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ان تجمع الــشــبــاب للتوعية االجــتــمــاعــيــة  - الـــيـــازا  الــذي 
تأسس في العام ١٩٩٤ يهدي  العدد العاشر من نشرة 
الطرق  الــى جميع ضحايا حـــوادث  الــعــامــة  الــيــازا للسالمة 
وخــاصــة إلــى الــشــاب جــورج خرياطي الــذي قضى بحادث 
سير مفجع بتاريخ ١١ تشرين الثاني ٢٠٠٥. كما نتمنى 
التوفيق والسالمة لعائلة الفقيد ومؤسسة جورج خرياطي 

المتعاونة مع مجموعة اليازا للسالمة العامة.  

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الشاب الفقيد جورج خرياطي   (١٩٨٩-٢٠٠٥)

"ال يسعنا إال أن نرفض رفضًا قاطعًا المجزرة التي تحدث يوميًا في 
شوارع المجتمع العصري وعلى طرقه".

هانز فان هولست، المعهد الملكي للتكنولوجيا - السويد، ١٩٩٥

" تشكل حوادث السير كارثة عالمية خطيرة تودي بحياة األفراد 
ومورد رزقهم في آن، فـتحول دون تطور المجتمع وتغرق الماليين 

في حالة من الضعف".
التقرير العالمي للكوارث - اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر، ١٩٩٨ 

" تشكل الــســالمــة عــلــى الــطــرق مــســألــة إنــســانــيــة ، فــهــي مسألة 
تؤثر  لــذا،  ســواء.  حد  على  عدالة  ومسألة  وإجتماعية  إقتصادية 

السالمة على الطرق في الفقراء تأثيرًا بالغًا".
جايمس ولفنسون – البنك الدولي، ١٩٩٩

متى يبدأ إلتزام معايير السالمة العامة
؟في ورش العمل على الطرق في لبنان      
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متى يبدأ إلتزام معايير السالمة العامة
في ورش العمل على الطرق في لبنان      
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٢١ حزيران ٢٠٠٧ الخميس

١٩٨٠-٢٠٠٦ فاعور  شربل

األبدية الحياة إلى ... ر جسرًا بَ عَ
 

التعبد، في بتدين  و الصالة من عامًا ١٥ بعد فاعور شربل ولــد
جعلته محور أم ما فيه حنان في بيت أجمل جزين، اللقش قضاء
و المرحة لكن روحه ألهله، وحيدًا كان وجودها. علة و اهتمامها

قلبه. كل من أخوة أحبهم اصدقائه جعال من عشقه للحياة،
مكان يعج مهجور إلى شبه مطعمًا ل وحوّ فقرها، و الحياة تحدى
التعامل في طريقة إستثنائية له الفرحة. فكان ه وتعمّ بالناس
مرة ومن قصده له، أصدقاء الى يتحولون سريعًا الذين زبائنه مع
اإلبتسامة الطيبة، صاحب شربل ليرى ثانية العودة إال يستطع لم

الطرائف. يخلو من ال الذي بحديثه لالستمتاع معه والجلوس
فواتير  م

ّ
ليسل بــيــروت، الــى ٢٣ آب ٢٠٠٦ من جزين اتجه ليل

عليه ر
ّ
تعذ بعدما التالي، اليوم صباح في جبايات لشركة الخلوي

آخر دولة يعيش في أنه كان قد فاته تموز. بسبب حرب إيصالها
في بيروت – صيدا أوتوستراد على إتجه أبنائها. سالمة ها همّ

الجسور مخاطر ه من تنبّ إشــارة أو أية إنــارة بغياب ظلمة حالكة
أعلى يسقط من وإذا به الحفرة، عن يفصله مة أوساتر ترابي المهدّ
تشتاق عيونًا و تبكي دمًا مفجوعة قلوبًا وراءه الدامور تاركًا جسر

أم الدولة؟ القدر أعلى اليوم؟ اللوم نلقي من لرؤيته. على
يعقل فهل الــنــاس. بحياة  استخفافًا كفى نــقــول: الــدولــة إلــى 
بحوادث السير. أو بالحرب يموتوا إما أن الشباب يكون قدر ان
منها القليل استبدلتم لــو فحبذا الــطــرقــات، تغطي  شعاراتكم 

المواطن. سالمة تحفظ حواجز أو بإشارات سير
قدتمأل كلمات من ما وإخوته؟ أصدقاؤه نحن لشربل، نقول وماذا
لنلقاه األسبوع نهاية ننتظر كنا فقد غيابه. أحدثها الثغرة التي

