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ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا الذي تأسس 
في العام ١٩٩٤ يهدي هذا العدد السادس من نشرة اليازا 
للسالمة العامة الى جميع ضحايا حوادث الطرق وخاصة الى 
الشاب الفقيد عالء مكارم الذي قضى بحادث سير مفجع 
التوفيق  نتمنى  كما    .٢٠٠٥ األول  تشرين   ٢٩ بتاريخ 

والسالمة ألهل وأصدقاء عالء لتعاونهم الدائم مع اليازا.  

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

اليازا تدعو إلى اإللتزام بقانون السير
تفاديًا لتزايد حوادث السير التي حصدت 

أكثر من ٨٠٠ قتيل في العام ٢٠٠٦ في لبنان

اليازا تدعو إلى اإللتزام بقانون السير
تفاديًا لتزايد حوادث السير التي حصدت 

أكثر من ٨٠٠ قتيل في العام ٢٠٠٦ في لبنان
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أيار ٢٠٠٧  ٢٤ الخميس

ألول عاصي طارق بالشاب التقيت األول ١٩٩٣، تشرين في
حيث بيروت في في الجامعة األميركية الهندسة كلية مرة في

حادة. بمنافسة تميزت دخول المتحانات نخضع كنا
نسكن أننا كنا الصدف شاءت الجامعة، في تم قبولنا أن بعد
إلى معًا الــذهــاب على فاتفقنا "الــحــازمــيــة"، البلدة فــي نفس 

يوم. الجامعة بسيارة أحدنا مداورة كل
بيني الـــشـــاق، نــشــأت الـــــدرس مـــع مــــرور الـــوقـــت، ومـــع ظــــروف
واإلحــتــرام بالمحبة اتسمت  متينة  صداقة  أواصــر وبين طــارق

المتبادلين.
إلــى بــســيــارتــه ١٨ آب ١٩٩٤، أوصــلــنــي طـــارق فــي ذات يـــوم،
الغربي، البقاع في "صغبين" والدته بلدة إلى وتوجه المنزل
الشمال لمدة بلدة والدتي "اهــدن" في إلى أنا توجهت بينما
نهاية المتحانات الجيد والتحضير المذاكرة أجل من أربعة أيام

الفصل.
توجهت  اثنين)، يوم (كان ٢٢ آب اهدن في من بعد عودتي
إلـــى مـــعـــي ألصــطــحــبــه مـــبـــاشـــرة إلـــــى مـــنـــزل "أعــــزأصــــدقــــائــــي"

الجامعة!....
ولكنه الوقت لبعض انتظرته طــارق، منزل إلــى لــدى وصولي
منبه استعمل عــادتــه!.. فــأخــذت غير على تــأخــر فــي الــخــروج

الجامعة. إلى تأخرنا وإال بقصد استعجاله سيارتي
يظهر ولم الشرفات على بالظهور الجيران بعض بدأ أن وبعد

منزله إلى مدخل مسرعًا وتوجهت من السيارة طارق، ترجلت
يا للكابوس للهول، يا لحظة... بعد سأكتشفه مدرك لما غير
الصورة هذه بدأن ال أحلم... بدأنني ال معقول... المزعج... غير

آخر... لشخص
طارق مع بيان ينعيه صورة رأيتُ لقد عقتُ لهول ما رأيت...، صُ
أدر لم إلهي! يا منه!.... خروجه أنتظر كنت الذي الباب على
جأشي وأستوعب استعيد رباطة أن بدأت قبل من وقت مر كم

الشيء. بعض الوضع

التي األولى لقدكانت المرة وما بعدهاصدمة... قبلها صدمة ما
من؟... وموت وهيبته، الموت مفاجأة أمام مشدوهًا فيها أقف
وسط في تربل إلى وتوجهت متثاقالً وجراحي نفسي لملمت

األخير!.. قرية طارق ومثواه حيث البقاع
رآنــي مــا حــصــل، فعندما حصل حيث تــربــل وهــنــاك أيــضــًا فــي
ولدها... ة بمعزَّ تعتبرني كانت التي والدته طارق وخاصة أهل
حقيقة أعجز جديد... عاد من كأن طارق طارق... كأنهم رؤوا
وتصرفات أمــور مــن فيها ومــا جــرى اللحظات عــن وصــف تلك

رة...
ِّ
مؤث

زالت روحــه ال ولكن صحيح، األبــد.. إلى فجأة طــارق لقد رحل
تأسيسهاوسيبقى في سببًا لقدكان نشاط اليازا. موجودة في

في تطورها واستمرارها. مًا لهِ مُ
القلب قاسيَ نعهدك ولم وداع كلمة دون طارق يا رحلت لقد
أمرك، حقيقة وأعرف أصدقائك أعز زياد أنا الدرجة، هذه إلى
المتعطش القاتل ذلك خطفك بل إرادتك، بملىء ترحل لم أنت
دون وأحبائنا بشبابنا وفتكًا قتالً يمعن زال ال الــذي آليتُللدماء لقد اليرحم. "حادث السير" الذي إنه رقيب أو حسيب
ــن مسؤولين ومِ الــيــازا أفـــراد مــن يــؤازرنــي ــن على نفسي أنــا ومَ
مــن ذهــب ولــكــل لــك ننتقم أن أهــلــي رســمــيــيــن ومـــن مجتمع
ضحايا عوائل ولكل لعائلتك اليازا من عهد هذا سير... ضحية

∆ السير...

