطفال عن خطورة  اإلنمائية – عين  الرمّ
حوادث السير وأهمية الوقاية منها من خالل الجلوس في المقاعد الخلفية 
انة، وتم خاللها تقديم إرشادات لألطفال عن خطورة  اإلنمائية – عين  الرمّ

لما دون العشر سنوات باإلضافة إلى استعمال حزام األمان والخوذة الواقية 
أثــنــاء استعمال الـــدراجـــات، وقــد تــم عــرض ومــضــات إعالمية عــن السالمة 
لما دون العشر سنوات باإلضافة إلى استعمال حزام األمان والخوذة الواقية 
أثــنــاء استعمال الـــدراجـــات، وقــد تــم عــرض ومــضــات إعالمية عــن السالمة 
لما دون العشر سنوات باإلضافة إلى استعمال حزام األمان والخوذة الواقية 

المرورية باإلضافة إلى توزيع مناشير على الحضور.

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم - عضو هيئة ادارية يازا لبنان

هيئة التحرير
ام، هاني قبيسي، المالزم ميشال مطران  المهندس يوسف عزّ
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 باريس هيلتون.

مناورة حية لإلنقاذ عن حادث سير 
في جامعة الـ AUST في زحلة

AUST نظمت جامعة الـAUST نظمت جامعة الـAUST في زحلة محاضرة عن"التوعية على أخطار حوادث السير"بالتعاون  بتاريخ ٣١ أيار ٢٠٠٧
مع"تجمع الشباب للتوعية اإلجتماعية "-اليازا في حضور عدد من مسؤولي الجامعة وجمع من الطالب. بعد النشيد 
الوطني تحدث عميد الطالب في المعهد الدكتورعفيف خليل وأشار الى "أن هذا اللقاء يؤكد عمق دور المؤسسات 
مع"تجمع الشباب للتوعية اإلجتماعية "-اليازا في حضور عدد من مسؤولي الجامعة وجمع من الطالب. بعد النشيد 
الوطني تحدث عميد الطالب في المعهد الدكتورعفيف خليل وأشار الى "أن هذا اللقاء يؤكد عمق دور المؤسسات 
مع"تجمع الشباب للتوعية اإلجتماعية "-اليازا في حضور عدد من مسؤولي الجامعة وجمع من الطالب. بعد النشيد 

األهلية في خدمة المجتمع"، الفتًا إلى أن حوادث السيرتؤدي إلى إعاقة ومقتل عدد كبير من الناس".
الوطني تحدث عميد الطالب في المعهد الدكتورعفيف خليل وأشار الى "أن هذا اللقاء يؤكد عمق دور المؤسسات 

األهلية في خدمة المجتمع"، الفتًا إلى أن حوادث السيرتؤدي إلى إعاقة ومقتل عدد كبير من الناس".
الوطني تحدث عميد الطالب في المعهد الدكتورعفيف خليل وأشار الى "أن هذا اللقاء يؤكد عمق دور المؤسسات 

فًا باليازا وهدفها في تطوير السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.وركز على إهمال  تاله شربل عالم معرّ
األهلية في خدمة المجتمع"، الفتًا إلى أن حوادث السيرتؤدي إلى إعاقة ومقتل عدد كبير من الناس".

فًا باليازا وهدفها في تطوير السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.وركز على إهمال  تاله شربل عالم معرّ
األهلية في خدمة المجتمع"، الفتًا إلى أن حوادث السيرتؤدي إلى إعاقة ومقتل عدد كبير من الناس".

صيانة الطرق العامة وسوء إنارتها ليال وعدم صيانة السيارات"التي تعتبر جميعها أسبابًا قاتلة على طرقاتنا"،مشددًا 
فًا باليازا وهدفها في تطوير السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.وركز على إهمال  تاله شربل عالم معرّ
صيانة الطرق العامة وسوء إنارتها ليال وعدم صيانة السيارات"التي تعتبر جميعها أسبابًا قاتلة على طرقاتنا"،مشددًا 
فًا باليازا وهدفها في تطوير السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.وركز على إهمال  تاله شربل عالم معرّ

