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النامية الدول في المرور حوادث ضحايا ارتفاع
يسقط في العالم ،(WHO) منظمة الصحة العالمية بحسب
على  جريح و٥٠ مليون سنويًا نحو مليون ومئتي ألف قتيل
العربي العالم في منهم يسقط السير! حــوادث جــراء الطرق
واألردن  لبنان ففي جــريــح! ومليون قتيل ألــف  ٥٠ حــوالــى
لبنان! جريح في ألف من ١١ وأكثر قتيالً ٨٧٠ هناك نحو : مثالً

االردن!  في جريح ألف و ١٨ قتيالً ٩٩٢ وحوالى

االرقام؟ هذه تعني ماذا
التقديرات، هــذه إن شـــوارع! حــرب في اننا تعني هــذه األرقـــام
 ٥٠٠ بحوالى تقدر التي  االقتصادية الخسائر إلــى باإلضافة 

أن معظم علمنا ما إذا خاصة وكارثية مأسوية هي دوالر، بليون
١٥ و ٤٤ سنة  بين التي تراوح العمرية الفئات هم من الضحايا
الـــدول فــي  منهم و٨٥٪  المجتمع! فــي المنتجة الــفــئــات أي 

(...) النامية

الــدول في السير حــوادث ضحايا عــدد ما هو سبب ارتــفــاع
النامية؟

ظل عدم في المركبات عدد في السريعة الزيادة الى يعود ذلك
بين التداخل إلى أدى مما السليم الستعمال األراضي التخطيط
في المشاة لــحــوادث رئيسي سبب وهــذا والمشاة. المركبات
العام النقل على االعتماد عدم ذلك إلى يضاف الدول النامية،

السير حوادث من الوقاية  دولي في وخبير  مهندس

الحوادث رئيسي الزدياد المركبات والمشاة سبب مجاهد لـ"يازا": التداخل بين علي جميل

البالد في السير لحوادث الرئيسة علي مجاهد األسباب جميل المهندس األردنية في المملكة العام النقل قطاع لهيئة تنظيم عام المدير حدد
بصورة الطرق على والمركبات يسبب تداخل المشاة مما األراضي، الستعمال السليم التخطيط عدم ظل في فيها المركبات عدد بازدياد النامية

ردعي لها. نظام التأمين لبناء دور أهمية على وشدد السير، حوادث قضية لمعالجة رئيسية مجاالت ثالثة الى مجاهد وأشار خطرة.

Road Emergency Services

منظم. غير بشكل الخاصة المركبات على الكلي والتركيز

النامية؟ الدول في أخرى مشاكل من هل
داخل عالية سرعات على القيادة هي أيضًا المشاكل أهم من
في الــدول مسموح به غير أمــر وهــذا النامية المدن في الــدول
يسبب الدولية الطرق على االبنية وجــود  ان كما  المتقدمة.

النارية.  والدراجات والمركبات المشاة حركة التداخل بين

السير حوادث معالجة
العالم العربي والقضاء في السير يمكن معالجة حوادث كيف

عليها؟
من يتم السير حوادث رئيسية لحل قضية مجاالت ثالثة هناك

: ب وتتعلق الطرق األفراد على سلوكيات تعديل خاللها
الطرق وصيانتها. التنظيم وهندسة •

التعليم والتربية المرورية. •
القانون. وتطبيق التشريعات •

الــحــادث لكن سيخطئ ويــرتــكــب االنــســان هــنــاك افــتــراض ان
مرور حــادث يحصل ال بحيث مــروريــًا نظامًا  وبناء العمل يجب 

(...) وجرحى ال يسقط قتلى حصوله حال وفي

االهتمام السير ومدى حوادث من موضوع التأمين عن ماذا
به؟

البالد فــي مهمل المركبات على التأمين مــوضــوع ان لألسف 
خالله من الذي يمكن المجاالت احد يكون ان العربية ويمكن

السير. ردعي لحوادث نظام بناء
عملية استكمال بــاب مــن يــأتــي النامية  الــبــالد فــي  فالتأمين 

فقط. للمركبة الترخيص
www.yasa.org زيارة المقابلة كامل لمتابعة

ان عمّ في المرورية للسالمة الخامس مؤتمر في تشارك اليازا

األردن في السير حوادث في قتيالً ٩٩٢

 ٩٩٢ أن األردن فـــي الـــمـــرور إدارة  أعــلــنــت 
آالف  فــي ١١٠  ٢٠٠٧ الــعــام قــتــلــوا شــخــصــًا 
وذلك المملكة. أنحاء جميع في سير حادث
للسالمة الــخــامــس الــمــؤتــمــر افــتــتــاح  خـــالل 
وقد  ٢٣ نيسان األردن االربعاء في المرورية
أعمال جمعية "الـــيـــازا" فــي شـــارك وفــد مــن
"اليازا" وضع خبرتها المؤتمر وقد تعهدت
للعمل السير من حوادث التوعية مجال في

في المرور حوادث ضحايا من الحد أجل من
األردن.

