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ان تجمع الــشــبــاب للتوعية االجــتــمــاعــيــة  - الـــيـــازا  الــذي 
تأسس في العام ١٩٩٤ يهدي العدد الرابع عشر من نشرة 
الحوادث وخاصة  الى جميع ضحايا  العامة  اليازا للسالمة 
الى الفقيد محسن محمد ضاهر الذي قضى بحادث سير 
مفجع  بتاريخ ١٥ كانون الثاني ٢٠٠٧ في منطقة شتورا.  
كما نتمنى التوفيق والسالمة لعائلة الفقيد ودوام تعاونها 

مع مجموعة اليازا للسالمة العامة. 

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الفقيد محسن محمد ضاهر (١٩٥٤-٢٠٠٧)

فــي ذكــرى مــرور ثــالث ســنــوات على وفــاة الشابة زينة حــوش إثر 
اليازا المزيد من  ع بتاريخ ٢١ تموز ٢٠٠٤، تأمل  حــادث سير مــروّ
من  الوقاية  فــي  الناشطة  حــوش  زينة  لمؤسسة  والتقدم  النجاح 

حوادث السير في لبنان. 

حوادث الشك 
أو القفز 

من األماكن املرتفعة

حوادث الشك 
أو القفز 

من األماكن املرتفعة

كيف تتصرف 
عند وقوع 

حادث سير؟    
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الشواطىء على س هــوايــة تــمــارَ أو "الــشــك" مرتفع مــكــان مــن ريــاضــة القفز إلــى الــمــاء
معرفتهم أو ألخطارها، الهواية هذه ممارسي إدراك لعدم ونتيجة أخيرًا، اللبنانية بكثرة
بالصخور أو إلمكان اصطدام أجسامهم للخطر حياتهم يعرضون إياها، وتجاهلهم بها
تتعاظم مشكلة على بل نادرة، حاالت على هنا نتكلم ال أننا المؤسف البحر! من بقعر
مؤسسة بحسب الغرق، بعد البحرية بالحوادث للموت الرئيسية المسببات من لتصبح

..!SRF العلمية األبحاث
البحري  الــكــورنــيــش ١٤ و ٢٢ ســنــة يــقــفــزون عــلــى  بــيــن معظمهم شــبــاب ومــراهــقــون
إرتفاع من بـ"الشك" أسلوبهم يستعرضون السباحة، لباس من إال العارية بأجسادهم
مشهد  بل تشويقيًا فيلمًا ليس هذا المترين. عمقها يتجاوز ال مياه إلى أمتار ٦ حوالى
صيدا في أو بيروت في المريسة عين منطقة في البحري الكورنيش يقصد من كل يراه

المرتفعة من األماكن أو القفز "الشك" حوادث
الماء من أقرب الهواية: الموت هذه ممارسو

اإلحصاءات إن حيث للخطر، حياتهم معرضين المرتفعة، األماكن من "الشك" أو القفز رياضة لممارسة البحر إلى بالتوجه الرياضات المائية يبدأ هواة الصيف، فصل بدء مع
مواطن  من القافز على الخطر يكمن األحيان. في أكثر قاتلة الحوادث هذه أن المؤسف ومن "الشك"، تقريبًا نتيجة نصفهم في لبنان سنويًا بحريًا حادثًا ١٥٠ وقوع سجلت
لذلك بسالم. األولى اجتياز بعد التالية للقفزة تحضيرًا الصعود مكان طبيعة ثم ومن ، ضحلة إجماالً مياه القفز في وثانيًا عليه للقفز، يقف الذي المكان طبيعة أوالً مختلفة:
المسؤولين على وتحض على حياتهم، السالمة العامة حفاظًا أدنى شروط إلى تفتقر والتي الخطرة األماكن في الهواية هذه ممارسة عن التوقف المواطنين على «اليازا» تتمنى

العالمية. لمواصفات السالمة وفقًا آمنة أماكن إنشاء

مرتفعة. من أماكن القفز نتيجة سنويًا يسقطون الضحايا عشرات



Road Emergency Services

 زياد حلبي
لبنان يازا
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األسبوع! نهاية عطلة في لبنان في الساحلية المناطق معظم وفي

