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ع األطفال بمعظم حقوق اإلنسان نفسها الممنوحة للكبار.  يتمتّ
الحماية واحترام  أنواعًا مختلفة من  وتبعًا لذلك إنهم يتطلبون 

حقوق الطفل.
إن األطــفــال قــد يــكــونــون أقـــل قـــدرة عــلــى حــمــايــة أنفسهم من 
انتهاكات حقوقهم، أو حتى اإلستفادة من أشكال الحماية التي 
قد تكون متاحة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تنطوي حاالت 

أو ظروف معينة على خطر أشد لألطفال مما للكبار.

المدرسة  األهــل،  هــو:  الطفل  رعاية  عن  الرئيسي  المسؤول  إن 
والدولة، وذلك لتأمين  بيئة سليمة له خالية قدر المستطاع من 

األخطار التي تسبب له الضرر أو أكثر من ذلك الموت...
إن المحيط الذي يتواجد فيه الطفل يحتوي على مخاطر عدة إن 
كان أثناء وجوده في المنزل أو خارجه. لذلك نؤكد على ضرورة 
عدم ترك األطفال بمفردهم دون مراقبة، مهما كانت األسباب 

ألن سالمة الطفل فوق كل اعتبار.  
لــقــد حــــان وقــــت الــعــمــل، فــســالمــة الــطــفــل ال يــمــكــن أن تــتــرك 
التي  الجهات  جميع  مــن  ووعــي  إرادة  تتطلب  إنما  للمصادفة، 
بإرشادات  التقيد  على  الجميع  نحث  لذا  الطفل،  رعاية  تتولى 
الــوقــايــة. بــيــد أن هـــذه الــجــهــود لــن تحقق هــدفــهــا الــمــنــشــود ما 
والمدرسية  المنزلية  الــحــوادث  العتبار  واقعي  برفض  تدعم  لم 
اإلهمال  للتغلب على  وقـــدرًا، وبعزم  الــمــرور.... قضاءً  وحـــوادث 

والجهل في تطبيق شروط السالمة العامة لحماية األطفال.

ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا الذي تأسس في 
العام ١٩٩٤ يهدي العدد  الثاني عشر من نشرة اليازا للسالمة 
 الذين فقدوا 

ً
العامة الى جميع ضحايا حوادث األطفال، وخاصة

حياتهم نتيجة اإلستهتار واإلهمال.

زياد مخايل عقل
مؤسس اليازا

كرسي 
األمان
الوسيلة األساسية 
حلماية الطفل
 في السيارة
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في لبنان المدارس مع شراكة اليازا
المستمر  النشاط من ١٢ سنة

الصاعد الجيل توعية في

مفاهيم السالمة لنشر واعد لمستقبل يؤسس الجديد النشأ توعية أن إيمانًا منها
الــنــدوات  ١٩٩٦ بتنظيم الــعــام فــي الفعلي تأسيسها منذ الــيــازا بــاشــرت الــعــامــة، 
الرسمية المدارس داخل من الحوادث المتعلقة بالوقاية والنشاطات والمحاضرات

والخاصة..   

الماضية، السنوات خالل كبير بشكل المدارس برامجهاومساعيهاداخل تطوير اليازافي نجحت
على الجديد التربوي ضمن المنهج العامة السالمة مواضيع إدخال في كما تعاونت وشاركت

كالنقش في الحجر". "العلم في الصغر المأثور القول مبدأ

الجمعية تزورها حيث لبنان في والخاصة الرسمية المدارس داخل عملها عمر من اليازا عمر إن
وزير تقدير المساعي هــذه  نالت وقــد التوعية.  ونــدوات  المحاضرات  فيها وتنظم باستمرار
التواصل  وتشجيع الجمعية لتسهيل عمل تعميمًا وجعلته يصدر ١٩٩٩ عام الوطنية التربية
العامين في التربية وزارة ساهمت ثم لبنان. في السير حوادث لمشكلة التصدي بهدف معها
وغايتها  مع نشاط الجمعية المدارس تجاوب زيادة أخرى هدفت إلى تعاميم و٢٠٠١ عبر ٢٠٠٠

التالميذ. على الطوارىء أرقام ولنشر الحوادث أنواع كافة من للحد

اآلتية: المحاور المدارس على شراكتها مع اليازا في برامج تتركز
مئتي  من أكثر اآلن لغاية شارك فيه الذي الغد لشباب القيادة السليمة م مبادىء