حجرات عماد العقيد المؤتمر  ث خالل تحدّ
ان ": األردن قائالً في المروري المعهد مدير
وان مستمر ازديـــاد فــي الــحــوادث الــمــروريــة

خطورة". يزداد األمر
نسبة  زادت   ٢٠٠٧ الـــعـــام فـــي وأضــــــــاف:" 
بنسبة ســبــقــه الـــــذي الــــحــــوادث عـــن الـــعـــام

 ١١٠ الــعــام الــمــاضــي ١٣٪، حــيــث وقـــع فــي
٩٩٢ حالة  عــنــهــا نــجــم مــــروري  آالف حـــادث 
في  مــروري ٩٨ ألــف حــادث ب مقارنة وفــاة

وفاة." حالة عنها ٨٩٩ ٢٠٠٦ نجم العام
المعهد "احصائيات فــإن حجرات وبحسب
كل مروري حادث وقوع الى تشير المروري
نصف شخص كــل ويــصــاب خمس دقــائــق

ساعات". تسع كل وفاة وحالة ساعة

الطرق أصبحت حــوادث ان أيضًا:"  واعتبر
قــبــورًا اإلنـــســـان والـــطـــرق حــربــًا معلنة عــلــى
لالحصائيات وفقًا  إنه حيث لمستعمليها
شخص آالف سبعة أكثر من فإن الرسمية
الــــفــــا آخـــريـــن   ١٧٥ نـــحـــو قـــتـــلـــوا وأصــــيــــب
الــســيــر فـــي المملكة بـــجـــروح فـــي حـــــوادث
العشر السنوات خالل الهاشمية األردنية

الماضية".

www.electrobins.com

مجاهد علي جميل المهندس
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مع اإلتحاد األوروبي بالتعاون السالمة الطفل في لتعزيز حقوق الوطنية الحملة إلطالق التحضير

أعلنت الــجــاد، الــعــمــل مــن بــعــد ســنــوات طــويــلــة
الوطني للمؤتمر التحضير بصدد أنها "الــيــازا"
إطــالق سيتضمن الــذي  العامة  للسالمة الثاني
بالسالمة حقوق الطفل من مشروع جديدة مرحلة
بعثة اإلتحاد من المدعومة ضمن المشاريع وهو

اإلنسان. حقوق لتعزيز لبنان في األوروبي
"اليازا" خبرة لهذا المشروع على التحضير اعتمد
“LFPC” الحرائق من للوقاية اللبنانية واللجنة
ـــات اإلصـــاب مـــن لــلــوقــايــة والــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة
طويلة سنين مــدى ”LASIP“عـــلـــى الرياضية
عناصر من الكثير تطبيق تم وقد النضال، من
كل من قضائي في األولــى المرحلة في الحملة

وعاليه. بعبدا

الطفل دليل سالمة
الطفل"، سالمة "دليل كتاب الحملة تتضمن
حول مرجع ل يشكّ بالكامل) (ملون كتاب وهو
المنزل داخـــل األطــفــال ســالمــة قــضــايــا مختلف 

وخارجه.
أساسيين: القسم إلى قسمين الدليل م هذا سِّ

ُ
ق

مبينًا في المنزل، الطفل إلى حوادث تطرق األول
األطفال لها  يتعرض التي األساسية الــحــوادث
والصعق الحروق الجروح، التسمم، كالسقوط،
الناشئة لألخطار التطرق تم ثم، ومن الكهربائي.
الحيوانات الحديقة، الكهربائية، األجهزة عن:
واإلنـــتـــرنـــت، األلـــيـــفـــة،  تـــأثـــيـــرات الــكــومــبــيــوتــر
الــوقــايــة. ســبــل ومــقــدمــًا مــســتــعــرضــًا األســـبـــاب
غذاء سالمة بأهمية خاص فصل إلى باإلضافة

