
 

مجموعة اليازا 
للسالمة العامة

نشرة متخصصة بقضايا السالمة العامة            العدد  13  الخميس  12 تموز 2007

 www.naharashabab.com

ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا  الذي تأسس 
في العام ١٩٩٤ يهدي العدد الثالث عشر من نشرة اليازا 
للسالمة العامة الى جميع ضحايا حــوادث الطرق وخاصة 
الى الشاب الفقيد أندي سليمان الذي قضى بحادث سير 
مفجع بتاريخ ١٦ آب ٢٠٠١.  كما نتمنى التوفيق والسالمة 
لعائلة الفقيد وتعاونها الدائم مع مجموعة اليازا للسالمة 

العامة. 

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الشاب الفقيد أندي سليمان   (١٩٨٤-٢٠٠١)

• يالقي حوالى مليون فرد في العالم حتفهم في حوادث السير سنويًا، 
فيما يتعرض حوالى ٥٠ مليونًا آخرين إلصابات. 

• يعيش أكثر من ٨٠ بالمئة من هؤالء في البلدان النامية والناشئة 
في إفريقيا، وآسيا، وأميركا الالتينية، والشرق األوسط، ويعيش أكثر 
اإلقليم اآلسيوي –  الواقعة في  البلدان  بالمئة من هــؤالء في  من ٤٠ 

الباسفيكي وحده.

• تعرف بعض المناطق مثل إفريقيا والشرق األوســط ثالثة أضعاف 
الناجمة عن حــوادث السير مما هي عليه أعــداد ملكيات  من الوفيات 

المركبات.

• تبلغ تكاليف حوادث السير في البلدان النامية والناشئة في العالم 
٧٠ مليار دوالر على األقل سنويا، ويفوق هذا المبلغ قيمة المساعدات 
التي تقدمها المصادر الثنائية والمتعددة األطــراف كافة، ويشكل ١ 
بالمئة من إجمالي الناتج القومي الخاص بالبلدان النامية، و١٫٥ بالمئة 

من إجمالي الناتج القومي الخاص بالدول الناشئة.

www.yasa.org

أخطار احلوادث املائية 
وضربات الشمس

مؤمتر الشباب العاملي 
للسالمة على الطرق
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بوفاة سنويًا وتسببها الالزمة، اإلنارة إلى الطرق من العديد افتقار مع
الطرق سالكي "اليازا" لجميع المرور. تتوجه ضحايا من ٪٤٠ من أكثر

اآلتية: باإلرشادات

المرورية في السالمة الرؤية أهمية

ارتداء عليك صعبة جوية ظروف في أو الليل في الطريق على السير أردت اذا •
الضوء. يعكس أي شيء حمل أو الفاتحة اللون المالبس

ذات المناطق فــي أو المتوقفة  المركبات بين مــن الــشــارع عــبــور تــحــاول  ال  •
لرؤيتك فرصة السائق واعــط  المكشوف المكان اختر بل الحادة المنعطفات 

دائمًا.
تكون التي الصعبة الجو أو في ظروف الهوائية في الليل الدراجات قيادة عدم •
المواد استخدامها يجب وضع من بد ال إذا كان لكن واضحة. غير الرؤية فيها

أجزائها. بعض على العاكسة
آخر إلى طريق من تنوي العبور أو كنت على تقاطع بمركبتك تقف كنت إذا •

اآلخرين لك. رؤية السائقين من متأكدًا فكن
لتكون ونظافتها والخلفية األمامية األنوار صالحية من التأكد عليك يتوجب •
وسائقين) أثناء الليل (مشاة الطريق سالكي قبل من مركبتك مرئية بسهولة

وغيرها. والغبار والثلوج الضباب مثل الصعبة الظروف وفي
ترغب الــذي باإلتجاه وأعلمهم الطريق،  سالكي  لبقية مرئيًا نفسك إجعل •
المسرب أوتغيير أواإلنعطاف الحركة عندبدء التنبيه إشارات باستخدام سلوكه

التوقف. أو
مركبتك إذا خلف المثلث العاكس ووضع تشغيل األنوار الرباعية على اعمل •
من اآلخرون وذلك ليتمكن المركبة تعطل عند على الطريق للتوقف اضطررت

بها. اإلصطدام وعدم رؤيتك
وخاصة للمركبات األخرى مقابلتك العالية عند الطريق استخدام أنوار تجنب •
عند الــرؤيــة إعــاقــة مــن شـــأن ذلـــك وذلـــك ألن على الــطــرق الــداخــلــيــة الــمــضــاءة،