ّ
تعل مشروع •

ر.
َ

عش والثالثة السادسة بين أعمارهم راوحت تلميذ ألف
اآلالف من التالميذ والذي  عشرات فيه الــذي شــارك المنزلية الحوادث من الوقاية • مشروع
األخطار إثارة عبر الحوادث من الوقاية أهمية على التلميذ ف تعرّ تثقيفية مسابقة يتضمن

تجنبها. وكيفية المنزل في لها يتعرض أن يمكن التي
التي  المدارس مختلف في والثانوية التكميلية للصفوف التوجيهية المحاضرات من • المئات

تلميذ. ألف مئتي من أكثر فيها شارك
عمل  وطــريــقــة بـــدور الــتــالمــذة تعريف إلــى هــدفــت • عــشــرات الــمــنــاورات للصفوف الــثــانــويــة

األولية. باإلسعافات المعنية المؤسسات
المؤتمرات  في عليهم الجوائز وتوزيع الفائزين إشراك يتم حيث مدرسية مسابقات • تنظيم
الجمهورية فخامة رئيس رعاية تحت الجمعية تنظمها التي السير حوادث للوقاية من الوطنية

األونسكو. في قصر اللبنانية
وحث الطالب  المدارس داخل إصدارات اليازا من منشور و"بوستر" مليوني يزيدعن توزيع ما •

وبحثها. أهلهم مع المناشير هذه مضمون إثارة على باستمرار
الحوادث. بكافة أنواع المتعلقة األغاني وتأليف والدراسات تنظيم األبحاث •

جوانب  متخصصة في ولقاءات في نــدوات الــمــدارس، تشارك اليازا بعض طلب • بناء على
الحوادث. الوقاية من قضية محددة حول علمية

مفاهيم حــول لــدى الجيل الصاعد الــوعــي نشر على تــزال وال قــد راهــنــت وبــذلــك تكون الــيــازا
الجيل. هذا يعتمد على المستقبل أن العامة معتبرة السالمة

تصرفات تغيير على بشكل محدود، ولو بالتأثير اليازا الذين دربتهم الصغار من كثير نجح
 ∆ من الحوادث! الوقاية ومفاهيم بمبادىء غير المبالية أهلهم

اليازا. تلقيها التي المحاضرات في مشاركة التالمذة

العامة. المسابقات المدرسية المتخصصة بالسالمة تنظيم

السليمة. القيادة مبادئ م
ّ
تعل مشروع

األولية. باإلسعافات عمل المؤسسات المعنية بطريقة تعريف التالمذة

www.just-for-babies.com
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المنزل... في الطفل سالمة
الوقاية كيفية

السقوط حوادث  من

المقصودة المنزلية غير وقوع الحوادث سبب يعود

معلومات في نتيجة القصور واإلهمال أو الجهل إلى

أن علينا لزامًا كان لذلك األسرة، أفراد السالمة لدى

توضيح شروط خالل لهذا الموضوع الهام من نتطرق

الوقاية وكيفية إتباعها في المنزل الواجب السالمة

التي الهامة اإلرشادات توجيه خالل من األخطار من

المنزلية. الحوادث تجنب على األسرة تساعد

بالسالمة فيه الطفل يشعر أن يجب الــذي المكان هو المنزل
منزلية لحوادث يتعرضون األطفال إن المؤسف ولكن من واألمان،

المركزة. غير والعناية اإلهمال نتيجة كالسقوط،... خطيرة
ما بكل يعبث واللعب، لالستكشاف الجامحة برغبته فالطفل 
يلعب ويستكشف نجعل طفلنا أن لذلك علينا عينه عليه، تقع

خطر. من أي خالٍ محيط آمن في
المنزل  ليصبح أســاســيــان عــامــالن والــوعــي التخطيط  اعــلــم إن 

 للطفل.
ً
آمانًا وراحة األكثر

من المليون ونصف مليونين حوالى العالم في سنويًا يتعرض
الحوادث تزداد حيث المنزل. داخل للموت أو األطفال لإلصابات
الكثير ب تجنّ يمكننا ولكن تقريبًا الى الثامنة األولى السنة من
داخــل اإلرشـــــادات البسيطة بعض ــبــاع