حيث بها، تمارس التي والمكان باألسلوب بل ذاتها بحد بالرياضة يكمن ال إن الخطر
على الحاجز الحديدي أو للمشاة المخصص الكورنيش على هؤالء الشباب يقفون إن
القفز بحوالى مكان عن الضحلة والبعيدة المياه ويقفزون إلى المشاة لحماية الموضوع 
في يسقط ال القفز، ثباته قبل عدم أو انزالقه حال في المغامر إن أي األمام إلى المترين
بوصول الخطر ينتهي وال المسلح. الباطون من المصنوع الموج كاسر على الماء إنما
منه انطلق المكان الذي إلى  صعوده معه أثناء يستمر الماء، وإنما في  سالمًا الشاب
أي للصعود، مخصص غير منه يصعد الذي المكان إن حيث الثانية للقفزة ليتحضر
جمعية حاولت وعبثًا أيضًا. صعودهم أثناء السقوط لخطر ثانية معرضون الشباب إن
إن إال والمراهقين، الشباب هــؤالء مع للتكلم البحرية اللجنة من أعضاء إيفاد "الــيــازا"

واحدة". مرة يموت إال ال اإلنسان موتة، "كلها كان: الحاالت معظم في جوابهم
عندها كان تمت؟ ولم الهواية هذه نتيجة مقعدًا إذا أصبحت تفعل ماذا سؤالنا: وعند

حصلنا عليه. الذي الجواب الصمت هو

على يقف القافز كان إذا مترين يكون عمق المياه أن يجب أنه علميًا، به المسلم من
كحد  عمق المياه ٥ أمتار يكون أن ٦ أمتار، فيجب ارتفاع من أما الماء، سطح مستوى
يقع القافز انزلق إذا بحيث مباشرة فوق الماء القفز منصة تكون أن يجب وأيضًا أدنى،
الرأس أن اصطدام شواطئنا، علمًا على الحال هي كما جسم صلب على وليس الماء في
رباعيًا، هذا شلالً مسببًا الفقري العمود من العلوي الجزء كسر إلى يؤدي البحر قد بقعر

والدماغ. للرأس حدوثه الممكن الضرر عن عدا

"LASIP" الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية والجمعية " "اليازا توصيات

ممارسة  من األفراد هؤالء بمنع من البلدية المعنية أو الداخلية وزارة من قرار إصدار •
. يمنعها ولم ممارسات هكذا يلحظ لم القانون أن بما الخطرة، الهواية هذه

من الرياضة هذه لممارسة آمن وتهيئته إيجاد مكان المعنية البلديات من الطلب •
السالمة العالمية. لمواصفات بأمان وفقًا المواطنين قبل

والتأكد  به، للسباحة أوالدهم المكان الذي يذهب إليه بمعرفة من األهالي التشدد •
عن بعيدًا لبق وذلك بأسلوب ألخطارها شرحهم بعد الهواية لهذه ممارستهم عدم من

والنهي! األمر أسلوب

هــؤالء  ومــنــع الــهــوايــة هــذه ــمــارس فيها
ُ
ت الــتــي • فــرض رقــابــة مستمرة على المناطق

وضع الذي الشائك الشريط Hن خصوصًا عشوائي، بشكل ممارستها من المراهقين
عين فــي بــيــروت بلدية تجربة بعد منه الــمــرجــوة النتائج يعط لــم فــي بعض األحــيــان 
بين ومن المكان نفس من القفز في استمروا الهواية هذه ممارسي إن حيث المريسة

يخفضها! أن بدل الخطر نسبة زاد مما الشائك الشريط

في حال  لحماية رأســه الماء إلى الوصول قبل رأســه أمــام يمد يديه أن • على القافز
عائمة. ضخور وجود

الرياضات أنـــواع تشجع كــل الــيــازا فــي الــحــوادث البحرية مــن وأخــيــرًا إن لجنة الــوقــايــة
ممتعًا صيفًا وتتمنى للجميع العامة السالمة أصول مراعاة مع إنما البحرية، والهوايات