اآلخرين. السائقين
المشاة، (ممرات الشارع لعبور المناسب  المكان  اختيار المشاة على يجب •
لعبور استعدادا على الطريق قف ثم (... السير أمام شرطي الضوئية، اإلشارات

الشارع.
السائقين. من جميع مرئي أنك أن تتأكد قبل تعبر ال •

عدم حال وفي الطريق، حافة بعيدًا عن الرصيف على تمشي دائما يجب أن •
أن يجب ال للسيارات أي طرف الشارع مواجهًا أقصى على سر الرصيف، وجود
أي ولتجنب بسهولة رؤيتها من لتتمكن وذلك خلفك من تأتي السيارات تكون

يحصل فجأة.  خطر قد
للحفاظ الطرق بإنارة المختصة مطالبتها الجهات "اليازا" تشدد النهاية، وفي

العامة. السالمة على

والتلفزيون اإلذاعة عبر اليازا برامج

سالمتك بالدني
سات  نــور وفضائية  Tele Lumière تلفزيون عبر أسبوعي برنامج
السابعة  حتى الساعة السادسة من الساعة خميس يوم Nour Sat كل

عصرًا.

سير عجقة
جمعة وسبت، يــوم كــل لــبــنــان، بــرنــامــج إذاعـــي عبر اثــيــر إذاعـــة صــوت

عصرًا. والنصف السادسة الساعة
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األهــداف  تحقيق وإن غــايــة، فعل ولــكــل  لكل عمل سبب
صغيرة!.. بخطوات يبدأ الكبيرة

  
الهندسة كلية  فــي  الثانية  السنة طالب  وفــاة كانت لقد 
عاصي طـــارق بــيــروت فــي األمــيــركــيــة والــعــمــارة فــي الجامعة
عليه أطلق الجامعة نادٍ في األولى لتأسيس الشرارة بمثابة
جمعية بعد فيما تحول الذي عاصي" طارق "أصدقاء إسم:

اليازا.
West Hall في  الـ مبنى في كان للجمعية نشاط أول إن
حين ٢٧ نيسان ١٩٩٥، في بيروت في األميركية الجامعة
السير حادث تحويل نيته عقل عن زياد اليازا مؤسس أعلن
دافــع  ١٩ آب ١٩٩٤ إلــى فــي صديقه مــوت إلــى الــذي أدى
كل تــطــال الــحــوادث مــن لــلــوقــايــة لتأسيس حملة وطــنــيــة 
لبنان. شباب من ممكنة شريحة أكبر فيها ويشارك لبنان

طارق توزيع باشر أصدقاء ٧ حزيران ١٩٩٥، في وبالفعل،
الجامعة داخل السير بإشارات للتعريف الهادفة المطبوعات
داخل األخرى النشاطات من عدد مع بيروت في األميركية
مع شباب جامعيين من والتنسيق حرم الجامعة وبدأ التعاون

األخرى. الجامعات من كبير عدد
أصدقاء  األول ١٩٩٥ نظم كانون و٦ الثاني تشرين ٢٨ وفي
كلية فــي تين  مهمّ ندوتين الــيــازا، مؤسسو عــاصــي، طــارق 
ســيــدة جــامــعــة وفـــي يــوســف الــطــب فـــي جــامــعــة الــقــديــس
 ١٩٩٦ العام مطلع في أعقبهما ثم  مصبح. ذوق - اللويزة
وسيدة البلمند جامعتي في الشمال في ندوتين تنظيم
الــدراســي مــنــذ الــعــام الــنــشــاطــات الــلــويــزة، لــتــتــوالــى بــعــدهــا
جامعات كــل فــي تنتشر الــيــازا بـــدأت  ١٩٩٦-١٩٩٧حــــيــــث 
مع وتتواصل الخاصة والجامعة اللبنانية) (الجامعات الوطن
أخطار عن الوعي لنشر الجامعية الطالبية والهيئات األندية

السير. حوادث
معظم فــي محاضرات إللــقــاء الــدعــوات الــيــازا مئات ت  ثــم لبّ
األثر الفاعل كان لها لبنان، في والمعاهد الجامعية الكليات
في للمشاركة من الطلبة األلوف عشرات دفع في والطيب

خالل: من الحوادث من الحمالت الوطنية للوقاية
لبنان فــي الــحــوادث أســبــاب عــن تنظيم مــئــات الــبــحــوث •

منها. بالوقاية المتعلقة العلمية الحلول مختلف وطرح
الجامعات داخل تثقيفي منشور مليوني يزيدعن ما توزيع •
شرح على الطلبة تشجيع مع اآلن لغاية اليازا منذ تأسيس