ّ
بــإت مــن هــذه اإلصــابــات

المنزل.
المأساة، إذ من جزء إال ف

ّ
يؤل أن الموت ال يؤسفنا التأكيد كما

األطفال اآلخرين الذين من المئات هناك طفل كل موت بمقابل
الحوادث. أنواع مختلف اء وجزئية من جرّ دائمة إعاقات يعانون
ككل المجتمع على بل المصاب على فقط ر

ّ
تؤث إن اإلعاقات ال

ما بسبب المصاب لعائلة اإلقــتــصــادي الــوضــع وبــاألخــص على
وطبابة مكلفة. عناية يتطلبه من

واالنزالق: والتعثر السقوط حوادث
شيوعًا المنزلية الـــحـــوادث أكــثــر مــن الــســقــوط  حــــوادث  تعتبر 
المنزل، من حـــوادث العظمى الغالبية الــحــوادث  وتشكل هــذه
الــحــوادث أهــم احـــدى كونها حيث مــن ويــأتــي ترتيبها الــثــانــي
وبالتالي لحماية الــطــرق. حــوادث بعد األطــفــال المؤدية لموت

اآلتية: الوقائية التدابير إتباع يجب أطفالنا

والنوافذ: السقوط عن الشرفات من الوقاية
الشرفات. إلى المؤدية إغالق األبواب يجب -١

السالمة شروط مع تتفق مناسبة وموانع حواجز وضع يجب -٢
النوافذ والشرفات. على

قريبة والطاوالت الكراسي وخاصة وضع األثاث تجنب يجب -٣
منها. األطفال سقوط نتفادى كي والشرفات النوافذ من

االنزالق في الحمام: من الوقاية
الطفل عليه ينزلق أن بالماء خطر إذيمكن المبتل الحمام بالط ان

مميتة. حوادث إلى االنزالق هذا يؤدي ما وكثيرًا البالغ، أو
اآلتية: اإلرشادات اتبع لذلك

أو الــمــطــاط  ١- يــجــب  فـــرش أرض الــحــمــام بغطاء مصنوع مــن
السائل والــصــابــون  المساحيق بــقــايــا مــن  ــص

ّ
والــتــخــل الفينيل 

أثناء اإلستحمام. (الشامبو) المستعمل

عــنــد مــــن الـــمـــطـــاط  ٢- يـــجـــب  تــــزويــــد قـــــاع الـــبـــانـــيـــو بـــبـــســـاط
االستحمام.

غرفة الجلوس: في التعثر الوقاية من
األشياء من وغيرها التلفاز الكتب، رفوف أن التأكدمن يجب -١

ها. جرّ الطفل يستطيع ال حتى جيدًا تة مثبّ الثقيلة،
في ال يوضع بحيث األثـــاث بطريقة جــيــدة، ٢-  ترتيب قطع
منها. الزائد عن واالستغناء الطفل، حركة مجال في أو الممرات

يخرج األكل، أو أن كرسي في يقف طفلك تدع أن ال يجب -٣
بمفرده. منها

النوم: غرفة في السقوط من الوقاية
في الــطــفــل كـــان كلما ومــقــفــالً مرتفعًا ١-  ابـــق جــانــب الــســريــر

داخله.
عليها، الطفل اليقف حتى السرير داخل األلعاب ترك اليجب -٢

السرير. من للخروج يستعملها للوقوف عليها قد الطفل ان إذ
بإحكام، وليس مشدودة السرير براغي أن من يجب التأكد -٣

ضائعة. براغي أية هناك
والــلــوحــات والــزيــنــة الــنــوافــذ، عــن ٤- يجب إبــقــاء الــســريــر بعيدًا
التي والمفروشات التدفئة، وتجهيزات الحيطان، على المعلقة
يمكن التي األشياء من الستائر، وغيرها وحبال يمكن تسلقها،

∆ الطفل سالمة تهدد أن
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خطيرة. لحوادث ض األطفال األطفال يعرّ مراقبة إهمال

قرب الشرفات. والكراسي وضع المراجيح تجنب



مدى على كبيرًا داخل المركبة اعتمادًا الطفل تعتمد سالمة
األطفال لنقل الخاصة وإدراكهم لمعايير السالمة األهل وعي
ما وفي المعايير. بهذه العملي التزامهم ومدى المركبات في

المركبات: داخل األطفال لحماية األمان وسائل يأتي

األمان: كرسي
التعرض من الطفل لحماية أساسية وسيلة األمــان كرسي
تختلف أنواع أربعة وهي السيارة، في انتقاله أثناء خطر ألي
الراحة تأمين  شأنها من كما وحجمه. الطفل باختالف عمر
ركــوب خـــالل الــخــالبــة للطفل والــتــمــتــع بــالــمــنــاظــر الــخــارجــيــة

السيارة.

