
  


 نشرة متخصصة بقضايا السالمة العامة                         العدد  5 -  الخميس  17  أيار   2007

 www.naharashabab.com

ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا الذي تأسس 
في العام ١٩٩٤ يهدي هذا العدد الخامس من نشرة اليازا 
الطرق وخاصة  الــى جميع ضحايا حــوادث  العامة  للسالمة 
الــى الشاب الفقيد علوان العلم الــذي قضى بحادث سير 
مفجع في منطقة شكا بتاريخ  ٥ أيلول ٢٠٠٤.  كما نتمنى 
الناشطة   العلم  نالي  السيدة  لوالدته  والسالمة  التوفيق 

في  مجموعة اليازا للسالمة العامة.  

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

      بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 
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 أكثر من مليار دوالر يخسر لبنان سنويًا 
نتيجة  حوادث السير 

 أكثر من مليار دوالر يخسر لبنان سنويًا 
نتيجة  حوادث السير 

الكحول 
تسبّب نسبة عالية 

من إصابات 
حوادث السير 

في الصيف
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الخميس ١٧  أيار ٢٠٠٧

بعدمرور  خمس سنوات، اسرد 
قــصــة رالـــــف الـــشـــاب الــطــمــوح 
والـــمـــحـــب الـــنـــاجـــح فـــي حــيــاتــه 

وفي دراسته الجامعية.
لقد كان رجل البيت بعد وفاة 

والدنا في سنة ١٩٩٨. 
اختصر رالف في نفسه الكثير 

من الميزات فكان مسؤوال حنونا والحياة لم تكن تتسع له.
في ليلة الغطاس ٥ كانون الثاني ٢٠٠٢ انطلق رالف ورفاقه 
البوار اصطدمت  الى بيروت، وفجأة  على طريق  من جبيل 
الــســيــارة الــتــي كــان يــقــودهــا رالـــف بـــ"جــنــط" حديد،فأصبح 
للسيارة اطار خامس عندئذ تأرجحت السيارة من جهة الى 
جهة واصطدمت بحائط ادى الى فاجعة وفاة رالف الحبيب. 

نذكر ان رالف اتبع اثناء قيادته شروط السالمة العامة. لكن 
المتعهد لم يتبع شروط السالمة العامة اثناء قيامه بعمله في 

توسيع هذه الطرق.
فبلدية البوار تناست اهمية انارة الطرق.

مجلس االنماء واالعمار سلم المشروع لشخصٍ لم يذكر في 
العقد إال سطر واحد من الشأن العام . 

اال أن مسؤولية جميع الفرقاء المذكورين ادت الى وفاة اخي 
الوحيد رالف.

مــنــذ ذلــــك الــحــيــن انــتــســبــت الــــى تــجــمــع الـــشـــبـــاب لــلــتــوعــيــة 
رالف ولكي اطالب  االجتماعية yasa، الخلد ذكرى حبيبي 
مع جميع اعضاء اليازا بإسم لبنان كله بأبسط حقوق االنسان 

بتأمين شروط السالمة العامة على الطرق.
اقول وأكرر دائما أن هناك مسؤولية حول فقدان شبابنا على 

الطرقات تقع على المسؤولين في هذه الدولة الكريمة وعلى 
عدم تطبيق قانون السير بصرامة .

على  يحرص  أن  اللبناني  للمواطن  أقــول  اخـــرا.  أخيراوليس 
اقـــتـــنـــاء رخـــصـــة الـــســـوق بـــإ مــتــيــاز 
ويـــكـــون مـــســـؤوال كــمــا كــــان رالـــف 

أثناء قيادته . 
أمسك بيد أمــي وأقــول لن نسمح 
ـــيـــوم بـــوفـــاة شـــبـــاب لــبــنــان  بــعــد ال
هدرا على الطرقات في هذا البلد 

الصغير .
"أرقــد بسالم يا حبيبنا رالــف ومن 

العلياء نور شباب لبنان".

الى أخي رالف ... محبتي الدائمة

الكحول وآثارها 

الخطرة أثناء القيادة 

باميال إبراهيم 
 عضو هيئة إدارية -يازا لبنان

شفقوا على أنفسهم وعلى أهلهم، فالسرعة  "أقول للشباب أن يُ
وعدم الخبرة هما من أهم أسباب الحوادث المميتة". الوالد هو 
إيلي سليمان، وولداه الضائعان في غياهب الموت هما  نيكوال 

(١٨سنة) وأندي (١٧سنة).

إنه ليل الخميس ١٦أب (أغسطس)٢٠٠١، لم تكن تلك الليلة ليلة 
عادية آلل سليمان في جديدة مرجعيون، بينما كان نيكوال وأندي 
في طريق عودتهما إلــى المنزل من قرية بــرج الملوك التي تبعد 
خمسة كيلومترات عن منزلهما، يتعرضان لحادث سير مؤسف 
حين اصطدمت سيارتهما بحائط!.. يموت أندي على الفور، أما 
نيكوال فيدخل في غيبوبة متأثرًا بارتجاجات في الدماغ ليلحق 

أخيه بعد أسبوع في مستشفى الجامعة األميركية.
يتحدث الوالد إيلي سليمان عما حصل فيقول :"لــم ولــن نعرف 
األســبــاب الحقيقية للحادث ألنها ذهبت مع نيكوال وأنــدي إلى 
األبــد، ولكن نشك أن أحــد السائقين كــان يقود بعكس السير، 
وبالطبع تفاجأ به نيكوال الذي كان يقود السيارة على سرعة عالية 

