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تأسس الذي اليازا - االجتماعية للتوعية الشباب تجمع ان
اليازا  نشرة العدد الثامن من هذا ١٩٩٤ يهدي العام في
وخاصة الطرق حــوادث ضحايا جميع العامة الى للسالمة
بحادث التي قضت العلم كلير ماري الشابة الفقيدة الى
كما ٥ أيلول ٢٠٠٤. بتاريخ شكا  منطقة مفجع في سير
نالي السيدة  الفقيدة لــوالــدة والسالمة التوفيق نتمنى

العامة. في مجموعة اليازا للسالمة الناشطة العلم

اليازا مؤسس – عقل زيادمخايل

األبحاث العلمية مؤسسة مع بالتعاون

منظمة

دولية

غير

حكومية

(١٩٨٥-٢٠٠٤) العلم الفقيدة ماري كلير الشابة

www.yasa.org

... الشـاحـنات حوادث
ل املتنقّ الرعب مسلسل

لبنان طرقات على

هذا ترك فقد به. أشعر األسى الذي عن للتعبير الكلمات إلى "أفتقد
إبنه موت خبر سماع عند ) ملؤها" يستحيل قلبي في فجوة الشعور

.(١٩٩٦ العام في حادث سير في البكر
.١٩٩٤ الحرية، نحو الطويل Nelson Mandella المسار مانديال نلسون

الصحية". الوطن مشاكل أهم بل أهم إحدى السير حوادث "تشكل
.١٩٦٣ األميركي، ١٩٦٠_ الرئيس john Kennedy كنيدي جون

المحقق قال ،١٨٨٦ العام في بريطانيا في الطريق على وفاة أول "بعد
مجددًا. مماثل حادث يقع أال " ينبغي بها: المشتبه الوفيات أسباب في
في  ذاك منذ مــرة ٢٥ مليون حوالي وقعت قد مماثلة حــوادث ولكن

العالم".
السيارة، ١٩٩٧. سالمة حدود _ اإلصطدام ، Nicolas faith فايث نيكوالس
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المخالفات لضبط الدولية الطرق على الرادارات عدد مضاعفة إلى نسعى

:"YASA لـ"نشرة اللواء أشرف ريفي الداخلي األمن لقوى المدير العام

الــداخــلــي األمـــن لــقــوى ١- مــا رأي الــمــديــر الــعــام
في لبنان؟ بسالمة السير

لبنان بحاجة في المروري الواقع أن فيه، ال شك مما
تسمح بأن من خطوات التطوير، العديد ماسة إلى
إستخدام من اإلكثار مع الضبط، وسائل تتماشى
المستخدمة لآلليات المتزايد والــعــدد المركبات
يتطلب مما والتنقل، النقل وجهات مختلف في
الــمــتــاحــة الــحــديــثــة مــمــاشــاة الــتــطــور والــتــقــنــيــات
قوى على مستوى المضمار هذا والمستخدمة في
يتحلى مجتمع خلق إلــى وبالتالي الداخلي،  األمــن
مستخدمي بتعايش تسمح عالية مرورية بثقافة
المرورية والوسائل والقوانين األنظمة مع  الطرق
كــافــة جـــهـــود تــضــافــر بــشــكــل أفـــضـــل.مـــمـــا يــحــتــم
الداخلية وزارات بشأن السير في المعنية الجهات
في واألشغال الصحة والتربية، اإلعالم والبلديات،
إلــى الــمــواطــنــيــن يــهــدف رفــع مــســتــوى الــوعــي لــدى
وبالتالي الــحــال، عليه  مــمــا  أفــضــل مـــروري  مجتمع 
الوفيات في عدد المستمرة جماح الزيادة كبح إلى
بد ال وهنا الــســيــر... حــوادث والمصابين مــن جــراء
األهلية الــجــمــعــيــات دور عــلــى الــضــوء تسليط  مــن 
شرائح إلى كافة الصوت إيصال نجاحها في ومدى
هــذه دور عــلــى نــعــول أنــنــا إذ الــمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي
في والفعال الحيوي إهتمامها ومــدى الجمعيات،

المجال. هذا

السرعة؟ لضبط بالرادارات العمل يبدأ متى -٢
اللبنانية األمن الداخلي قوى أن أحد على يخفى ال
بواسطة السرعة مخالفات ضبط بتنفيذ باشرت
اليوم بصددتجهيز  الرادارات منذالعام٢٠٠٠ ونحن
الــــــرادارات مــن بــعــدد الــطــرق الــدولــيــة والــرئــيــســيــة
لزيادة المنقولة الــرادارات  عدد ومضاعفة الثابتة،
الخطرة والــظــاهــرة المخالفة لهذه الضبط فعالية 
لتغطية أننا نسعى بالذكر طرقاتنا. والجدير على
الــوســائــل مـــن الـــنـــوع كــامــل مــســاحــة الـــوطـــن بــهــذا
في بها العمل  ينتهي أن  المتوقع  ومــن الحديثة