كــرســي هـــو إن كـــرســـي األمـــــان
الطفل في لجلوس خاص إلزامي
التجهيزات من ويعتبر السيارة،

كــمــا اآلمــــنــــة والـــمـــريـــحـــة لـــلـــطـــفـــل
شــأنــهــا مـــن يــحــتــوي أحـــزمـــة خـــاصـــة،

في ضرر ألي التعرض من الطفل حماية
مرور.. حادث حصول حال

اإلنتقال وأثناء والدته منذ السيارة في الطفل حماية تبدأ
المنزل. إلى والدته مع المستشفى من به

ألنه للسيارة الخلفي المقعد في األمان كرسي يجب تثبيت
األكثر أمانًا. المكان

السيارة: لمؤخرة المواجه األمان كرسي
األول عــامــه بــلــوغــه حــتــى الــطــفــل مــنــذ والدة 
بشكل الجلوس الطفل يستطيع حتى أو تقريبًا
األطــفــال كــرســي اســتــخــدام مــالئــم بــمــفــرده، يــجــب
الــكــرســي وضـــع يــجــب أي الــمــواجــه لــمــؤخــرة الـــســـيـــارة،
ويجب السيارة. لمؤخرة مواجه  الطفل  وجه يكون بطريقة
صحيح ومتين بشكل مــوضــوع األمـــان حـــزام  الــتــأكــد مــن أن

الكرسي. حول
األمـــان اســتــبــدال كــرســي كــمــا إن الـــيـــازا تــؤكــد عــلــى وجـــوب
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األمان كرسي

األساسية الوسيلة
الطفل لحماية
السيارة في

الحوادث  من المرور حوادث  تعتبر
إذ التي تؤدي إلى وفاة األطفال، الخطرة
حوالى مئة اللبنانية الطرق يسقط على
على العمل ضرورة هنا من طفل سنويًا،
حوادث األطفال من حماية وسائل نشر
المرور.
الطفل لحماية وسيلة األمان كرسي
أنواع، لكل وهي أربعة داخل السيارة،
بها. خاص كرسي عمرية، فئة
المرور حوادث من الناتجة اإلصابات إن
إنخفاض حالة في مة، المتقدّ الدول في
حزام استعمال إلى عائد وهذا دائم
باألطفال الخاصة األمان األمان، وكرسي
دة، المشدّ بالقوانين اإللتزام وكذلك
هذه المرور. كل سيما إشارات ال
تأمين على ساعدت وغيرها األسباب
ضهم تعرّ دون والحؤول األطفال سالمة
الموت. حتى أو لإلصابات

األمان. كرسي إستعمال ضرورة ▼
تثبيت يجب

األمان  كرسي
الخلفي المقعد في

ألنه المكان للسيارة
أمانًا األكثر

org.

منى خوري عقل
 رئيسة يازا لبنان
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يتخطى  عندما  األمـــام  إلــى  الموجه  الكرسي  إلــى  السيارة  لمؤخرة  المواجه 
ال  إنــه  إذ  الطفل  رأس  الهدف هو حماية  الكرسي، ألن  الطفل حافة  رأس 
خطر على قدميه في بقائهم خارج الكرسي. باإلضافة إلى إنه يمكن حملها 

إلى خارج السيارة.

كرسي األمان الموجه إلى األمام:
أن  يجب  تقريبًا،  ســنــوات  األربـــع  حتى  األول  عــامــه  الطفل  يتخطى  عندما 
ه إلى األمام، كما يجب التأكد إنه  يتم إستخدام كرسي أمان الطفل الموجّ
يجب  إنه  إلى  باإلضافة  بمفرده.  بشكل سليم  الجلوس  الطفل  باستطاعة 

تثبيت كرسي األمان بحزام أمان السيارة بشكل صحيح.

