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ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا الذي تأسس 
فــي الــعــام ١٩٩٤ يهدي هــذا الــعــدد الــرابــع مــن نشرة اليازا 
الطرق وخاصة  الــى جميع ضحايا حــوادث  العامة  للسالمة 
الى الشابة الفقيدة زينة حوش  التي قضت بحادث سير 
تــمــوز ٢٠٠٤.  كما  بــتــاريــخ  ٢١  بعبدا  مفجع فــي منطقة 
نتمنى التوفيق والنجاح لمؤسسة زينة حوش الناشطة في  

مجموعة اليازا للسالمة العامة.  

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

لتعاونها  المتحدة  العربية  اإلمــــارات  دولـــة  الــيــازا  تشكر 
ودعــمــهــا للمديرية الــعــامــة لــقــوى األمـــن الــداخــلــي وذلــك 
عبر تأمين عدد كبير من الرادارات (صنع ألمانيا) تعمل 
بشكل حديث في الليل والنهار لضبط  مخالفات السرعة 

على الطرقات العامة.
إن الســتــخــدام هـــذه الــــــردارات مــهــمــة إنــســانــيــة. لــذلــك، 
فإننا نتطلع لرؤيتها وقد بدأت بالعمل من أجل تطبيق 
القانون عن طريق المساواة بين المواطنين، ونأمل من 
تأمين  لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  وخــاصــة  اإلدارات  جميع 
التيار الكهربائي بشكل دائم لتأمين عمل هذه الردارات 
التي من شأنها ردع عشاق السرعة والمخاطرين بحياتهم 

وحياة اآلخرين على طرقات لبنان.
كما نتوجه إلى قوى األمن الداخلي ونلفت نظرها بكل 
لكنه  البعض  يزعج  القانون  بــأن تطبيق  جــرأة وصراحة 

يريح الوطن... 
العامة   المديرية  مع  التعاون  مواصلة  الــيــازا  تتعهد  كما 
لــقــوى األمـــن الــداخــلــي لتخفيض عـــدد ضــحــايــا حـــوادث 

هذا العدد بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

توصيات
 املؤتمر الوطني 
السادس 
للوقاية 
من 
حوادث
 السير

الدراجات النارية في لبنان... 
وسيلة نقل أم قتل ؟!

أكثر من  ٨٠٠  قتيل  في العام الواحد
 من جراء حوادث السير في لبنان

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الشابة الفقيدة  زينة حوش   (١٩٨٥-٢٠٠٤)

www.yasa.org
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الـــســــــــيـــر حـــــــوادث مـــــن للوقـــــــايـــــة



توصيات

المؤتمر

٦الوطني
بالجملة.... تجاوز السرعة.ضحايا في المخالفين لمعاقبة حديثًا موضوعة رادارات

تعليق. ورش العمل.بدون في الحوادث من بالوقاية المتعلقة المواصفات تطبيق التشدد في

النائببيار دكاشالعضو الناشطفياليازا   تقدم
والنقل العامة لجنة األشغال رئيس مع بالتعاون
بتوصيات المؤتمر قباني محمد النيابية النائب
التي السير حوادث من للوقاية السادس الوطني
الوزراء فؤاد مجلس رئيس برعاية نظمته «اليازا»

٢٠ نيسان ٢٠٠٧: بتاريخ السنيورة»

مرة  الول المنشور ســويــرود» » تقرير اعتماد  -  ١
كمرجعية لبنان» في المرورية كتاب «السالمة في
والــخــاص الــعــام القطاعين بين الــتــعــاون لتفعيل 
التي السير حـــوادث ضحايا عــدد لمواجهة تــزايــد

الحالي. العام في قياسية ارقاما بلغت
حــزام  اســتــعــمــال عـــدم ٢ - اهــمــيــة قــمــع مــخــالــفــات،
ومخالفات بعكس السير، ومخالفات القيادة االمان,