العام. هذا نهاية

جديد؟ سير قانون إصدار تؤيدون هل -٣
هو  لبنان فــي حاليا بــه المعمول السير    إن قــانــون
الواقع وضع ليتماشى مع وقد عـــام١٩٦٧. من نتاج
مر هذا الواقع على تطور مع المروري حينها. وأستتبع
والقرارات والمراسيم التعديالت بالعديدمن السنين
الكثير إلــى ومــواده بأبوابه يفتقر وهــو التنظيمية.
صياغة إعادة من بد والتطوير. فكان ال الحداثة من
والتطور النمو يسمح فيه متابعة بشكل القانون هذا
العربية والــــدول لبنان فــي الــمــروري  للواقع السريع 
معاهدات معها لنا التي تلك سيما ال المحيطة به،

∆ ونقل سير

ريفي. اللواء أشرف الداخلي عام قوى األمن لمدير اليازا من وفد زيارة



من بد فال القوانين عندما توضع

ورق! على حبرًا بقيت وإال تطبيقها

في تكمن وفاعليته القانون فقوة

طبيعية تطبيقه عبر عالقة صرامة

أدركت لقد والدولة. المواطن بين

بصورتها العالقة هذه أهمية اليازا

توفرها ضرورة على وتعمل العامة،

السير وشرطي المواطن بين

قانون تطبيق عند الخاصة بصورتها

السالمة أجل تأمين من المرور

للجميع على الطرق.
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األمن  لقوى صديقة جمعية ١٩٩٨ العام منذ نفسها تعتبر التي اليازا إن
أقصى إلى معها ومتعاونة لها مساندة تــزال وال دائمًا كانت الداخلي،
المرور والتخفيف قانون تطبيق إلى الهادفة التوعية حمالت في الحدود

لبنان. في السير حوادث عن الناتجة المعاناة من
العامة المديرية  كبيرة من وفــود مشاركة عبر الصداقة هــذه رجمت

ُ
وت

المؤتمرات فــي  شخصيًا الــعــام الــداخــلــي وبحضور مديرها األمـــن  لــقــوى 
برعاية األونــســكــو  قصر فــي الجمعية نظمتها  الــتــي الــعــديــدة الوطنية 
السنوات طـــوال الـــــوزراء مجلس ورئــيــس اللبنانية الجمهورية رئــيــس 
صياغة وفي المناقشات في بارز دور الوفود لهذه وكان الماضية، التسع

تطبيقها. أجل من المتواصل والسعي المؤتمرات هذه توصيات
ممثلون شــارك الوطنية، المؤتمرات في هــذه المشاركة إلــى باإلضافة
إعالمية ومقابلة ونــدوة نشاط مئتي من أكثر في الداخلي األمــن لقوى
لقدكان اللبنانية. المناطق جميع في الماضية نظمتها اليازاخالل األعوام
والمناقشات المداوالت اآلراء وإثارة تبادل في األثر اإليجابي التعاون لهذا

القضية. هذه مختلفة تطال جوانب حول
لــآلالف من محاضرات توجيهية إلقاء في شرف التطوع لليازا كما كان
في بهم الخاصة التدريب معسكرات فــي الداخلي األمــن قــوى عناصر 
لتحسين العالقة الجمعية «مساعي إطار في وطرابلس الــوروار والضبية
حول التوجيهية والبرامج األفالم رضت عُ والشرطة»، حيث المواطن بين

السير. حوادث من الوقاية
تعاون تجربة حول

ً
ومحاضرة عقل بحثًا زياد الجمعية مؤسس م قدّ كما

من للوقاية الثاني الدولي المؤتمر إطار في الداخلي األمن قوى مع اليازا
في تشرين األول في المنامة البحرين نظمته جامعة حوادث الطرق الذي
بين التواصل لتفعيل  نموذجيًا المشروع بر اعتُ حيث ،٢٠٠٢ العام من