اليازا.. النطالقة األولى الشرارة كانت هكذا
    

عقل مخايل زياد
اليازا مؤسس

طارق عاصي. الشاب الفقيد

في الحادث وقوع مكان التذكاري المزار أمام عاصي طارق أصدقاء
صغبين.

١٩٩٥/٢/٢٨ حــيــث أعــلــن فيه  بــتــاريــخ األمــيــركــيــة إفــطــار فــي الــجــامــعــة
اليازا. تأسيس

اإلفطار. في اليازا تأسيس يعلن عقل زياد اليازا مؤسس
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خفيفة سباق دراجات بين الحديثة الهوائية الدراجات تتنوع
المصممة تلك و الــوعــرة  للجبال مخصصة دراجـــات و  الـــوزن 

. االرياف و الحقول لعبور

: الهوائية الدراجات مزايا
بين الدراجات استخدام دائرة توسيع العلماء أحد اقترح
انما و مواصالت وسيلة فقط ليست انها معتبرا الشباب 
اطالق من بدال طاقتهم من ا جزء يستهلكون تجعل الشباب
خطرة و متهورة بطريقة السيارات قيادة في الطاقة هذه
بهدف العلمية انه األبحاث دراسات مؤسسة كما الحظت
انواع ظهرت الهوائية الدراجات باستخدام الشباب اغراء
القياسية و المواصفات المزايا بالعديد من تتمتع جديدة
و من االمــان المزيد لتوفر متقدمة مــزودة بتقنيات و هي
فوائد و مزايا الــدراجــات لهذه  و ، لمستخدميها  السالمة

: و هي المدن داخل استخدامها عند كثيرة خصوصا
القصيرة للمسافات جيدة مواصالت وسيلة

على الحالة يؤثر و السمع يؤذي ضجيج اي يصدر عنها ال
. غير مميتة و بسيطة عادة حوادثها النفسية ،

ذات الحالة هــذه في هي و العضلية الطاقة على تعتمد
من طاقة ا تستهلك جزء ناحية من انها حيث  فوائد عدة
وسيلة فهي تعد ناحية اخرى و من الذي يقودها الشاب
يتمتع راكبها تجعل و تقويتها و الجسم عــضــالت لبناء

. الدائمة الحيوية و بالصحة
على الوقود تعمل ال كونها للبيئة اي تلوث عنها يصدر ال

.
بين لــلــمــقــارنــة ال مــجــال حــيــث ـــى ابــعــد حـــد اقــتــصــاديــة ال

. السيارات و النارية الدراجات اسعار و اسعارها
ثــروة تــشــكــل الــمــذكــورة ان كــل مــيــزة مــن هـــذه الــمــيــزات
كبير الى حد تسهم و الوطني االقتصاد خزينة تضاف الى
الدول غالبية غرار على نامل . البشرية الموارد تنمية في
خالله يمنع فــتــرة كــل  كــامــل  يـــوم بتخصيص الــمــتــقــدمــة 
و بالسكان المكتظة الــمــدن داخـــل الــمــركــبــات اســتــخــدام 
من تحققه لما نظرا منها بدال الهوائية الدراجات استخدام
كل لنقم و البيئة معا . و المواطن سالمة على ايجابية آثار
الهوائية الدراجات قيادة على الشباب بتشجيع موقعه من
و النارية الــدراجــات من ذوق بدال و ووعــي بكل مسؤولية
نسبة تدني المساهمة فــي ذلــك شــان مــن الن الــســيــارات
الالمباالة و التهور ظاهرة عن  الناجمة  المرورية الحوادث

السير . زحمة يخفف من شانه ان كما من . في القيادة

اآلمنة الدراجة الهوائية تجهيزات
الــدراجــة فــي توفرها يمكن  التي  التجهيزات تلك هــي  مــا 

؟ السير في حركة ركوبها لكي يمكن الهوائية
عليها ينص الهوائية الدراجة في كثيرة تجهيزات هناك
لكنها يمكن امتالكها جيدة اخرى هناك اجزاء و القانون

. ملزمة غير
ان  و االفضل االقــل على واحــدة عاملة فرملة توفر  يجب

الخلفية. الفرملة تكون
و  االنــــارة الــى تفتقد الــتــي  كــذلــك ان الــدراجــة الــهــوائــيــة
لذلك يلزم الظالم في ملحوظة غير تكون العاكس الضوء
لكي و . الحالة هذه  في خاصة االنــارة استخدام القانون 
مجهزة تكون ان كافيا ليس آمنة الهوائية الدراجة تكون
االقل مرة على منتظم بشكل دوري و صيانتها يجب انما
جــودة الــى خــاص بشكل بنتبه ان و . السنة واحـــدة فــي