الضوئية عندالتقاطعات. االشارة

الداخلي  االمن المديرية العامة لقوى مطالبة - ٣
بحسب بشكل صارم السير مختلف مخالفات بقمع
تــجــاوز مــخــالــفــات وخــاصــة قــانــون الــســيــر الــحــالــي،
للدراجات، الواقية الــخــوذة  اعتمار عــدم السرعة،

االحمر. الضوء واجتياز السير، عكس قيادة
النظري  السوق بشطريه تطوير إمتحان ضرورة - ٤
ومكافحة الفساد الدولية، والعملي بحسبالمعايير
دور القيادة، واعطاء رخــص منح في المستشري

الداخلي. االمن لقوى رقابي
رقم ٣٩٥ الخاص  القانون تطبيق في االسراع - ٥
،٢٠٠٢ حــزيــران بتاريخ الــصــادر الــدولــيــة بالطرق 
في الدولية االسكوا, للطرق اتفاقية بحسب وذلك

العربي. المشرق
الــمــواصــفــات  تــطــبــيــق ٦ - الــتــشــدد فـــي مــراقــبــة
بالوقاية منالحوادث فيورشالعملعلى المتعلقة

في وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة الطرقات
.LIBNOR

عبر  وذلك الميكانيكية المعاينة تقييم ضرورة - ٧
للمواصفات متواصل بشكل مطابقتها من التأكد

العالمية.
المتنقلة  المحورية االوزان محطات تفعيل  - ٨
وذلــك بعد الثقلية المركبات اوزان ضبط بهدف
عديدة مجازر نتيجة الضحايا من الكثير سقوط

خالل العام الحالي. الشاحنات حوادث عن ناتجة
ومجلس  والنقل العامة االشغال وزارة مطالبة - ٩
سريعة ــة ــيّ وضـــع ال فــي االســـــراع االنـــمـــاء واالعـــمـــار
السير حوادث فيها تتكرر التي المناطق لمعالجة

السوداء. النقاط تسمى والتي
من  الموعودة المشاة جسور بناء في - االسراع ١٠
.٢٠٠١ العام منذ وزارة االشغال العامة والنقل قبل دكاش. النائب

زين الفقيدة الشابة
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(اإلســكــوا) آسيا لغرب اإلجتماعية اإلقتصادية  اللجنة  قامت
وأطلقت  بيروت عاصمتنا ٢٠٠١ في العام في مشكورة بمبادرة

. الدولية للطرق العربي المشرق إتفاقية
النيابي المجلس ع

َّّ
وق يوم خيرا وتأملنا الصعداء حينها تنفسنا

اللبنانية اإللتزام  لإلجازة للحكومة ٣٩٥ رقم القانون على الكريم
. مراحل على اإلتفاقية بهذه

سبع  بعد وتنتهي  ٢٠٠٩ حــزيــران إلــى تمتد األولــــى المرحلة 
القانون المذكور. من إصدار سنوات

التزمت كثير من القانون، توقيع على سنوات بعد مرور خمس
في اليزال بينمالبنان منها، بتنفيذماهومطلوب المعنية الدول

المشروع. هذا في خطواته أولى
المصنع بيروت طريق المشروع: هذا في دوليين طريقين لدينا
حــوادث الطريقين هذين على تقع حيث الساحلي والطريق
الواطنين من شبه يومي يفقد فيها الكثير بشكل متكررة سير
ومقعدة، بالغة بإصابات منهم كبير عدد يصاب كما حياتهحم
لموت وليس بالعالم طريقين لربط لبنان يكونا أن ونريدهما

الكثير أن علمنا مــا إذا خاصة عليهما وأطفالنا وأهلنا شبابنا
في تنفيذ اإلســراع تم ما إذا تفاديها يمكن الحوادث هذه من

المقررة. التحسينية المشاريع
يلزم القيام بما والنقل العامة األشغال وزارة مطالبتنا إننا نكرر
علىهذين الطريقين واليتحقق ذلكإالبتطبيق لتأمينالسالمة
المذكورة. العربي المشرق باتفاقية المتعلق ٣٩٥ رقم القانون