العربية. الدول من عدد في والشرطي المواطن

العلمية  األبحاث مؤسسة جمعيتي مع اليازا التزمت ذلك، إلى باإلضافة
 ٢٠٠٠ العام منذ (LFPC) الحرائق من  للوقاية اللبنانية (SRF) واللجنة 
هذا  طباعة ١١٢ بواسطة الطوارىء نشر رقم إلى دائمة هدفت حملة في
هذا لتحقيق إعالمية حملة وعبر منشور من خمسة ماليين على أكثر الرقم
هذه في مختلف أنشطة األرقام لنشر هذه المتواصل السعي وعبر الهدف

التعليمية. المؤسسات داخل الجمعيات
بحوادث  محطمة سيارات فكرة وضع تطبيق كبير في دور لليازا  كماكان
للعام العربي المرور أسبوع خالل والخاصة الرسمية الجامعات وسط سير
ألنها المواطنين معظم من والتقدير النجاح الفكرة هذه نالت ٢٠٠١حيث

بأسلوب جديد. الجامعيين الطلبة لدى السير حوادث أثارت موضوع
 ٢٠٠٥ منذالعام الداخلي األمن المديرية العامة لقوى كماشاركت اليازامع
المدير وحضور بمشاركة العمل والندوات ورش من عددكبير تنظيم في
في الشرف قاعة في وذلك ريفي أشرف اللواء الداخلي األمن لقوى العام

الداخلي. األمن لقوى المديرية العامة
القطاعين من المعنية المؤسسات معظم الندوات هذه في شارك لقد

التالية: القضايا أثارت والتي والخاص العام
لبنان. في البري النقل قطاع تنظيم -

لبنان. في المرورية السالمة كتاب اطالق -
السير. حوادث مشكلة معالجة في الفرنسية التجربة من االستفادة -

النقل قطاع تظيم في وأهميته السوق إجازات في النقاط مبدأ مناقشة -
السير. سالمة البري وتطوير

لبنان. في المرورية السالمة لتطوير الدولية التجارب من االستفادة -
مدى على الداخلي األمن وقوى اليازا بين القائم التعاون تجربة لنجاح نظرًا
هذا واستمرار تعزيز شأنه من ما بكل نعدبالقيام فإننا الماضية، السنين

∆ لبنان الحبيب وتطور بلدنا خير ومصلحة فيه لما التعاون

الداخلي األمن قوى مع اليازا تعاون
٩ سنوات من العمل 

في المشترك
لمشـــكـلـة التصدي
السير     حــــوادث

جوزيف عجاقة
لبنان يازا - إدارية هيئة عضو

اليازا. مؤتمرات في الداخلي األمن الدائمة لقوى مروان الزين.المشاركة اللواء األمن الداخلي السابق قوى عام لمدير اليازا من وفد للواء ريفي.زيارة تكريمية درعًا يقدم عقل زياد
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يشعر شاحنته،  مقود خلف الشاحنة سائق يجلس عندما 
فــهــو يــتــحــكــم بــآلــة خـــارقـــة، بــــأن قـــدرتـــه الـــذاتـــيـــة أصــبــحــت
سائقو يعلن بعض المؤسف أن شديدة القوة!. من ضخمة
معهن فارقة مش (بأنه حــادث  أي حصول لدى الشاحنات
سائقي نصادف ما وكثيرًا  شاحنتن!..). على مأمنين  ألنو
حتى ويزاحمونها الصغيرة الــســيــارات  يسابقون شاحنات 
لــدى ســيــارة ســائــق كــل بـــات هــاجــس الــرعــب يسيطر عــلــى
هــذا اإلقــتــراب إقــتــرن مــا  خصوصًا إذا إقــتــراب شاحنة مــنــه،
عن البحث علينا يفرض الذي األمر المزعج»، الشاحنة «ببوق
اإلستهتار هذا  لوقف ناجحًا عالجًا  تشكل أن يمكن حلول
األغلبية الشاحنات بل سائقي جميع الذي يمارسه، الحاصل

منهم. الساحقة
وأخــــالق سائق أهــمــيــة ثــقــافــة لــذلــك، يــجــب الــتــشــديــد عــلــى
على التحكم ومناقبيته وقدرته من مهارته الشاحنة والتأكد

قاتلة تكون  أن يمكن التي  أهــوائــه على والسيطرة  بميوله
خلل. أقل عند

حوادث الشاحنات من للحد اقتراحات اليازا
ومقطورة) قاطرة (شاحنة – الكبيرة اآلليات يمنع قرار إصدار -
ينتابه ال كي رافق بجانب السائق إال بوجود مُ ، ليالً السير من

الشديد. اإلرهاق أو النعاس
ألن الطريق من األيمن بالقسم الكبيرة اآلليات سير - حصر
ض المركبات الصغيرة يعرِّ يسارها على أو وسطها في السير
عند لها الكبيرة اآلليات سائقي رؤية إلستحالة الدائم للخطر