تحقيقها. وكيفية الطفل
   

الحوادث التطرق إلى فتم القسم الثاني، في أما
في الــمــنــزل: خـــارج األطــفــال الــتــي يــتــعــرض لــهــا
اللهو أثــنــاء الــطــرق، على والــمــدرســة، الحضانة 
هــذه أســـبـــاب مــبــيــنــًا والـــلـــعـــب، أثـــنـــاء الـــتـــنـــزه...
لها المناسبة العلمية الحلول ومقدمًا الحوادث

ط. مبسَّ بأسلوب
صورة مئتي من أكثر على الكتاب يحتوي كما
داخــل خــطــرة مــواقــع فــي ظهر األطــفــال

ُ
ملونة ت

شروط تبين صور إلى وخارجه باإلضافة المنزل
الــمــنــزل والــحــضــانــة الــســالمــة الــعــامــة فـــي أثــــاث

والمدرسة.
من عددًا أيضًا الطفل" ويتضمن "دليل سالمة
كل خـــالل حــــوادث األطــفــال الــمــالحــق تــتــنــاول:
اإلتفاقيات في األطــفــال حقوق عمرية، مرحلة
حول األهل لألطفال بواسطة الدولية، إرشادات
وملحقًا خاصًا األخطار،  ختلف مُ مواجهة كيفية

األولية. باإلسعافات

وثائقي، ندوات، محاضرات،
مميزة تثقيفية ولعبة

الطفل، حقوق لتعزيز الوطنية الحملة إطار وفي
والـــنـــدوات الــمــحــاضــرات نــظــمــت "الـــيـــازا" مــئــات
الــمــدارس فــي مــئــات الــخــاصــة بــســالمــة األطــفــال
منطقة وخاصة في والرسمية اللبنانية الخاصة
 ٣٠٠٠٠٠ حوالى إعــداد تم  وقــد بعبدا، - عاليه
بسالمة خــاصــة آالف "بــوســتــر" مــنــشــور وعــشــرة
لها. يتعرضوا أن يمكن التي واألخطار األطفال
على يركز وثائقيًا  فيلمًا الحملة  تتضمن كما
المنزل داخـــل األطــفــال ســالمــة قــضــايــا مختلف 
خاصة إالعالمية الومضات من وعــددًا وخارجه،
لعبة مميزة إنتاج إلى باإلضافة الطفل، بسالمة
المرورية وأرقام السالمة لألطفال حول تثقيفية

الطوارئ.

الحملة تفاصيل  ترقبوا
اليازا نشرة من ٤٠ العدد في
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اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية رئيس نائب ف يعرّ
النارية  بالدراجة  ATV الـ الحلبي زياد (LASIP) الرياضية
ومــنــهــا ذات األربـــعـــة دوالــــيــــب، مــنــهــا مـــا هـــو ربـــاعـــي الـــدفـــع

خلفي.
وقد  للمحرك قياسات بعدة الرباعية النارية الدراجة  تأتي
بحيث كثيرًا  اآلالت هــذه الــتــي تصنع الــشــركــات تــطــورت 
ATV الــســيــر عــلــى كــافــة أنـــــواع الــطــرق  ال أصــبــح بــامــكــان
 ATVتسميتها أتــت  هنا ومــن واإلسفلتية الوعرة  الجبلية

.All Terrains Vehicle

الرحالت بعض تنظيم اللبنانية المناطق مختلف تشهد
النارية الدراجة عبر والوديان الجبال إلى الجماعية أو الفردية
أماكن  ATV في الـ قيادة يتم انه المؤسف ومن الرباعية.
المجلدة البرك  أو األنهار أو في  الــوديــان حافة مثل خطرة
قبل أشخاص قيادتها من في يأتي األكبر والخطر . شتاءً
كونها إلى اآللة قيادتهم لهذه مستندين في قليلي الخبرة
صحيح وهذا غير وغير معرضة لإلنقالب إطارات ذات أربعة
الشديد اإلنعطاف  حال في إنقالبها الممكن من إنه حيث

على سرعة عالية.  
قيادتها  أن إعتبر ســريــدار بــالل  ATV الـــ فــي لبنان بطل 
إلى  تحتاج  Off Roadبـــال يعرف مــا أو فــي الــطــرق الــوعــرة
على الدراج أن حيث الجدد، للدراجين بعض الخبرة خاصة