ضحايا من الكثير أن المعلوم فمن المشاة، جسور إلى أمابالنسبة
كل من المشاة من المواطنين غير المحميين فئة من هم السير
األطــفــال. ومــن منهم فــئــات األعــمــار وخــاصــة الــكــبــار فــي الــســن
قد وعدت اإلعالم خالل من والنقل العامة األشغال وزارة وكانت
أيار العام منذ لهم الممرات وعشرات للمشاة جسر بإنشاء مئة
ماديًا عبئًا ال تشكل الجسور هذه إنشاء أن تكلفة علمًا ،٢٠٠٠
المشاة موت مئات عن الناتجة الجسيمة قورنت بالخسارة ما إذا
الجسور هذه فأين منهم!.. للناجين الطبية التكلفة وعن سنويًا
المواطنين حياة حماية من يريد برسم هــام ســؤال الموعودة؟

. لبنان العامة في على الطرقات المشاة

الطرق. صيانة في المزمن بهم.اإلهمال الخاصة الممرات إستعمال في حقهم أيضًا المشاة.للمشاة جسور من المزيد بناء أهمية

الساحلي. مميتة على الطريق سير المصنع.حوادث بيروت طريق على المتكررة الشاحنات الحديدية.حوادث الفواصل صيانة ضرورة

العامة األشغال مطالبتهاوزارة اليازا ر تكرّ
لتأمين والبلديات العمل المتواصل والنقل

على الطرقات السير سالمة مواصفات
الدولية المعايير بحسب

العامة. شروط السالمة التي تستوفي الطرق بعض

  منى خوري عقل 
- لبنان رئيسة يازا

مسؤولية كبيرة. أيضًا للمواطن
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نقل  وسيلة  
أم قتل

الطرق بعيد، وحوادث زمن منذ
ل واإلصاباتالناتجةعنهاتشكّ
بثقلها وتلقي مقلقًا  هاجسًا 
بــإعــتــبــارهــا عــلــى الــمــجــتــمــعــات
الـــوســـائـــل ـــصـــلـــة بــــإحــــدى مـــتّ

يعد باإلمكان لم والتي والتنقل النقل ة في اليوميّ
وهــي الــمــعــاصــرة، أال الــحــيــاة اإلســتــغــنــاء عنها فــي
ةأو»الموتوسيكل» الناريّ اجة الدرّ عتبر

ُ
وت المركبات.

وتزدادأعدادها وأسهلها، قل التنَّ أسرع وسائل من
أصبحت أكثر حتى يومًا بعد يوم ة قياسيّ بسرعة

حصى.
ُ
ت أو عد

ُ
ت أن من

األزمـــة بــديــهــي: لــبــنــان؟ الـــجـــواب مـــا ســبــب تــكــاثــر عـــددهـــا فـــي
الناس من واسعة لشريحة تسمح ال التي الخانقة اإلقتصادية
صت

ّ
قل ة التي المتدنيّ والــرواتــب ولــو صغيرة، بــشــراء ســيــارة

الفقيرة، الطبقة إلـــى إنــحــدارهــا ــبــت وســبّ الــوســطــى  الطبقة 
هذا فترة. الــمــحــروقــات كــل أســعــار ثــم أزمـــة البنزين وإرتــفــاع
ات والصيدليّ المؤسسات  مــن الكثير  اعتماد إلــى باإلضافة
توزيع الصحف وشركات ووكاالت األنباء «الدليفري»، ومطاعم
كوسيلة اجات الدرّ البريدعلى ومراكز ة السياحيّ سات والمؤسّ

بديلة. نقل
تعترف ال ها،

ِّ
كل من فئات المجتمع مرغوبة نقل وسيلة فهي

على المرور، تسابقك ة: اإلجتماعيّ وال بالفوارق العمر بتعقيدات
يعاد كي األمــن رجــال فيصادرها السير، عكس أمامك تشبّ
ات مرّ اإلعجاب تحوز وجيزة. بعدفترة طائش شباب بيعها إلى
من تها