زة. المميّ برفقته نستمتع و
بقلوبنا محفورة صورتك الحلوة، لضحكتك اشتقنا "اشتقنالك،

∆ معًا" نقصده كنا مكان وبكل

الحادث. مكان وقوع الدامور منطقة المهدم في الجسر

ميالده. بعيد األخير اإلحتفال

المطعم. أصدقائه في مع .(١٩٨٠-٢٠٠٦) فاعور شربل
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بإهمال  الساحرة فإذ ضحكته الحياة أن تخطف من شربل قساوة لم تستطع و عامًا ٢٦ 
واستعداده قلبه رقــة فيه واكتشف أحبه عرفه من بأكملها. حياته  يخطف الدولة
في يتردد صوته ما زال ألخ وفاءً القليل لنكتب اليوم يدفعنا مما للخدمة وفاءً الدائم
قلب هزت على فاجعة الضوء نلقي أن اليوم هدفنا عروقنا. في وذكراه تسري أذهاننا

آخر... شربل نخسر ال لكي المسؤولين ضمير من عرفه علها تهز كل
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الخميس ٢١ حزيران ٢٠٠٧

تعاون اليازا مع لجنة 
األشغال العامة والنقل 
في المجلس النيابي:

٥ سنوات من العمل 
المشترك للتصدي 
لمشكلة حوادث السير

ــتــعــاون بــيــن الـــيـــازا ومــؤســســة األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة ولجنة  بـــدأ ال
يرأسها  الــتــي  النيابي  المجلس  فــي  والــنــقــل  الــعــامــة  األشــغــال 
النائب محمد قباني في العام ٢٠٠٢، وتواصل خالل السنوات 
الــنــواب  مــن  كبير  عــدد  الــيــازا خاللها  زارت  الماضية،  الخمس 
اللبنانيين وناقشت معهم قضايا السالمة العامة، نظرًا للدور 
البارز والرئيسي الذي تتمتع به السلطة التشريعية في حماية 

اإلنسان والمحافظة على حقوقه. كما تواصلت 
مع جميع المسؤولين المعنيين بقضايا سالمة 

المرور.
لــقــد وجــــدت الـــيـــازا فــي مــعــظــم هـــذه الـــزيـــارات 
اإلهتمام  الكالمية حول  المجامالت  الكثير من 
بالسالمة العامة، كما وجدت في البعض اآلخر 
مــواجــهــة مشكلة  فــي  منها شــركــاء حقيقيين 
الحوادث في لبنان، واكتشفت في رئيس لجنة 
األشــغــال الــعــامــة والــنــقــل الــنــائــب محمد قباني 
اإلنسان  على حياة  للمحافظة  مناضالً  شخصًا 
في لبنان ومثابرًا على مساعيه في مواجهة ما 

يهدد السالمة العامة من مختلف جوانبها.

شاركت اليازا مع لجنة األشغال العامة والنقل 
التي  العمل  ورش  مــن  كبير  عــدد  تنظيم  فــي 
نظمتها في قاعة المكتبة في المجلس النيابي 

وشاركت فيها معظم المؤسسات المعنية من القطاعين العام 
والخاص حول القضايا التالية:

• تنظيم قطاع النقل البري في لبنان.
• وضع قانون السير في لبنان.

• اإلستفادة من التجربة الفرنسية في معالجة مشكلة حوادث 
السير.

• مناقشة مبدأ النقاط في إجازات السوق وأهميته في تنظيم 
قطاع النقل البري وتطوير سالمة السير.

المرورية  السالمة  لتطوير  الدولية  التجارب  من  اإلستفادة   •
في لبنان.

وبعد مداوالت عدة، استلمت اليازا رسالة مؤرخة ٢٠٠٣/١٠/٦ 
رغبة  تؤكد  النيابية  والنقل  العامة  األشــغــال  لجنة  رئيس  من 
اللجنة بقيام الجمعية بدراسة شاملة حول وضع قانون السير 
في لبنان، وباقتراح التعديالت المطلوبة ليتالءم هذا القانون 
وتأمين  النقل  تنظيم قطاع  ناحية  من  الوطن  يحتاجه  ما  مع 

سالمة المرور وحماية البيئة.
بالفعل، باشرت الجمعية الدراسة التي تتطلب بعض التكاليف 
المادية بعد أن التزمت أميديست والوكالة األميركية للتنمية 
وشركة بارتر كارد لبنان بتغطية جزء كبير من تكاليف إعداد 

ونــشــر وتــوزيــع الـــدراســـة فــي كــتــاب خـــاص بــهــذا  الــشــأن في 
منتصف العام ٢٠٠٤.