جديد. من التحرك
إلزامية. تأمين عقود إجراء الكبيرة اآلليات أصحاب إلزام -

الكبيرة، اآلليات على أوزان وحموالت مشددة فرض رقابة -

وألنه محددة، أوزان لحمل
ٌ
خصيصا صممت اآلليات هذه ألن

يؤدي قد خلل أيّ لحصول منعًا طاقتها يجوز تحميلها فوق ال
كارثة. إلى

على الطرق الرافعات إبقاء الداخلي األمن قوى اليازا تدعو -
المعطلة المركبات إلزالــة  ودائمة تامة جهوزية في الدولية

الحوادث. لوقوع وتجنبا السير لحركة تسهيالً
حجمها مــع يتماشى بشكل اآللــيــات هـــذه تــحــديــد ســرعــة  -
دهم ومدى تقيُّ للسائقين األمن رجال قوى ومراقبة وحمولتها
لفترات متفاوتة إجــازة السوق طائلة سحب تحت بالقانون
كر سُ الــســرعــة، األولــــى: الفئة مخالفات إرتــكــابــهــم فــي حــال 
السير، وجهة عكس  القيادة ضوئية، إشــارة مخالفة ظاهر،
السائق من سحبها إلى التكرار، حال في األمر أن ينتهي إلى
بــأرواح اإلستهتار في  والتمادي التهور للجم  وذلــك نهائيًا،

∆ الغير وممتلكات

الشاحنات... حوادث
اللبنانية    الطرقات على المتنقل الرعب مسلسل
متكرر بشكل تحصل التي الشاحنات حوادث من الناتجة واإلصابات للوفيات قياسية أرقامًا سنويًا لبنان يشهد
عطل أهمها: معروفة باتت المواطنين ألسباب من كبير عدد وممتلكات في أرواح رهيبة مجازر تؤدي إلى والتي
وسيلة جاهدة وبكل تعمل اليازا إن الكحول. تحت تأثير أو القيادة النعاس السرعة، الزائدة، المكابح، الحمولة في

الموت. لشاحنات الجدي التصدي عبر الدموي المسلسل هذا على القضاء بهدف ممكنة

الشمال. في على الطريق الدولية مأسوي سير حادث
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الشاحنات لسائقي اليازا نصائح
المستطاع  قــدر أو دائــمــة بــصــورة الطريق  إلــزم يمين  -  
واألمــاكــن الــمــزدحــمــة الــطــرق على السير أثــنــاء  خصوصا 
يمينك عــن بــتــجــاوزك مركبة أيــة لقيام  منعًا المكتظة 

حجمها. تراها لصغر دون أن فتصدمها
من لــغــيــرك - فـــي كـــل فـــرصـــة ســـانـــحـــة، إفـــســـح الـــمـــجـــال
بحمولة الــبــطــيء ســيــرك  أثــنــاء الــتــي تتعقبك الــســيــارات 
السيارات تحجز ال حتى صــعــودًا، الطريق في  أو ثقيلة

طويلة. لمدة خلفك الصغيرة
تقل مسافة ال وأترك متقاربة، بقوافل تجنب القيادة -

التي أمامك. والشاحنة شاحنتك مترًا بين ٥٠ عن
خوفًا الفرامل صالحية استمرار من أثناء رحلتك تأكد -
بشكلٍ تستعملها وال مــفــاجــئــة، بــصــورة فــقــدانــهــا  مــن 

فعاليتها. وفقدان لسخونتها منعًا مستمر
أثناء منخفض مناسب (فيتاس) ترس سرعة إستعمل -
وللتخفيف الشاحنة سرعة لتخفيف اإلنــحــداري سيرك

الفرامل. عن
تطايرها، أو لسقوطها جيدًا منعًا الحمولة ربط م  أحكِ -
الخشبية األلــــواح أو الــحــديــديــة وأحــكــم ربـــاط الــقــضــبــان
للفرامل مفاجىء إستعمال أي  ألن بالطول المتمادية

أو لسقوطها. انزالقها إلى الخلف إلى يؤدي
رمـــل..) (بــحــص، الــمــتــنــاثــرة - ضــع شـــادرًا فــوق الــحــمــولــة
مــن غـــيـــرك عــلــى لــحــمــايــتــهــا مـــن الــتــطــايــر والـــتـــشـــويـــش

السائقين.
البارزة الحمولة نهاية حمراء على إشارة وضع تنس ال -
أثناء أحمر ًا ضــوء وأشــعــل نــهــارًا، السائقين نظر  للفت 