ّ
وتفل رعونتها ر، بسبب

َ
ات أكث مرّ وتسبب اإلزعاج قليلة

القوانين.
العنوان ل بــدأت تشكّ لبنان في والفوضى الفلتان حــال إن 
لت وهكذا تحوّ طرقاتنا. على اجات الدرّ سير ة األساسي لعمليّ
ماينتهي غالبًا إلى مصدر تهديديومي ة ملحّ حاجة اجة من الدرّ
اجة يفاجأبدرّ لم المركبات سائقي أومن المارة من ن فمَ بكارثة.
طريقه، تسدّ وهي في اللحظة األخيرة الحظها مسرعة، ة ناريّ
ه سيتوجّ أنه معلنًا ة الضوئيّ اإلشــارة إعطائه رغم تتجاوزه أو

يمينًا أو يسارًا؟
السير، أو متسللة عكس طريقًا تسلك اجة يفاجأ بدرّ لم ا منّ من

ل منها؟ الترجّ يتم التي المركبة يمين عن بسرعة عالية
ل"المركبات

ّ
اجة تتجاوزالضوء األحمر"فتجف لمتباغته درّ منمنا

للشرطيالسير؟
ٌّ
مندونأيتدخ المنطلقةعندالضوء األخضر

 

؟ ليالً اجات مذعورًا على «تشفيط» الدرّ يستفق لم منا من
الشوارع في قة

ّ
العمرمعل ربيع في لشباب لم ير صــورًا منا من

أبدًا؟ ننساك لن عليها كتب
طارت النارية الدراجة بواسطة نشل بحادثة يسمع لم منا منّ

معهاالنقود؟
نفوس في النشل وحدها تثير الرعب والنقمة حوادث ليست
يستخدمون الذين الشباب بعض  أيضًا  فهناك المواطنين،

واحد. دوالب على ة بالقيام بعمليات بهلوانيّ للتباهي اجاتهم درّ
اآلهلة المنازل وتحت المارة وبين المركبات بين بذلك ويقومون
الناس، قلوب في  الرعب زارعين والنهار الليل في  ان، بالسكّ
ى حتّ دراجته يلغم» » من ومنهم والعجزة. ًاألطــفــال وخصوصا
بأكمله. الشارع أهالي ل»

ّ
يجف لـ» العادة من أكبر عويالً تصدر

 

أعمارهم تتراوح شاب من مئة أن أكثر الحقيقية المأساة لكن
لبنان نتيجة  طرقات على سنويًا عامًايسقطون ال١٥ والـ ٣٠ بين

النارية. الدراجات حوادث
أن "SRF"العلمية األبــحــاث مؤسسة بها دراســة قامت أظهرت
في لبنان يستعملون ة الناريّ اجات من سائقي الدرّ فقط ٪٢٣
نقذ الواقية يُ الخوذة إستعمال أن المعلوم ومن الخوذة الواقية.

النارية. اجات الدرّ حوادث ضحايا من ٪٧٥ حياة
الضربة إلى يتعرض ما غالبًا الــرأس فإن ما، أثناء وقــوع حــادث
ضون لإلصابة يتعرّ الذين الدراجين  ثلث  من أكثر إن األســـوأ. 
ويمكن في الرأس، اجات النارية يصابون حوادث الدرّ جراء من

هــــذه مــــثــــل  ي  تــــــــــؤدّ أن 
إلــى الــمــصــاب نـــجـــاة اإلصــــابــــات فـــي حــــال

إلى الشلل ى حتّ أو الكالم في صعوبات الذاكرة أو إلى فقدانه
الواقية بشكل الخوذة يعتبر استعمال لذلك، الجزئي. الكلي أو

الحياة. ودائم، تأمين مجاني على صحيح
راكبي الدراجات ارتـــداء عــدم عالمية حــول مخاطر استنتاجات

الرأس: لخوذات النارية
لراكبي عامل الخطر الرئيسي ارتــداء خوذات الرأس عدم يمثل
إصابات تقلل الــخــوذات هــذه ثبت أن وقــد اجــات الــنــاريــة. الــدرّ
أنجح وأنها ،٪٤٥ إلى ٪٢٠ بنسبة والخطيرة المميتة الرأس