أكد رئيس لجنة األشغال العامة والنقل النائب محمد قباني  
في الجلسة اإلفتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس للوقاية من 
حوادث السير الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
الثاني ٢٠٠٤، أهمية عمل  العماد إميل لحود في ٩ كانون 
الـــيـــازا والــنــقــابــات وجــمــيــع مــكــونــات المجتمع 
النيابي  والمجلس  الدولة  األهلي في مساندة 
للمحافظة على حياة اإلنسان ولتنمية المجتمع 
الدراسة  وطــرح  بمناقشة  التزم  كما  اللبناني. 
الـــتـــي ســتــصــدرهــا الــــيــــازا الــمــتــعــلــقــة بــتــطــويــر 
ذلك  يتم  أن  متمنيًا  الــســيــر،  قــانــون  وتفعيل 

بأسرع وقت ممكن. 
ت أشواط كبيرة من التحضير  عَ طِ

ُ
اليوم وبعد أن ق

والتنقيح، أصبح قانون السير الجديد في مراحله 
الــيــازا بشكل دوري في  األخــيــرة حيث تــشــارك 
اجتماعات لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة 

والمياه النيابية.
إن اليازا تجددعهدها والتزامها العمل المتواصل 
حتى يبصر قانون السير الجديد النور، وتؤكد 
تشجيعها كل ما من شأنه رفع مستوى السالمة 

على الطرق ∆

نـــظـــرًا إلــــى قــــدم عــهــد قـــانـــون الــســيــر 

اللبناني الحالي وعدم مالءمته للتطور 

ـــــــذي حـــصـــل خــــــالل الــــعــــقــــود األربــــعــــة  ال

الماضية، ونظرًا إللتزام اليازا بالعمل على 

كــل مــا مــن شــأنــه أن يحافظ على السالمة 

الـــعـــامـــة، نــاضــلــت الــــيــــازا وال تـــــزال مـــن أجــل 

تنظيم  يــراعــي  قــانــون سير جديد  استحداث 

قطاع النقل البري عبر اإلستفادة من التجارب 

الدولية لتطوير السالمة المرورية في لبنان.. 

منى خوري عقل
 رئيسة يازا لبنان 

اإلدعاء على متهمين بتزوير
 رخص سير من "النافعة"

إدعــــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي جــبــل لــبــنــان 
ـــــراهـــــيـــــم خ.  عــــلــــى كــــــل مــــــن صـــــائـــــب إب
ووســـــــام زهـــيـــر غ. وحــــســــام مــحــمــد ط. 
ورائـــد عبد  وخــالــد ح. وجـــورج ملحم ح. 
تــزويــر  بـــجـــرم  ز.  الــحــفــيــظ ط. ورفـــعـــت 
اآلليات  دائــرة تسجيل  رخص سير في 
والـــســـيـــارات فـــي الـــدكـــوانـــة والــمــتــاجــرة 
قاضي  على  القضية  ملف  وأحالت  بها. 
الــتــحــقــيــق فــي جــبــل لــبــنــان صــقــر صــقــر. 
(نقالً عن جريدة النهار بتاريخ ١٢ حزيران ٢٠٠٧)

ندوة في قاعة المكتبة في المجلس النيابي من تنظيم لجنة األشغال العامة 
واليازا بمشاركة وفد من إدارة المرور في فرنسا والسفير الفرنسي.

زياد عقل يقدم
درع اليازا 

للنائب قباني.

مؤتمر صحافي  للنائب قباني واليازا يفضح فيه  فساد إجازات السوق.   
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العلمية األساليب اعتماد على تشدد اليازا
وصيانتها.. في لبنان الطرق بناء في

وقتنا الحاضر، في الضرورية البديهية الشروط من أصبح وصيانتها الطرق بناء في العلمية والوسائل األساليب اعتماد أن في شك ال
وتحديد قرارات المنهجية األساليب اعتماد إلى الشأن في هذا اإلجتهادية األساليب التحول من تحقيقه عبر على تعمل اليازا وهذا ما

للسالمة العامة. الدولية المواصفات اإلعتبار في األخذ علمية مع وأولويات أسس على الصيانة

ذت
ّ
ف

ُ
ن األجل طويلة استثمارات عتبر

ُ
ت الطرق شبكات إن

ــعــتــمــد
ُ
ت لـــم ومــــا لــتــعــمــل ألجـــيـــال قـــادمـــة لــخــدمــة الـــمـــواطـــن

فــإن الــصــحــيــحــة، العلمية والــمــصــطــلــحــات األســالــيــب  فيها 
مفهوم هــنــاك لــبــنــان، فــفــي مــرضــيــة. غــيــر  تــكــون  نتائجها 
العلمي! المفهوم يعتمد على ال الطرق إجتهادي لهندسة
عند الــطــريــق"  "شــق كلمة تستخدم المثال سبيل فعلى 
"بناء هو الصحيح المصطلح لكن جديد، طريق استحداث
العناصر، من مجموعة عن عبارة هو الطريق أن ذلك الطريق"
الهندسية الــبــرامــج مــن مجموعة  التصميم فــي ويستخدم 
للعناصر تــصــمــيــم كــامــل إنـــتـــاج الـــقـــادرة عــلــى الــمــتــكــامــلــة 
وتصميم مختلف المنشآت الهندسية للطرق والتقاطعات
نتائج استخدام على قادرة البرامج هذه أن كما لها، التابعة
والهيدرولوجية المرورية الدراسات ونتائج الحقلي المسح
ويمكن للتصميم. أســاســًا تشكل التي التربة ودراســـات

