
 

 

 ،يس يوسفجامعة القدّ  رئيس سليم دّكاش اليسوعّي، بروفسورال كلمة
نيسان  91  في ISSA العالي لعلوم الضمان المعهد في  ALDA ة لحقوق الضمانة اللبنانيّ الجمعيّ ندوة 

 3192)أبريل( 
 " جديد للسير على الطرقات في لبنان ومفاعيل هذا القانون "قانون
 هوفلينشارع  – يس يوسفالقدّ  جامعة

 
 

 األعزّاء، أّيتها الصديقات العزيزات،أّيها األصدقاء 

مفاعيل هذا و  قات في لبنانالطر  للسير علىجديد  قانون" للتفكير في أن تكّرسوا هذا اليوم أردتم 
 أشكركم. اجر   وهلمّ ة التحتيّ  الخاّصة ببناهة و والماليّ  ةقتصاديّ واإل األمنّية التفكير في جوانبه"، وكذلك القانون

 يومفي  أرّحب بكمو في ما يختّص بهذا الموضوع،  غير المهنيّ  الشخص أنا ،الكلمة ونيألّنكم أعطيتم
 وبالتعاون مع شركات التأمين ةجمعيّ  على مبادرة من بناء  ، يس يوسفجامعة القدّ حرم  فيهذا  راتحاضالم

وفعل  ،فعل القيادة )يقود(:  أفعال ةثالث أو ثالث نقاط ندع لفترة وجيزة فأتوقّ  .التأمين علومل المعهد العالي
  .)يؤّمن( أو الضمان ( وفعل التأمينالوقاية )يقي

 

ليست  الطرق حال والمجازفة، فمن ناحية، محفوفة بالمخاطر طرقاتناعلى  إّن القيادة: القيادة . 9 
 أو ةصغير  ورشة إطالق يتمّ  يكفي أنف في السنوات األخيرة. القائمة لتحسينها الجهود على رغم، آمنة ادائم  
 الذي اللبنانيّ  اأيض   هناك. ميتةم  حوادث ب لكي تتسّبب هذه األعمال ق المعّبدةعلى الطر  أعمال  ب تطلّ ت ةكبير 

اهناك و ارته سيّ  في قيادة ويعتقد أّنه ينجز المآثر "شوماخر" أو "فانجيو" يخال نفسه  تعليماتأو  قانون أيض 
 الشروط. ةغير مستوفي فالقيادة الجّيدة تي تحترم نفسها.ال مع الدول بالمقارنةصارمة على اإلطالق غير 

 
 نحو الوجهةالناس  التي تهدف إلى توجيه العديد من العناصر لىإ الوقاية ستندت : الوقاية. 2 

من جهة و  ،من جهة على المدى الطويل لتحذيرا هذا أ منل يتجزّ  جزء   يه إّن تربية الشباب الصحيحة.
ا عن بعيد   تطبيق القانون في صارمة ومتشّددةأن تكون  منالمسؤولة السلطات  ما الذي يمنع ،ةثاني

من خالل  للسائق ضرورة الوقاية هي ؟ إلى الخير العاّم وغير الخاّص  المسؤولون أن يسعىو  "المحسوبّيات"



 

2 
 

ّية المعلوماتتكنولوجيا  واستخدام ،المضيئة منها أو غير المضيئة من جميع األنواع، إشارات المرور زيادة
 الطريق. انون السير علىقالمتثال ل على تهمساعدمو السائقين  لتحذيرالحديثة 

 
التسويق  أنواع لجميع امفتوح   اق  ضيّ  اشارع   عندنا الطريق تلقد أصبح:  ضمانالتأمين أو ال .3 

 لضمان اا حيوي  دور  تلعب  التأمينشركات  صحيح أنّ  ر.اضر واأل طراخالما يزيد من ممّ ، السوق ارتجّ و 
هو ولكن ما  أن تتأّكد أّن كّل شخص يحظى بالتأمين والضمان، هاواجبمن  ةالسلطات العامّ  أنّ و  السالمة

قواعد بالمتثال  على الوقاية والتثقيف لدعم حاسم لها دور التأمين شركات إنّ ألنفسنا أن نقول  هو ةأكثر أهميّ 
 يعتقد أرعن سائق بسببإنسان  ةحيابتّمت التضحية  إذا قسط التأمين هي قيمة ما الطريق.قانون السير على 

 ؟!  المؤمن مضمون بشكٍل كامل في شركة التأمين هألنّ  مسموح شيء كلّ  أنّ 

 

 .أشكركم جزيل الشكر
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