ومناقشتها معهم. لآلخرين المناشير هذه مضمون
المدني الدفاع بين المشتركة المناورات عشرات تنظيم •
المؤسسات التعريف بدور بهدف األحمر اللبناني والصليب

الطوارىء. وبأرقام المعنية باإلسعاف األولي
إيمانًا الجمعية إلى الجامعيين الطلبة من الكثير انتساب •
ولتشجيع عنها الــيــازا جمعية تــدافــع التي بالقضية منهم 

لبنان. في حياة اإلنسان للمحافظة على مساعيها
إلى بــحــوادث سير محطمة ســيــارات طــرح فــكــرة إدخـــال •
لفت بهدف والبلديات الداخلية وزارة على الجامعات حرم
على المرور حوادث خطورة مدى إلى الجامعيين الطلبة نظر
السليمة القيادة أساليب  تعلم  وضــرورة  اللبناني المجتمع

وتطبيقها.

السالمة تعميم ثقافة أجل العمل من في متابعة اليازا تعد
∆ بين المواطنين العامة

في لبنان الجامعات مع شراكة اليازا
المتفاقمة السير مأساة من للحد كة المشترَ النشاطات من سنة ١٢
السالمة وتأمين أنواعها على الحوادث من الحد أجل من معها طيبة وإقامة عالقات المجتمع المدني والرسمي شرائح مختلف مع التعاون على تأسيسها منذ اليازا دأبت

النجاح.   لتحقيق البناءة مع الجميع والشراكة المثمر مبدأ التعاون وبداية تطبيق اليازا انطالق نقطة لبنان في الجامعات ل
ّ
شك

ُ
ت العامة.

دكاش  جو
لبنان يازا - رئيس نائب

الصحة. - كلية يوسف القديس جامعة لليازا في ندوة

الجامعات. التي تنظمها المعارض الدائمة في المشاركة

اللبناني. والصليب األحمر المدني الدفاع بين المناورات المشتركة تنظيم

 ♺



٤ ♺

الخميس ١٢ تموز ٢٠٠٧

org.

إنــعــقــد "مــؤتــمــر الــشــبــاب الــعــالــمــي لسالمة 
نيسان  فــي ٢٣ و ٢٤  فــي جنيف  الــطــرق" 
٢٠٠٧ وقد شارك فيه الشباب من مختلف 
أنحاء العالم. مهد هذا الحدث ألسبوع األمم 
المرورية  للسالمة  األول  العالمي  المتحدة 
الذي إنعقد ما بين ٢٣ و ٢٩ نيسان ٢٠٠٧ 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  واللجنة 

المحلية لألمم المتحدة وشركائهم.  
الــشــبــاب مــن ١٠٠ دولــــة، المشاكل  نــاقــش 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــنـــا عـــلـــى الـــطـــرق 
والحلول المقترحة لها. وتم تبادل الخبرات 
بين الشباب من تجاربنا الناجحة منها وغير 

الناجحة. 
لسالمة  العالمي  الشباب  مؤتمر  انتهاء  بعد 
الطرق أصبح كل واحد منا سفيرًا في بلده، 
مكرسًا بعضًا من وقته لموضوع السالمة على 

الطرق. وليس هذا فقط، بل نأمل بإنشاء شبكة عالمية للشباب الناشطين الذين سيكون 
لهم دور رئيسي في تجنب وقوع حوادث الطرق حول العالم.

إنها المرة األولى التي يقوم فيها الشباب بتولي مهمة الوقاية من حوادث السير، حيث سمحت 
في موضوع  مهمة  بخطوة  بالقيام  للشباب  العالمية  الصحة  ومنظمة  المتحدة  األمــم  منظمة 
السالمة على الطرق وتحمل مسؤولية الحد من حــوادث السير. إنها المرة األولــى التي نكون 
فيها نحن الشباب ليس فقط معنيين بل مسؤولين عن هذا الموضوع. لذلك نحن نرى أنها 

الفرصة األفضل لنا للتحدث وإيصال صوتنا.
صدرت عن مؤتمر الشباب العالمي "شرعة الشباب لسالمة المرور"، إنها الوثيقة األولى التي 
تعبر عن رؤيتنا عن موضوع السالمة المرورية والتي نأمل أن تحقق النتائج المطلوبة منها. 
وقد شارك في كتابتها العديد من الشباب من مختلف أنحاء العالم وعكسوا فيها المشاكل 

التي يواجهونها في بالدهم، ووجهت إلى شباب العالم. 
في شرعة الشباب للسالمة المرورية إلتزمنا بالتقيد بقواعد السالمة المرورية وإتخاذ اإلجراءات 

الالزمة للوقاية من الحوادث واإلصابات.