على ما يبدو فحصل ما حصل.
إلــى سجل ضحايا  إذًا نيكوال وأنـــدي إســمــان جــديــدان يضافان 
حوادث السير في شهر آب (أغسطس) الذي قد يصح تسميته 
بامتياز "شهر الموت في حوادث السير" ويتمنى والدهما بصدق 
ومن أعماق قلبه أن يكونا عبرة لسواهما من الشباب ال سيما في 
عمر المراهقة الــذي يعتبره من أخطر المراحل في حياة الشباب 
ويقول: "في هذه المرحلة يكون الشاب بحاجة كبيرة الى الصالة 

والتوجيه".
على من يلقي الوالد اللوم في حادثة ولديه، وفي حوادث السير 
الــســؤال قائالً :"هــنــاك عوامل  عموما ؟ يجيب إيلي سليمان عن 
وأسباب عدة أهمها وأولها السرعة في القيادة، وثانيها عدم التقيد 
بإرشادات السير وعدم استمرارية مراقبة تطبيق األنظمة والقوانين 
وعدم فرض السلطات المسؤولة غرامات صارمة على المخالفين. 
فال بد من إيجاد  العقوبات الرادعة لمخالفات السير بدل اإلكتفاء 
بغرامات زهيدة، إضافة إلى المواظبة على صيانة الطرقات وضرورة 
مراقبة المعاينة الميكانيكية بشكل دقيق للسيارة وعدم اإلكتفاء 

بدفع الرسوم في المصرف، وكذلك التشدد في مراقبة وضع أحزمة 
األمـــان التي لها دور هــام جــدًا في تخفيف حــدة نتائج الحادث. 
فولدي نيكوال كان قد تعرض في أواخــر تموز (يوليو) الماضي 

لحادث سير وأنقذه حزام االمان يومها من الموت".
وعندما تسأل الوالد إيلي عن نصائحه لألهل يقول باندفاعِ من ذاق 
اللوعة والوجع وبحرقة قلبِ والدٍ يتمنى أن تكون مأساة فقدان 
ولديه درسًا لآلخرين يستحق التوقف عنده والتفكر به فيقول: 
"أعتبر أن حبي لولديَّ هو الذي قتلهما! فعندما كانا يطلبان مني 
السيارة، لم أكن أستطيع رفض طلبهما .لذلك، على جميع األهل 
أن يضعوا العاطفة جانبًا ويتشددوا مع أوالدهم لمصلحتهم وأن 

يراقبوهم ويوجهوهم بحكمة وروية".
ويــســتــدرك قــائــالً "ولــكــن علينا كــأهــل أن نتكل دومـــا على الله 
أخــذاهــا من عند  لكانا  السيارة،  أعطهما  لم  فلو  لتكن مشيئته، 

صديقهما أو من أي مكان آخر. فهذه األعمار خطرة وتحتاج إلى 
الصالة والتوجيه، وعندما يكون الشباب في نشوة وفــرح عظيم 
يقود بسرعة كبيرة.." ويوجه الوالد إيلي نداءً للشباب بأن يطبقوا 
أنظمة السير وتعليمات الشرطي "فهو بمثابة أخ أو أب لكم وال 
أرواحــكــم وحياتكم  على  بــل لمصلحتكم وحفاظًا  يعمل ضدكم 

وليس لمصلحة شخصية أو ألجل الغرامة المالية".
نيكوال مات، ولكن بعض أعضائه أحيت آخرين!..

بالرغم من الخسارة الفادحة التي ال تعوض، تسلح أهل الشابين، 
الوالد إيلي والوالدة نوال واألخت جويل، بإيمانهم بالله واالستسالم 
لمشيئته وبحب العطاء، ففي األسبوع الــذي كان نيكوال أثناءه 
يصارع الحياة والموت في مستشفى الجامعة االميركية، بقي األمل 
بشفائه  السالح الوحيد ألهله الذين كان عليهم اتخاذ قرار جريء: 

وهب أعضاء إبنهم نيكوال. 
وفي ذلك قال الوالدان: "كان وضع نيكوال سيئًا للغاية منذ البداية، 
المستشفى  نا األطــبــاء بذلك، وبعد أسبوع من دخوله  أعلمَ وقــد 
أرتفعت حرارته وكذلك ضغطه، أعتبرنا ذلك مؤشر خير! ولكن 
ب  سرعان ما فقد الطبيب األمل في حياة نيكوال، فكان القرار: "وهْ

أعضائه إلنقاذ حياة إنسان آخر"!...
عوامل عديدة دفعت بعائلة نيكوال إلى اتخاذ هكذا قرار: فوالدته 
تنتسب إلى إحدى الجمعيات  لوهب األعضاء، ونيكوال كان قد 
تعهد منذ فترة بوهب أعضائه. أمــا الباع الكبير في ذلــك فكان 
لعمه طبيب القلب د. إميل سليمان الذي شجع العائلة انطالقا من 

حاجة أناس آخرين سيعيشون بواسطة هذه األعضاء.
ويضيف الوالد "إن الله هو الذي دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار الصعب 
والذي يتطلب الجرأة واإليمان الكبيرين حيث كان علينا أن نوقع 
على وهــب أعضاء ولدنا وهــو ال يــزال حيًا. وقــد تم وهــب العينين 
والقلب والكلى والكبد من دون تحديد أي شروط تتعلق بالجنس 
أو الدين أو ما عدا ذلك، ونحن نرحب بالتعرف إلى المرضى الذين 

ت لهم األعضاء والتعرف إلى عائالتهم إذا أرادوا ذلك". بَ هِ وُ
الموت كان أسرع من سيارة نيكوال وأنــدي، فخطفهما في ربيع 
العمر من أحضان والديهما. لقد غاب نيكوال وأندي.. ومن له من 

ظ!! ∆ عِ
الشباب الحي آذان مصغية فليسمع وليتَّ

ع صرخة والد فقد ولديه في حادث سير مروّ

الشابان الفقيدان أندي ونيكوال سليمان

االفقيد رالف إبراهيم ب الفقيد علوان العلم
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الخميس ١٧  أيار ٢٠٠٧

