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حضرة رئيس هيئة التفتيش المركزي ّ

مؤسسة "رينو"  Renaultالسيّد أوليفر فاوست Oliver
مؤسسة "رينو للسالمة المرورّية" ومدير ّ
حضرة نائب رئيس ّ
،FAUST
سر المجلس الوطني للسالمة المرورّية البروفسور رمزي سالمه،
حضرة أمين ّ
ّ
للسيارات والسياحة  ATCLالشيخ فؤاد الخازن،
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الحكومية،
ظمات غير
السيدات والسادة رؤساء المن ّ
ّ
حضرات ّ
السيدات والسادة ّنواب رئيس الجامعة ،والعمداء ،والمدراء ،والمعّلمين ،والطالب،
حضرات ّ
األعزاء،
ّأيها األصدقاء
ّ

القديس يوسف في بيروت وشراكة
ّإنه لمن الواجب النابع من القلب اليوم ،ال بل ّإنه لمن دواعي الفخر بالنسبة
إلي ،وباسم جامعة ّ
ّ
جميعا في هذا الحفل أال وهو حفل :
القديس يوسف ،أن أرّحب بكم
مؤسسة "رينو"  - Renaultجامعة ّ
ً
ّ
الدفعة السادسة من طالب الماستر في إدارة السالمة المرورّية
 تخريج ُ -واطالق مركز األبحاث بهذا الشأن.

مهمتنا أال وهي إنقاذ حياة األشخاص .باإلضافة
ّ
أود أن ّ
أرحب بجميع شركائنا وأشكرهم ،هم الذين يساعدوننا على النجاح في ّ

يسرنا
قتصادية واإل
مؤسسة "رينو" ،شريكتنا العزيزة ،أشكر "الّلجنة اإل
ّ
ّ
جتماعية لغرب آسيا  -اإلسكوا ) "(ESCWAالتي ّ
إلى ّ
أتوجه بالشكر إلى سعادة الدكتور
ويشرفنا أن نكون قد وّقعنا معها "مذ ّكرة تفاهم" على التعاون في مجال السالمة المرورّية .كما ّ
ّ
كبير في هذه الشراكة.
دور ًا
يعرب بدر الذي لعب وال يزال ًا

لجمعية االتّحاد الدولي للسيارات " "FIAكما أشكر شركة دار الهندسة
للسيارات والسياحة  ATCLالتابع
أشكر النادي الل
ّ
بناني ّ
ّ
ّ ّ
"الشاعر وشركاه".
الخاص لألمين
للسيارات والمبعوث
للسيد جان تود  ،Jean TODTرئيس اإلتّحاد
أود أن ّ
كما ّ
الدولي ّ
أتقدم بخالص الشكر ّ
ّ
ّ
القديس
يخصه لجامعة ّ
العام لألمم المتّحدة للسالمة المرورّية ،على ّ
كل ما قام به من أجل السالمة المرورّية واالهتمام الذي ّ

قلت لنا في العام الماضي ما
سيد َ ، TODT
يوسف والماستر في إدارة السالمة المرورّية .سوف نستمع إلى رسالته بعد قليلّ .
القديس يوسف  ...وأنا أعتمد عليكم في هذا األمر".
أؤيد حملة السالمة
المرورية التي قامت بها جامعة ّ
ّ
يلي " :أنا ّ

سيد تود  ،TODTفباإلضافة إلى الماستر وأطاريح الدكتوراه
ونكرر الجواب هذا المساء  :بوسعكم أن تعتمدوا علينا ّ
وقد أجبنا ّ

الدولية ،واقامة حمالت توعية في البلد والمنطقة ،والكثير من
مستمرة ،وتنظيم المؤتمرات
في السالمة المرورّية ،هناك برامج تنشئة
ّ
ّ

القديس يوسف في بيروت.
يسرنا أن نطلق المركز الجديد في السالمة المرورّية في جامعة ّ
األنشطة األخرى ...وهذه السنةّ ،

كل يوم ،أصبحت المعركة من أجل
حضرات ّ
السيدات والسادة ،مع أكثر من  3600حالة وفاة على الطرقات في العالم ّ

قضية إنسانّية .مع اقتراب نهاية عقد من العمل على السالمة المرورّية خالل لألعوام ،2020-2011
السالمة على الطرقات ّ

إن فداحة المعاناة
قتصادية وا
تظل حوادث المرور مشكلة خطيرة ذات عواقب إ
جتماعية وخيمةّ .
ّ
ّ
وعلى الرغم من بعض التحسيناتّ ،

باألخص
أولوية،
قتصادية تجعل تخفيضها
الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث السير وتكلفتها اإل
ّ
ّ
اإلنسانية الناجمة عن ّ
ّ
ّ

سيما لبنان.
بالنسبة إلى بلدان منطقتنا ،وال ّ

يمر بها بلدنا ،ال يزال
السياسية و
أي حال هو ّأنه على الرغم من جميع الصعوبات
ّ
ّ
اإلقتصادية التي ّ
ولكن ما يطمئننا على ّ
نسانية.
بعض المسؤولين يدركون ويعون هذه
القضية اإل ّ
ّ
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القديس يوسف
وفدا من جامعة ّ
نّ
بنانية ،الجنرال ميشال عون ،الذي استقبل العام الماضي ً
ود أن نشكر رئيس الجمهورّية الّل ّ