ة. الناريّ اجات الدرّ راكبي لوقاية وسيلة
راكبي بين للموت  الرئيسي  المسبب الـــرأس  وتمثل رضــوض
راكبي ات وفيّ من ٪٧٥ حوالي تساهم في اجات النارية، إذ الدرّ

ة. األوروبيّ البلدان في اجات الدرّ هذه
راكبي تــعــرض  مخاطر أن الــعــامــة الــســالمــة أخصائيو  استنتج 
تزيد الرأس إلصابات ال يرتدون الخوذات اجات النارية الذين الدرّ
وقد أضعاف. ثالثة بنسبة الخوذات يرتدون من مثيلتها بين عن
المنخفض الدخل بلدان بعض في المستخدمة الخوذات تكون

سليم. غير تصميمًا مصممة والمتوسط
أن المنخفض الدخل بلدان أجريت في التي الدراسات ن وتبيّ
ال يرتدون ة الناريّ اجات الدرّ راكبي من البالغين نصف من أكثر
أن الـــدراســـات ــن والسليم. وتــبــيّ الــمــأمــون الــخــوذات بالشكل 
ارتدوها وإذا الــخــوذات، يرتدون ما األطفال نــادرًا من اب

ّ
الرك

ــة أيّ لألطفال توفر ال التي البالغين خـــوذات  يــرتــدون فإنهم 
حماية.

                 
اليازا توصيات أبرز

النارية اجات الدرّ سائقي لتعزيز سالمة

يتساوون  إذ السير لقوانين النارية الدراجات راكبي • احترام
والواجبات. الحقوق في الطريق مستعملي باقي مع

ة الدوليّ المعايير تستوفي  القيادة أثناء  خــوذة استعمال  •
مخاطر مــن يخفف وحـــده ذلــك ألن سليم بشكل وارتــدائــهــا

لحادث. التعرض حال في الرأس إصابة
الضوئية السير بــإشــارات دائما الــدراج د تقيّ • من الــضــروري
شرطي وبإرشادات الطريق الموجودة على األخرى وباإلشارات

السير.
اإلنعطاف. قبل الصحيحة اإلنعطاف إشارات إعطاء • يجب

على الــطــريــق يــعــبــرون الــذيــن • يــجــب فــســح الـــمـــرور لــلــمــشــاة
بهم. الخاصة ما عندمداخل المعابر سيّ التقاطعات، ال

التوقف يجب آخر رئيسي، إلى طريق فرعي من • عندالدخول
والمركبات للمشاة المرور مجال وفسح المشاة ممر من بالقرب

القادمة من اليسار أو اليمين.
ونهارًا. ليالً األمامي • إضاءة المصباح

جيد. بشكل ة الناريّ اجة الدرّ مكابح تعمل أن • يجب
 

اجة الدرّ على السيطرة مهارات
من أمرين تحتاج فريدة التصميم مركبة نقل ة الناريّ اجة الدرّ
م

ّ
المعل هو التمرين إن والمهارة. التوازن قادبأمان:

ُ
ت راكبهاحتى

اجــة الــدرّ على السيطرة يمكنك التالية وبــاإلرشــادات الوحيد، 
بطريقة اكثر أمانًا.

منحنيين الذراعين قريبًامن المقودبحيث يكون بالجلوس عليك
توجيه على يتيح القدرة مما مسك المقود، عند بسيط بشكل

المقود دون صعوبة.
قبضات بإمساك فيكون صحيح بشكل اليدين استعمال أمــا
السرعة تزيد ال حتى األسفل إلى المعصم يكون بحيث المقود

الخطأ. طريق عن
بخزان ملتصقتين ركبتيك إبــق الـــتـــوازن، على  تحافظ ولــكــي 
عليك ينبغي التي المنعطفات في توازنك على لتحافظ الوقود

تسلكها. تريدأن التي الوجهة إلى خاللها النظر
في كل القدمين ــادات ســنّ على وضعهما فيجب أمــا القدمين
أصابع يكون إتجاه أن يجب اجة. الدرّ فيها التي تتحرك األوقات
قد األسفل إلى األصابع إتجاه كان إذا األعلى، ألنه إلى القدمين

والسناد. الطريق بين القدم تعلق

الدراجات         
؟!النارية...    