الكرسي الداعم:
الطفل  عمر  يكون  عندما  الــداعــم  الكرسي  ستعمل  يُ الثالثة،  المرحلة  في 
السيارة أيضًا  أمــان  أعــوام تقريبًا، كما يجب وضع حــزام  أربعة وثمانية  بين 
الداعم  الكرسي  اختيار  يجب  إنــه  إلــى  باإلضافة  مكانه.  في  الطفل  لتثبيت 

الذي يتناسب بشكل صحيح مع سيارتك.
يستمر الطفل في استخدامها حتى يتخطى رأسه مسند الكرسي، حينها 
يجب البدء في استخدام النوع األخير من كرسي األمان وهي الوسادة حيث 
أمان  الغاية منها رفعه لكي يستطيع استخدام حزام  الطفل،  توضع تحت 

السيارة بشكل جيد.
يشار إلى إنه يجب حماية األطفال بوضع كرسي األمــان في المقعد الخلفي 

السماح  إنــه ال يجب  الــهــواء، كما  عــن كيس  بعيدًا  للسيارة، 
بلوغهم  األمــامــي حتى  المقعد  فــي  الجلوس  لألطفال 

سن الثانية عشر.
كما تؤكد مؤسسة األبحاث العلمية S.R.F. إنه 

لــحــمــايــة الــطــفــل يــجــب وضـــع الــكــرســي فقط 
الخطأ  فمن  السيارة.  لمؤخرة  مواجه  بشكل 
اإلعــتــقــاد أنـــه يــجــب تــغــيــيــر وجــهــة جــلــوس 
الــطــفــل تــحــت عــامــه األول بــعــكــس مــؤخــرة 
الــســيــارة. لـــذا  مــن األفــضــل أن يجلس في 
المقعد الخلفي مرافق قرب الطفل على أن ال 
يتم تغيير وضعية جلوس الطفل. وفي حال 

تعذر وجود مرافق هناك مرآة خاصة توضع في 
خلف السيارة لتسهل مراقبة الطفل..

حزام األمان :
حـــزام األمـــان هــو جــهــاز بــالــغ األهــمــيــة تـــزود بــه كــل الــمــركــبــات. الــهــدف منه 
التخفيف من وطأة اإلصطدام عن جسم الراكب عند حصول الحادث ويكون 

عمله مكمالً لعمل "كيس الهواء".
كرسي  استعمال  مــن  انتهائه  بعد  ولطفلك  لــك  األمـــان  حـــزام  استعملي   -
الحماية  لكما  يؤمن  أن  من شأنه  ذلــك  ألن  السيارة،  ركوبكما  أثناء  األمــان 

بنسبة ٧٥٪ من خطر اإلصابة بضرر عند حصول الحادث.
تي وبشكل آمن حزام األمان حول منطقة الكتف والورك. - ثبّ

مي الطفل أن يضع حزام األمان وذلك باستعمالك الدائم له.
ّ
- عل

التنقل في  أثــنــاء  وفــاتــه  أو  الطفل  لها  قــد يتعرض  إصــابــة  أي  إن  وأخــيــرًا، 
فال  لحماية طفلك،  السالمة  إرشــادات  باتباع  منها  الوقاية  يمكن  السيارة، 

تخاطر أبدًا ألن سالمة الطفل فوق كل اعتبار ∆

▼

▼

 يجب التأكد من أن 
حزام األمان موضوع 

بشكل صحيح ومتين 
حول الكرسي

المرآة الخاصة بمراقبة األطفال في السيارة.

بدون تعليق.

كرسي أمان مخصص ألطفال ما 
دون السنة.

ما فوق الثالث سنوات.من العام األول حتى ثالث سنوات.