السالمة
الدراجات على
الهوائية

مطران ميشال المالزم
بعلبك فصيلة رأس آمر

. الواجبات و الحقوق الطريق في مستعملي باقي يتشاركون مع السير اذ لقوانين الدراجات الهوائية راكبي احترام •
. الهوائية مخصصة لسير الدراجات مسارات انشاء •

هو  سليم بشكل الخوذة ارتداء ان اذا العام. الطريق على القيادة اثناء الدولية المعايير تستوفي خوذة • وضع
. على الدراجة لحادث التعرض حال في الراس اصابة مخاطر من الذي يخفف وحده

بارشادات و الطريق على الموجودة االخــرى  وبــاالشــارات الضوئية السير بــاشــارات دائما التقيد  الــضــروري من  •
. السير شرطي

السائق في نية على يدل التصرف فهذا التوقف اثناء و يمينا او يسارا االنعطاف يدوية اثناء اعطاء اشارة يجب •
. سلوكه يريد الذي االتجاه

. بهم الخاصة المعابر مداخل عند سيما ال التقاطعات على يعبرون الطريق الذين للمشاة المرور فسح يجب •
و للمشاة المرور مجال فسح و المشاة ممر من بالقرب التوقف يجب عام طريق الى خاص طريق من الدخول عند

. اليمين او من اليسار القادمة العربات
اذا اال القانون و العامة للسالمة مخالف ذلك الن للمشاة مخصصة ممرات على الهوائية الدراجات ركوب يجب ال •

. الهوائية الدراجات و راكبي المشاة بين لالستخدام المشترك الممرات هذه كانت
الدراجة عند مقدمة عاكس و ابيض ساطع تثبيت ضوء يجب الليل حيث االهمية لالنارة في بالغ دور هنالك •

. الخلفية الجهة و عاكس لالنوار عند ساطع ضوء احمر الهوائية و
جرس مثل مناسب تنبيه و جهاز االقل على واحد صالح بمكبح مجهزة تكون ان الهوائية يجب على الدراجات •

بوق. او

اطاراتها تفاديا لالنزالق.

استخدام الخوذة الواقية
الى الــذي يتعرض غالبا الـــراس هــو مــا اثــنــاء وقــوع حــادثــة
هي الهوائية الدراجات حوادث معظم ان . االسوأ الضربة
تكون ان دون من تقع التي اي الفردية الحوادث نوع من

اخرى. مركبة فيها تورطت قد
مــن جــراء يتعرضون لالصابة الــذيــن االشــخــاص اكثر مــن ثلث
و يمكن . الراس في اصابات لديهم الهوائية حوادث الدراجات
في اوصعوبات الذاكرة فقدان الى االصابات هذه مثل ان تؤدي
الدراجات الهوائية خوذة تعتبر لذلك . الشلل او حتى الكالم

∆ الحياة عل جيد و رخيص تامين بمثابة

سائقي الدراجات الهوائية عند السالمة لتعزيز YASA توصيات ابرز
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شطارة أم قلة مهارة؟!..
جلس الوالد خلف مقود سيارته القديمة الطراز 
وبدأ بتشغيل المحرك، وجلس بجانبه إبنه البالغ 
الثانية عشرة وأخذ يربط حزام األمان  من العمر 

ر والده بربط حزام األمان!..
ِّ
ذك ويُ

ينظر إليه والده ويقول له:
  «مش حرزانة تربطو يا بابا مشوارنا قريب»!..

ينتهي اإلبن من ربط الحزام ويجيب بثقة: ولكن 
شــبــاب الـــيـــازا حـــضـــروا إلـــى الــمــدرســة ذات مــرة  
وعلمونا أن ربط الحزام ضروري بغض النظر عن 

صرها! طول المسافة أو قِ
ك  بيَّ عمرك شفت  عتيق،  أنــا شوفير  إبني  «يــا   

صرلو شي»؟ 
عن  متلهيًا  سريعة  انطالقة  بالسيارة  وينطلق 

الطريق بسبب التحدث ليصدم سيارة عابرة!
الــوالــد فــي صــدره ونزيف  النتيجة إصــابــة  كانت 
ارتطامه  العين نتيجة  ازرقــاق في  األنــف مع  في 
بشدة بالمقود وبالمرآة الداخلية. أما اإلبن فخرج 

سالمًا دون أذى!...
هذه قصة واقعية ليست من نسج الخيال، وإن 
دلـــت عــلــى شـــيء فــإنــمــا تـــدل عــلــى أهــمــيــة تعلم 
التطبيق  الــعــلــمــيــة وأهــمــيــة  بــأســســهــا  الــقــيــادة 

السليم على األرض باستمرار.