يتجاوز
ّ

وأال وإمكاناتها قدراتها ويعرف دراجته يتأقلم مع
النزول في الكبيرة أو الصخور بعض اإلمكانات كتسلق هذه

الصخرية. الطبيعة ذات الوديان
في المأسوية الــحــوادث  من  العديد  حصول سريدار ــد

ّ
وأك

إلى الشباب بعض يعمد حيث القوية والمنحدرات األودية
ايقاف عــن خاللها يــعــجــزون فائقة بسرعة الــدراجــة  قــيــادة 
الــى يـــؤدي مــا الــصــخــريــة الـــدراجـــة فيسقطون فــي األوديــــة

جسدية. بعاهات إصابتهم
منظمة رحالت في بالمشاركة الشباب سريدار نصح لذلك
العامة الــســالمــة بــشــروط بــااللــتــزام مــن قبل شــركــات تهتم
التقيد  ام  ATV الـــ قــيــادة ومــكــان كيفية ســـواء مــن حيث

الواقية. الخوذة بارتداء

الحوادث أنواع
لحوادث  وراكبوها الرباعية النارية الدراجات سائقو  يتعرض

االصطدامات، االنقالبات... منها قيادتها أثناء عديدة
لقانون  وفــقــًا  ATV الـــ أن على الحلبي يــؤكــد الــبــدايــة  فــي 
سائقيها جميع على وبالتالي المركبات من مصنفة السير

السير. بقانون االلتزام
سريدار يعتبر الرباعية،  النارية الدراجات لحوادث  بالنسة
العامة في السالمة بقواعد بااللتزام يمكن الوقاية منها انه

.ATV قيادة
بما القيادة مراعاة  يجب  البداية انه"في  سريدار  ويضيف
"لقد  عليها، القيادة  يتم التي  والطرق  ATV مع يتناسب
 ATV الـ فيها انقلبت التي الحوادث من العديد شاهدت
في العامود دائمة جسدية بأضرار سائقها الى إصابة وأدت
ومشاهدتي خــبــرتــي عــلــى بــنــاء الــفــقــري والــــرأس ... لــذلــك
زادت الطريق، زادت وعورة كلما للشباب إنه أقول للحوادث
الشخصية، سالمتهم  على  حفاظًا السرعة خفض اهمية

الزلقة." للطرق بالنسبة كذلك واألمر

الرحلة  قبل ATV وصيانتها الـ تجهيز
القيام  المنوي الرحلة مع يتناسب بما  ATV الـ تجهيز يجب
الثلجية، يجب الــمــنــاطــق إلـــى  رحــلــة بــهــا، فــمــثــالً إذا كــانــت
المخصصة تلك غير وهي لذلك المخصصة الجنازير تثبيت
من للوقاية الهواء عازل تركيب أيضًا المهم ومن للمركبات،

الهواء. صقيع
والظروف المقصودة المنطقة باختالف التجهيزات تختلف
ثالثة إلى عمومًا التجهيزات تنقسم فيها. القيادة المنوي

أقسام:
خلفية   ATV الـــ تــكــون كــأن بالماكينات يتعلق قسم   •

.٤×٤ أو الدفع

 ATV الدفع الرباعية  الدراجات

المتعة والخطر التزاوج بين
حوادثها عدد ازداد وبالتالي، “ATV” الرباعية النارية الدراجة هــواة عدد بازدياد واألنهار والــوديــان بالجبال الغنية لبنان طبيعة ساعدت

استعمالها. أسيء حال في كذلك ليست انها إال عجالت، أربع على تسير بالثقة كونها توحي انها  وضحاياها رغم
شاملة بإعداد دراســة  (SRF) العلمية األبحاث مؤسسة مع بالتعاون (LASIP) الرياضية من اإلصابات  للوقاية اللبنانية الجمعية  قامت لذلك،

سريدار. بالل الرباعية النارية الدراجات في لبنان بطل مع حوار الى باإلضافة منها وسبل الوقاية ATV الـ ألخطارى

أيار ٢٠٠٨  ١ الخميس

www.lasip.net
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وغيرها. اإلضاءة كالدفاعات، ATV الـ بجسم يتعلق قسم •
صلة وهي الدراجة أهمية في األكثر بالنقطة يتعلق قسم •