تواجه مختلف المجتمعات في أيامنا هذه أزمة حقيقية وخانقة تظهر معالمها في ازدياد 
حوادث السير التي تودي بحياة العديد من األشخاص ، يعود سببها الى احتساء الكحول 
والقيادة دون التنبه الى الخطر الذي يواجه السائق وكل من يرافقه. وقد أدت هذه األزمة 
الى فقدان عدد كبير من شرائح المجتمع ، خصوصا الفئات الشابة ، وارتفاع في عدد الجرحى 
والمعوقين. وتظهر هذه األزمة في لبنان بشكل واضح وخطير ، إذ يتعرض مئات الشباب 
اللبنانيين لحوادث سير مميتة جراء شرب الكحول ، واالفتقار للحلول في ضبط السائقين 

الذين هم تحت تأثير الكحول يزيد من هذه األزمة.
  

تكمن الخطورة في قيام بعض السائقين المخمورين بقيادة مركباتهم معتقدين أنهم بكامل 
تهم للقيادة، في حين يكونون واقعين تحت تأثير الكحول ويعانون صعوبة في  وعيهم وأهليّ

التركيز وعدم وضوح في الرؤية.  
تكون التأثيرات األولية للكحول على القيادة تأثيرات نفسية حيث تزداد ثقة السائق بنفسه 
غ بالشجاعة واإلقدام ، وتزداد حالته سوءًا بازدياد نسبة الكحول في دمه، فيقوم 

َ
كشعوره المبال

بتصرفات خطيرة تودي به وبغيره إلى الهالك.
بينت الدراسات العلمية أن السائقين الذين يتناولون الكحول يتعرضون بشدة ألخطار حوادث 
نت كذلك أن هذه األخطار تزداد  التصادم بالمقارنة مع من لم يتناولوا أي قدر من الكحول، وبيّ
كز 

ُ
زيادة مطردة بازدياد تركيز الكحول في الدم. وكانت هذه الدراسة بمثابة األساس الذي ارت

عليه في تحديد الحد القانوني المسموح به من الكحول في الدم في معظم دول العالم، وهو 
٠,٠٥ غ/دل.

تأثير الكحول على شدة التصادم
أظهرت األبحاث العلمية التي أجريت في الواليات المتحدة األميركية على األخطار النسبية 
المميتة عند مستويات مختلفة لتركيز الكحول في الــدم، أن كل زيــادة قدرها ٠,٠٢ ٪ في 

ف خطر التعرض لتصادم مميت مرتين. ضاعِ
ُ
مستوى تركيز الكحول في الدم ت

وتتفاوت مخاطر حدوث تصادم بحسب عمر السائق وعاداته في 
شرب الكحول. إن معدالت التصادم للسائقين الذكور من عمر ١٦-
٢٠ عامًا تزيد ثــالث مــرات على األقــل على معدل وقــوع التصادم 
المقدر للسائقين الذكور في عمر ٢٥ عامًا فأكثر. كما أن الخطر 
النسبي للتعرض إلصابة مميتة في حادث تصادم لمركبة واحدة 
ينخفض بزيادة عمر السائق ســواء أكــان ذكــرًا أم أنثى، باستثناء 

حاالت قليلة.
كــمــا أن خــطــر تــعــرض السائقين مــن الــمــراهــقــيــن لــلــتــصــادم يزيد 
أكثر من خمسة أضعاف على خطر تعرض السائقين من عمر ٣٠ 
عاما فأكثر. وبينت الدراسات ان السائقين من عمر ٢٠ -٣٠ عاما 
معرضون ألخطار تزيد ثالثة أضعاف على المخاطر التي يتعرض 
لها السائقون من عمر ٣٠ وأكثر. وثبت أن السائقين من المراهقين 
الذين يصل تركيز الكحول في دمائهم إلى ٠,٠٣ غ/دل ويصطحبون 
معهم اثنين أو أكثر من الركاب، يتعرضون لمخاطر التصادم بنسبة 

تزيد ٣٤ ضعفًا على مثيلتها في حالة السائقين من ٣٠ عامًا فأكثر الذين تخلو دمائهم تمامًا 
من أي تركيز للكحول ويحملون معهم في المركبة راكبًا واحدًا فقط.

ور الكحول في تعريض المشاة لحوادث التصادم، أن  وقد بين استعراض للدراسات الخاصة بدَ
٢٠-٣٠٪ من الضحايا من المشاة كان تركيز الكحول في دمائهم يزيد على ٠,١٥ غ/دل، وأن 

دور الكحول يتزايد في حالة الحوادث المميتة.  
ي 

ّ
ة كبيرة من الدم الذي يغذ رًا بالكحول هو الدماغ الحتوائه على كميّ

ُّ
إن أكثر أعضاء الجسم تأث

ة قليلة من الكحول. ة ، لذلك يتأثر العقل سلبًا وبسرعة كبيرة بكميّ المراكز العصبيّ
أثناء القيادة، يرى محتسي الكحول األشياء مزدوجة بسبب تأثر بؤبؤ العين، كما يجد صعوبة 
لزم البؤبؤ ثانية واحدة لينغلق في الضوء، و٧ ثوان  في تركيز النظر. ففي الحاالت الطبيعية يَ
لينفتح في الظالم. أما تحت تأثير الكحول، فيستغرق األمر مدة أطول من ذلك بكثير يكون 
السائق خاللها عديم الرؤية. فــإذا ما علمنا أن المركبة تقطع مسافة ٢٠٠ مترًا تقريبًا في ٧ 
ثوان على سرعة ١٠٠ كلم\س، ألمكاننا تصور مدى الخطر الماثل على السائق الذي يكون 
ض العينين.. كما يعتمد تركيز الكحول على كمية الطعام المرافق له، فشرب  مَ