الليل.
تعرض  عند إلستعماله نقال بهاتف نفسك جهز   -
الصيانة ورش بهواتف وأحتفظ عطل، ألي شاحنتك
شاحنتك تعرض عند بهم لإلتصال الرافعات  وأصحاب 
غيابك. أثناء حادث ألي تجنبا بجانبها للبقاء عطل ألي

لإلشتعال: قابلة بــمــواد ل المحمَّ الصهريج  توقف ال  -
يشكل ألن ذلــك الــمــنــازل بــيــن غـــاز، بــنــزيــن، مـــــازوت...،

العامة. السالمة على خطرًا
المرور عن للمسؤولين كبيرًا تقديرًا اليازا ل سجِّ

ُ
ت أخيرًا

وتــأمــيــن الــســيــر حــركــة الـــذيـــن يــســهــرون عــلــى تــســهــيــل
الطرق. على المواطنين سالمة

ضحايا. عن عشرة ما يزيد شاحنة أوقع حادث

 حوادث
الشاحنات
على المتكررة
بيروت طريق
المصنع.
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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

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في المعلومات الواردة ان
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 Social" عنوان تحت بيروت األميركية في الجامعة مته
ّ
نظ معرض في األهلية الجمعيات والعديدمن شاركت اليازا

وأهدافها الجمعيات بهذه الجامعيين الطلبة تعريف الى المعرض هدف و٢٤ أيار ٢٠٠٧. ٢٣ في وذلك ،"Day
اللبناني. المجتمع تطوير في للمساعدة فيها التطوع الى الطلبة الجمعيات ودعت نشاطاتها. ومختلف

بيروت في األميركية في الجامعة "Social Day" في تشارك اليازا

٩٠ تلميذ  من أكثر بحضور جنين الرسمية جب ثانوية جنين، نشاطا في جب بلدية بالتعاون مع اليازا، مت
ّ
نظ

محاضرة منى عقل، السيدة اليازا، ألقت رئيسة منها. وأهمية الوقاية السير حوادث تناولت خالله موضوع
في الشباب دور على زت

ّ
ورك حيازته. كيفية وعلى القيادة، رخصة على الحصول أهمية على خاللها دت شدّ

التالميذ. على إعدادها توجيهية من مناشير اليازا عت وزّ اللقاء، نهاية السير. وفي حوادث من التوعية

جنين جب ثانوية في لليازا محاضرة

بإلقاء اليازا  تطوعت سنوات، تسع منذ الداخلي األمن وقوى اليازا بين  القائم التعاون سياق في
 ٢٩ بتاريخ الوروار في التدريب معسكر في سالمة المرور وثالثين دراجًا لحفظ أربعة على محاضرة

.٢٠٠٧ أيار
السائق لتحسين يــازا برنامج مدير قبيسي هاني ساعتين، لمدة استمرت التي المحاضرة ألقى
في اليازا وجهود تحسينه وكيفية لبنان في الحالي المروري الوضع عرض جرى خاللها بالن. وجوزف
إقراره، أن شأنه، في حال الذي من السير الجديد المنتظر يتعلق بقانون وخاصة في ما هذا الشأن
عالقة سليمة وجود ضرورة على التشديد جرى كما للمرور. المتردي الواقع في جذريًا تغييرًا ث حدِ يُ
وتضمنت الجميع. على القانون وتطبيق المتبادل اإلحترام قوامها والمواطن السير  شرطي بين
معها السليم التعامل النارية وكيفية  الــدراجــات حــوادث أسباب عن وافيًا شرحًا أيضًا المحاضرة 
المنشورات من والعديد األسبوعية يازا نشرات توزيع المحاضرة نهاية في تم الظروف. مختلف في

التثقيفية.

األمن الداخلي قوى لدراجي اليازا محاضرات

األيتام اإلسالمية دار طالب

اليازا مكاتب في

األيتام دار  تالميذ مــن  عــدد الحازمية  فــي  مكاتبها فــي الــيــازا  إستقبلت 
المواضيع وعلى ونشاطاتها، الجمعية على التالميذ فت وعرّ االسالمية،
من الوقائية التوعية حــول محاضرة وألقيت تتبناها،  الــتــي واألهــــداف
وثائقي فيلم كما عــرض حــزام األمــان. استعمال وأهمية حــوادث السير
اليازا عــت وزّ اللقاء، نهاية  وفي الطرقات. وحــوادث  السير حول قوانين