 مدى فاعلية حزام األمان.
مـــن الـــمـــالحـــظ أن مــعــظــم الـــنـــاس فـــي لــبــنــان ال 
يـــحـــبـــذون اســتــعــمــال حـــــزام األمـــــان ويــخــتــلــقــون 
األعذار الواهية لتبرير عدم استعمالهم له، فهم 
ال يستعملونه إال عندما يكون هناك مراقبة على 
األرض. وظــهــر هـــذا جــلــيــًا عــنــدمــا تــشــدد رجــال 
الــداخــلــي بتطبيق اســتــعــمــال حــزام  قـــوى األمـــن 
نسبة  ارتفعت  «الــيــازا» حيث  مــن  بطلب  األمـــان 
ذلــك  وقــابــل   ،٪٨٠ حــوالــي  إلـــى  المستعملين 
السير  حـــوادث  عــدد قتلى  فــي  انــخــفــاض كبير 
فــي تــلــك الــفــتــرة. وعــنــدمــا تــوقــف الــتــشــدد في 
المستعملين  نسبة  انخفضت  التطبيق،  مراقبة 
إلــى حوالي ١٢٪ ورافــق ذلــك ارتــفــاع كبير في 
عدد ضحايا السير. وهذا دليل حسي على مدى 

فاعلية حزام األمان.  
 

طلب منه  إنه من الضروري ألي شخص قبل أن يُ
أن يستعمل شيء ما، أن يقف على ماهية هذا 
الشيء ويتعلم كيفية استعماله بشكل صحيح 
وليس  اقــتــنــاع  عــن  ليستعمله  فــائــدتــه  ويــفــهــم 
إلــى حــزام  عــن إكـــراه. وهــذا مــا سنبينه بالنسبة 

األمان.    
ما هو حزام األمان؟

ـــــزود بـــه كل 
ُ
حــــزام األمـــــان جــهــاز بــالــغ األهــمــيــة ت

من  التخفيف  منه  الــهــدف  الحديثة.  المركبات 
الراكب عند حصول  وطــأة اإلصطدام عن جسم 
الــــحــــادث ويـــكـــون عــمــلــه مــكــمــالً لــعــمــل «كــيــس 

الهواء».

لماذا حزام األمان؟
يمر حادث المرور بثالث مراحل: المرحلة األولى 
سمى اإلصطدام األول، وهي لحظة حدوث 

ُ
منه ت

حـــــــــزام 
لسالمتكلسالمتكاألمــــــــــان...  

د كل المركبات الحديثة  زوَّ
ُ
ت

بحزام األمان ألنه جهاز 
بالغ األهمية.  الهدف منه 

التخفيف من حجم اإلصابة 
التي قد تتعرض لها من 
جراء تورطك في حادث 
مرور. وعليه، فإن فرص 

واحتماالت نجاتك تكون 
أكبر  باستعمالك له بشكل 
مم حزام األمان  صحيح.  صُ

الئم حركة الجسم 
ُ
بطريقة ت

عيقها. لذلك، ال تقد 
ُ
وال ت

السيارة دون استعماله، أنت 
وكل من معك.

منى خوري عقل 
رئيسة  يازا  لبنان



التصادم أو اإلنقالب، ويكون زمن استغراقه 
بــثــوان قليلة أو  ــقــاس  يُ قــصــيــرًا جــدًا بحيث 
بأجزاء من الثانية. خالل هذا الزمن القصير، 
تنخفض سرعة المركبة المتورطة بالحادث 

إلى الصفر وتتوقف فجأة.

الراكب  يستمر  عندما  هــي  الثانية  المرحلة 
الــســرعــة األســاســيــة مرتطمًا  مــتــحــركــًا عــلــى 
الــداخــلــيــة وبــالــركــاب  بــشــدة بــأجــزاء المركبة 
ـــســـمـــى  اآلخــــــريــــــن ومــــــا شـــــابـــــه، فــــــإن هــــــذا يُ
سبب  «اإلصطدام الثاني» وهو في الواقع ما يُ

األذى أو الموت للراكب.

قذف الراكب  أما المرحلة الثالثة فهي عندما يُ
خارج المركبة ويرتطم بالطريق أو بالرصيف 
ــســمــى هـــذا «اإلصــطــدام  يُ عــابــرة.  أو بمركبة 
الــثــالــث» وهــو مــا يسبب لــلــراكــب الــمــزيــد من 
اإلصابة إذا كان لم يزل على قيد الحياة، أو 

هزُ عليه. جْ يُ
ـــراكـــب يـــواجـــه ســلــســلــة من  وهـــكـــذا، فــــإن ال
وقت  فــي  المتتابعة  الرهيبة  اإلصــطــدامــات 
الــبــشــري عــادة  يــقــوى الجسم  قصير جــدًا ال 
على تحملها، فتسبب له الموت أو اإلصابات 
الــمــخــتــلــفــة. لـــذلـــك، كـــانـــت الـــحـــاجـــة مــاســة 
الــراكــب في  إليــجــاد وســيــلــة فــعــالــة لتثبيت 
مــقــعــده لــوقــايــتــه مــن اإلصــطــدامــيــن الــثــانــي 
الحادث  وطأة  من  عنه  وللتخفيف  والثالث، 
بشكل عام. ومع توفر التكنولوجيا الحديثة 
األمان  المرور، ظهر حزام  لمهندسي سالمة 
كــوســيــلــة لــرفــع «احــتــمــاالت» الــنــجــاة بنسبة 
 Air) عالية. ثم ظهر بعد ذلك كيس الهواء
Bag) كجهاز مؤازر للحزام  وهو ال يقل عنه 

أهمية.