∆ آمنة.وآمنًا غير أماكن من الشباب صعود أثناء السقوط خطر

الخطر. بل ضاعف ممارسة هوايتهم من الشباب لم يمنع األسالك الشائكة وضع

هؤالء الشباب؟؟ يعاقب من

العالي. القفز نتيجة مواطن وفاة
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سير؟  عند وقوع حادث كيف تتصرف

سير حادث وقوع عند السليم التصرف أهمية
ردفعلك أن إلى نظرك "اليازا" تلفت سير، حادث شاهدت إذا
المصابين. ومصير مصيرك ران قديقرّ تصرفك وكيفية األول
أو الحماية أنــواع من نوع أي بتقديم ومساهمتك إن تبرعك
في مصلحتك ليصبّ صحيحًا تصرفًا أن يكونا يجب اإلسعاف
اآلخرين وســالمــة سالمتك  يعرض قــد ترتكبه خطأ أي وإن 
لم مــا لــذلــك، القانونية. لة  للمساء يعرضك والحــقــًا للخطر، 
المهمة بهذه القيام على وقدرتك كفاءتك من متأكدًا تكن
لغيرك من في المجال أن تفسح يجب عليك وجــه، أتم على
بحسب الضرورية المساعدة  تطلب وأن للقيام بها الملمين

الموجودة. الظروف

الحادث بموقع الوقوف اآلمن
اإلنــتــبــاه إلــى أن عليك الــســيــر، حـــادث إذا توقفت فــي مــوقــع

لذا: المشاكل، من المزيد يسبب ال هذا توقفك
لدى رؤيتك أي حادث. تدريجًا سرعتك من خفف •

التي المركبات تصدمك ال حتى مفاجئة بصورة ال تتوقف •
تتبعك.

أقصى وإلــى الــحــادث موقع من مسافة قريبة • توقف على
حركة السير. عن بعيدًا اليمين
ة. التحذيريّ اإلشارات ل

ّ
شغ •

ط أنوار مركبتك
ّ
اإلضاءة كافية، سل تكن لم وإذا الليل أثناء •

الحادث. على المنخفضة

الخطرة الحاالت في الحذر
مــكــان اآلخـــريـــن فـــي إن الــمــحــافــظــة عــلــى ســالمــتــك وســـالمـــة
الحادث من موقع تقترب األولويات. لذلك، ال من هو الحادث

حال: في
أو تسرب الــمــتــصــادمــة • كـــان هــنــاك حــريــق فــي الــمــركــبــات

غازات سامة. أو لسوائل بترولية
"تحذير مثل المركبات على إحدى تحذيرية وجود عالمات •

مشعة". خطرة أو مواد

الحادث لموقع الحماية تأمين أهمية
أن عليك  يجب الــحــادث، إلــى موقع  الواصلين أول إذا كنت
أثناء ســواء للمكان الــالزمــة  الحماية تأمين على فــورًا تعمل 

ًا. سوء الوضع يزداد ال لكي الليل أثناء أو النهار

أثناء النهار التصرف الصحيح
أن تتخذ يــجــب مــســاعــدة، أيـــة أثــنــاء الــنــهــار وقــبــل تــقــديــم

اآلتية: اإلحتياطات

تحول عقبات أيــة بــإزالــة وذلــك السير،  حركة تأمين   •
اإلسعاف. سيارات لوصول وتسهيالً ذلك، دون

مسافة عــلــى الــمــبــكــر ــثــات األمــــان لــلــتــحــذيــر
ّ
• وضـــع مــثــل

مترًا  ٥٠ ومــســافــة  السريعة الــطــرق  فــي تقريبًا  متر   ١٠٠
أو المنعطفات ذات الطرق  على أمــا العادية. الطرق في 
وقبل المنعطف بداية توضع قبل أن فيجب المرتفعات،
هذه ان األمر في والمبكي المضحك ومن ع.