ْ
غ خاللها كالمُ

 مع 
ً
الكحول من دون تناول الطعام، يعطي تركيزًا عاليًا في الدم وتأثيرًا أقوى على العقل مقارنة

ب لوجبة دسمة. وتعتمد هذه النسبة أيضًا على المدة التي جرى فيها الشرب،  الشرب المصاحِ
فالشخص الذي يتناول حوالي ١٨ سنتيليترًا (أي ما يعادل كأسًا) من الكحول القوي خالل 
ساعة من الزمن، تتركز في دمه مباشرة نسبة عالية من الكحول، بينما لو تناول هذا الشخص 

نفس الكمية خالل ٤ ساعات النخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ.
 تركيزه في الدم. إن ٢ سنتيلترًا تقريبًا من 

ّ
 مع مرور الساعات، يطرح الجسم الكحول ويخف

الكحول وآثارها 

الخطرة أثناء القيادة 

الكحول بنسبة تركيز وفي معظم البلدان النامية يقل اإلدراك واإلحتمال الفعلي الكتشاف السائقين 
المتناولن كمية زائدة من الكحول حيث يرى أكثر من ٨٠٪ من السائقين الذين تم تقصيهم أن 
ل الشرطة الختبار تركيز الكحول في الدم شديدة اإلنخفاض، في حين يوافق  بَ فرصة إيقافهم من قِ

   . أكثر من ٩٠٪ منهم عن أن تنفيذ القانون يمثل رادعًا فعاالً
٪٤٠ تحترق خالل ساعة في جسم إنسان سليم بوزن ٧٠ كيلوغرامًا. أما إذا تناول هذا الشخص 
كمية كبيرة من الكحول، أي ما يعادل ٦ زجاجات من البيرة القوية، عندها يحتاج جسمه إلى فترة 

تتراوح ما بين ١٢ إلى ١٥ ساعة ليصبح خاليًا من الكحول.
الفعالة لقمع مخالفات اإلفــراط في تناول الكحول  البحوث على أن االستراتيجية الوحيدة  دلت 
عتبر مثل هذا اإلدراك رادعًا  والقيادة تتمثل في زيادة إدراك السائقين لمخاطر اإلمساك بهم. ويُ
أكثر فعالية من قسوة العقوبة أو توقيعها فــورًا. كما أن خطر تعرض السائقين من المراهقين 
للتصادم يزيد أكثر من خمسة أضعاف على خطر تعرض السائقين من عمر ٣٠ عامًا فأكثر. وبينت 
الدراسات أن السائقين من عمر٢٠-٣٠ عامًا معرضون لمخاطر تزيد ثالثة أضعاف على المخاطر التي 
يتعرض لها السائقون من عمر ٣٠ عامًا فأكثر. تقوم البلدان المرتفعة الدخل منذ عدة عقود بتوثيق 
ض المشاة لمخاطر التصادمات.  المعطيات المتعلقة بمعاقرة الكحول بوصفه من العوامل التي تعرِّ
أما المشاة المتأثرون بالكحول فيمثلون مستوى من المخاطر أقل من مستوى مخاطر السائقين 

المخمورين الذين يشكلون مخاطر أشد ألنفسهم ولغيرهم  ∆
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الوحيدة ليست لبنان في السير حوادث جراء من البشرية الخسائر
خسائر هــنــاك هـــذه الـــحـــوادث خــلــف ــمــا

ّ
ــل األزمــــة ، ان الــتــي تــشــكّ

ثمنها الــوطــنــي ويــدفــع االقــتــصــاد نتيجتها ل ــة يتحمّ اقــتــصــاديّ
المدخول القومي.

من اإلزدحام الخسائر الناتجة
ة  إقتصاديّ أو ة ماديّ خسارة ل تشكِّ السير أزمة إزدحــام كانت  إذا
خطرًا ل والتي تشكِّ الكبرى الخسارة فإنَّ ية، األهمّ من درجة على
الخسارة ق

ًَّ
تتحق بنتيجتها التي السير حــوادث من ى

َّ
تتأت أكبر

ر قدَّ
ُ
ت الخسارة هذه بأن التقديرات تشير حيث الكبرى اإلقتصادية

تقديرات بحسب وذلــك القومي المدخول ٢,٥٪ من من بأكثر
البنك الدولي. 

في يوميًا نسمعه  ينتهي، طــويــل وال السير أزمـــة عــن الــحــديــث 
آفة ها

َّ
أن يقول البعض اإلعالم، ووسائل والشارع والمكتب المنزل

اآلخر والبعض األهلية. الحرب أضرار أضرارهاتوازي وانَّ كالطائفية
بين البلدان. ولكن، من غيره كما في لبنان في ها مطروحة

َّ
يرى أن

على أضرارهاالتقتصر وأن قائمة األزمة الثابت أنَّ وذاك، الرأي هذا
اها إلى تتعدَّ بل ومعوقين، وجرحى قتلى بين الضحايا سنويًا مئات
العامة ة اإلجتماعيّ اإلقتصادية العجلة إلى وبالتالي اإلنتاج ي

ّ
تدن

الناتج اإلقتصادي) (بالمعنى الهدر حصر الصعب ومن البلد. في
منا ــالً

ُ
ك ولكن القياس، أدوات لغاية السير، في الوقت هدر من

المنتج، عمره من أيّ وقته، من ع يوميًا ضيِّ يُ قرارته كم في يعرف
عامة. بصورة وبالمركبة بها ترتبط أمور في أو الزحمة في

أمر ته أهميّ في يوازي أمرًا الخاصة إقتناء المركبة صار ففي لبنان
على الرغم اللبناني، الشعب طبقات مختلف لدى الطعام والشراب
عبر المشترك النقل على صعيد القطاع العام تعزيز محاوالت من
تعدادهاإلى يصل أن فترض يُ (التي والخطوط األوتوبيسات زيادة
والتحديث) وإفساح التطوير مشروع نهاية في من خمسمائة أكثر

على وتعزيز دوره وجوده لتحقيق الخاص القطاع المجال أمام في
سعيه إلى عن المواطن إهتمام تحويل أجل من العام صعيد النقل

إقتناء مركبة.