على أهمية التوعية في المدارس والجامعات. وبعد المحاضرة نفذ الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني مناورة 
صيانة الطرق العامة وسوء إنارتها ليال وعدم صيانة السيارات"التي تعتبر جميعها أسبابًا قاتلة على طرقاتنا"،مشددًا 
على أهمية التوعية في المدارس والجامعات. وبعد المحاضرة نفذ الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني مناورة 
صيانة الطرق العامة وسوء إنارتها ليال وعدم صيانة السيارات"التي تعتبر جميعها أسبابًا قاتلة على طرقاتنا"،مشددًا 

حية لإلنقاذ واإلسعاف من حادث سير في حرم الجامعة تم من خاللها تعريف المحاضرين على عمل ورسالة كل من 
الصليب األحمر والدفاع المدني. بعدها بدأت عملية اإلنقاذ بقص أبواب السيارة ورفع السقف ليتدخل الصليب 
حية لإلنقاذ واإلسعاف من حادث سير في حرم الجامعة تم من خاللها تعريف المحاضرين على عمل ورسالة كل من 
الصليب األحمر والدفاع المدني. بعدها بدأت عملية اإلنقاذ بقص أبواب السيارة ورفع السقف ليتدخل الصليب 
حية لإلنقاذ واإلسعاف من حادث سير في حرم الجامعة تم من خاللها تعريف المحاضرين على عمل ورسالة كل من 

األحمر ويقوم بعملية اإلسعاف.

بدون تعليق.

عملية إسعاف مصاب من قبل متطوعي الصليب األحمر اللبناني.الدفاع المدني يقوم بعملية قص السيارة.
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 S W E R O A D اليازا تنشر ملخص تقرير
في كتاب "السالمة المرورية في لبنان"

يشكل وضع السالمة على الطرق في لبنان مصدر قلق كبير 
مــا هو  مركبة ضعف  لكل ١٠٠٠٠٠  الــوفــيــات  عــدد  يتعدى  إذ 
ـــا الغربية ويــتــرافــق االزديــــاد السريع في  بــلــدان أوروب عليه فــي 

لكل  الــوفــيــات  عــدد  يتعدى  إذ 
ـــا الغربية ويــتــرافــق االزديــــاد السريع في  بــلــدان أوروب عليه فــي 

لكل  الــوفــيــات  عــدد  يتعدى  إذ 

عدد المركبات وحركة السير مع ازدياد في عدد الحوادث. كما 
أن التدريب على القيادة واالمتحانات التي تجرى لمنح إجازة 
عدد المركبات وحركة السير مع ازدياد في عدد الحوادث. كما 
أن التدريب على القيادة واالمتحانات التي تجرى لمنح إجازة 
عدد المركبات وحركة السير مع ازدياد في عدد الحوادث. كما 

السوق، في وضعهم الحالي، ال يتم بطريقة عملية تطبيقية، 
رون  متعلمي القيادة بتاتًا لكيفية مواجهة الحاالت  إذ ال يحضّ
السوق، في وضعهم الحالي، ال يتم بطريقة عملية تطبيقية، 
رون  متعلمي القيادة بتاتًا لكيفية مواجهة الحاالت  إذ ال يحضّ
السوق، في وضعهم الحالي، ال يتم بطريقة عملية تطبيقية، 

التي ستعترضهم عندما يدخلون حركة السير والتي تتصف 
بعدم االنضباط، العدوانية، عدم الصبر واستحالة توقع ما قد 

يحصل، مما قد يعود جزئيًا إلى التدريب غير المالئم. 
بعدم االنضباط، العدوانية، عدم الصبر واستحالة توقع ما قد 

يحصل، مما قد يعود جزئيًا إلى التدريب غير المالئم. 
بعدم االنضباط، العدوانية، عدم الصبر واستحالة توقع ما قد 

ضرورة توفير تدريب أشمل
لقد أظهر عدد من الدراسات أن سائقي المركبات اآللية يلعبون 
الخبرة على  ن من  السير. كما تبيّ بــارزًا في وقــوع حــوادث  دورًا 
لقد أظهر عدد من الدراسات أن سائقي المركبات اآللية يلعبون 
الخبرة على  ن من  السير. كما تبيّ بــارزًا في وقــوع حــوادث  دورًا 
لقد أظهر عدد من الدراسات أن سائقي المركبات اآللية يلعبون 