الطريقة الصحيحة لوضع األطفال في السيارة. حافظوا على حياة أطفالكم.
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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، ط ٢

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، ط٤

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

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا
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محاضرات لليازا  في معهد رتباء الجيش اللبناني

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم - عضو هيئة ادارية يازا لبنان

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

عادل متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة

إخراج
 عبر  حامد

القائم  التعاون  الــدولــة وخاصة  الــيــازا مع سائر مؤسسات  إطــار تعاون  في 
اللبناني منذ عدة سنوات، قام السيد هاني  بينها وبين مؤسسة الجيش 
قبيسي مدير برنامج يازا لتحسين السائق بإلقاء أربع محاضرات تثقيفية 
على عناصر من الجيش حول السالمة المرورية في معهد التعليم، مدرسة 
الرتباء، ثكنة محمد مكي في بعلبك، وقد توزعت على يومي األربعاء والجمعة 

في ٢٧ و ٢٩ من شهر حزيران (يونيو) الفائت.
ورتيب  بين ضابط  ما  حوالى خمسمئة عسكري  المشاركين  مجموع  وبلغ 
اليازا تمحورت حول  إنتاج  إعالمية عديدة من  عــرض ومضات  حيث جــرى 
المواضيع المطروحة. وتم توزيع حوالى ثالثة آالف منشور وأكثر من ألفي 

نشرة يازا على المشاركين في هذه المحاضرات.    

إرشادات لعبور الطريق
مع غياب جسور المشاة، يعتبر اقتحام المشاة لخط سير المركبات خيارهم األوحد إلجتياز الطريق إلى 
أن  وبما  الرئيسية.  الطرق  على  سيما  ال  للدهس  تعرضهم  خطر  من  ذلــك  يحمل  ما  مع  المقابلة  الجهة 
حوادث صدم المشاة تكون عادة قاتلة لهم وتحصل بكثرة نتيجة عدم صبرهم ونتيجة عدم تحلي الكثير 
من السائقين بالذوق واألخالق واحترام القانون، تنصح "اليازا" المواطنين ب"عدم التسرع والعدول عن 
بالمئة من أن هذا  التأكد مئة  الخطر، والعبور فقط بعد  العبور في حال كان لديهم أدنى شك بوجود 

العبور سيتم بأمان".
المواطنين  مــن  راجــيــة  الــشــأن،  فــي هــذا  الــســالمــة  قــواعــد   S.R.F العلمية األبــحــاث  كما وضــعــت مؤسسة 

تطبيقها حفاظًا على حياتهم. هذه القواعد هي اآلتية:

• ممنوع على األطفال عبور الطريق بمفردهم إال برفقة أحد الراشدين، وذلك حتى بلوغهم الحادية عشر 
من عمرهم. كما يجب عدم السماح لهم باللعب بجانب الطريق.

اإلشــارة  ة  إضــاء انتظار  عليهم  يجب  كما  لهم،  أمانًا  األكثر  المشاة هي  لعبور  المخصصة  الممرات  إن   •
الخضراء الخاصة بالمشاة قبل العبور.

• إذا كان الطريق غير مخصص للمشاة، فيجب عدم العبور إال بعد أن يخف اإلزدحام، وانتظار إشارة من 
السائق بالعبور واإلنتباه إلى وجود المركبات العابرة وأن سائقيها يعون ما يجري.

• قبل العبور، يجب اإللتفات يسارًا أوالً ألن حركة السير من اليسار هي أقرب، ثم النظر يمينًا ثم يسارًا 
وعدم  أوالً  يمينًا  النظر  يجب  الطريق،  عبور  منتصف  نقطة  إلــى  الوصول  وعند  العبور،  قبل  أخــرى  مــرة 

التراجع للوراء والتأكد من عدم إقتراب المركبات قبل إنهاء المهمة بأمان.
• يجب عدم  العبور جريًا بل بتأنٍ إذ يجب اإلنتباه إلى حركة السير.

ر الكلمات اآلتية: النظر، السمع والتفكير.
ُّ
• قبل العبور، يجب دائمًا تذك

أ -   يجب النظر في كل اإلتجاهات، لإلنتباه إلى اقتراب أية مركبة.
دًا، إن حاسة السمع هي السبيل الوحيد لمعرفة اقتراب مركبة ما، خاصة في الليل حيث  ب- السمع جيّ

تصعب الرؤية في ظل غياب اإلنارة الالزمة للطرق. 
ج - التفكير جيدًا قبل عبور الطريق، "هل هذا هو الطريق اآلمن للعبور؟"