كاآلتي: تلخيصها

المساحي: و الرفع التصميم أعمال
طبوغرافية خرائط إلى للموقع المساحي الرفع نتائج تحويل

"الكونتورات". اإلرتفاعات تساوي خطوط عليها موضح
األخذ  مع الطريق األفقي للطريق وحرم المسقط تصميم
تتحكم الــتــي التصميمية العناصر مجمل اإلعــتــبــار بعين 
التصميمية والــســرعــة الــرؤيــة مسافة مثل المسقط بــهــذا 

المجاورة للطريق. األراضي وملكيات
واإلنتقالية  والمركبة الدائرية األفقية المنحنيات تصميم

الهندسية. عناصرها كافة وحساب
الرأسية  والمنحنيات للطريق الطولي المقطع تصميم  
الميواللطولية اإلعتبار بعين آخذًا اإلستقامات بين الواصلة
الــثــابــتــة الــتــحــكــم نــقــاط لــلــطــريــق ومــســافــة الـــرؤيـــة ومـــواقـــع
المجاورة الفعاليات مداخل ارات و والعبّ والجسور كاألنفاق

للطريق.
الــمــيــل  مـــراعـــاة مـــع  تــصــمــيــم الــمــقــاطــع الــعــرضــيــة لــلــطــريــق
اإلعتبارات وكافة الطريق حرم وحــدود المسموح العرضي

األخرى. الهندسية
 

الطرق وإدارة شبكات تقييم
عناصر أهم من شبكات طبقات رصف تقييم عملية تعتبر
تقنية متقدمة عملية تحتاج إلى أجهزة ذات الصيانة وهي
والوظيفي اإلنشائي الرصف طبقات أداء تقييم مجال في

هي كالتالي: األجهزة وتلك والسالمة
الطريق. وعورة تقييم جهاز -١

الطريق. بسطح جهاز قياس اإلحتكاك -٢
اإلنشائي. التقييم إلجراء الساقط الحمل جهاز -٣

مختلف وفي والصلبة المرنة الرصف طبقات تصميم يجب
العالمية، والــتــوصــيــات األدلـــة آخــر على اعــتــمــادًا المناطق 
المتخصص والمختبر الخبراء المهندسين توفر ويسمح
الفنية الحلول بتقديم البحث مراكز مع المستمر والتعاون

المتميزة.

الــمــشــاكــل حــل عــلــى قــــادرًا كــمــا يــجــب أن يــكــون الــمــقــاول
ــقــدم يُ حــيــث الــمــتــعــلــقــة بــتــحــديــات تــحــقــيــق الــمــواصــفــات،
يجب كما معينة، مشاكل على للسيطرة مــدروســة برامج
تشغيل و الصحيح التنفيذ على فعالة المراقبة تكون أن
الفني الجهاز تدريب وبرامج المناسبة والمعدات األجهزة

الطرق. هندسة إطار في حددة مُ مجاالت في

أهم أهداف لجنة هندسة الطرق من
(YASA) اإلجتماعية للتوعية الشباب تجمع في

والقوانين والمصطلحات المواصفات توحيد إلى السعي •
الطرق. بتصميم الخاصة والتشريعات

شبكات لتطوير الدراسات وإعداد العلمي البحث تشجيع •
أدائها. وتحسين الطرق

مع بالتعاون المتخصصة والــمــؤتــمــرات الــنــدوات إقــامــة  •
اإلدارات والهيئات المختصة.

المعلومات كافة بجمع تعنى للمعلومات مــراكــز إنــشــاء •
ونشرها. الطرق وهندسة بعلوم الخاصة

الطرق لمهندسي المهني الفني بالمستوى اإلرتــقــاء •
المستمرة. والتدريب التطوير برامج خالل من وذلك

العاملة الهندسية المكاتب به تقوم الذي الدور تشجيع •
المناسبة اقـــتـــراح اآللـــيـــات مــع فــي مــجــال هــنــدســة الــطــرق

أدائها. لتطوير
في كــبــرى إعـــطـــاء اإلعـــتـــبـــارات لــلــســالمــة الــعــامــة أهــمــيــة •
والتشغيل والصيانة والتنفيذ والتصميم التخطيط أعمال

للطرق.
الطرق على المرورية السالمة  مستوى رفــع على العمل •

الستخدامها. األمثل األسلوب و إيجاد الحالية
هندسة مهنة مزاولة ومعايير أســس وضــع  على العمل •

المقاوالت. وأعمال الطرق
الجمعية اخــتــصــاص مــجــال الفنية فــي تــقــديــم الــمــشــورة •
∆ بها وترتقي المهنة والمجالت التي تخدم النشرات وإصدار

ام عزّ يوسف المهندس
لبنان يازا - إدارية هيئة  عضو

الالزمة. والخطوط باإلنارة الطرق تجهيز أهمية

لبنان. في حديثة مجهزة طريق
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العامة السالمة معايير إلتزام يبدأ متى
في لبنان؟ الطرق على ورش العمل في