وقد أصدرنا  الدعوات اآلتية:
• ندعو أهلنا وسالكي الطرق أن يتصرفوا 
القيادة  فــي  مــثــاالً  يشكلوا  وأن  بمسؤولية 

السليمة
• نــطــلــب مــن مــدارســنــا وجــامــعــاتــنــا تعليم 

طالبهم شروط السالمة العامة
• نــدعــو أيــضــًا الــمــســؤولــيــن فــي كــل أنــحــاء 
تراعى  وأن  الطرق  بسالمة  لإلهتمام  العالم 

فيها الشروط الفنية للسالمة. 
الـــمـــشـــروب  الــــحــــانــــة  يــــقــــدم ســــاقــــي  أن   •

بمسؤولية
في  األهلية  الجمعيات  دور  على  نشدد   •
هذا المجال والقطاع الخاص وقطاع اإلعالم 
في تسليط الضوء على اإلهمال الحاصل في 

السالمة على الطرق
• ندعو المشاهير والنجوم أن يكونوا قدوة 

في القيادة بتأن ووضع حزام األمان وخوذة األمان. 

إن الجميع مدعو للعمل معنا وتحمل المسؤولية.
الجمعية أن تناقش أيضًا كيفية  المرورية على  الشباب للسالمة  إلى تبني شرعة  باإلضافة 
تنفيذها. هذه الشرعة أصبحت جزءًا من كل واحد منا ولن نسمح أن تبقى هذه الوثيقة حبرًا 

على ورق.

نحن نأمل أن تكون هذه الشرعة أداة إيجابية للتغيير في كل بلد. ومع وجود ممثلين من 
أكثر من ١٠٠ بلد نحن واثقون أن هذه الشرعة ستبقى للسنوات المقبلة.

آلمالنا  حــدود  ال  البداية.  هو  بل  النهاية،  ليس  للشباب  العالمي  التجمع  أن  على  نصر  نحن 
وأحالمنا. ومع وجود إعالن شرعة الشباب للسالمة المرورية بين إيدينا سنخطو الخطوة األولى 

في رحلة طويلة بإتجاه وسائل نقل آمنة أكثر، ليس لنا فقط بل لألجيال القادمة أيضًا ∆

مؤتمر الشباب العالمي للسالمة على الطرق
تعتبر حوادث السير اليوم المسبب الرئيسي لوفاة الشباب بعمر ١٠ إلى ١٩ سنة. حيث هناك ما يقارب ال٤٠٠,٠٠٠ طفل وشاب يقتلون سنويًا بحوادث المرور حول العالم. 
أي ما نسبته ٤٠٪  من مليون ومئتي ألف من ضحايا حوادث المرور، وما يقارب ال٥٠ مليون من إصابات وإعاقات. ولكن من المؤسف أن معظم هذه الوفيات، اإلصابات 
واإلعاقات يمكن تجنبها وتوقعها.  لهذا السبب رأينا أنه يجب أن يكون للشباب دور رئيسي لتجنب وقوع هذه المآسي اليومية،  وبما أنه يمكن الحد من هذه الحوادث، 

وحيث إنه لم نعد مستعدين للموت على الطرق، جاء مؤتمر الشباب العالمي لسالمة الطرق.

مؤتمر الشباب العالمي لسالمة الطرق في جنيف.

اآلنسة نللي غصيني من اليازا تترأس الجلسة اإلفتتاحية للمؤتمر.

نيللي غصيني
يازا لبنان

تـــرقـــبـــوا األربــــعــــاء الــمــقــبــل نـــشـــرة بــالــلــغــة 
مــتــخــصــصــة    YASA.org اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة 
بــالــســالمــة الــعــامــة، مـــن مــنــشــورات الــيــازا 

.The Daily Star وصحيفة
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هذه أكثر هو الغرق إال أن وأسبابها، المائية األخطار تختلف
واحــدة. نتيجته فــإن تــعــددت أســبــابــه، األخــطــار شيوعًا وإن
البحر في والسباحة التهور إلى للغرق المباشرة وتعود األسباب
اإلنقاذ رجــال  بل قِ من الجدية الرقابة بغياب خاصة الهائج،
المياه السقوط في أيضًا األسباب هذه ومن المتخصصين.
في السباحة أثناء عميقة مياه إلى اإلنجرار قصد أو من دون
هي الحوادث هذه لتجنب األساس الضحلة. والنصيحة المياه
أن حيث التهور، وعدم األصول السباحة حسب ببساطة تعلم
نتيجة للغرق عرضة يكونون خبرة وأكثرهم السابحين معظم