كامل إبراهيم
 عضو هيئة إدارية - يازا  لبنان

٦٧ عامًا قيادة بدون رخصة 

أدهش سائق هولندي عمره ٨٤ سنة الشرطة عندما اعترف ليس فقط بأن 
سيارته غير مؤمن عليها، بل إنه يقود السيارات أيضًا بدون رخصة منذ ٦٧ عامًا.
وأفادت وسائل إعالم هولندية أن الرجل لم يضبط طوال تلك الفترة كما 
السرعة ولــم يكن طرفًا في حادث  أنــه لم تصدر بحقه أي مخالفة لتجاوز 
سير. وأشارت إلى أن الرجل وعد الشرطة بأن يتخلى عن سيارته التي لم 

تخضع لفحص فني قط. (رويترز)

إنتبه مشاة.ممنوع مرور المشاة.إنتبه أوالد أو مدرسة.

نهاية طريق للمشاة.طريق للمشاة والدراجات فقط.طريق للمشاة.

ممر للمشاة تحت الطريق.ممر للمشاة فوق الطريق.ممر عبور منحدر للمشاة.

إشارات خاصة باملشاة

٦٧ عامًا قيادة بدون رخصة 



.org

 ♺٧


٥ تموز ٢٠٠٧ الخميس

 S W E R O A D تقرير ملخص تنشر  اليازا
لبنان" في المرورية "السالمة كتاب  في

البرنامج المعلوماتي عن
إلحصاء حوادث السير
لبنان في

حوادث إلحصاء المعلوماتي البرنامج منها يعاني التي الرئيسية المشاكل سويرود حددت

عدم من ناهيك التدوين، في الحديثة البرامج استخدام عدم عن والناتجة لبنان في السير

الخطيرة المشكلة الى باإلضافة ،١٩٩٦ عام قبل السير حوادث حول المعلومات تسجيل

السير. حوادث عن اإلفادة في النقص في الكامنة

المتخصصة السويدية "سويرود" مؤسسة نظمت
٢٠٠٤، دراســة الــعــام فــي فــي لبنان الــتــي عملت
بــإشــراف السير حـــوادث مشكلة  لمعالجة  ة  علميّ
والنقل وزارة األشغال العامة

الــبــرنــامــج يــعــانــيــهــا الـــتـــي تـــم تــحــديــد الــمــشــاكــل الــرئــيــســيــة
الشكل على لبنان  فــي السير حـــوادث إلحــصــاء المعلوماتي

اآلتي:

خاصة بالسالمة وحديثة شاملة بيانات وجود قاعدة عدم •
الطرق. على

الضرورية المعلومات كافة تتضمن إحصاءات وجود عدم •
الـــســـيـــر، الـــمـــركـــبـــات حـــــول الــــــحــــــوادث، الـــضـــحـــايـــا، الـــــطـــــرق،

والسائقين.
واإلصابات. الوفيات عن في اإلفادة النقص •

يشمل الذي السير لوفيات الدولي التعريف تطبيق عدم •
الحادث. وقوع من يومًا ٣٠ خالل تقع التي الوفيات

الطفيفة واإلصــابــات البالغة اإلصــابــات بين الفصل عــدم  •
واحدة. كمجموعة تعالج حيث

والمعطيات المعنية الهيئات بين الــتــعــاون فــي النقص  •
وشركات التأمين. المستشفيات في المحدودة المتوافرة

للحوادث. المحدود التحليل •
يقطعها التي الكيلومترات عدد حول معطيات وجود عدم •

األشخاص.
والخاصة بالحوادث المستعملة البيانات تطوير قاعدة عدم •
هذه استدامة صعيد على مشكلة يخلق المؤسسات، ضمن

البيانات.
المعلومات  نظام وظائف على البيانات قاعدة اعتماد عــدم  

.(GIS) الشامل

لبنان فــي السير حـــوادث حــول المعلومات يبدأ تسجيل  لــم 
كان ،٢٠٠٣ عــام وقبل   .١٩٩٦ عــام فــي  إال منظمة بطريقة
بصورة (MS Excel) إيكسيل مايكروسوفت برنامج يستعمل
توفير البرنامج هــذا باستطاعة يكن لــم أنــه إال يــدويــة شبه 
ومــن الـــحـــوادث. حـــول األســاســيــة ســـوى أبــســط اإلحـــصـــاءات
األشغال وزارة في (PIU) البرامج" تنفيذ "وحــدة رت ثم طــوّ
يتصف السير خاص بحوادث نظام معلوماتية والنقل العامة