تضررت  في األماكن التي
ً
اللبنانية، خاصة الطرق على لم يتوقف ومسلسل الموت ى اليوم حتّ ١٤ آب ٢٠٠٦ بتاريخ الحرب انتهاء منذ

جسر على أوتستراد جوجو عمر بمحمد مرورًا الدامور في إلى شربل فاعور جونيه في القنطار رنين اإلسرائيلي. فمن العدوان نتيجة
نتيجة اإلهمال ة المدّ هذه خالل سقطوا الذين الضحايا عدد حيث رقمًا قياسيًا من حصد الذي تعنايل جسر وصوالً إلى وغيرهم الفيدار
الزوجة مقتل إلى أدى وطفاله وبرفقته زوجته طليع زيتوني السيد يقودها تدهور سيارة بينهم كان من المواطنين، والالمباالة بحياة
من نفس المكان مواطنين في أربعة قد قتل وكان بجروح. الثاني والطفل الزوج (سنتان) وإصابة زيتوني فيصل وطفلها جاد نادية
القتلى  عدد كبير من عن فضالً هذا أيلول. من في التاسع جعفر حسين وعلي ٦ أيلول ٢٠٠٦ بتاريخ الحشيمي ة مسرّ دة السيّ بينهم

يومي. بشكل شبه الطرق والجسور يسقطون على والمصابين الذين

مع مؤسسة األبحاث  بالتعاون (اليازا) – االجتماعية للتوعية الشباب ع تجمّ م يتقدّ
اإلنــمــاء مجلس والــنــقــل، الــعــامــة األشــغــال  وزارة اللبنانية، الــحــكــومــة  مــن  العلمية 
من الــحــدّ الــى تــهــدف ملحة بمطالب كــافــة والــبــلــديــات الجنوب  واإلعــمــار، مجلس 
ورش في العامة السالمة بمعايير اإللتزام عن عدم الناتجة السير حــوادث ضحايا

لبنان وهي: في العامة الطرق العمل على
الدولية  العامة السالمة بشروط د بالتقيّ العمل ورش عن إلزام المسؤولين •
ومعاقبة يواجهونها قد التي المخاطر من الطرق لمستخدمي التحذير حيث من

المخالفة. الورش كل
العمل ورش من بالقرب تنقلهم أثناء  المواطنين  جميع إحــتــراس ضــرورة •
في كثافة التي تشهد الدولية الطرق وخصوصًا على الطرق الصيانة وأعمال
بالتعليمات تقيدهم  لعدم المناطق مختلف في مواطنين مقتل (بعد  السير.

الطرق). بعض على الموضوعة واإلرشادات
رجال  قبل من العقوبات وإنزال أشدّ السير التام بإشارات باإللتزام المطالبة •

يخالفها. من
ّ

لكل الداخلي األمن قوى
للمواصفات  تبعًا العامة السالمة بشروط  المتعهدين  إلتزام جميع ضــرورة  •
لبنان في العامة األشغال أثناء السالمة مواصفات الى أن اإلشارة مع الدولية

عالميًا. المقبولة الدنيا المواصفات من أقل هي
واإللتزام  العمل ورش في السير لتوجيه األعالم لحاملي السائقين  إحترام •
بشكل األعالم حاملي وقوف وضرورة أثناء الليل،  القيادة عند وخصوصًا بها
مسبق، العمل بشكل ورشة مكان معرفة للسائقين ى ليتسنّ وواضح  مستمر

وحدودها. الورشة، مكان إنارة وضرورة
العامة األشغال ووزارة اإلنماء واإلعمار مجلس لدى المراقبة أجهزة تأمين  •
الطرق على  العامة السالمة بشروط  التقيد وإلزام للتوقيف  والبلديات  والنقل
درجت كما حصولها  بعد وليس الــحــوادث حصول  قبل وفاعل بشكل سريع 

العادة في لبنان.
لضبط الــعــنــاصــر مـــن أكـــثـــر عــــدد مــطــالــبــة قــــوى األمـــــن الـــداخـــلـــي بــتــجــنــيــد •
عمل ورش أصحاب من المخالفين، قمع في التشدد على وحرصها المخالفات

ومواطنين.
األزمة هذه ومعالجة لمواجهة التعاون بأهمية المواطنين جميع اليازا تذكر كما

∆ بكامله اللبناني المجتمع تعني التي

إبراهيم كامل
لبنان -يازا إدارية هيئة  عضو

ضحايا. ست عن يزيد ما سقط حيث تعنايل وبعلبك.جسر رياق بين الموت طريق

العمل. ورش إلى الوصول قبل المواطنين تنبيه

العمل. ورش في والعاملين المواطنين لحماية والبالستيكية الحواجز اإلسمنتية وضع
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اليازا وغيرها من الجمعيات غير الحكومية، في  الــذي شاركت فيه  ”Road Safety Day“عــنــوان المعرض 
الجامعة اللبنانية األميركية L.A.U في بيبلوس- جبيل يوم اإلثنين ٤ حزيران ٢٠٠٧. حضر المعرض العديد من 
عت اليازا خالله المناشير ونشرتها األسبوعية.  فوا على أهداف ونشاطات هذه الجمعيات . وزّ الطالب حيث تعرّ
ز المعرض على أهمية تعزيز الثقافة المرورية في المجتمع ، وعلى خطورة حوادث المرور. كما ألقى الضوء 