َ
قمة المرتف

لبنان فــي الــمــركــبــات لبيع كــإشــارة تستعمل المثلثات 
حــادث بــوجــود للتحذير كــإشــارة  استخدامها عن  عوضًا 

قريب.
التجمهر من الناس  ومنع الحادث، إخالء مكان يجب •

المصابين. حول
معنية جهة أية أو (١١٢ (رقم الداخلي األمن قوى إبالغ •
المدني الدفاع أو (١٤٠ (رقم األحمر اللبناني كالصليب
بأسرع للحضور (١٧٥ (رقم اإلطفاء أو جهاز (١٢٥ (رقم

مجانًا. األرقام بهذه واإلتصال يمكن، ما
على حــادث سير مــروع حصول بعد إنــه ومــن المؤسف،
وفــاة  منه ٢٠٠٧ نتج ١٨- تــمــوز- فــي الــزلــقــا أوتــوســتــراد
بقواعد التصرف اإللتزام لعدم ونتيجة ثالث، وجرح شابين
أخــرى ســيــارة الصحيح بــعــد وقـــوع الـــحـــادث، اصــطــدمــت

الجرحى. مما أدى إلى سقوط عدد آخر من بالحادث

سير، حادث ما وخاصة حادث عندوقوع
وسائقين مشاة مانشاهدالمواطنين كثيرًا

للمشاهدة مكان الحادث في يتجمهرون
هذا يؤدي للمساعدة! وليس الفضولية

السائقين توقيف إلى باإلضافة التجمهر
إلى عشوائي بشكل الطريق على لمركباتهم
المصابين إرعاب وإلى جديدة حوادث وقوع
اليازا لذلك، تقدم عملية إسعافهم! وعرقلة

حول كيفية للمواطنين توصيات خاصة
وتشددعلى سير حادث وقوع أثناء التصرف

مباشرة أرقام الطوارئ واإلتصال حفظ ضرورة
والدفاع المدني اللبناني األحمر بالصليب

المصابين. لنجدة

ع. مروّ سير حادث

منى خوري عقل
لبنان يازا  رئيسة
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التصرف الصحيح أثناء الليل
اإلحتياطات  خاذ 

ّ
إت أيــة مساعدة، فيجب  تقديم  وقبل  الليل  أثناء  ــا  أمّ

اآلتية:
 إتبع نفس اإلحتياطات التي أشير إليها أثناء النهار، مع اإلنتباه إلى 
ة إضاءة موقع الحادث بواسطة إحدى المركبات، كما يمكن تحذير  أهميّ
بالتلويح بمصابيح  أو  المركبة  التحذير في  العابرين بواسطة إشــارات 
بحال  مصابين  وجــود  حــال  في  منهم  المساعدة  وطلب  مضاءة  عادية 

الخطر الشديد ال تحتمل حالتهم التأجيل. 

تأمين سالمة اآلخرين
• إمنع التدخين نهائيًا في الموقع.

• إطلب من المتجمهرين الفضوليين إخالء موقع الحادث فورًا.
• إســـــال إذا كــــان بــيــنــهــم طــبــيــبــًا أو مــســعــفــًا لــلــمــســاعــدة فـــي إنــقــاذ 

المصابين.

التعامل مع المركبات المتورطة بالحادث
• أوقف تشغيل محرك المركبة المنكوبة.

اليد  فرامل  إذا كانت في منحدر وذلــك بشد  المركبة  إمنع تدحرج   •
بقوة.

• استخدم طفاية الحريق الموجودة في مركبتك، أو بطانية ، أو الرمال 
إلطفاء أي حريق إذا كان ذلك ال يهدد سالمتك الشخصية.

ماذا تفعل لو كنت طرفًا في الحادث
 وكنت في كامل وعيك؟

اك والهرب! • قف في مكان آمن قرب الحادث، إيّ
• يجب أن تتحلى بالهدوء ورباطة الجأش وعدم الخوف والتسرع خاصة 

عندما يكون هناك مصابين أو ضحايا!..
غ عن الحادث 

ّ
• اتصل بالطوارىء (الصليب األحمر والدفاع المدني) وبل

بدقة ذاكرًا المكان والزمان بالتحديد وعدد الجرحى أو الضحايا وعدد 
المركبات المتصادمة.