النظر  بغض  والــجــدد،  الشباب  السائقين  أن  العالمي  الصعيد 
الخبرة على  ن من  السير. كما تبيّ بــارزًا في وقــوع حــوادث  دورًا 
النظر  بغض  والــجــدد،  الشباب  السائقين  أن  العالمي  الصعيد 
الخبرة على  ن من  السير. كما تبيّ بــارزًا في وقــوع حــوادث  دورًا 

المعنيين في  األشخاص  زائــدة من  يمثلون نسبة  عن عمرهم، 
حوادث السير. هذا الواقع يدفعنا الى التركيز على أهمية خلق 
المعنيين في  األشخاص  زائــدة من  يمثلون نسبة  عن عمرهم، 
حوادث السير. هذا الواقع يدفعنا الى التركيز على أهمية خلق 
المعنيين في  األشخاص  زائــدة من  يمثلون نسبة  عن عمرهم، 

بشكل  تحضيرهم  بغية  القيادة  متعلمي  لتدريب  ال  فعّ نظام 
جيد للدور الذي سيلعبونه في حركة السير على الطرق عندما 
يــنــالــون رخــصــهــم. ومــن جــهــة أخـــرى، يــجــب تصميم امتحانات 
جيد للدور الذي سيلعبونه في حركة السير على الطرق عندما 
يــنــالــون رخــصــهــم. ومــن جــهــة أخـــرى، يــجــب تصميم امتحانات 
جيد للدور الذي سيلعبونه في حركة السير على الطرق عندما 

القيادة بصورة تكفل نجاح التدريب في نقل المعرفة والمهارات 
الضرورية  إلى متعلمي القيادة. 

هــنــالــك طـــرق عـــدة لتحسين تــدريــب الــســائــقــيــن ومــنــح رخــص 
القيادة في لبنان. وأهم إصالح، من وجهة نظر السالمة، يكمن 
هــنــالــك طـــرق عـــدة لتحسين تــدريــب الــســائــقــيــن ومــنــح رخــص 
القيادة في لبنان. وأهم إصالح، من وجهة نظر السالمة، يكمن 
هــنــالــك طـــرق عـــدة لتحسين تــدريــب الــســائــقــيــن ومــنــح رخــص 

فــي تــحــضــيــر متعلمي الــقــيــادة بــشــكــل أفــضــل لــدخــول حــركــة 
القيادة في لبنان. وأهم إصالح، من وجهة نظر السالمة، يكمن 
فــي تــحــضــيــر متعلمي الــقــيــادة بــشــكــل أفــضــل لــدخــول حــركــة 
القيادة في لبنان. وأهم إصالح، من وجهة نظر السالمة، يكمن 

التدريب  العادية. وبعدها يجب أن يجري آخر قسم من  السير 
فــي تــحــضــيــر متعلمي الــقــيــادة بــشــكــل أفــضــل لــدخــول حــركــة 
التدريب  العادية. وبعدها يجب أن يجري آخر قسم من  السير 
فــي تــحــضــيــر متعلمي الــقــيــادة بــشــكــل أفــضــل لــدخــول حــركــة 

وإمتحان القيادة العملي وسط حركة السير العادية على أن ال 
التدريب  العادية. وبعدها يجب أن يجري آخر قسم من  السير 
وإمتحان القيادة العملي وسط حركة السير العادية على أن ال 
التدريب  العادية. وبعدها يجب أن يجري آخر قسم من  السير 

تكون البيئة المحيطة معقدة أكثر من الالزم وأن يكون تصرف 
وإمتحان القيادة العملي وسط حركة السير العادية على أن ال 
تكون البيئة المحيطة معقدة أكثر من الالزم وأن يكون تصرف 
وإمتحان القيادة العملي وسط حركة السير العادية على أن ال 

السائقين اآلخرين أكثر إنضباطًا وقابالً للتوقع. 
تكون البيئة المحيطة معقدة أكثر من الالزم وأن يكون تصرف 