ّ
ورك

على أهمية عدم شرب الكحول أثناء القيادة ، واستعمال حزام األمان واإلنتباه الى إشارات السير، واحترام قانون 
ل المعرض حفر أسماء بعض الطالب الذين وقعوا ضحايا حوادث السير على خشب 

ّ
السير أثناء القيادة. وتخل

أرز وضعت داخل الجامعة. 

 " Road Safety Day" اليازا  تشارك في معرض
في الجامعة اللبنانية - األميركية في جبيل

تتألف مجموعة "اليازا" للسالمة العامة من عدد من الجمعيات 
األهلية غير الحكومية التي تنظم حمالت دائمة هادفة إلى 
تعزيز السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.

العنوان الرئيسي لجمعية "اليازا" في لبنان:
لبنان – الحازمية – شارع مار روكز – بناية عقل – الطابق الثاني

العنوان البريدي: ٠٨٣-٤٥ الحازمية – لبنان

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

يازا إنترناشيونال:
هاتف:٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ +

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

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

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

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم - عضو هيئة ادارية

هيئة التحرير
ام، هاني قبيسي، المالزم ميشال مطران  المهندس يوسف عزّ

عادل متني، انطوان الحاج، جوزيف عجاقة 

إخراج
 عبر  حامد

الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي 
يعتمدان دليل السائق كمنهج تدريبي 

الداخلي   األمــن  اللبناني وقــوى  الجيش  بل كل من  قِ تقرر رسميًا من 
مد  الــيــازا كمنهج معتَ الـــذي أنتجته  الــســائــق"  اعــتــمــاد كــتــاب "دلــيــل 
بعناية  بدراسته  قاموا  أن  بعد  هذا  قرارهم  وجــاء  السائقين.  لتدريب 

وإبداء اهتمامهم الكبير به.

إن قيادة المركبات في عصرنا الحالي تتطلب احتراف السوق على أسسٍ 
علمية السيما مع االزدياد الكبير في حركة السير خالل العقود الماضية 
والذي ترافق مع صدور الكثير من التشريعات الجديدة في معظم دول 
العالم الساعية إلى تطوير أصول تعليم القيادة بشكل محترف يراعي 

مبادىء السالمة العامة.

مد دليل السائق منهجًا تعليميًا؟
ُ
لماذا اعت

 من الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي، "دليل السائق" منهجًا تدريبيًا للسائقين 
ٌ

مد كل اعتَ
ف أنواع المركبات  قبل الحصول على 

َ
ووسيلة من وسائل التعليم المستمر ألصول قيادة مختل

رخصة القيادة وبعدها وذلك لغزارة وشمولية المعلومات التي يحتويها، وألسلوبه العلمي الواضح 
ط إنطالقًا من مبادىء القيادة الوقائية.  المبسّ

ومعانيها  السير  إشــارات  ومختلف  للمركبة،  األساسية  األنظمة  تغطي  الشاملة  المعلومات  هــذه 
وأصول القيادة داخل المدينة وخارجها وطريقة القيادة في الظروف الصعبة، ومعلومات هامة عن 
النارية. كل ذلك في عشرة فصول من ٢٢٤  الدراجات  اإلسعافات األولية وفصل خاص براكبي 

رة.  نة مرفقة بالصور المعبّ صفحة ملوّ
مكن اعتبار "دليل السائق" مرجعًا  أساسيًا ال غنى عنه في كل بيت ومكتبة ومدرسة، وجاء ليمأل  يُ
فراغًا كبيرًا في المكتبة العربية في مجال رفع مستوى السالمة على الطريق، وتنصح "اليازا" جميع 
مستعملي الطريق: مشاة وركابًا وسائقين، حتى المتمرسين منهم، إلى عدم التردد بالرجوع  إليه 

وتطبيق تعليماته بدقة من أجل سالمتهم وسالمة اآلخرين.
 إنّ إنجاز اليازا لهذا العمل لخير دليل على التزامها بقضية رفع مستوى "السالمة على الطرق".

ين - قضاء صور اليازا تحاضر في الجبّ

في إطار حملتها الوطنية للوقاية من حوادث السير وبهدف تالفي المزيد 
العام ٢٠٠٦  أرقامًا قياسية غير مسبوقة في  التي سجلت  لبنان  منها في 
نظمت اليازا ومؤسسة األبحاث العلمية-SRF بالتعاون مع بلدية الجبين حملة 
 "Road Safety is No Accident "توعية عن القيادة ومخاطرها بعنوان
"السالمة على الطرق ال يجوز أن تترك للمصادفة". وذلك نهار الجمعة الواقع 

فيه ١٨ أيار ٢٠٠٧ في الحسينية في بلدة الجبين.