الهائج. والبحر العضلية التقلصات منها: عوامل عدة
أن  التذكر يجب ولكن الحالي،  للعام البحر  موسم بدأ لقد  
تعريض أثناء احترامها من بد صارمة ال قواعد دائمًا  هناك 
في خطر. دون من الذهبية أوالدنــا لألشعة بشرة أو بشرتنا
بها اليازا توصي التي الوقائية النقاط من يأتي، مجموعة ما
ومؤسسة الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية والجمعية

الشأن: هذا في العلمية األبحاث

بــبــشــرة حساسة  الــعــمــر  مــن الــثــالــثــة  • يتميز األطــفــال دون 
مكثف. بشكل للشمس تعريضهم يجوز ال لذلك للغاية،
يشعر كــان ما إذا التعبير  يمكنه ال السن هــذا  في فالطفل
حر بــضــربــة إصــابــتــهــم خــطــر بــالــحــر أو بــالــظــمــأ، وهــنــا يــكــمــن

(التشويبة).
بين الحادية  الحارقة للشمس البشرة عدم تعريض • يجب
ما األشعة تكون الفترة هذه ففي الظهر. بعد والثالثة عشرة
لدرجة بها) حــادة نشعر ال و ال نراها (التي البنفسجية فوق

قوية. سريعًا بضربات شمس تتسبب أنها
ويستحسن  لــلــحــمــايــة، وســيــلــة • تــشــكــل الــمــالبــس أفــضــل
الحرارة من وتحمي الضوء تعكس التي الفاتحة األلوان اختيار

تحت الحمراء. األشعة ما خاللها من وترشح
الشمس،  ضربات للوقاية من عنها غنى ال ضرورة القبعة إن •

اعتمارها. من بد ال لذلك
والــثــانــيــة عشرة  الــعــاشــرة ســن لغاية األوالد عــيــون  • تبقى 
من حمايتها من بد إذًا فال البالغين، عيون من أكثر حساسة
"CE" عالمة تحمل التي النظارات بواسطة الشمس أشعة
تحت وما البنفسجية فوق ما امتصاص األشعة تضمن والتي

الحمراء.
من  للوقاية والفعالة الجيدة الوسائل من الشمسية عتبر

ُ
• ت

الشمس. ضربات
أثــنــاء  بــاســتــمــرار • يــجــب دهـــن الــجــســم بــالــكــريــمــات الــواقــيــة

الشاطىء. على التواجد
الشمس،  ألشــعــة التعرض بسبب بــالــحــروق اإلصــابــة عند   •
الماء مــن حــمــام وأخـــذ مبللة كــمــادات ينصح األطــبــاء بــوضــع
كانت الشمس". وإذا بعد بكريم "ما الجسم ثم دهن البارد،
الطبيب إلـــى عــنــدهــا الــلــجــوء ضــربــة الــشــمــس قــويــة، فــيــجــب

∆ فورًا المختص

وضربات الشمس المائية أخطار الحوادث

الحلبي زياد
لبنان يازا
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مؤلمة. حوادث تؤدي إلى عالية أماكن من القفز الشباب في بعض حماسة

في لبنان  سنويًا يموتون تقريبًا شخصًا من ١٥٠ أكثر العلمية- SRF هناك األبحاث ومؤسسة LASIP ة- من اإلصابات الرياضيّ للوقاية الجمعية اللبنانية دراسات بحسب
ة  الرئيسيّ تعوداألسباب لبنان. لبلد بحجم كبيرًاجدًا بالنسبة إن هذاالعدديعتبر وخفيفة. إصابات بالغة شخصًايصابون ٨٠٠ من أكثر إلى باإلضافة المائية الحوادث نتيجة

الخصوص. هذا في بإجراءات السالمة الناس معظم جهل وإلى والمسابح، الشواطئ بعض على الرقابة وغياب الضرورية أخذ اإلحتياطات عدم إلى لحصول هذه الحوادث

الصخرية. الشواطئ على المزاح عدم

الصخور. بين القفز نتيجة في لبنان سنويًا الضحايا عشرات
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الجمعيات عدد من من العامة للسالمة "اليازا" مجموعة تتألف
إلى هادفة دائمة حمالت تنظم التي الحكومية غير األهلية
الحوادث. أنواع من مختلف العامة والوقاية السالمة تعزيز

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

لبنان – الحازمية ٠٨٣-٤٥ البريدي: العنوان

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

إنترناشيونال: يازا
+ هاتف: ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١