السائقين اآلخرين أكثر إنضباطًا وقابالً للتوقع. 
تكون البيئة المحيطة معقدة أكثر من الالزم وأن يكون تصرف 

تطوير مناطق تجريبية
مــن األفـــكـــار الــتــي يــجــدر الــنــظــر فيها بــهــدف الــتــطــويــر هي 
التعاون بين هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات وشرطة 
السير والبلديات فيتم اختيار منطقة تجريبية حيث تكون 
بــيــئــة الــســيــر مــالئــمــة، ومـــن ثـــم ضــمــان اســتــيــفــاء المنطقة 
بكاملها لمعيار عال من حيث اإلشارات والعالمات والخطوط 
على الطرق، إشارات السير، الخ.  وأخيرًا تركيز الجهد على 
بكاملها لمعيار عال من حيث اإلشارات والعالمات والخطوط 
على الطرق، إشارات السير، الخ.  وأخيرًا تركيز الجهد على 
بكاملها لمعيار عال من حيث اإلشارات والعالمات والخطوط 

مراقبة السير وتطبيق قواعده وضبط المخالفات ضمن هذه 
المنطقة. بعد ذلك يمكن إستعمال هذه المنطقة لتدريب 
متعلمي القيادة وإجراء إمتحانات القيادة، عندما  يتم القيام 

بالتعديالت الالزمة في القانون. 

ف مع التنظيمات الدولية  التكيّ
عــلــى صــعــيــد الــتــعــديــالت فـــي الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن، 

نوصي بتغيير تصنيف الرخص ليتالءم مع ما نصت عليه 
بشكل  الــرخــص  وبتصميم   ١٩٦٨ لــعــام  فيينا  اتــفــاقــيــة 
االتحاد  المعتمد في  القيادة  نموذج رخصة  مع  يتطابق 

األوروبي. 
أيضًا  يــجــب  الــقــيــادة،  رخـــص  وتصميم  تصنيف  تغيير  وبــعــد 

األوروبي. 
أيضًا  يــجــب  الــقــيــادة،  رخـــص  وتصميم  تصنيف  تغيير  وبــعــد 

األوروبي. 

تــعــديــل مـــدة صــالحــيــتــهــا. فــعــوضــًا عــن نــظــام تــجــديــد الــطــوابــع 
أيضًا  يــجــب  الــقــيــادة،  رخـــص  وتصميم  تصنيف  تغيير  وبــعــد 
تــعــديــل مـــدة صــالحــيــتــهــا. فــعــوضــًا عــن نــظــام تــجــديــد الــطــوابــع 
أيضًا  يــجــب  الــقــيــادة،  رخـــص  وتصميم  تصنيف  تغيير  وبــعــد 

المعتمد حاليًا نوصي بالعمل على تجديد الرخصة بكاملها، مع 
تــعــديــل مـــدة صــالحــيــتــهــا. فــعــوضــًا عــن نــظــام تــجــديــد الــطــوابــع 
المعتمد حاليًا نوصي بالعمل على تجديد الرخصة بكاملها، مع 
تــعــديــل مـــدة صــالحــيــتــهــا. فــعــوضــًا عــن نــظــام تــجــديــد الــطــوابــع 

تضمينها صورة حديثة للسائق. كما يمكن النظر في اعتماد 
نظام ترتكز فيه مدة صالحية الرخصة على عمر السائق، وأيضًا 
تضمينها صورة حديثة للسائق. كما يمكن النظر في اعتماد 
نظام ترتكز فيه مدة صالحية الرخصة على عمر السائق، وأيضًا 
تضمينها صورة حديثة للسائق. كما يمكن النظر في اعتماد 

التجديد  قبل  أكــثــر  شــامــل  طبي  فحص  أو  للنظر  فحص  على 
نظام ترتكز فيه مدة صالحية الرخصة على عمر السائق، وأيضًا 
التجديد  قبل  أكــثــر  شــامــل  طبي  فحص  أو  للنظر  فحص  على 
نظام ترتكز فيه مدة صالحية الرخصة على عمر السائق، وأيضًا 

ن.  ًا من عمر معيّ وبدء
التجديد  قبل  أكــثــر  شــامــل  طبي  فحص  أو  للنظر  فحص  على 