التالميذ. على إعدادها من توجيهية مناشير

المعرض. أثناء اليازا منشورات توزيع

عقل أثناء المحاضرة منى

مكاتب اليازا. في اإلسالمية األيتام دار تالمذة

جنين تالمذة ثانوية جب

اليازا. إعداد من السير سالمة وثائقي عن فيلم عرض

على النشرة  المشرف العام
لبنان يازا رئيسة عقل  خوري منى

التنفيذي المدير
ادارية هيئة إبراهيم  عضو كامل

التحرير هيئة
متني عادل مطران، ميشال المالزم قبيسي، هاني ام، عزّ يوسف المهندس
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 S W E R O A D تقرير ملخص تنشر  اليازا

لبنان" في المرورية "السالمة كتاب  في

إجراؤها بــدأ  لبنان، في الميكانيكية للمعاينة طويل غياب بعد
إلى "ميكانيك"، هذه المهمة أوكلت .٢٠٠٤ عام جديد في من
أساس على الشركات، من مجموعة تملكها خاصة شركة وهي
تبني خاللها سنوات لمدة تسع (BOT) والنقل" التشغيل "البناء،
على الميكانيكية المعاينة  مراكز وتستثمر ز  وتجهّ "ميكانيك"
فيها بما العمليات كامل ثم تسلم ومن الدولة تملكها أرض قطع

.٢٠١٣ عام في الدولة إلى والتجهيزات التحتية واألبنية البنى
شركة من إليها"ميكانيك" تنتمي التي الشركات مجموعة وتتألف
لبنان وشركتين في شركتين مسجلتين في السعودية، مسجلة
في الميكانيكية المعاينة مجال في متخصصتين بلجيكيتين

أوروباوخارجها.
وطرابلس. زحله صيدا، للمعاينة في بيروت، مراكز إنشاء تم لقد
مسارات صيدا وزحله من ثالثة من طرابلس، المركز في كل يتألف
(شــاحــنــات دوالـــيـــب األربـــعـــة ذات للمركبات مـــســـاران  للفحص: 
المعاينة الموجود مركز أما اآللية. للدراجات ومسار وســيــارات)
للسيارات، ٤  فحص ١٦ مسار من فيتألف بيروت في الحدث في
ومن اآللية. للدراجات فحص ومساري للشاحنات فحص مسارات

للمعاينة. إضافيين مركزين إنشاء المخطط
في المستعملة المعلومات وبرامج وأجهزة التجهيزات جميع إن
 Maha (Maschinenbauالمعاينةتتبعتصميمومواصفاتماها
تطبيقات إيــجــاد يمكن  أنــه علمًا األلــمــانــيــة،  (Haldenwang

وخارجها. أوروبا في لما مماثلة
الصندوق نحو مكتب أمين التوجه الزبون المعاينة، يطلب من قبل
الموجودة المعلومات إدخال ثم يتم ومن المعاينة. رسم يدفع حيث
الزبون يحصل عندها الكمبيوتر. نظام إلى التسجيل شهادة على
فيأخذ الفحص المحدد له مسار رقــم تحمل معاينة بطاقة على
مسار آخر في المسار. أمام مدخل هذا الصف في ويقف سيارته

المسجلة. الفحص بنتائج تقريرًا الزبون يستلم الفحص
الفحص رسمية بنتيجة الزبون على إفادة المعاينة يحصل وبعد
التي المركبات جميع بإمكان المخرج. من بالقرب مكتب يصدرها
المراكز من أي في للمعاينة مجددًا في الفحص الخضوع تفشل
يتم إبراز  أن على األساسية من المعاينة يومًا ٣٠ فترة ضمن األربعة
يومًا فيجب إجراء  ٣٠ الـ فترة إذا انقضت أما الناتجة منها. اإلفادة
يجري المعاينة عمليات بعد جديدة. (وكاملة) أساسية معاينة

المركبات. سجل إلى النتائج ترحيل
عمر يبلغ حتى السنوي السير رسم بدفع المركبة صاحب يكتفي
المركبة إخضاع الضروري من عندهايصبح سنوات، ثالث مركبته
تذكيرًا المركبات أصحاب يتلقى الميكانيكية. ال للمعاينة أوالً
كل تعلمهم الصحف في ولكن اإلعالنات المعاينة بإجراء فرديًا