السير حوادث من الناتجة الخسائر
السير حــوادث نتيجة أضــرارًا كبيرة ل يتحمَّ الوطني اإلقتصاد إن
خمسة آالف يزيد عــن بما الــنــاس وإصــابــة مــوت ي إلــى التي تـــؤدّ
الكثير فقدان إلى باإلضافة لبنان، في في العام الواحد شخص
بتحسين ة الخاصّ اإلجــــراءات فــإنَّ ولهذا المادية. مقدراتهم  من 
واإلصابات السير، حوادث عدد تخفيض لِ لبنان في المرور وضع
المهم ومن فيها. شك ة ال إقتصاديّ على آثار تنطوي منها الناتجة
الفائدة عند دراسة عين اإلعتبار ة في اإلقتصاديّ اآلثار هذه أخذ

الطرقات الجديدة. إنشاء اة من
ّ
المتوخ

بعيد زمــن منذ عين اإلعتبار في بــدأ يؤخذ اإلقتصادي هــذا األثــر
تصاميم إنشاء وضع عند ر المتطوّ العالم بلدان من عدد كبير في
التأثير أن العلمية األبــحــاث مؤسسة عتبر

َ
وت جــديــدة. طــرقــات 

معظم في السير حوادث تالفي من الناجم المحسوب اإلقتصادي
إلنشاء ة اإلجماليّ أحيانًا إلى ثلث التكاليف يصل النامية الــدول

الجديدة. الطرقات

السير حوادث خسائر تقدير
خالل السيرمن حـــوادث عــن الناجمة األضــــرار أو الخسائر ر  تــقــدّ

ها: وأهمّ كثيرة وسائل
وإلى المصابين إلــى المدفوعة التأمين  أقساط إلــى اإلستناد أ- 

عائالتهم.
تعبير فقط  وهي ن. علمي معيّ أساس التعتمد على الطريقة هذه

المركبات. التأمين ألصحاب التي تصرفهاشركات األموال عن
اء جـــرّ مــن  للمصابين الطبية المعالجة تكاليف إلـــى بــاإلســتــنــاد

الصناعي اإلنتاج في والخسائر المستشفيات، في السير حوادث
المالية التكاليف إلى باإلضافة العمل عن المصابين ب تغيّ بسبب

وغيرها. رة المتضرّ المركبة لتصليح بة المتوجّ
العالم.  بلدان في مختلف أوسع نطاق ستخدم على

ُ
ت الطريقة  هذه

قة
ّ
المتعل األضــرار أو الخسائر كافة حساب في فكرتها خص

َّ
وتتل

تلك الت معدّ أو المتوسطة قيمتها تحديد وفي السير بحوادث
الخسائر.

عدم في عددالوفيات، قة في تقدير الدّ عدم في الصعوبة ن تكمُ
فترض يُ اذ الموت، الحياة و بين تأرجحة الضحايا المتُ حالة متابعة
على حرصًا مماته، وذلك عدم او ممتاه دمن

ّ
التأك الجريح و الحقة مُ

االحصاءات. دقة
حياة مثل المفاهيم لبعض المادي للتقييم اإلصطالحي الطابع إنَّ
في الخبراء ينفيه معظم أو يتاجهله أن ال يمكن تهم وصحّ الناس
البشرية ية المآسي من أهمّ للتقليل عتبر وسيلة وال يُ العالم. دول
هذا وما الخطيرة. اإلصابات أو الوفاة حوادث عن الهائلة الناجمة
إلستخدامها المالية، الخسارة وتقدير لمقارنة وسيلة إالّ التقييم
الضرورية واإلجــراءات تخطيط التدابير أثناء مساعدة أداة بمثابة
وتحسين تطوير وضع برامج إلى باإلضافة سالمة السير، لتأمين
في المصابين ــة وصــحّ حــيــاة تقييم إن الــطــرق. وصــيــانــة شبكة 
الناس به ال يعترف أمر هو النقود، من يعادلها بما حوادث السير
المالية بالحسابات ر نعبِّ أن بتاتًا اليمكن إذ ة، النفسيّ الناحية من
تلك تقدير يمكن وال العائلة، تصيب التي الخسارة أعباء كافة عن
ي

ّ
الشخص المتوف إستطاعة كان في التي المساهمات الشخصية

بالنسبة للمجتمع. الالحقة حياته يبذلهافي أن
التي ة المعنويّ للخسائر المادي التقدير إستحالة نــدرك إذ لكن
ال السير، حـــوادث عن  الناجمة ات الوفيّ نتيجة  المجتمع  تصيب
اإلقتصادي التأثير لحساب تكوين نظام إلى الحاجة ننفي أن يجب
التي والشوارع، الطرق إنشاء بإعادة قة

ِّ
المتعل واإلجراءات للتدابير

سنويًا لبنان يخسر دوالر مليار من  أكثر
نتيجة حوادث السير
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على الضحايا وتخفيض عدد السير سالمة تحسين إلى ي تؤدِّ
الطرق.