ن.  ًا من عمر معيّ وبدء
التجديد  قبل  أكــثــر  شــامــل  طبي  فحص  أو  للنظر  فحص  على 

من  لذلك،  كبير.  قلق  إلى  اللبنانيين  السائقين  تصرف  يدعو 
الضروري التشدد في تطبيق القوانين والتنظيمات األساسية، 
السير  السير وسحب رخص  لمعاقبة مخالفات  الغرامات  زيــادة 
من  الطلب  المخالفات خطيرة. كما يجب  في حال كانت هذه 
الــســائــق الـــذي تسحب رخصته حــضــور عــدد مــن الــــدروس في 
من  القيادة  المتحان  الخضوع  ثم  ومــن  القيادة  لتعليم  مكتب 

جديد. 

التدابير المقترح إدراجها في برنامج التحسين
نوصي بأن يشمل تحسين تدريب السائقين ونظام منح رخص 

القيادة التدابير اآلتية :

• إجراء التعديالت الضرورية في تشريعات وقوانين السير. 
بــحــيــث يتضمن قضاء   الــســائــقــيــن  بــرنــامــج تــدريــب  • مــراجــعــة 

ساعات عدة وسط حركة السير العادية.
العاملة في مجال  • وضع تنظيمات محددة للمكاتب الخاصة 

التدريب على القيادة.
• تطوير كتاب حديث خاص لمتعلمي القيادة.

• تصنيف المركبات ورخص القيادة بما يتوافق مع االتفاقات 
الدولية.

• تعديل مدة صالحية رخص القيادة.
المعتمد  النموذج  مع  يتطابق  السير بشكل  • تصميم رخص 

في االتحاد األوروبي.
المعتمد  النموذج  مع  يتطابق  السير بشكل   تصميم رخص 

في االتحاد األوروبي.
المعتمد  النموذج  مع  يتطابق  السير بشكل   تصميم رخص 

 وضع منهج محدد لتدريب السائقين عمليًا ونظريًا.
في االتحاد األوروبي.

 وضع منهج محدد لتدريب السائقين عمليًا ونظريًا.
في االتحاد األوروبي.

•
(مكتوبة)  نظرية  ومعيارية،  محددة  قيادة  إمتحانات  إعــداد   •

وعملية.
• وضع منهج محدد لتدريب معلمي القيادة. 

• تنظيم دورات تدريبية لمعلمي القيادة وللفاحصين.
 التشدد بضبط المخالفات وفرض غرامات أكبر لمعاقبتها.

 تنظيم دورات تدريبية لمعلمي القيادة وللفاحصين.
 التشدد بضبط المخالفات وفرض غرامات أكبر لمعاقبتها.

 تنظيم دورات تدريبية لمعلمي القيادة وللفاحصين.
•

• مراقبة نشاطات المكاتب الخاصة لتعليم القيادة.  

الــمــســتــشــار (SweRoad) مــن دراســــة اإلجـــــراءات  يــتــمــكــن  لــم 
بنية وطريقة  القيادة ولجهة  امتحانات  المتبعة لجهة  اإلداريــة 
عمل السجل الممكنن لرخص القيادة، وذلك بسبب عدم توافر 

المعلومات ∆

عن برنامج تدريب 
السائقين ومنح إجازات 
السوق في لبنان

التي من شأنها  العملية  لبنان وقدمت بعض اإلقتراحات  قامت مؤسسة سويرود بدراسة وضع إجــازات السوق في 

تطوير نظام منح إجازات السوق وتطوير برنامج تدريب السائقين الجدد بطرق نظرية وعملية من خالل تمرينهم على 

كيفية مواجهة حركة السير الحالية على الطرق باإلضافة الى تطوير إمتحان القيادة من خالل جعله يتالءم مع طبيعة 

حركة السير، وجاءت الدراسة كما يأتي:

نظمت مؤسسة "سويرود" السويدية المتخصصة 
الــعــام ٢٠٠٤، دراســة  الــتــي عملت فــي لبنان فــي 
بــإشــراف  السير  حـــوادث  مشكلة  لمعالجة  ة  علميّ
وزارة األشغال العامة والنقل
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