                             هاني قبيسي
مدير برنامج تحسين السائق  - يازا لبنان 

نائب رئيس اليازا جو دكاش أثناء المحاضرة. عميد الجامعة مع منظمي المعرض واليازا. متطوعو اليازا أثناء المعرض.
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٢١ حزيران ٢٠٠٧ الخميس

 S W E R O A D تقرير ملخص تنشر  اليازا

لبنان" في المرورية "السالمة كتاب  في

الــســيــر بــتــطــبــيــق قـــانـــون ات الــمــتــعــلــقــة تــعــتــبــر اإلجـــــــراء
للطرق، التحتية الــبــنــى  وتحسين الــمــركــبــات وســالمــة 

البعض. بعضها تكمل متجانسة وحدة

تطبيق "استراتيجية تطوير يجدر ذلــك، من انطالقًا 
تــنــص عليه مـــا عــلــى بـــنـــاء قـــانـــون الــســيــر فـــي لـــبـــنـــان"
صعيد الــمــرور" عــلــى لــســالمــة "االســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة
"استراتيجية مــن ًا  جــزء وجعلها  السير قــانــون تطبيق 
تطويرها يجب الــتــي لــبــنــان" فــي الــطــرق الــســالمــة على 

أيضًا. هي
قانون تطبيق بـ"استراتيجية المتعلقة االقتراحات أما
والتجهيز في لبنان"، فتتناول التنظيم واإلدارة السير
يــجــدر الــســيــر الـــتـــي والــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب فـــي شـــرطـــة
اقــتــراح الــى  بــاإلضــافــة  خــاص تطويرهم ضمن مــشــروع

. السير شرطة عناصر بعدد يتعلق
أن من التأكد  الداخلي األمــن قــوى قائد على ويقترح 
اإلقليمي الدرك وفي شرطة بيروت في السير مفارز كافة
إحصاء بنظام  الخاصة الجديدة االستمارات تستعمل
أنه ومن أي حادث، في عند التحقيق السير حوادث

وكامل. صحيح بشكل المعلومات عن اإلفادة تتم
السرعة لمراقبة األولوية إعطاء بشرطة السير يجدر كما
الواقية والخوذة  السيارات في األمان حزام واستعمال
شبكة امتداد على وذلك اآللية الدراجات قيادة لدى
من وبالقرب الرئيسية، الشوارع وفي المصنفة الطرق

السوداء. النقاط مواقع
اإلفــادة وزيـــادة  القمعية المراقبة تكثيف أيضًا يجب 
تعدي إلى الفت خاصة بالنسبة بشكل المخالفات عن

األمان. حزام استعمال وعدم السرعة حدود
على مــرتــكــز نــظــام تــطــويــر بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، يــجــدر
والتخطيط العمليات تحليل أجــل مــن بيانات قــاعــدة

لها.
 ١٥٠٠ عــن يقل  ال مــا السير بــشــؤون االهتمام  يتطلب 
تكليف يــجــب وســـط، كــمــعــدل شــرطــي وضــابــط ســيــر.
تنظيم  لــتــولــي بينهم مــن وضــابــط عنصر   ١٠٠٠ نــحــو
ما، حد إلى السير قواعد تطبيق ومراقبة السير وتوجيه
تخصيص يجب  ثم ومن حاليًا. القائم الوضع  هو كما
السير  قواعد تطبيق لمراقبة سير وضابط ٥٠٠ عنصر
أردنــا إذا  اللبنانية  األراضـــي كــافــة على خــاص  مقبوالًبشكل  لبنان في الطرق من المنتفعين تصرف جعل

وجهة نظر دولية. من
خاصة ســيــر" "وحـــدة إنــشــاء ضـــرورة أشــار التقرير الــى
في وذلك اللبنانية" السير  "شرطة  اسم تحت منظمة
وأيضًا بيروت وجــديــدة في خاصة واحــدة مفرزة سير
بعبدا في مثالً ومنظمة جديدة خاصة مفارز سير في

وطرابلس. وصيدا وبعلبك
الــخــمــس الـــخـــاصـــة ــــوحــــدات كـــمـــا يـــجـــب إمــــــداد هــــذه ال
واإلدارة والتجهيز والتدريب التعليم من جيد بمستوى
توفير إلــى إضــافــة  ومعلمين  رقــبــاء  قبل  مــن الميدانية 
خاصة ودراجــــات ســيــارات (مــن لــهــا الــمــركــبــات الــالزمــة

بالشرطة).