م ما تستطيع تقديمه من مساعدة للمصابين. • قدّ
• يــجــب عـــدم تــحــريــك الــمــصــاب إال إذا كــنــت خــضــعــت ســابــقــًا لـــدورة 
ة، ألن أي خطأ قد يضاعف اإلصابة، وإال إذا كان هناك ما  إسعافات أوليّ
يهدد حياته كحريق على وشك الحدوث أو تكون المركبة على وشك 

السقوط من مكان مرتفع.    
• شارك بعناية وحرص في نقل المصابين إلى أقرب مشفى. 

غ أقــرب مخفر للشرطة أو قــوى األمــن الداخلي إذا أصيب أو مات 
ّ
• بل
أحد.

الــحــادث وأســمــاء  المشتركة فــي  الــمــركــبــات  أو  المركبة  ــل رقــم  • ســجّ
سائقيها وأرقام إجازاتهم للقيادة وعناوينهم.

• أبـــرز رخــصــة قــيــادتــك للسائق اآلخـــر إذا طلب منك ذلـــك، وأتـــح له 
الفرصة لتسجيل رقمها وتاريخها ومصدرها ∆ 

ترقبوا األربعاء في األول 
من آب العدد الخامس من نشرة 
 YASA.org اليازا  باللغة اإلنكليزية
المتخصصة بالسالمة العامة، مع 
.The Daily Star صحيفة

إخراج المصابين من السيارة.

إبعاد المتطفلين عن السيارة.

تجمهر  المواطنين حول الحادث يعوق عملية اإلسعاف.

عدم اإلرتباك أثناء الحادث واإلتصال فورًا بأرقام الطوارئ.
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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
٢ ط عقل، بناية روكز، مار 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
+ ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ هاتف:

المتحدة – االمارات العربية دبي ١٢٣٦١٤ البريدي: العنوان

:(SRF) العلمية األبحاث مؤسسة
ط٤ الطبي، الملك يسوع مركز العام، الطريق مصبح، ذوق لبنان،

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

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في المعلومات الواردة ان
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الوطني  المؤتمر mtc touch في مدير عام األستاذمحمدشبيب كلمة
األونسكو: قصر السير في حوادث للوقاية من السادس

للحملة  التحضيرية ل المراحِ
ِّ

كل في بأنها شاركت mtc touch رُ فتخِ
َ
ت

التي الشراكة بأهدافِ ها التزامِ استمرارَ دُ
ِّ
وتؤك الدفاعية للقيادة الوطنية

المعايير ونشر القيادة أهمية على المواطنين
ُ
توعية وهي باليازا، ها تْ عَ مَ جَ

الطرقات. على المتواجدين الدولية لسالمةِ
الخدمات  لتقديم ها طاقاتِ  mtc touch س ــكــرِّ

ُ
ت لويًا،

َ
خ الً

ِّ
مشغ ها

َ
كون

الهادفة ها أمااستراتيجيتُ االتصاالت، شتركيهاوتحسين قطاع األفضل لمُ
ها

ُّ
يحث الــذي االســاســي الــدافــع فهي اللبناني، المجتمع في الــى االنــخــراط

االنسانية واالجتماعية. القضايا عمِ دَ المؤاتية لِ الفرص عن للبحثِ باالستمرارِ
جهود على توحيدِ نشهدُ نحنُ ها سامية، وَ وإنسانية

ً
إجتماعية

ً
سالة رِ ها طياتِ  في

ُ
تحمل التي بهذه المبادرة ا نَّ آمَ

جهة أخرى. من والبلديات الداخلية ووزارة واليازا جهة، من المتحدة واألممِ الصحة العالمية منظمة
المؤسساتِ إهتمامَ كافةِ تلقى

ً
وطنية

ً
قضية المرورية السالمةِ  من

َ
نجعل بأن ناالمنشودة جميعًا غايتَ

َ
ق

ِّ
نحق أن أتمنى

. الجميعْ بها عنى يُ إجتماعية يومي مشترك ومسؤوليةٍ دٍ
هْ جُ الى ل وتتحوّ والخاصة العامة