والمجتمع الوطني باإلقتصاد  تلحق التي الخسائر تجاهل  إن
المصروفة األمـــوال تأثير  تقدير عند السير  لــحــوادث  

ً
نتيجة

عمل د
ّ
يعق المرور، أو تحسين سالمة الطرق إنشاء عمليات في

من الملحوظ الجزء ذلك اإلعتبار عين يأخذفي إذ ال السير، خبراء
حركة السير. بتحسين أحوال عليه الذي نحصل التأثير العام

أو تمامًا همل يُ ا الهام امَّ العامل هذا انَّ نجد الحاضر، الوقت في
الطرق تصاميم أوجه عندمقارنة فقط، نوعيًا اإلعتبار يؤخذ في
الطرق. معينة من أقسام إنشاء إعادة ضرورة بيان إبداء أو وعند
الــضــروريــة، األعــمــال مــن الكثير تأجيل لــذلــك، يــجــري  

ً
نتيجة

على المصروفة المواعيدإلستعادة األموال مع بإعتبارهاالتتفق
شخص كل انقطاع بأنَّ ال نعتبر أن يمكن وال المشاريع. تلك
العلمي، نتيجة النشاط في المشاركة عن المجتمع عضو في أو
اإلقتصاد مساهمته في قف توّ إلى ي يؤدّ حوادث السير، إلحدى
بالمجتمع، تلحق مادية خسائر حــدوث إلى وبالتالي الوطني،

والتقدير. إخضاعهاللحساب يمكن

السير لحوادث المادي التقييم أساليب
تختلف من فهي السير لحوادث المادي التقييم إنّ أساليب
وغاية مشتركة مبادئ على في ما بينها قة

َّ
ها متف ولكنَّ ألخر بلدٍ

على السالمة تحسين من خاة المتوَّ الفوائد تقييم وهي واحدة
بد في أي تقييم إقتصادي األخذ بعين ال حال أية وعلى الطرق

وهي: رئيسية عوامل اإلعتبار
المنشود، للتحسين لــيــة األوّ التكلفة الــحــوادث، خفض عــدد 
ة الخدمة مدّ والصيانة، التشغيل عن الناجمة الالحقة التكلفة
النهائية للتحسين، القيمة التحسيني، اإلجراء لهذا قعة المتوّ
مثل نمو أخرى عوامل الحالي.وهناك أو ع

ّ
المتوق وسعر الفائدة

المالي. التضخم ومعدل وتأخيره المرور حجم

الحوادث:  عدد خفض -  أ
التقييم فــي الرئيسي العامل الــحــوادث عــدد  ل خفض يشكِّ
التي عددالحوادث ا بواسطة إمَّ عنه ويمكن التعبير اإلقتصادي،
بواسطة الهندسي أو التحسين هــذا بواسطة منعها يمكن
هــذه عـــن مــنــع الــتــوفــيــر الـــمـــادي الــنــاجــم
ـــــك وذل الــــــــحــــــــوادث،
بــــــإعــــــطــــــاء قـــيـــمـــة
ــــيــــة مـــنـــاســـبـــة مــــال
حسب حادث لكل
درجـــــــــــة خــــطــــورتــــه
المحلل على ويجب

لديه، المتوفرة التخمينات أحــدث تقييمه في يستخدم أن 
جسر أو كبناء هندسيًا تحسينًا أن لنفرض المثال، سبيل على
المنحرفة زيادة مسرب للمركبات عبور طريق أو أو للمشاة نفق
السير، حركة لتنظيم جــزر وسطية بناء أو لــلــدوران لليسار أو
وأربعة وفـــاة عنه يتسبب فقط واحـــد حـــادث نجم عــن توفير
إلى ي حوادث تؤدِّ إصابات جارحة، وعشرة ينجم عنها حوادث
هذا عن الناجم التوفير تقييم يمكن ه

َّ
فإن فقط، مادية أضرار

الهندسي. التحسين

المنشود: للتحسين لية األوّ التكلفة - ب
البنود جميع كلفة المنشود، للتحسين لية األوّ ن التكلفة تتضمّ

األرض إستمالك كلفة مثل التحسين هــذا بــإجــراء المرتبطة
واألجــهــزة واإلشــــراف العمل وأجـــور الموقع واإلنــشــاء وتحضير
قديتطلبهاتنفيذهذا البنودالتي وغيرهامن وإعدادالتصاميم

المنشود. التحسين

والصيانة: التشغيل الالحقة الناجمة عن التكلفة - ج
والصيانة قبل التشغيل كلفة بين المقارنة البند يشمل هذا
من فتؤخذ التحسين قبل ما كلفة التحسين. أمــا وبعد إجــراء
بعد كلفة ـــا  وأمَّ الماضية. السنوات في المتوافرة المعلومات
ومن م. المصمِّ المهندس وتقدير خبرة فتعتمدعلى التحسين
اإلشارات صيانة وتشغيل البندكلفة هذا تقع ضمن التي األمور
صيانة كلفة سطح الطريق، عالمات تخطيط كلفة الضوئية،
لتشغيل المستعملة الكهربائية الطاقة كلفة الطريق، سطح

إنارة الطريق. أو اإلشارات الضوئية

ة: المتوقعّ الخدمة مدة د-
اإلجــراء الهندسي هذا ألن يحقق قعة المدة الزمنية المتوّ هي
بالضرورة وليس الحوادث ل معدّ بخفض منه، المرجوة الغايات
في درجــــت وقـــد الــمــشــروع. لــهــذا أن يــكــون الــعــمــر اإلنــشــائــي
اإلنــتــبــاه هنا ويــجــدر الــفــتــرة، هــذه ر ــقــدّ

ُ
معظم الــدراســات أن ت

التقييم على أثر كبير للمشروع الزمنية إلختيار المدة ه
َّ
أن الى

إلى الوصول أو خاطئ إتخاذ قرار ي إلى له، وقدتؤدِّ اإلقتصادي
الدقة بإختيارها. يتوخ لم خاطئة إذا نتيجة

للتحسين: ة النهائيّ القيمة هـ-
عندنهاية فترة المشروع قيمة للتحسين النهائية ل القيمة

ّ
تمث

هي كما صغيرة جــدًا تكون األحــيــان أغلب فــي خدمته، وهــي
على التحليل أثر بسيط ذات وهي اإلشارات الضوئية، مع الحال

اإلقتصادي.