اإلطارات. وهي أال األرض وبين بينها الوصل

من اإلصابات للوقاية اللبنانية الجمعية تقدم على ذلك، بناء
على للحفاظ الــالزمــة الــتــوصــيــات  بعض   (LASIP) الــريــاضــيــة
مستخدمي وســائــر الرباعية الــنــاريــة  الــدراجــة سائقي  ســالمــة 

الطريق:
للدراجة. دورية وصيانة فحص اجراء •

األعطال إن سيما ال بسيطًا، كان ولو عطل أي عدم إهمال •
الــتــكــلــفــة ذات اإلســتــهــالكــيــة الــبــســيــطــة تـــكـــون فـــي الــقــطــع
يؤدي قد الصيانة إهمال إجــراء إال إن األمــر البسيطة في أول
غالبًا وهــي اإلستهالكية غير  القطع إلــى  األعطال إمتداد إلــى

مرتفعة. مادية تكلفة ذات

التي الــخــاصــة الــتــجــهــيــزات يــشــيــر أيــضــًا الــحــلــبــي إلـــى الــبــعــض
تعترض سائق قــد الــتــي المشكالت مــن الــخــروج فــي  تساعد 

الرباعية. النارية الدراجة
(بوجيات) احتراق منفخ الهواء، شمعات التجهيزات هذه ومن
(بــروجــوكــتــرات) ة  لــإلضــاء لمبات خلفية، ونــش قــطــر، قــطــارة

.. وغيرها
المواقع  GPS لتحديد والـ الالسلكي اإلتصال وسائل وال ننسى

االصطناعية. االقمار عبر
للرحالت إضــافــيــة تــجــهــيــزات "هــنــاك وبــــدوره ســريــدار أضـــاف
مسؤولية  مــن وهـــي الــجــمــاعــيــة عــلــى الــــــATV  يــجــب مــراعــاتــهــا
للمجموعة اإلطـــــارات ضــغــط مــن كــالــتــأكــد الـــرحـــالت  منظمي 
خط استطالع وعناصر والمسار السير لتنظيم عناصر ووجود

وغيرها". الرحلة
جماعية  رحلة فــي ATV إلــى الــخــروج الـــ هــواة ويــدعــو ســريــدار
في كبير دور لــه  ذلــك سيكون ألن محترفة تنظيم فــرق  مــع 

الشخصية. سالمتك

الوقاية الجسدية
النارية الــدراجــة سائقي جميع "على الحلبي شــدد من جهته
على حفاظًا الرأس إصابات من الواقية الخوذة إرتداء الرباعية
صمموا الخبراء أن فاعتبر  سريدار أمــا الشخصية". سالمتهم
والبدلة القفازات الحذاء،  الرأس، من إصابات الواقية الخوذة
أجل والتصاميم من الدراسات على الماليين وأنفقوا الكاملة

بها". نلتزم فكيف ال سالمتنا،
من اإلصابات الرياضية للوقاية الجمعية اللبنانية تشدد لذلك
الصدمات الوقاية من ألبسة  ضرورة إستعمال  على (LASIP)
الشركات جميع وتدعو الــرأس. إصابات من الواقية  والخوذة
الى الرباعية النارية الدراجة على للرحالت المنظمة واألندية

لهم. شعارًا وجعلها بالخوذة االلتزام

الخطر. عن
ً
بعيدا بالقيادة تمتع

بمناورات خطرة. ب القيام
ّ
تجن

الخطرة. األماكن في القيادة تجنب

العامة. الطرق على القيادة أثناء السير بقانون اإللتزام ضرورة
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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

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

يازا إنترناشيونال:
هاتف: ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ +

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

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

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

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا

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
جورج و روي متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

الخميس ١  أيار ٢٠٠٨

☈ نشاطات ومحاضرات في مختلف المناطق اللبنانية

نظمت اليازا عدة نشاطات توعية حول حوادث السير في مختلف المناطق اللبنانية منها:
ففي محافظة الشمال: في البداية نفذت "اليازا" سلسلة محاضرات حول السالمة المرورية بالتعاون مع 
بلدية وثانوية القبيات الرسمية وذلك االثنين ٢١ نيسان  في المدارس ثانوية القبيات الرسمية للبنات، 

مدرسة مار ضومط لآلباء الكبوشيين، مدرسة القبيات الفنية والمركز الثقافي في بلدية القبيات.
وقد تم اطالق نادي أصدقاء "اليازا" في القبيات من قبل مجموعة من الطالب خالل المحاضرات.