المتحدة – االمارات العربية دبي ١٢٣٦١٤ البريدي: العنوان

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

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

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في المعلومات الواردة ان
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ة الناريّ اجات الدرّ لسائقي نشاطات إلى تنظيم الهادفة للدراجات والسياحة اللبناني النادي نشاطات إطار في
لبنان. في جديدة مناطق على ف والتعرّ عالية...) بسرعة السير عدم الواقية، الخوذ (استعمال قانوني بشكل
إلى  صعودًا الشمال اوتوستراد باتجاه بيروت في الحمرا منطقة من بمسيرة تموز ١ األحد بتاريخ النادي قام
من  الداخلي. الهدف األمن قوى اجين من بمرافقة درّ النادي أعضاء من اج درّ ١٠٠ من أكثر بمشاركة وذلك األرز
بشري في منطقة األرز أرز شجر زرع األحمر عبر والصليب اللبناني الجيش ة لشهداء تحيّ توجيه هذا النشاط

المنطقة. ات قائد الجيش وفعاليّ عن ممثل بحضور

ً
تحية أرز شجرات اللبناني للدراجات والسياحة يزرع النادي

اللبناني األحمر والصليب الجيش لشهداء

على النشرة  المشرف العام
لبنان يازا رئيسة - عقل خوري منى

التنفيذي المدير
لبنان يازا ادارية هيئة إبراهيم - عضو كامل

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

عجاقة جوزيف الحاج، أنطوان متني، عادل

إخراج
عبر  حامد

محاضرات اليازا

في الوروار الداخلي األمن قوى معهد في
سنوات منذ الداخلي األمــن وقــوى الــيــازا بين القائم للتعاون  استمرارًا
الــيــازا السيدان هاني عضوا الــمــروريــة، قــام السالمة عــديــدة فــي شــؤون
متابعة لجنة عضو بالن وجــوزف السائق، برنامج تحسين مدير قبيسي
ثالث محاضرات على أفراد من بإلقاء لبنان، في جديد سير قانون وضع
(الـــوروار) في التدريب قسم معهد قوى األمــن، الداخلي في قوى األمــن
تزويدهم تم و٣ تموز ٢٠٠٧حيث (يونيو) حزيران من١٩ الممتدة الفترة
سرعة استنتاج كقاعدة العمل في مهامهم بأداء تتعلق علمية بقواعد
فرملتها أثـــر قــيــاس انــطــالقــًا مــن الــحــادث الــمــركــبــة لحظة تــورطــهــا فــي
على استحوذت والتي الحادث في مكان  الطريق سطح على الموجود
في المسؤولية تحديد في القاعدة هذه نظرًا ألهمية الكبير اهتمامهم
وأكثر تقريبًا، تم توزيع خمسمئة منشور السير. كما حوادث من كثير
في المشاركين جميع على العامة للسالمة يازا نشرة من نسخة من ألف

المحاضرات. هذه

المعلومات وتقديم الطريق سالكي  ولسائر  للعمال واإلنـــذار الحماية تأمين إلــى تحتاج الطرق  أعمال كل 
أم يجري تحت األرض كــان كبيرًا، وســـواءً أم كــان صغيرًا هــذا العمل حجم عــن النظر بغض الــضــروريــة لهم

فوقها.
إشارات  يجب تثبيت كما الظروف، تتطلبه بقدر ما اإلنذار مضاعفة الطارئة، يجب العمل ورش حاالت في

يمكن. ما بأسرع المناسبة التحذير

العمل ورشة في السالمة متطلبات

دلبتا في اليازا محاضرة
دلبتا بلدة في مهرجان أقيم في اليازا شاركت كسروان)، (قضاء دلبتا - مار يعقوب مستوصف من بدعوة
إلى باإلضافة توجيهية، منشورات وتوزيع المرورية، السالمة عن محاضرة عبرالقاء وذلك ٨ تموز ٢٠٠٧، في

المهرجان. في المشاركين جميع على العامة للسالمة اليازا نشرة توزيع

بالدني" "سالمتك برنامج

Tele Lumière تلفزيون عبر

بدأت اإلصابات، أنواع مختلف من للوقاية المتواصلة حمالتها إطار في
 Tele تلفزيون ٥ تــمــوز٢٠٠٧ بــاإلشــتــراك مــع فــي الخميس يــوم الــيــازا
حــول  بــرنــامــج أســبــوعــي   Nour Sat ســـات نـــور Lumière وفــضــائــيــة
اليازا)، في متطوع الجر( ا حنّ الدكتور وتقديم إعداد من العامة السالمة

عصرًا. السابعة السادسة إلى الساعة خميس من نهار كل وذلك

الدراجات. الجيش.مسيرة قائد ممثل مع النادي أعضاء

البالستيكية. المكعبات

وجهة السير. إشارات لتحديد
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 S W E R O A D تقرير ملخص تنشر  اليازا
لبنان" في المرورية "السالمة كتاب  في

السير سالمة تعزيز إلى الهادفة تنبع مشكلة تمويل اإلجراءات
ال السوق اقتصاد فــأوالً مجالين: في "قصور" على الطرق من
عد

ُ
ت إذ أنها للطرق التحتية بالبنى المرتبطة يؤمن سالمة السير

من يكفي توفر ما ال الدولة أن المالحظ من وثانيًا منفعة عامة،
الموارد.