إن حــــزام األمـــــان ال يــمــنــع الــــحــــادث، ولــكــنــه 
وبالتالي فإن  مــن وطــأة اإلصــطــدام،  يخفف 
فـــرص واحـــتـــمـــاالت الــنــجــاة تــكــون أكــبــر إذا 

ل دائمًا وبشكل صحيح. عمِ استُ

كيف يعمل حزام األمان؟
ــم حـــزام األمــــان لــيــكــون مــريــحــًا بحيث ال  ــمّ صُ
ما  إذا  عليه  ضغط  يَ وال  الجسم  عيق حركة  يُ
ضع بشكل صحيح. أما إذا ارتجت المركبة  وُ
ل  قفِ يُ فــإنــه  مــا،  بــشــيء  اصطدمت  أو  بعنف 
الراكب في مكانه مخففًا  ت  الفور ليثبّ على 
مــن اإلصـــطـــدام  الــثــانــي ومــانــعــًا لــإلصــطــدام 
ــنــًا الــســائــق الــســيــطــرة على  الـــثـــالـــث، ومــمــكّ

مركبته بشكل أفضل.

هل استعمال حزام األمان ضروري داخل 

المدينة؟
هــنــاك خــطــأ شــائــع بــيــن الــســائــقــيــن وهـــو أن 
استعمال حزام األمان غير ضروري أو ال فائدة 
مــنــه داخــــل الــمــديــنــة ألن ســرعــة الــمــركــبــات 

تكون فيها منخفضة. 

ــر «الـــيـــازا» بــأنــه يــمــوت الكثير في 
ِّ
ــذك

ُ
هــنــا ت

حوادث السير داخل المدينة على سرعات ال 
تتجاوز ٤٠ كلم/س وفي محيط ١٥ كلم من 
العمل، وذلك بحسب اإلحصاءات  المنزل أو 
والتي  المجال  هــذا  في  العلمية  والــدراســات 
أظهرت أن معظم هؤالء الضحايا فشلوا في 

ل الحادث. لذلك، يْ بَ
ُ
ربط حزام األمان ق

إن استعمال حزام األمان ضروري جدًا
ـــدراســـات أن أكــثــر إصــابــات  كــمــا أظــهــرت ال

المدينة  داخــل  التي تحدث  السير  حــوادث 
مــع عـــدم اســتــعــمــال حـــزام األمــــان تــتــركــز في 
ا يستوجب  ممّ الضحايا  ووجــه  منطقة صدر 
ترميم  ــات  لــعــمــلــيّ منهم  «الــنــاجــيــن»  إخــضــاع 
ذلك  في  والسبب  ومؤلمة  معقدة  وتجميل 

هواآلتي:
تين ونصف، أي  عندما تتضاعف السرعة مرّ
إلى ١٠٠كــلــم/س، تتضاعف  من ٤٠كلم/س 
الــطــاقــة الــنــاتــجــة عــن الــحــركــة وكــذلــك شــدة 
اإلصـــطـــدام أكــثــر مــن ســت مــــرات، وفـــي كال 

الحالتين يكون هناك إصابات أوموت.

هــذا مــثــال عــلــى تــأثــيــر قــوة اإلصــطــدام على 
بعض السرعات:

- على ســرعــة ١٥ كــلــم/س، قــوة اإلصــطــدام  

تعادل سقوط  شخص من على كرسي!
- على سرعة ٥٠ كــلــم/س، قــوة اإلصــطــدام 
تعادل سقوط المركبة بمن فيها من الطابق 

الثالث للمبنى!
قــــــوة  ســـــــرعـــــــة ١٢٠كــــــــــــــلــــــــــــــم/س،  عــــــلــــــى   -
ـــمـــركـــبـــة  اإلصــــــــطــــــــدام تــــــعــــــادل ســـــقـــــوط ال
بــــــمــــــن فـــــيـــــهـــــا مـــــــــن الـــــــطـــــــابـــــــق الــــــعــــــاشــــــر!

 لذلك:  
     

 إستعمل حزام األمان داخل وخارج المدينة

تحذير:
إن السائق الذي يضع طفله في حضنه أو في 
ض  يعرّ ما 

ّ
إن القيادة،  أثناء  راكــب  أي  حضن 

الطفل لخطر الموت في حالة الفرملة القوية 

ض ألدنــى حــادث حيث يكون  التعرّ أو عند 
هذا الطفل بمثابة «كيس الهواء». لذلك،

 يجب وضع األطفال في المقاعد المخصصة 
لهم ∆

نصيحة:
استعمل حزام األمان داخل المدينة وخارجها 

وكن قدوة حسنة في ذلك.
القصيرة  الرحالت  األمان في  استعمل حزام 

وفي الرحالت الطويلة.
ال تحمل الطفل في حضنك داخل السيارة 
بل ضعه في كرسي األمان الخاص والمناسب 

لعمره.
أطلب من كل الموجودين في مركبتك وضع 

حزام األمان بشكل صحيح. 