على النشرة  المشرف العام
لبنان يازا رئيسة - عقل خوري منى

التنفيذي المدير
لبنان يازا ادارية هيئة إبراهيم - عضو كامل

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

مكاري جوزيف عجاقة، رانا متني، أنطوان الحاج، عادل

إخراج
عبر  حامد

اليازا تعاون تواصل

الداخلي قوى األمن مع

وقوى "اليازا" بين القائم للتعاون استمرارًا
في شؤون عدة منذسنوات األمن الداخلي
في اليازا السالمة المرورية، ألقى الناشط
متابعة لجنة (عــضــو بـــالن الــســيــد جـــوزف
على سير جديد) محاضرتين قانون وضع
الداخلي في معهد األمــن من قــوى أفــراد
(الـــوروار) في التدريب قسم قــوى األمــن،
تـــوزيـــع ٤٠٠  ١٦ تــــمــــوز٢٠٠٧ حــيــث تـــم
٨٠٠ نسخة  وأكــثــر مــن مــنــشــور تــقــريــبــًا،
جميع على العامة للسالمة يــازا نشرة من

المحاضرات. هذه في المشاركين

المملكة (من سعيدالقشقري العميدأمين من اليازا درع يتسلم شبيب
المرورية. للسالمة العربية المنظمة رئيس نائب السعودية) العربية

كلمته. إلقاء أثناء شبيب محمد mtc Touch مدير عام

إطالق  عبر تعاونهما واليازا يواصالن mtc Touch 

المقبل أيلول في الدفاعية للقيادة جديدة حملة

والتلفزيون اإلذاعة عبر اليازا برامج

سالمتك بالدني
سات  نــور وفضائية  Tele Lumière تلفزيون عبر أسبوعي برنامج
السابعة  حتى الساعة السادسة من الساعة خميس يوم Nour Sat كل

. مساءً

سير عجقة
جمعة وسبت، يــوم كــل لــبــنــان، بــرنــامــج إذاعـــي عبر اثــيــر إذاعـــة صــوت

. مساءًً السادسة والثلث الساعة

السليمة القيادة مبادئ تعليم  مشروع

جبيل بوسكو- دون دير في واإلجتماعي التربوي لإلنماء اللبنانية للجمعية

طفالً من مختلف  ثمانين من ألكثر ١٢ تموز ٢٠٠٧ في الخميس يوم المرورية عن السالمة "اليازا" محاضرة نظمت
تم جبيل، حيث بوسكو- دير دون في واإلجتماعي التربوي لإلنماء اللبنانية الجمعية جمعتهم اللبنانية المناطق
على التوجيهية المناشير وزعت ثم السير، حوادث إصابات جسامة تظهر التي اإلعالنية الومضات بعض عرض

الحاضرين.
جلوس أهمية على التركيز مع السليمة، تعليمهم القيادة وذلك بهدف صغيرة سيارات قاداألطفال بعدالمحاضرة،
الهوائية لسائقي الدراجات الواقية الخوذة إستعمال وأهمية األمــان حــزام ووضــع الخلفية، المقاعد في األطفال

السير. إشارات  إحترام على والنارية، وتشجيعهم

جبيل. بوسكو - دون دير المحاضرة.األطفال في بعد السير سالمة على يتدربون
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 S W E R O A D تقرير ملخص تنشر  اليازا
لبنان" في المرورية "السالمة كتاب  في

بقضية المتعلقة والقوانين للتشريعات  تحليالً  التقرير هــذا يتضمن
الحالي السير أن قانون ن تبيّ التحليل، هذا على أثر لبنان. في السير
التقرير يتطرأ أخــرى، جهة من كاملة. مراجعة العهد ويستدعي قديم
السكر بحالة والقيادة األمان حزام مثل المحددة المسائل أيضًا لبعض

العقوبات. ونظام العام والنقل

اآلتية: التوصيات التقرير ن تضمّ
مراجعة قانون السير وتحديثه. •

خاص: بوجه قانون السير من األقسام التالية تعديل •
نظام سحب الرخص. .١     

العقوبات. نظام .٢     
التكرار. حال في والعقوبة الغرامة تصاعدية .٣     
السكر. بحالة بالقيادة المتعلقة األحكام تحسين •