للمعاينة. تتقدم أن يجب التي المركبات عن شهر
مركز إلــى صاحبها  يتوجه المعاينة فــي المركبة تنجح وعندما
السير لدفع رسم اإلقليمي والمركبات واآلليات السير هيئة إدارة
األمامي كإثبات الزجاج على يعرضها الصقة بطاقة على والحصول
دفع. قد رسم السير المعاينة وأن نجحت في المركبة قد أن على
صالحة الالصقة، البطاقة أو الرسمية، المعاينة وتبقى شهادة
المركبة  ملكية نقل أوحتى تاريخ اإلصدار من شهرًا بدءًا ١٢ لمدة

عندقيادتها. في المركبة إبقاؤها دومًا ويجب
إحــصــاءات ودراســــة الــحــدث فــي المعاينة لقد تمت زيـــارة مــركــز
المعاينة مفتشو يجرِ ولم ١٦ شباط ٢٠٠٤. منذ الصادرة اإلنتاج
يقارب ما عددهم بلغ والذين اليوم ذلك الخدمة في كانوا الذين
معاينة  و٥٠٠  أســاســيــة معاينة  نحو ١٠٠٠  ســوى ١٢٠ مفتشًا

تأكيدية.

اإلجمالي وزنها يصل التي المركبات لدى السقوط معدل تعدى
عن ٣  يزيدوزنها التي المركبات ولدى نسبة ٥٠ ٪ ٣ أطنان إلى
جد السقوط معدل يبقى أن المحتمل ومن .٪٨٠ أطنان نسبة
بعدها ينخفض أن على التشغيل من األولى السنوات خالل عال

تدريجيًا.
بقدرة أن المراكز األربعة الحالية تتمتع إلى اإلنتاج تشير إحصاءات
نحو٣٥٠٠٠٠معاينةأساسيةو٢٠٠٠٠٠ معاينة  إجماليةعلىإجراء
عمل في السنة).  ٢٥٠ يوم هنالك أنه اعتبار (على سنويًا تأكيدية
بـ٨٠٠٠٠٠-٩٠٠٠٠٠ معاينة أساسية  ر فتقدّ المطلوبة القدرة أما

المزيدمن المراكز. إنشاء ضرورة على يدل السنة، مما في
الطريق أمــا  الـــالزم، من أكثر كبير الحدث في المعاينة إن مركز
وهي في الدقيقة عشرة مركبات إلى لما يصل إليه فتتسع المؤدية

عندهما. تصعب الرؤية قاسيين وتمر بمنعطفين
َ
جدا ضيقة

الماها مفهوم فــإن الممكنة الفحص عمليات كافة أجريت  إذا
متطلبات يستوفي  لبنان فــي الــيــوم ق  مطبّ هــو كما   (Maha)
اإلقــتــصــاديــة الــمــجــمــوعــة  /١٤٣/٧٧ الــتــوحــيــديــة "الــتــعــلــيــمــات 
في تعديلها تــم كما األوروبــــي، اإلتــحــاد عــن األوروبــيــة" الــصــادرة
تحدد التي ٩٦/٩٦/المجموعة األوروبية" "التعليمات التوحيدية
أكبر، تحقيق إنتاجية من الممكن إال انه الدورية. مضمون المعاينة
خالل من أعلى معاينة نوعية إلــى باإلضافة  لإلقتصاد والبيئة،
"عفريت" مع رافعات باستعمال  خصوصًا أخــرى، مبادئ  اعتماد

الخفيفة المركبات عمل وكاشف يبين المضغوط بالهواء يعمل
المركبات. فوقها تقف التي الحفر عن عوضًا ،(play detector)
بدرس المستقبل، نوصي في المعاينة مراكز توسيع شبكة وقبل
صاحبي وقوف من بدالً إليها اللجوء يمكن التي البديلة يارات

َ
الخ

للمعاينة. مركباتهم تخضع أن بانتظار صف في المركبات
للمعاينة مركباتهم بإخضاع المواطنين قيام من التأكد بهدف
تطبيق على شرطة السير تسهر أن عليهم، يجب يتوجب كما
األمامي الزجاج بإبراز البطاقة الالصقة على المتعلقة التنظيمات
عن الــبــحــث تــتــولــى مهمة عليها أن وتــضــبــط الــمــخــالــفــات. كــمــا
المناسبة اإلجراءات وتتخذ البطاقة هذه تحمل ال التي المركبات
لدعم جديدة تنظيمات إصــدار يجب الحاجة، دعت وإن بحقها.