أما الثالثاء ٢٢ نيسان فقد تم تنظيم ندوة حول "كيفية الحد من حوادث السير" في مدرسة بشمزين 
العالية بالتعاون مع جمعية زهرة اآلداب.

كما تم اجراء مناورة حول كيفية إنقاذ المصابين في حادث سير بالتعاون مع نادي ليو – ألفا ١ برعاية 
وحضور رئيس بلدية المينا، وذلك في  بيت الفن – المينا طرابلس.

ًا حواريًا في جامعة الحريري الكندية – المشرف. وفي محافظة جبل لبنان نظمت اليازا لقاء
أما في المدارس فقد تم تنفيذ مشروع تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لحوالى خمسمائة تلميذ، 
راوحت أعمارهم بين ٦ و ١٢ سنة في المدارس اآلتية: الليسيه دي فيل – أدونيس، راهبات القلبين 
األقدسين الدامور، سان تيريز – فرن الشباك ومدرسة العصر الدولية – الجاموس وذلك في ١٦،١٧،١٨،٢٢ 

نيسان.
باإلضافة الى سلسلة محاضرات حول السالمة المرورية في مدرسة الليسيه بيروت في ١٧ و١٨ نيسان.

الوقوف  الضوئية وعــداد  المشاة واإلشــارة  المتعلقة بممر  البوسترات  النشاطات تم تعليق  وفي جميع 
ضمن إطار حملة التوعية لمشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى.

برامج اليازا  األسبوعية عبر اإلذاعة والتلفزيون

 "NBN" مقابلة كل يوم أربعاء الساعة ٩:٣٠ صباحا عبر الـ •

 "anb" مقابلة كل يوم أربعاء الساعة ٩:٣٠ صباحا عبر الـ •

 "OTV" مقابلة كل يوم جمعة  الساعة ٩:٣٠ صباحًا عبر الـ •

• مقابلة كل يوم جمعة  الساعة ٦٫٢٠ عبر اذاعة صوت لبنان.

اليازا تراهن على جيل الغد 

في مدرسة الحكمة –عين سعادة

نظمت اليازا محاضرات حول السالمة المرورية في مدرسة الحكمة (فرع 
األربعاء ٢٣ نيسان ٢٠٠٨. وذلــك في  االنكليذي) في عين سعادة يوم 
السالمة  التوعية حــول  اعـــداد حمالت  يتولوا  لكي  الــتــالمــذة  إعـــداد  إطــار 

المرورية داخل المدرسة. 
المرورية  بالسالمة  تتعلق  التي  المواضيع  مختلف  المحاضرات  تناولت 
كــضــرورة وضــع حــزام األمـــان خــالل ركــوب الــســيــارة، الجلوس فــي كرسي 
الثانية  دون  هــم  لمن  الخلفية  المقاعد  فــي  الــجــلــوس  لــألطــفــال،  األمـــان 
عــشــرة، ارتـــداء الــخــوذة الواقية أثــنــاء قــيــادة الــدراجــة، التقيد بــاإلشــارات 
الضوئية وتم التركيز على أرقام الطوارئ وأهمية إشارات السير لتنظيم 

حركة المرور. 
وفـــي الــنــهــايــة تــم تــوزيــع عـــدد كــبــيــر مــن نــشــرات الـــيـــازا لــلــســالمــة الــعــامــة 

ومنشورات اليازا التوجيهية.

☈

طالب مدرسة راهبات القلبين األقدسين في الدامور.تعليم مبادئ سالمة السير في الليسيه دي فيل – أدونيس.

مناورة حول كيفية إنقاذ المصابين في حادث سير.مشاهدة فيلم وثائقي في المينا طرابلس.

شرح عن كرسي األمان.محاضرة في مدرسة الليسيه في بيروت.
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بعد حصول العديد من الحوادث في المباني السكنية والصناعية والتجارية 
بسبب إهمال شروط السالمة، وفي ظل وجود عدد كبير من المباني القديمة 
ومتنوعة،  كثيرة  أخــطــار  مــن  تتضمنه  ومــا  الصيانة  ألعــمــال  تخضع  ال  الــتــي 
تأسست جمعية شبكة سالمة المباني Safe Building Alliance SBA في 

لبنان في ٩ تشرين األول ٢٠٠٦. 