 ♺٥

الخميس ٢٤  أيار ٢٠٠٧

ترميم  ــات  لــعــمــلــيّ منهم  «الــنــاجــيــن»  إخــضــاع 
ذلك  في  والسبب  ومؤلمة  معقدة  وتجميل 

تين ونصف، أي  عندما تتضاعف السرعة مرّ
كــلــم/س، تتضاعف 
الــطــاقــة الــنــاتــجــة عــن الــحــركــة وكــذلــك شــدة 
اإلصـــطـــدام أكــثــر مــن ســت مــــرات، وفـــي كال 

الحالتين يكون هناك إصابات أوموت.
اإلصـــطـــدام أكــثــر مــن ســت مــــرات، وفـــي كال 

الحالتين يكون هناك إصابات أوموت.
اإلصـــطـــدام أكــثــر مــن ســت مــــرات، وفـــي كال 

هــذا مــثــال عــلــى تــأثــيــر قــوة اإلصــطــدام على 

 كــلــم/س، قــوة اإلصــطــدام  

تعادل سقوط  شخص من على كرسي!
- على سرعة ٥٠ كــلــم/س، قــوة اإلصــطــدام 
تعادل سقوط المركبة بمن فيها من الطابق 

الثالث للمبنى!
ســـــــرعـــــــة  عــــــلــــــى   -

ـــمـــركـــبـــة  اإلصــــــــطــــــــدام تــــــعــــــادل ســـــقـــــوط ال
بــــــمــــــن فـــــيـــــهـــــا مـــــــــن الـــــــطـــــــابـــــــق الــــــعــــــاشــــــر!

 لذلك:  
     

 إستعمل حزام األمان داخل وخارج المدينة

إن السائق الذي يضع طفله في حضنه أو في 
ض  ما يعرّ

ّ
إن القيادة،  أثناء  راكــب  أي  حضن 

إن السائق الذي يضع طفله في حضنه أو في 
ض  ما يعرّ

ّ
إن القيادة،  أثناء  راكــب  أي  حضن 

إن السائق الذي يضع طفله في حضنه أو في 

الطفل لخطر الموت في حالة الفرملة القوية 

www.yasa.org
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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

إنترناشونال: 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 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  ٢٤ الخميس

البترون بلدية مع بالتعاون اليازا حملة

نظم السير، حوادث من حول الوقاية المدارس طالب لتوعية اليازا جمعية بها التي تقوم الحملة إطار في
 ١٤ بتاريخ السيوفي األقدسين القلبين في مدرسة الغد لدى جيل السليمة القيادة مبادئ تعليم مشروع
وكيفية  السير حوادث خطورة حول بمحاضرة النشاط بدأ حيث المدرسة، طالب لعدد من ٢٠٠٧ أيار

عرض فيلم وثائقي الوقاية منها مع
التالية: على النقاط التركيز وتم

الخلفية. المقاعد في سنوات العشر دون ما األطفال أهمية جلوس - 
األمان حزام إستعمال أهمية - 

والهوائية النارية الدراجات لسائقي الواقية الخوذة إستعمال أهمية -
السير. إشارات إحترام على وتشجيعهم للمشاة المخصصة واألرصفة بالجسور اإللتزام - 

حلبة  ضمن لليازا تابعة المشروع مخصصة لهذا صغيرة بقيادة سيارات قام الطالب النشاط وفي نهاية
الواقية. والخوذة األمان حزام إستعمال مع المدرسة في ملعب جهزت

يازا لبنان جوزف بالن

لإلنقاذ حــيــة مــنــاورة الــبــتــرون، نظمت الــيــازا والــمــركــز الــثــقــافــي الــبــلــدي-
الــدفــاع  مــع ١٥ أيـــار ٢٠٠٧ بــالــتــعــاون بــتــاريــخ سير حـــادث واإلســعــاف مــن
حرم مدرسة في اللبناني األحمر الصليب في األولي اإلسعاف وفرق المدني
واألساتذة ب الطالّ من عدد بحضور البترون الكبوشيين- لآلباء يوسف مار
الوعي زيادة إلى يهدف بعرض فيلم وثائقي النشاط بدأ المنطقة. في
منهم يسقط الــذيــن الشباب لــدى جيل  خاصة السير  بقانون  واإللــتــزام
عمل على الحاضرين تعريف  ثمتم  لبنان. طــرقــات  على سنويًا المئات
اإلنقاذ عملية بدأت بعدها المدني والدفاع األحمر من الصليب ورسالة كل
بعملية ويقوم األحمر الصليب ليتدخل السقف ورفع السيارة أبواب بقص

اإلسعاف.