نارية!!!!! دراجة على بأكملها عائلة

السير عكس مخالفات كالعادة

شباب طائش
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ف،
ّ
خــالل اإلقــالع والتوق اجــة الــدرّ على السيطرة يسهل فقدان

ــف في
ّ
والــتــوق عــلــى اإلقــــالع ن الــتــمــرّ ومـــن األفــضــل للمبتدئين

بالوقود م التحكّ بإمكانهم يصير حتى السير، عن معزولة أماكن
فقدان إلــى ي تــؤدّ الوقود كثرة ألن سلسة والدبرياج بطريقة
في الدوران عن ك المحرّ الوقود قد توقف ة

ّ
قل أن كما السيطرة،

عالمة الحالتين كلتا وفي العادي، السرعة ناقل ذات الدراجات
التمرن. للمزيدمن الحاجة إلى واضحة

ه
ّ
ألن مستوية، على أرض اإلقــالع من صعودًا أصعب اإلقــالع إن

ف
ّ
يتوق أن أو من خلفها اجة لتصدم تتراجع الدرّ أن الممكن من

كها. محرّ
التالية: تنفيذالخطوات بتكرار اإلقالع على ب التدرّ يمكن

بينما التراجع، عن  اجة الدرّ إلمساك األمامية الفرامل إستعمال
األول. الترس المحرك ووضع تشغيل يتم

باليد الخانق إستعمال على للتركيز الخلفية الفرملة إلى اإلنتقال
اليمنى.

ك. المحرّ من أكبر دفع ة قوّ قليالً إلعطاء السرعة زيادة

، بتأنٍّ الخلفية والفرامل الدبرياج مفتاحي عن الضغط تخفيف
إذا إنتبه! نقطة اإلحتكاك. إلى المحرك للوصول سرعة زيادة مع
السيطرة وفقدان ب إقالعًا سريعًا قديسبّ فذلك أفلتهمابسرعة

المقود. على
الحركة عبر إنتقال بسبب المحرك عندتباطؤ القدم أترك فرامل

الدبرياج.

الحمولة حمل
نظرًا حمولة، دون من القيادة عن تختلف محملة دراجة قيادة إن
الخبرة. إكتساب تجاوزه مع يمكن اإلختالف لزيادة الوزن، وهذا
علوية أو أكــيــاس تخزين سالسل أو صناديق وضــع فــي حــال
أن مراعاة فيجب النارية، اجــة الــدرّ األمتعة على حمل أو شبكة
اإلطارات هواء ضغط زيادة أوشرط الوزن، خفيفة الحمولة تكون
حال في التوازن لحفظ بالتساوي الدراجة على الحمولة وتوزيع

زائد. وجودثقل
الصندوق في أغراض ثقيلة وضع يجوز ال أنه إلى التنبيه ويجدر

أو ببطء القيادة مقودها عند تأرجح الدراجة وزاد ثبات خف وإال
بسرعة. عند السير ذلك بميلها بَ سبَّ

َ
ت

راكب حمل
بسندات النارية تزويد دراجتك خلفك يجب راكب حمل إذاأردت
في الهواء ضغط وزيادة للراكب، ومقعدمناسب لألرجل، خلفية
الوزن لحمل وضبط الخمادات تعليمات الصانع حسب اإلطارات
خطير ألن أرجلهم النارية الدراجة على نقل األطفال إن الزائد.
مما آمنة بصورة القدمين ومسكات اليدين سنادات تطال ال
نفسه الخائف الــراكــب يــعــرض قــد للسقوط. يجعلهم عــرضــة
الخوف، بسبب مفاجئة بحركات قيامه إلمكانية للخطر واآلخرين
مستقيم بشكل سيرها اجة النارية وتمنع الدرّ تأرجح إلى ي تؤدّ
عبور السائق لها لدى إمالة عند الخاطئة بميلها إلى الجهة أو
ثم ومن السرعة، زيادة عند السائق بخاصرة اإلمساك أو منحنى
السائق هناقديدفع الفرامل. على عندالضغط بإتجاهه اإلنزالق