تصبح ولكي خارجية كلفة الــطــرق  على السير سالمة عتبر
ُ
ت

لبنان، داخلية. في كلفة إلى تحويلها يجب الة الكلفة فعّ هذه
إلى بالنسبة  السير لحوادث ية والحدّ الخارجية الكلفة تقدر 
بما يقارب ٠٫٠١٣  السنة أو دوالر أميركي في كل مركبة بـ٢٢٤
وإن المركبة. تقطعه كل كيلومتر إلى بالنسبة أميركي دوالر
على يــؤثــر بحيث يتم أن يجب داخــلــيــة التكاليف هــذه  جعل 
من الناس بتمكين تقضي األساسية فالفكرة الناس. تصرف
تصرفهم إلى تغيير دفعهم خالل من الضرائب دفع التهرب من
جعل رسم التقرير في هذا نقترح الحوادث. إننا عدد للحد من
المعتمد فالرسم سالمة المركبات. مع أكبر بشكل يتالءم السير
السير رسم زيادة فإن لذلك القديمة. المركبات هولصالح اليوم
من التخلص معدل سترفع القديمة المركبات على المفروض
على السير وضع سالمة بذلك وستحسن

ً
المركبات األسوأ حالة

الطرق.
أكبر بشكل التأمين قطاع إشراك احتمال أيضًا يناقش التقرير

السوق. رخص ومنح المركبات معاينة في
استعمال وكيفية الضرائب تشكل العالم، بلدان جميع في
جــدًا. حساستين أساسيتين مسألتين العمومية الميزانية
لسوف العمومية الميزانية خارج من أرصدة إيجاد فإن بالفعل
هنالك كــان وإذا مختلفة. حكومية هيئات سلطة على  يؤثر
تأمين إلى الهادفة اإلجـــراءات التخاذ ن معيّ رصيد بخلق رغبة
فرض خالل من الرصيد هذا تمويل عندها يمكن السير، سالمة

يمولها. التي بالمهام مرتبطًا يكون جديد رسم
إلى الكلفة الخارجية تحويل أيضًا يمكن ذلك، إلى وباإلضافة
الخاص قسط التأمين على رسم فرض خالل من داخلية كلفة
الجسدية األضــرار عن المدنية للمسؤولية  اإللزامي بـ"الضمان
من ٪١٠ نسبته إن رسمًا للغير". البرية تسببها المركبات التي
مركبة  لكل أميركية دوالرات ٥ تقريبًا يساوي التأمين قسط
 ٥ نحو سنويًا يصل إلى مــردودًا يولد أن لبنان ومن شأنه في
الخارجية بتحويل الكلفة إلى حد ما وأن يساهم دوالر ماليين
المردود تخصيص يمكن ثم ومن داخلية. كلفة إلى للحوادث
الرسم على قسط هذا فرض جراء من عليه الذي يتم الحصول
أن على الــطــرق"  على السير ســالمــة "صــنــدوق لخلق التأمين 
تقديمها الواجب بالخدمة مرتبطًا الصندوق استعمال يكون
على الــســيــر ســالمــة "صـــنـــدوق تكليف الـــرســـم. يمكن مــقــابــل 
والدراسات واإلعالم والتربية صعيدالتطبيق على بمهام الطرق"
تنسيق صعيد على أيضًا وربما بالحوادث والمعلومات المتعلقة
الصندوق تصميم أن العالمية الخبرة وقدأظهرت السير. سالمة

إلنجاحه. أساسي شرط هو تصميمًا تنظيميًا
في أوســع بشكل المؤقتة  االستنتاجات هــذه مناقشة  تجدر
باإلضافة المستقبلية، السير" سالمة لتأمين الرئيسية "الخطة

هذا التقرير: في وتقديمها تحديدها تم أربع خطوات إلى

الخارجية الكلفة • تحديد
يقدمها السوق التي الفرص • البحث عن

تأمين إلـــى والــهــادفــة المتبقية لـــإلجـــراءات تــمــويــل  إيــجــاد   •
العامة السالمة