وحدات شكل على اللبنانية" السير "شرطة ستكون
شرطة السير، لقائد تخضع الداخلي األمن قوى ضمن
قائد قوى من والتعليمات األوامــر بــدوره يتلقى الــذي
ويــتــرأس لجنة الــتــالــي) األمـــن الــداخــلــي (أنــظــر الــرســم

السير. شؤون طوارئ

اآلتية: شرطة السير بالمواد تزويد يجب
رؤيتهم. ل تسهّ عاكسة بذالت •

بشرطة  الخاصة الدولية المعايير تستوفي • سيارات
السير.

الــســرعــة،  مــخــالــفــات • الــمــزيــد مـــن الـــمـــعـــدات لــضــبــط
المخدرات. ولكشف الكحول معدل لفحص وأجهزة

الخ. آليًا، السير لمراقبة أجهزة •

والسالمة السير قــانــون  تطبيق عــن دورة  إقــامــة يجب 
تمتد لــبــنــان، فــي السير شــرطــة  الــطــرق، لضباط على 
 ٣٠ حــوالــي الـــــدورة وتــضــم عــلــى مـــدى أربــعــة أســابــيــع.
رتبة ذوي الــســيــر ومــن ضــبــاط ضــابــط مــن قـــادة مــفــارز

السير. شرطة في عالية
أخــــرى، أمـــــور بــيــن مـــن ويـــجـــدر بــــالــــدورة أن تـــتـــنـــاول،
وغيرها السير شرطة  بين والتنسيق  التعاون  كيفية
السالمة، بــمــوضــوع المعنية والــســلــطــات الهيئات  مــن 
الــســيــر، وشــرطــة الــطــرق مــن المنتفعين بــيــن  الــعــالقــة 
من المنتفعون به يقتدي السير نموذجًا شرطة وجعل
على األفــضــل المثل إعــطــاء خــالل (مــن الــطــرق اآلخـــرون

الدوام).
تطبيق حــول دورة إقامة يجدر  ذلــك، على وباإلضافة
الطرق على السالمة تأمين على والعمل السير قانون 
معدة وتكون أسابيع أربعة مدى على تمتد لبنان في
 ٣٠ نحو بها يــشــارك السير،  شرطة  لعناصر خصيصًا

شرطة السير. ورقيبًا من ومعلمًا عنصرًا
العمليات؛ أخرى: بين أمور الدورة من تتناول أن ويجب
عــدم الــســرعــة، الــتــصــرف، مــراقــبــة التجهيز،  التكتيك، 
الــمــخــدرات الــواقــيــة، والـــخـــوذة اســتــعــمــال حـــزام األمــــان
الخطرة، البضائع  الــتــجــاريــة، السير حــركــة والــكــحــول، 

الخ.،
النطاق الواسعة  الخاصة للعمليات الميدانية اإلدارة 
العالقة والمحلي)، والمحافظاتي الوطني الصعيد (على
السير شرطة السير، وشرطة الطرق من المنتفعين بين
اآلخـــرون، الــطــرق مــن المنتفعون بــه يقتدي كنموذج 

الميدانية. واإلدارة التعليمات إلى باإلضافة

الــخــاصــة الـــــــدورات خــــالل أن كـــل الـــــــدروس الــمــعــطــاة
اآلداب مـــوضـــوع تــتــنــاول أن الــمــقــتــرحــة أعـــــاله، يــجــب

السير. في شرطة واألخالق

مناقشة كيفية الداخلي األمن قوى قائد على ويقترح
األمــن شـــؤون مــن ًا بـــدء تــطــويــر تنظيم شــرطــة الــســيــر
تصرف مــراقــبــة إلــى وصـــوالً وتوجيهه السير وتنظيم 

∆ فاعل بشكل الطرق من المنتفعين

المتعلقة اإلجراءات عن
بتطبيق قانون السير

لذلك السير بشرطة الخاصة المتعلقة اإلجراءات ببعض القيام الى بحاجة لبنان في السير قانون تطبيق عملية إن

اللبنانية السير  " شرطة اإلقتراحات كإنشاء بعض بتقديم المتخصصة السويدية " سويرود " مؤسسة قامت

لبنان في السير شرطة وعناصر لضباط الطرق والسالمة على السير قانون تطبيق عن " وإجــراء دورات تثقيفية

الطرق. المنتفعين من سالمة لضمان الطرق على قمعية رقابة تنفيذ ضرورة وشددت على

مؤسسة"سويرود"السويديةالمتخصصة أجرت
دراسة ،٢٠٠٤ العام لبنان في عملت في التي
بإشراف السير حــوادث مشكلة لمعالجة ة علميّ
والنقل وزارة األشغال العامة

لــمــعــاقــبــة الــلــبــنــانــيــة الـــطـــرق  رادارات الــســرعــة الــمــوضــوعــة حــديــثــًا عــلــى
المخالفين.



بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 
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 اليازا تدعو إىل  تفادي تزايد حوادث السير
 التي يخسر لبنان نتيجتها أكثر من مليار دوالر سنويًا