يازا  لبنان شربل عالم

السيوفي في األقدسين القلبين مدرسة في اليازا نشاطات

حول من اليازا بمحاضرات فريق قام ،١٩٩٩ العام منذ واليازا اللبناني الجيش بين القائم التعاون إطار في
في كفرشيما  اللوجستي اللواء من أفراد ٦٠٠ عنصر من ألكثر منها الوقاية وسبل السير حوادث خطورة
السير لموضوع المأساوي الوضع عن مفصالً تحليالً المحاضرات تضمنت و٢٢ أيار ٢٠٠٧. ١٧ تاريخ بين
األزمة. هذه لحل اليازا من المقترحة والحلول السير حوادث أنواع عن وافيًا شرح تضمنت كما لبنان في

اللبناني والجيش اليازا بين التعاون مواصلة

لقوانين السير الدور المهم

ومرشده  السائق دليل ولكونها المرورية السالمة في البالغة ألهميتها نظرًا السير قوانين ضعت وُ
اإلشارات معاني ح ولتوضّ حركة السير تنظيم لتساعدعلى وأخطاره، وجاءت الطريق أسرار كشف في
الطريق. على رسم

ُ
التي ت الخطوط معاني ولتشرح األفضليات ولتحدد المتنوعة المرورية والالفتات

ومدلوالتها ومعانيها للمركبات الضوئية" واإلشارات "المصابيح أنواع السير حددقواعدوقوانين
ُ
كمات

ألــوان أو بطرق اإلشـــارات تلك عطيت
ُ
أ فــإذا التأويل". أو "اإلجتهاد إعطائها بشكل يمنع وكيفية

بين تفاهم خطير" إلى "سوء سيؤدي ذلك فإن عليه، متفق هو لما أو مخالفة" أو عشوائية "مختلفة
االلتزام كان لذلك، تالفيها. ال يمكن اصطدامات وقوع إلى ذلك وبالتالي، سيؤدي الطريق، مستعملي

العامة. السالمة على للمحافظة مهمًا أمرًا لآلخرين الصحيحة والدقيقة اإلشارات بإعطاء الدائم
ومالحظة اآلخرين، السائقين مالحظتناوفهمناإلشارات وأهمية السير لناأهمية قوانين يتبين وهكذا،

وآمنة. وسهلة قيادة مريحة على للحصول بدقة تعليماتها وإتباع والفتات المرور ورسوم خطوط

لبنان يازا رئيس نائب دكاش جو
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 S W E R O A D تقرير  اليازا تنشر 
كتاب "السالمة المرورية في لبنان" في       

إلى تــؤدي إصابات أنها على الوفيات تعريف يتم لبنان، ففي
العالمي التعريف بينما يشمل الحادث فقط، موقع في الوفاة
الحادث.  بعد وقــوع ٣٠ يومًا خالل تستجد التي الوفيات تلك
لبنان في عــدد الوفيات احتساب يمكن وحــده، السبب ولهذا
العدد.  إلى هذا علن المُ العدد الرسمي من ٪ ٣٠ نسبة بإضافة
يعودإلى اإلفادة، في النقص وراء المعروفة األخرى األسباب ومن
تدخل ال اللبناني الجيش مركبات لها تتعرض التي الحوادث أن
تشير التقديرات بعض أن علمًا  الرسمية، اإلحــصــاءات ضمن
إجمالي  من ١٠ إلى ١٥ ٪ معنية بنسبة الجيش أن مركبات إلى
وجود إلى تدل الصليب األحمر أن إحصاءات الحوادث. كما عدد
سير في حــوادث عن الناتجة اإلصابات عدد تقدير في نقص

 .٪ ٧٥ – ١٠٠ إلى قدتصل الرسمية بنسبة اإلحصاءات
مادية أضــرار عنها ينتج الحوادث التي إن ذلك، إلى وباإلضافة
بماأن شركات التأمين هي اإلحصاءات ضمن البتة التدخل فقط
١٠٠٠٠٠ حادث.  الحوادث عددهذه وقديتعدى بها تهتم التي
و"إصــابــات بــالــغــة" "إصــابــات ــف ــصــنَّ

ُ
ت ال وأيــضــًا، فــإن اإلصــابــات

خطورتها. صعوبة تحليل يزيد من مما طفيفة"،
يختلف لبنان في السير حــوادث وضع أن تحليل والنتيجة هي
في يؤخذ. لم أم االعتبار اإلفادة بعين في النقص خذ

ُ
أ حال في

الشيء بعض إيجابية صورة الرسمية اإلحصاءات تعكس الواقع،
الوفيات عدد كان ففيما السير. حوادث تتبعه الذي االتجاه عن
عام ٢٠٠٣ مقابل ٣٢٣  في بـ٣٤٩ حالة يقدر ما ليبلغ يتصاعد
بما عنها إصابات الناجم عدد الحوادث تراجع ،٢٠٠١ في حالة

بـ  يقدر ما عــام ٢٠٠١ إلــى في ٢٤٩٩ حــادث من الثلث يقارب
عدد  انخفض كما عينها. الفترة خالل في ٢٠٠٣ ١٧٠٣ حادث
أي  ٣٨٦٥ إلى ٢٧٦٠ إصابة، من السير في حــوادث اإلصابات
مع االتجاه  يتطابق مماال نفسه للمصدر وفقًا إصابة، ١١٠٠ بقدر