اجة. الدرّ بتوازن
ّ

ويخل مقعده خارج للجلوس

سالمة أوالدكم على صحيححافظوا بشكلٍ الواقية الخوذة إستعمال الدراجاتأهمية قطاع تنظيم أهمية
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من عدد حملة توعية لطالب ٣ و ٤ أيار ٢٠٠٧، في اليازا اإلجتماعية- للتوعية الشباب نظم تجمع
تعليم مبادئ  مشروع خالل من زغرتا Roter act نادي مع بالتعاون زغرتا منطقة في الرسمية المدارس
النشاط تخلل لقد .١٩٩٨ العام من المدارس مختلف في اليازا تنظمه الذي الغد لجيل السليمة القيادة
شأنها نشر مفاهيم ومضات من على يحتوي فيلم وعرض توجيهية توزيع مناشير محاضرات حيث تم
صغيرة سيارات الطالب قاد حيث صغيرة سيارات تطبيقية على مرحلة إلى باإلضافة المرورية. السالمة

المشاركين. على الشهادات توزيع تم النشاط ختام في الواقية. والخوذة األمان حزام واضعين

يازا - نعمه ماريو

زغرتا لليازا في منطقة حملة

رقــــــم ٣/١٩ تـــعـــمـــيـــم الــــعــــالــــي والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزيــــــــر  عـــــن  نـــيـــســـان ٢٠٠٧ صــــــدر   ٢٣  بــــتــــاريــــخ
الــســيــر حــــــــوادث تـــالفـــي حـــــول لـــبـــنـــان فــــي ـــــى جــمــيــع الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  إل
الـــمـــحـــاضـــرات  YASA - يــــرغــــب فــــي تــنــظــيــم - لــلــتــوعــيــة اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــمـــا كـــــان تـــجـــمـــع الـــشـــبـــاب 
مختلف مـــن الــوقــايــة مــواضــيــع عـــن والــكــتــب اإلرشــــاديــــة والــــنــــدوات وتـــوزيـــع الــمــنــاشــيــر والــبــوســتــرات
الـــمـــائـــيـــة...) ــــحــــوادث ال الـــعـــمـــل، ــــحــــوادث الــمــنــزلــيــة، حــــــوادث ــــمــــرور، ال ــــحــــوادث (حـــــــوادث ال  أنــــــواع ال
التالمذة أذهان في وإدخالها شرحها التي يتوجب األمور من الحوادث من من أن مبادئ الوقاية وحيث

المواطنين. مصلحتهم ومصلحة جميع فيه لما
الفعالة والمشاركة المذكور التجمع عمل تسهيل كافة التعليمية المؤسسات مسؤولي إلى يطلب لذلك

المرجوة. للفائدة تعميمًا نشاطاته في

المؤسسات يدعو قباني الوزير
اليازا عمل تسهيل كافة التعليمية

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
الثاني الطابق – عقل بناية مار روكز – 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
الملك الطبي، يسوع مركز العام، الطريق مصبح، – ذوق لبنان

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

النشرة على العام المشرف
لبنان يازا رئيسة - عقل منى

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في المعلومات الواردة ان

من اليازا وفدًا مستقبالً قباني خالد الوزير



مع استفحال مشكلة حوادث السير في لبنان،  بادر تجمع الشباب 
(اليازا)، باعتماد "برنامج تحسين السائق"  للتوعية اإلجتماعية 
كوسيلة سريعة وفعالة لمعالجة هذا الوضع الخطير، مستفيدين 
من تجارب وخبرات الدول المتطورة  التي سبقتنا في هذا المجال 
والتي حققت نجاحًا باهرًا في خفض حوادثها المرورية والذي 
كان لبرنامج تحسين السائق الدور األبرز في تحقيق هذا النجاح. 
فهدف البرنامج هو تدريب السائق على مبادىء القيادة السليمة 