للمخالفات. ضبطها في السير شرطة
يتعلق في ما تلعبه السير أن على شرطة آخــر مهم دور هنالك
الــدور هــذا يقضي "ميكانيك". شركة تجريها التي بالمعاينات 
بحيث الــطــرق جــوانــب عــلــى بــإجــراء عمليات تفتيش عــشــوائــيــة
بإمكان يصبح وإال لة للمعاينة الدورية مكمّ العمليات هذه تكون
والتصليح اإلهتمام بأعمال الصيانة يؤجلوا أن المركبات صاحبي
وحتى المعاينة، قبل مباشرة لمعالجتها مركباتهم في الضرورية
مركباتهم مهملين المعاينة في للنجاح مثالً دواليب يستعيروا أن
الموارد بعض يجب تخصيص السبب األخــرى. لهذا في األوقــات
الطرق، علمًا على جوانب تفتيش للقيام بعمليات لشرطة السير
بمراقبة الخاصة العوامل  ضمن أيضًا تدخل العمليات هــذه أن
في المسؤولة اإلدارة إفـــادة ويــجــب الـــدوريـــة. المعاينات  نوعية 
أخيرًا خضعت مركبات في إيجاده يتم خلل أي عن المعاينة مركز

للمعاينة.
التحقق في أيضًا السير شرطة تشارك أن يجب ذلك إلى باإلضافة
محمول بميزان الشرطة دوريات بعض د فتزوّ الزائدة الحمولة من
مالئمة مواقع في الزائدة بالحمولة خاصة تفتيش حواجز وتنشأ
مشكلة الزائدة الحمولة لطالمااعتبرت الرئيسية. الطرق طول على
على خطيرة مشكلة تشكل أيضًا أنها إال والجسور الطرق تعانيها
التأكد الشرطة على وأيضًا الجبال. في صعيد السالمة خصوصًا

النقل. على مركبات جيدومتين بشكل الحموالت مثبتة أن من
المستوردة المركبات على اآلن حتى اللبنانية السلطات تفرض لم
إذ لم تتمصياغةسوىمتطلباتخاصة متطلباتلجهة السالمة أية
التي الجديدة المركبات يمكن تسجيل وهكذا غير. ال باالنبعاث
فحص إخضاعهاألي من دون المستوردون القانونيون يستوردها
المستوردة المستعملة المركبات  إلــى بالنسبة نفسها  والــحــال
عمر المركبة كــان إذا أمــا ســنــوات. ثــالث عمرها والتي ال يتعدى
"ميكانيك" شركة تفحصها أن فيجب ســنــوات ثــالث أكثر مــن
المستعملة المركبة عمر يتعدى أن يجب ال وحاليًا تسجيلها. قبل

سنوات. الثماني المستوردة
معايير نــفــس باستيفاء تقضي تنظيمات بــوضــع نــوصــي إنــنــا 
األوروبــي االتحاد في تباع التي المركبات على المطبقة السالمة
المركبة" نوع على الكاملة األوروبية باإلضافة إلى اعتماد"الموافقة
كمعيار (European Whole Vehicle Type Approval)

أساسي.
بنقل خاصين ضبط ونظام تنظيمات بوضع أيضًا نوصي كما
كما ينبغي. بإحكام تة مثبّ ليست التي والبضائع البضائع الخطرة

المتعلقة اإلداريــــة اإلجـــــراءات دراســـة مــن لــم يتمكن المستشار
المركبات سجل وطريقة عمل ببنية نتائج المعاينات، عن باإلفادة
عدم بسبب وذلك الخ. والتسجيل، السجل بإحصاءات الممكنن،

∆ المعلومات توافر

انعدام أسباب حول
الطرق على السالمة
لها المقترحة والحلول

عضوي ترابط هناك انه وبما مراكز، أربعة في لبنان في الميكانيكية للمعاينة اآللية والدراجات تخضع المركبات

مشكلة معالجة في المتخصصة السويدية «ســويــرود» مؤسسة  قامت المركبات وسالمة المرورية السالمة بين

في تجري التي الميكانيكية بالمعاينة المتعلقة  الرئيسية الضعف ونقاط  المشاكل تحديد على السير حــوادث

.(SWEROAD) لبنان

الـــســـويـــديـــة نـــظـــمـــت مــــؤســــســــة "ســــــــويــــــــرود"
الــعــام فـــي لــبــنــان فـــي الــمــتــخــصــصــة الــتــي عــمــلــت
حوادث مشكلة لمعالجة ة علميّ ٢٠٠٤، دراســة
والنقل العامة األشغال السير بإشراف وزارة



األبحاث العلمية مؤسسة مع بالتعاون

اإللتزام  تدعو إلى اليازا
السير بقانون  

السير حوادث لتزايد  تفاديًا
   التي حصدت 

أكثر من ١٠٠٠٠ جريح    
في العام ٢٠٠٦    

لبنان            في
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