الوفيات. تتبعه الذي
ما يعتمدعلى العالمي المستوى على مقارنات إجراء فإن وكذلك
وحدهاأوإذا الرسمية اإلحصاءات على المقارنات هذه إذا ارتكزت
ارتكزت فإذا اإلفادة. في الحاصل النقص االعتبار بعين أخذت
مع يتساوى لبنان أن نجد الرسمية، اإلحــصــاءات على المقارنة
الطرق، على السالمة صعيد على المتقدمة البلدان العديد من
وضع يصبح االعــتــبــار بعين اإلفــــادة فــي النقص بينما مــع أخــذ
في العديد الوضع شأن شأنه خطورة أكثر الطرق الحوادث على

النامية. البلدان من
الصغار فئتي  تواجه العالم، بلدان معظم في الحال هي  وكما
طالت إذ لبنان في كبيرًا خطرًا السكان السن من في والكبار
أصغر من ١٨  عام ٢٠٠٢ من هم في الوفيات من ٪ ٢٠ نسبة
من  وكان ٧٩ ٪ عامًا. من ٦٠ هم أكبر من ٪ ٢٣ ونسبة عامًا
الرجال. من هم السائقين إلى أن معظم ممايشير الوفيات ذكورًا،
تتركز حيث لبنان جبل محافظة في تقع الــحــوادث إن أغلبية
اإلصابات  من ٪ ٨٩ كان ،٢٠٠٢ عام وفي السير. حركة كثافة
السبب الذي  أن إال اللبنانية، الجنسية الوفيات من من ٪ و٧٧
اليظهر الوفيات من كهذه كبيرة نسبة يشكلون األجانب يجعل

∆ الفور على واضح بشكل
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إحصاء حول
واإلصابات الحوادث

في السير حوادث إحصاءات دراسة بعد إليها التوصل تم التي أحد اإلستنتاجات يشير

الطرق، على السالمة وضع منها يعاني المشكلة التي حجم حقيقة إدراك لبنان، إلى عدم

أو إصابات عنها وقوع ينتج التي السير حوادث عن اإلفــادة في النقص وذلك بسبب

.(SWEROAD) وفيات

سالمة موضوع عن إجمالي بشكل مسؤولة واحدة يوجدهيئة ال
الطرق. على السير

من وغيرها الحكومية والسلطات الــــوزارات من العديد هنالك
كما الــمــوضــوع، بهذا المعنية العامة وغير العامة المؤسسات
بشكل محددة دائمًا تبدو ال السير بسالمة المتعلقة أن المهام
مــن الــالزم أكــثــر تــبــدو طموحة الــحــاالت واضـــح وهــي فــي بعض

البعض. بعضها أحيانًا مع تتداخل أنها وحتى
مـــا بين فـــي والــتــنــســيــق يــبــدو أنـــه هــنــالــك نــقــص فـــي الــتــعــاون

العامة. المؤسسات
العامة المؤسسات بين ما  تعاون محدود في هنالك أنــه يبدو

العام. غير والقطاع
جـــدًا على مــحــدود الــســيــر ســالمــة يــبــدو أن الــعــمــل عــلــى تــأمــيــن

المستويين المحافظاتي والمحلي.
المسائل مــعــالــجــة الــتــي تــتــولــى يــبــدو أن الـــوحـــدات الــداخــلــيــة
كما الة، فعّ المؤسسات ليست بعض بالسالمة ضمن المتعلقة
المسؤولين الكامل من قبل الدعم دومًا التلقى الوحدات هذه أن

األعلى شأنًا.
نقص هنالك أنه يبدو البحتة، التنظيمية المسائل جانب إلى
من الحاالت. في العديد واإللتزام والتفاني واإلهتمام الوعي في
الــمــشــاكــل الــحــد مـــن إلـــى االســتــراتــيــجــيــات الــمــقــتــرحــة واآليـــلـــة

التالية: هي السير اإلجمالي لسالمة وتحسين التنظيم
عالٍ على مستوى  الطرق" على للسالمة وطني "مجلس إنشاء

الطرق". للسالمة على قوية سر "أمانة تدعمه
العاملة األخرى العامة الوطنية المؤسسات ومهام وظيفة مراجعة

مجال السالمة. في
والبلديات. المحافظات في بالسالمة تعنى مؤسسات إنشاء

بموضوع المعنية العامة غير المؤسسات بين وتعاون شراكة خلق
الطرق. على السالمة

من المقترحة التميهدية المخططات بعض التقرير هذا يتضمن
∆ بالسالمة خاصة عمل خطة وضع أجل
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المرور أزمة حول أسباب
المقترحة والحلول

إذاكناأمام فمابالك لها، المناسبة أسبابهاإليجادالحلول تبدأبمعرفة أزمة ة أيّ معالجة  إنَّ
الوطن وتستنزف حين كل في للخطر حياتنا ض تعرّ التي السير كمشكلة كبرى مشكلة
أبنائه وإقتصاده وبيئته؟ لذلك، قامت مؤسسة "سويرود" السويدية المتخصصة في
حوادث مشكلة لمعالجة ة علميّ دراسة تنظيم على ،٢٠٠٤ العام لبنان في عملت في التي
النقص ومواطن المشاكل تحديد وتم والنقل، العامة األشغال وزارة بإشراف  السير 

يلي: لبنان كما على الطرق في المرور سالمة تنظيم صعيد على الرئيسية