تهدف جمعية "شبكة سالمة المباني" إلى ما يأتي:
نشر المعرفة والتوعية حول معايير السالمة العامة في مختلف أنواع المباني.

التوعية حول أخطار حوادث األبنية واإلصابات الناجمة عنها.
أجــل تحسين  مــن  والــرســمــيــة  األهــلــيــة  الجمعيات  الــخــبــراء ومختلف  مــع  الــتــعــاون 

وتطوير المعرفة والتوعية حول السالمة العامة في المباني.

تعاون (SBA) مع مجموعة "يازا" للسالمة العامة
في بداية انطالقتها أعلنت جمعية شبكة سالمة المباني (SBA) توقيعها عددًا 
من مذكرات التفاهم مع جمعيات أهلية متخصصة في السالمة العامة ومن أبرزها 
من  للوقاية  اللبنانية  اللجنة   ،(LFPC) الحرائق  من  للوقاية  اللبنانية  اللجنة  مع: 
الحوادث المدرسية (LASSA)، الجمعية اللبنانية للوقاية من اإلصابات الرياضية 
(LASIP)، ومؤسسة األبحاث العلمية (SRF). كما يسرها أن تعلن انتسابها إلى 
المنظمات  من  عــدد  وإلــى   ،٢٠٠٨/٤/١٤ بتاريخ  العامة  للسالمة  "يــازا"  مجموعة 

الدولية غير الحكومية المعنية بسالمة المباني.
تجدر اإلشارة إلى أن جمعية شبكة سالمة المباني (SBA) بدأت منذ تأسيسها 
التزام  مــن  التأكد  إيــاهــا  مطالبة  المعنية  الحكومية  الجهات  مــن  بعدد  اإلتــصــال 
الــرقــم ١٤٢٩٣  لــلــمــرســوم  الــمــبــانــي وفــقــًا  الــســالمــة فــي  بــمــواصــفــات  المهندسين 
تجهيزات  وفــي  والمنشآت  األبنية  فــي  العامة  السالمة  تأمين  بــشــروط  الــخــاص 

المصاعد والوقاية من الحرائق والزالزل. 
هذا  بأحكام  التام  التقيد  والنقل  العامة  األشغال  وزارة  نطالب  اإلطــار،  هــذا  في 
المرسوم، وعدم منح أية رخصة للبناء إال بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، 
وإال، فــلــيــتــم إلـــغـــاء هـــذا الـــمـــرســـوم لــلــمــحــافــظــة عــلــى هــيــبــة الـــقـــانـــون فـــي الــدولــة 

اللبنانية!

 :(SBA) من أبرز توصيات جمعية شبكة سالمة المباني
األبنية  متانة  لضمان  وذلــك  البناء  لمواد  العالمية  بالمعايير  االلــتــزام  ضــرورة   •

والمنشآت وسالمة المواطنين.
مقاومتها  ومــدى  بالبناء  المتعلقة  الــمــواد  نوعية  على  مستمرة  مراقبة  إجـــراء   •

للحريق.
• التأكد من االلتزام بتوافر درج الطوارىء وإنشاء مخارج محمية للنجاة.

• إجراء صيانة دورية للمباني وتجهيزاتها.                    
السالمة  متطلبات  تأمين  حــول  اإللــزامــي  الفني  التدقيق  إجـــراء  فــي  التشدد   •

العامة في األبنية والمنشآت.  
التعويض  تضمن  تأمين  ببوليصة  للبناء  الترخيص  طلب  إرفــاق  من  التأكد   •
عن األضرار المادية التي قد تلحق بالبناء نتيجة خلل في التصاميم أو سبر غور 

األرض أو متانة البناء أو نقص في مواد البناء.
على  الكهربائية  المصاعد  وصيانة  تركيب  شركات  جميع  حيازة  من  التأكد   •

رخصة من وزارة األشغال العامة والنقل.
  لـــإلطـــالع عــلــى تــفــاصــيــل جــمــعــيــة ســـالمـــة الــمــبــانــي عــلــى الـــمـــوقـــع اإللــكــتــرونــي

                                         www.lassanet.org 

(SBA) إطالق جمعية شبكة سالمة المباني

اإللتزام بالمعايير الدولية للبناء.

ضرورة التقيد بشروط المرسوم 14293.
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