بحزام األمان. المتعلقة األحكام تحسين •
والبضائع. للركاب العام بالنقل المتعلقة والقوانين التشريعات مراجعة •

السير. شرطة عمل استراتيجية مراجعة •
وأسبابها. القوانين في التعديالت حول وواضح جيد المواطنين بشكل إعالم •

توصيات ملخص

الختامية سويرود

وقــد أتت الــطــرق،  على العامة السالمة لبنان وتأمين السير في وضــع إلصــالح الضرورية اإلجـــراءات حــددت ســويــرود

اآلتي: الشكل على الختامية التوصيات

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

العمل متغيرات طبيعة مع دائمًا يتكيف أن عليه أن متعهد الطرق ر اليازا
ّ
تذك

ودون تامة بحرفية الطارئة الحاالت لمعالجة  مستعدًا  يكون وأن وظــروفــه،
العامة. السالمة لضمان تقصير، أو تقاعص

التحذير إشــارات عدد يضاعف أن المتعهد على يجب األحيان، بعض ففي
كما يتوجب السير. ازدحام يحجبها اليسار جهة على إشارات حال وجود في
في بوضعها وذلــك اإلتــجــاه ثنائية طــرق على اإلشـــارات عــدد ضاعفة عليه مُ
تنظيمًا جري يُ أن أحيانًا عليه يتوجب وقد الطريق. معزولة في وسط منطقة
األعمال منطقة في المرور الطريق وكثافة حركة ضيق بسبب للسير موقتًا
من السائقين نظر يلفت المتمرس المتعهد إن األعــالم. حاملي كاستخدام
قبل مركباتهم أسطح على التحذير منارات أنوار تشغيل بضرورة الموقع ار زوّ
من خلفهم تضليل السائقين ب جنّ يُ ذلك ألن الموقع إلى الدخول إشارة إعطاء

الخطأ!.. طريق العمل المحظورة عن منطقة دخول
الدولية. السالمة معايير من هي الورشة صيانة أن الطرق ر متعهدي

ّ
تذك كما

الصيانة الالزمة على بإجراءات يقوم أن طريق ورشة كل متعهد على فيجب
طويلة، لمدة ستستمر األشغال ورشة كانت إذا دوري بشكل العمل موقع
األمور من العمل. محيط في المطلوب مستوى السالمة على للمحافظة وذلك
المخاريط، استعمال الــشــأن، هــذا  فــي بها يــقــوم أن للمتعهد يمكن  الــتــي 
كما وجيد. صحيح بشكل تة المثبَّ النظيفة اإلشارات، المصابيح، والحواجز
تثبيت وإعـــادة األفـــراد من خاليًا يكون عندما بانتظام  الموقع  د 

ُّ
تفق يجب 

الــحــاالت ومعالجة فــورًا منها التالف  واســتــبــدال  وتنظيفها اإلنـــذار وســائــل 
∆ تأخير من دون الطارئة

ورش الطرق لمتعهدي العامة السالمة في ة مهمّ نصائح

قبيسي  هاني
اليازا في تحسين السائق برنامج مدير

للسالمة يازا نشرة أعداد تضمنت
حتى الــســادس العدد  من العامة
كل نــهــار (الــصــادرة الثالث عشر
حتى ١٢ تموز  ٢٤ أيار من خميس
عــشــر اثـــنـــي مـــلـــخـــصـــات    (٢٠٠٧
مؤسسة عن  صادرًا تقنيًا تقريرًا
المتخصصة الــســويــديــة ســويــرود 
لمعالجة علمية دراسة أجرت التي
لبنان في السير حــوادث مشكلة
هبة بناء على مختلف جوانبها، من
لصالح السويد حكومة من مقدمة

والنقل. العامة األشغال وزارة
الــخــتــامــيــة إن جــمــيــع الــمــلــخــصــات
الــمــوقــع عــلــى لــســويــرود مـــوجـــودة
ويمكن باليازا الخاص اإللكتروني
التقرير من نسخات على الحصول
كتاب فــي أو الجمعية مكتب  مــن 

لبنان". في المرورية "السالمة



بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

Road Emergency Services

www.yasa.org

حـزام اآلمــان...  لســالمــتك
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