الفائدة : سعر و -
هومرتبط بل ل الخصم إلختيار معدّ واحدة عامة اليوجدطريقة
لتمويل الالزمة األموال منه خذت

ُ
أ الذي بالمصدر أبعد حد إلى

إقتصاديًا، المشروع على قبول أورفض وهوذوتأثير المشروع،
عند إختياره يحسن لم إتخاذ قــرار خاطئ إذا إلــى ي وقــد يـــؤدّ
والــمــجــاالت ة الحكوميّ بــاإلســتــثــمــارات ل الــفــائــدة إخــتــيــار مــعــدّ

بها. أن يستثمر التي يمكن األخرى
حوادث السير الكبيرة لتخفيف اإلقتصادية ية هنانرى األهمّ من
فكما ذكرنا هذا الغرض. تحقيق سبيل الجاد في وضرورة العمل
في لبنان ة اإلقتصاديّ الخسارة فإنَّ الدولي البنك وبحسب آنفًا،

∆ السير بسبب حوادث المدخول القومي من ٪٢٫٥ بـ ر قدّ
ُ
ت
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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
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


أيار ٢٠٠٧  ١٧ الخميس

الثالثة وفاتها ذكرى أحيت الجمهور  مدرسة

الغياب رغم حاضرة حوش زينة
لوفاة الثالثة الذكرى بمناسبة حول لقاء حوش رندا والسيدة اليازا مع الجمهور بالتعاون دة سيّ مدرسة مت

ّ
نظ

حرم  ٨ أيار ٢٠٠٧ في بتاريخ وذلك السير، حوادث من للوقاية سنة كل ص خصّ يُ الذي حوش، زينة الشابة
العام في طائش سير حادث جراء حياتها من خسرت الجمهور، مدرسة سيدة قدامى من هي زينة المدرسة.
من للوقاية حوش مؤسسة زينة عن تأسيس زينة، حــوش، والــدة رنــده السيدة أعلنت اللقاء ٢٠٠٤.  خالل
ا
ًّ
حق ليست القيادة رخصة أنّ على فيها د شدّ كلمة ، عقل زياد السيد ، اليازا مؤسس ألقى كما السير. حوادث
القيادة األمان، وعدم حزام وضرورة استعمال السرعة على الطرق عن مخاطر وثائقي فيلم وعرض ، ا امتيازً بل
شهادات تصمنتا تيروز والسيديورغي طعمة جوي قبل اآلنسة ن اللقاء مداخلتان من الكحول. تضمّ تناول أثناء
قة

ّ
المتعل والرسومات المنشورات والشعارات عن المسابقة في الفائزين عن أسماء علن

ُ
أ اللقاء نهاية وفي حية.

األولى. الجائزة ميرا ناصيف الحوادث ونالت من بالوقاية

حوش زينة مؤسسة رئيسة - حوش خاطر رندا

سير حادث من واإلسعاف حية لإلنقاذ مناورة
الطبية العلوم كلية - يوسف القديس جامعة في

من لإلنقاذ واإلسعاف حية مناورة الطبية العلوم كلية - يوسف القديس جامعة في الطالبية والهيئة اليازا نظمت
اللبناني  األحمر الصليب األولي في وفرق اإلسعاف المدني الدفاع مع بالتعاون ٩ أيار ٢٠٠٧ بتاريخ سير حادث
والدفاع الصليب األحمر ورسالة كل من على عمل الحاضرين تم تعريف الطالب. بحضور عددمن حرم الجامعة في
بعملية الصليب األحمر ويقوم ليتدخال السقف ورفع السيارة أبواب بقص عملية اإلنقاذ بدأت ثم ومن المدني

اإلسعاف.

 السيد
عقل زياد

 السيدة
حوش رندا
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الخميس ١٧  أيار ٢٠٠٧

أول مرجع علمي حول السالمة المرورية في لبنان

كامل إبراهيم - عضو هيئة إدارية يازا - لبنان

لبنان"  المرورية في  "السالمة  "الــيــازا" كتاب عنوانه  في شباط ٢٠٠٧ صــدر عن جمعية 
ة"، والشعار هو "السالمة  الهادف إلى "تطوير قانون السير عبر اإلفادة من التجارب الدوليّ
ترك للمصادفة". لماذا قانون السير الجديد؟ يجيب عن هذا السؤال 

ُ
على الطرق ال يجوز أن ت

: إن  رئيس لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، النائب محمد قباني قائالً
. لذلك، كان ال بد من  "نسبة حوادث السير مرتفعة ويتزايد عدد ضحاياها سنويا في لبنانً
وقفة جدية أمام قانون السير اللبناني الحالي الذي يعود تاريخه إلى عام ١٩٦٧". وأشار الى 
عتبر أن منح رخصة السوق "ليس حقًا لكل مواطن يبلغ الثامنة عشرة  أن القانون الجديد يَ
من عمره يتوجب على الدولة إعطاؤه له، بل هو إمتياز يتوجب على المواطن المحافظة عليه 
بحسن تطبيق قانون السير وقواعد المرور، وإال فقد هذا اإلمتياز". وأضاف أنه سيكون لكل 
عين من النقاط، وصوالً إلى سحب  قابلها سحب عدد مُ سائق ملفًا ونظام نقاط، وكل مخالفة يُ
ه المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي "بالجهود المميزة التي  رخصة السير. ونوّ
يبذلها القطاع األهلي في لبنان للحد من ضحايا حوادث السير" وأن أهمية "نشاطهم تتكامل 