القائمة على أسس علمية.
السائقين،  إلى كل  السائق يتوجه مباشرة  برنامج تحسين  إن 
من أجل تطوير مهاراتهم في القيادة واإلرتقاء بها إلى المستوى 
المطلوب علميًا وذلك عبر ورشة عمل تدريبية نظرية تركز في 
الدرجة األولى على مبادئ القيادة الدفاعية وكيفية التعامل مع: 

"أخطاء اآلخرين والحاالت المعاكسة". 

في  عالميًا   المستخدمة  الوسائل  بــأحــدث  هــذا  برنامجنا  نقدم 
الــتــدريــب لــلــســمــاح لــلــمــشــاركــيــن تــصــور كــافــة الــســيــنــاريــوهــات 
ق ومفيد. من  المعروضة أمامهم ومناقشتها بأسلوب علمي شيّ

هذه الوسائل:
 Power point, flip chart, magnetic board, videos

 ...      etc
وتــجــدر اإلشـــــارة  هــنــا إلـــى أن بــرنــامــج تحسين الــســائــق يساعد 
الشركات كثيرًا في خفض خسائرها الناتجة عن حوادث السير، 
وذلك ليس فقط عن طريق تدريب السائق على تفادي الحوادث 
والمخالفات، وإنما أيضًا عن كيفية خلق أصدقاء لشركته وليس 
أعداء لها من خالل قيادته األخالقية، ألن مركبته على الطريق هي 
ظهر إسم وشعار الشركة باأللوان 

ُ
بمثابة لوحة إعالنات متنقلة ت

وبخطوط  كبيرة واضحة، وحيث يعتبر اآلخــرون أن السائق هو 

الشركة كلها.
   مدة هذا البرنامج ٤ ساعات، والحد األقصى لعدد المشاركين 
في ورشة عمل واحدة هو ٢٠ شخصًا من أجل تأمين جو أفضل من 
مدد مدة 

ُ
المشاركة والحوار وبلوغ الهدف المنشود، ويمكن أن ت

البرنامج، بحسب الرغبة، إلى ثمان ساعات من أجل اإلستفاضة 
بالشرح وتغطية المعلومات بتفصيل أكثر.

الــمــدربــون هــم مــن أعــضــاء الــيــازا المتخصصون فــي مجال "برامج 
تحسين السائق" من ذوي الخبرة الدولية الواسعة.

عند انتهاء التدريب، يستلم المشاركون شهادات تقديرية تؤكد 
التزامهم بتحسين قيادتهم الدفاعية، كما يستلمون العديد من 
الــذي يغطي كافة  السائق"  "دلــيــل  الهادفة وكــتــاب  المناشير 
وسائل القيادة السليمة والمكون من ٢٢٤ صفحة ملونة بالكامل 

مع فيض من الصور المعبرة والذي تم إنجازه من قبل اليازا.

برنامج اليازا لتحسين مهارات السائقين

 ♺٧



أهمية الفحص الدوري لألجزاء الميكانيكية. الحمولة الزائدة تشكل خطر على المواطنين. الوقوف الخاطئ في وسط الطريق.

بدون تعليق.تصرفات خاطئة تسبب الحوادث.هذه هي نتيجة السرعة.

إحدى  دورات برنامج تحسين السائق.عدم إستعمال الخوذة الواقية.إنزالق ناتج عن السرعة.

ن
ّ

جوزيف بال
 وهاني قبيسي - يازا 

يجب ترك مسافة آمنة في األمام                             عدم التجاوز بطريقة خطرة                                         يمنع التجاوز عند التقاطعات                                 اإلنعطاف نحو اليسار يتطلب اإلنتباه للسير المقابل



هذا العدد بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

www.yasa.org

حزام اآلمان...  لسالمتك

الخوذة الواقية...
             لسالمتك