∆ الطرق" على السير "صندوق سالمة • خلق

تمويل إيجاد كيفية عن

السير سالمة لتأمين

ان أخرى وبما جهة للطرق من التحتية وبالبنى جهة من المركبات بسالمة كبير بجزء مرتبطة السير سالمة قضية ان

بسالمة السير بدراسة المتخصصة السويسرية "سويرود" مؤسسة قامت التمويل، لجهة صعوبات تواجه المسألة

بما الــدراســة وخلصت المركبات مع سالمة أكبر يتالءم بشكل السير رســم جعل وكيفية المشكلة لمواجهة علمية

يأتي:

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

المالئمة التدابير عن
لتعميم مفهوم السالمة

عدم في والكامنة السالمة تأمين سبيل في المنفذ العمل في الضعف نقاط لسويرود، التنفيذي لحظ الملخص

اإلعالنية الحمالت إنجاح الى اآليلة وحددالسبل القانون، تطبيق عدم وفي الجهات المعنية مختلف بين التنسيق

يأتي: كما اإلقتراحات جاءت وقد التدابير األخرى، من وعدد على الطرق للسالمة وطني مجلس إنشاء خالل من

في اليوم إنجازه يتم الذي العمل في الضعف نقاط أهم أحد إن
ما في والتنسيق التعاون في النقص هو السالمة تأمين سبيل
لها، التابعة واإلدارات الــوزارات وبين هذه الــوزارات، بين مختلف
وتكمن المجال. هــذا في العاملة الحكومية غير  المنظمات ومــع
ومالئم. كاف القانون بشكل تطبيق في عدم أخرى ضعف نقطة
من دون سيلعبان القانون واحترام التعاون تحسين لذلك فإن
المتعلقة اإلعــالنــيــة فــي إنــجــاح الــحــمــالت أدنـــى شــك دورًا مهمًا
يحل لن وحده اإلعالم أن اإلشارة إلى وهنا تجدر السالمة. بموضوع

له. مرافقة تدابير أخرى على وجود تعتمد فعاليته إذ المشكلة
في الــطــرق على السالمة مــوضــوع بــهــدف تحسين اإلعـــالم عــن

اإلجراءات: من سلسلة اتخاذ إلى الحاجة تدعو لبنان،
الطرق" على للسالمة "مجلس وطني هيئة تنسيق، إنشاء •
مــســؤولــة تــكــون  ،(National Road Safety Council)
عدة وتمثل  الطرق على السالمة  موضوع عن إجمالي بشكل

إحدى سلطة مباشرة تحت الهيئة هذه أن تعمل على قطاعات،
لها. أو تكون تابعة الوزارات

اآلخـــريـــن، والـــشـــركـــاء • تــحــديــد مــســؤولــيــة هــيــئــة الــتــنــســيــق
واضح. بشكل األخرى المؤسسات

على للسالمة الوطني  "المجلس  ضمن  أمانة سر تأسيس  •
الفعلي. لتتولى العمل الطرق"

للعمل. المناسبة والبشرية المالية الموارد • تأمين
الطرق. على للسالمة الوطني للبرنامج أولويات الئحة • وضع

"المجلس يــديــرهــا الــحــمــالت إلطـــالق إعــالمــيــة إنــشــاء هيئة   •
الطرق". على الوطني للسالمة

السير فيها شرطة (بما أخــرى  مؤسسات مع اتفاقات • عقد
الحكومية المعنية). والمنظمات غير

القصير المدى على اإلعــالم مع استراتيجية العالقة • تطوير
بالتعاون سنوات) سبع إلى (خمس والطويل سنتان) أو (سنة

األخرى. المؤسسات مع
عدة على بارز تأثير بحيث يكون لها االستراتيجية • تطبيق

قطاعات.
بشكل ولالستراتيجية نشاط لكل تقييمي برنامج وضــع  •

عام.
التدابير اتخاذ عدد من اإلجراءات، يجدر أيضًا هذه إلى باإلضافة

نفسه: في الوقت اإلعالمية
لدعم اإلعــالمــيــة والــحــمــالت بــاإلجــراءات • وضــع الئحة سنوية
ضمن وإدراجها الطرق" على للسالمة الوطني "المجلس برنامج

سنوية. اتصاالت خطة
الملموسة الــتــدابــيــر مــن  كــل اإلعــــالم • ضــــرورة أن يستهدف

التصرف. وأنماط
وتحضيرهم عليها الطالعهم الشركاء مع الخطة هذه • مناقشة

∆ المسؤولية وتحمل فاعل بشكل بالعمل للمشاركة
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