مع الدور الذي تقوم به المديرية العامة لقوى األمن الداخلي لحماية أهلنا على الطرق".
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور جواد المحجور إلى أنه "أصبح معلومًا 
أن السالمة المرورية تعتمد أوالً على الوعي واإللتزام الشخصي، لكنها أيضًا ترتبط بتضافر 
المعنية، حكومية كانت أم مدنية، إن في مجال استحداث  ل كل الجهات  بَ قِ الجهود من 
القوانين والتدابير الالزمة، أو في مجال تأمين البنى التحتية والطرق السليمة، أو في مجال 
نشر التوعية حول السالمة المرورية، أو في مجال تأمين الخدمات الصحية في حال الحوادث 
بالسرعة الالزمة. أما رئيس جامعة ميكات الدكتور حاتم عالمة فرأى أن "مشكالت السير 
هي واحــدة من معضالت التطور المتسارع التي تواكب العصر، وهــي تعكس في نموذج 
التعاطي مع تحدياتها مستوى التطور في البلدان المختلفة". وأشاد بتجربة الـ"يازا" ألنها 
د واحدة من الخطوات المتقدمة التي تعكس مسؤولية الشباب وإمكاناته في التصدي  "تجسّ

للمشكالت".
يتألف الكتاب من خمسة أجــزاء. يتناول الجزء األول "أسباب وحجم مشكلة حوادث المرور 
في لبنان"، الجزء الثاني يتعلق بـ: "قانون السير: بين ثغراته وسوء تطبيقه". الجزء الثالث 
يقدم "تقييم واقع السير في لبنان"، أما الجزء الرابع فيتحدث بإسهاب عن "مخالفات السير" 
والجزء القانوني منها. وفي جزئه الخامس، يتطرق الكتاب إلى "حوادث السير في العالم". 
هذه األجزاء ملحقة بتقارير الفريق اإلستشاري السويدي/ سويرود الذي يتناول المشكالت 
ومواطن النقص الرئيسية على صعيد تنظيم سالمة السير على الطرق، وضع السالمة على 
الطرق، دراسة إحصاءات حوادث السير في لبنان، اإلجراءات المتعلقة بتطبيق قانون السير، 
المعاينة الميكانيكية وكيفية إتمامها، مشكالت إحصاءات حوادث السير، تحسين اإلعالم 
حول موضوع السالمة، مكامن النقص الرئيسية على صعيد سالمة السير على الطرق الواقعة 
خارج نطاق المدن، تحليالً للتشريعات والقوانين المتعلقة بالسير في لبنان، توعية تالمذة 
المدارس حول سالمة السير، مشكلة تمويل اإلجراءات الهادفة إلى تعزيز سالمة السير على 

الطرق.
هذا الكتاب "يتضمن عرضًا مفصالً لواقع السير المؤلم، والحلول المقترحة للحدّ من المآسي 
الناتجة منها، وتبيان الخلل الذي يعاني منه قانون المرور الحالي وأهمية توعية المواطنين. 
الخبرات  واإلفــادة من  الطرق  على  السالمة  تعزيز  الرسمية  باإلضافة إلى مطالبة الجهات 

الدولية ∆

إيلي مطر - أمين سر مؤسسة األبحاث العلمية

اقرت ٢٠ دولة تمثل ٩٠٪ من صانعي السيارات في العالم اتفاقية دولية لضمان قدر اكبر من 
الحماية واالمان لمستخدمي السيارات على رأس هذه الدول الواليات المتحدة واليابان وفرنسا 
والمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وقد اجتمع ممثلوها في جنيف للتوقيع على االتفاقية التي 
تشترط ادخــال تعديالت في مختلف مراحل صناعة السيارات لحماية ارواح الركاب خاصة عند 

وقوع حوادث الطرق.
المتحدة جيفري رونــج في تصريحات على  بالواليات  الطرق والمرور  ادارة سالمة  واوضــح مدير 
هامش اجتماع جنيف ان التعديالت الجديدة تركز على طريقة صناعة ابواب السيارات وطريقة 
احكام اغالقها. وفي الواليات المتحدة وحدها تشير االحصاءات الى ان ٤٢ الف شخص يواجهون 
خطر الموت سنويا في حوادث السيارات  التي تفتقر ابوابها الى المواصفات الصناعية الجيدة. 
كما تشير االحصاءات التي نشرت على هامش اجتماع جنيف الى ان ١،٢ مليون شخص يلقون 
حتفهم سنويا في حوادث السيارات الثلثان منهم في اسيا.وقد رحبت شركات السيارات الكبرى 
باالتفاقية الدولية الجديدة التي تتم تحت رعاية االمم المتحدة ووفقا  لعايير السالمة المطلوبة. 

واعرب عدد من المشاركين عن تفاؤلهم  بقرب اقرار المزيد من االتفاقيات حول مواصفات قياسية 
موحدة النتاج بقية اجزاء السيارات مثل الفرامل  والمصابيح وغيرها. ومن المقرر وفقا لالتفاقية  
ان تقوم الدولة الموقعة  عليها بتعديل القوانين الداخلية التي تسمح بفرض 
رقابة صارمة على عمليات التصنيع، برغم عدم تحديد 
بذلك. لــاللــتــزام  نهائي  مــوعــد 

تطور السالمة في صناعة المركبات 

اتفاقية دولية لزيادة عامل األمان في ابواب السيارات

رقابة صارمة على عمليات التصنيع، برغم عدم تحديد 
بذلك. لــاللــتــزام  نهائي  مــوعــد 
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