البيانات. قاعدة على وبتركيزه أكبر بشمولية

استمارة على المتغيرات مــن أكــبــر عــن عــدد وبـــدأت اإلفـــادة
زاد مما البيانات، قاعدة في لتضمينها المعدلة السير حوادث
"وحدة نظام إن الطرق. على السالمة منفعتها في تحليل من
فــي سبيل األمـــام إلــى  كبيرة خطوة الــبــرامــج" يشكل تنفيذ 
وإنه السير  بحوادث خاص مستدام معلوماتية نظام تطوير 
هذه مع العمل خبرة في لبنان يكتسب األهمية أن لفي غاية
يوجد ال إذ بعد لم ينته النظام هذا العمل على ولكن األنظمة.
المعيارية التقارير من محدود عدد سوى التطبيق صعيد على
الوطنية الخاصة البيانات قاعدة مع دمج من ليس هنالك كما
نظام وظــائــف إلـــى أيــضــًا يفتقر بــالــطــرق. ومـــا يـــزال الــنــظــام
االستشاري المساند الفريق أن غير (GIS) الشامل المعلومات
بالعمل مستمر والنقل العامة األشغال وزارة في (MSC-PW)

تطويره. على

بــالــقــدرة تتمتع ال الــبــرامــج" تنفيذ  "وحــــدة  أن  المعتقد  مــن 
المدى على النظام  استمرارية لضمان الكافية المؤسساتية 
يتطلب السير قوي لحوادث نظام معلوماتي فتطوير الطويل،
لذلك كبيرة. مالية وموارد البرمجة من وسنوات ضخمًا مجهودًا
يعمل المعلومات بتكنولوجيا خاص مستدام قسم خلق يجب

من الكفاءة. عالية بدرجة يتمتع فريق متخصص فيه
 

المفتوحة السوق من أنظمة شراء البلدان من العديد يفضل
ضمن معلوماتية برامج  تطوير على  الموارد إنفاق  عن عوضًا
المعلوماتية إيجابيًا لنظام تقييمًا لبنان وقدأجرى المؤسسات.
األبحاث مختبر نشره الذي (MAAP) السير بحوادث الخاص
في (Transport Research Laboratory) النقل حــول
ويوجد بــلــدان عــدة  فــي مستعمل الــنــظــام هــذا إن  بريطانيا. 
بشراء المباشرة "الــزبــون" ننصح  فنحن لذا عربية منه نسخة

  .MAAP برنامج وتركيب
السالمة على بموضوع األطــراف مهتمين من العديد أن وبما 
من لذلك الطرق، على  الحوادث بإحصاءات وبالتالي  الطرق،
كما البداية. منذ  النظام تطبيق عملية في إشراكهم  المهم
لمناقشة بالمشروع  خــاصــة أو مرجعية مجموعة خلق يــجــدر 

بالتطبيق. المتعلقة المسائل
تحليل مع يتالءم بما تعدل  أن  الحوادث فيجب  استمارة أما
الحوادث جمعها حول يحدد المعلومات التي يجب للحاجات
الضرورية والموارد السير شرطة قدرات االعتبار األخذ في مع

مالية وغيرها. من
الذي السير لوفيات الدولي التعريف تطبيق أيضًا يجب كما
فصل  إلى باإلضافة الحادث، وقوع بعد يومًا ٣٠ فترة يشمل

الطفيفة عن اإلصابات البالغة. اإلصابات

النقص يشكلها معالجة المشكلة الخطيرة التي يجب وأخيرًا
مع أكبر الــتــعــاون بشكل خــالل مــن فــي اإلفـــادة عــن الــحــوادث

والجيش. المدني والدفاع والمستشفيات الصليب األحمر

بالمئة. ٤٤ الباسيفيكي: اآلسيوي اإلقليم
بالمئة. ١٣ الكاريبي: ومنطقة الوسطى \ الالتينية أميركا

بالمئة. ٦ إفريقيا: \شمال األوسط الشرق
بالمئة. ١٤ : التي تعج بالمركبات البلدان

بالمئة. ١١ الصحراء: جنوب إفريقيا-
بالمئة. ١٢ الشرقية: \ الوسطى أوروبا

السير حوادث ضحايا تقدير
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