شخصا ،وذلك من أجل
الخريجين في هذا المساء ،أي أكثر من ثالثين
في بيروت
ومؤسسة "رينو"  ،Renaultمع الطالب و ّ
ّ
ً
السالمة المرورّية.
إن رعايتك هذا المساء لهذا الحدث لهي عالمة ملموسة على التزامك من أجل السالمة
السيدة الحسنّ ،
معالي الوزيرة ّ
ِ
ِ
عدة إجتماعات ،وبالشروع في
المرورّية .لقد ذكرت هذا مسبًقا منذ تعيينك ،وبدأت العمل حول هذا الموضوع من خالل تنظيم ّ
اتّخاذ إجراءات على أرض الواقع.

نعول عليك ،سعادة الوزيرة ،ونحن على استعداد
أن و ازرة
من
ّ
المؤكد ّأنك تدركين ّ
ّ
أهم األدوار  ...نحن ّ
الداخلية تلعب أحد ّ
كل الوسائل المتاحة لدينا ،ومعرفتنا ،وخبرائنا ،ومركز البحوث الذي نفتتحه
على ّ
مهمتك ،واضعين ّ
مد يد العون من أجل إنجاح ّ

الداخلية والسالمة المرورّية.
تصرف و ازرة
ّ
هذا المساء تحت ّ

ضباط من قوى األمن الداخلي وتخريجهم وكذلك هذا المساء ،وذلك من دون
كل عام بتنشئة ّ
عالوة على ذلك ،وضمن إطار الماستر ،نقوم ّ
ّ
أي أجر.
ّ

إن حوادث
بوي وحزمنا ومثابرتنا لم تعد مآسي الطريق ًا
أمر حتميًّا .في الواقعّ ،
صاحبة السعادة ،لقد أظهرنا ّأننا من خالل عملنا التر ّ

تقد ًما حقيقيًّا على إثر
السير لم تعد
حتمية ّ
الوفيات المرتبطة بهذه الحوادث عندما أحرزت السلطات ّ
توصلنا من تقليل عدد ّ
ّ
ألننا ّ
مرة أخرى  4551 :حادث 5968 ،جريح،
إبرامها للقانون الجديدّ .
إن حصيلة حوادث الطرقات في العام  2018أنذرت بالخطر ّ

نصفهم تقر ًيبا أصيبوا بإعاقة و 496قتيالً.

أن هوامش التحسن في مجال السالمة المرورّية هائلة ،إذا كنا نريد ًّ
ظمة
حقا منح أنفسنا الوسائل  :فوفًقا لمن ّ
صحيح ّ
ّ
الوفيات ل  100،000شخص  -في البلدان ذات الدخل المنخفض
الصحة
العالميةّ ،
الوفيات على الطرقات – أي عدد ّ
معدل ّ
ّ
ّ
تسجل أكثر
والمتأرجح بين بين ،بما في ذلك لبنان ،هو ضعف عدد البلدان ذات الدخل المرتفع .واألسوأ من ذلك ّ
أن هذه البلدان ّ

الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات ،في حين ّأنها ال تمتلك إال أكثر بقليل من نصف األسطول العالمي
من  ٪ 90من ّ
ّ
للمركبات.
مرة أخرى  :يجب تطبيق جميع بنود هذا القانون الجديد،
في هذا السياق ،حضرة ّ
السيدة الوزيرة ،يجب تعزيز اإلجراءات ّ

كل مكان في لبنان ،وعلى الجميع.
بدون استثناء ،في ّ

جميعا ،ومع جميع الجهات الفاعلة ،يمكننا
معا
لكن هذا العمل طويل األمد ال يمكن ً
ً
أبدا أن يكون فرديًّا .في الواقعً ،
إحداث التغيير والفرق.
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عدة سنوات ،باالنحراف عن مسارها عند بعض
أن المعركة من أجل السالمة المرورّية بدأت ،منذ ّ
لسوء الحظ  ،نالحظ ّ

ضد من ولماذا !!! ؟؟؟
مجرد مسابقة ! لكن السباق ّ
الجهات الفاعلة التي تجري سباًقا ّ
للتقدم على اآلخرين ،كما لو كان األمر ّ

محضا حيث ال يوجد سوى الّليرات التي تُحتَ َسب على حساب السبب...
واألسوأ من ذلك كّله ،جعلوا من هذه المعركة "عمالً تجاريًّا"
ً

القضية النبيلة التي تُعتََبر
القضية المتواضعة ،تلك
أن هؤالء األشخاص نسوا السبب األّولي الذي يعملون من أجله  :تلك
شك ّ
ال ّ
ّ
ّ
ّ
كل
وعالمية ،وهي معركة من أجل الحياة من الواجب أن تجمعنا وتذ ّكرنا بال
قليمية
قضية
ّ
ّ
وطنية وا ّ
ّ
ّ
مسؤولية التي تقع على عاتق ّ
شخص كمواطن.

يتوجب علينا أن نعمل
كل مرة بمزيد من اإلصرار " :طالما سيكون هناك قتلى وجرحىّ ،
في الواقع ،وكما ّ
كل عام ،وفي ّ
أكرر ّ

إنسانية تتعّلق بإنقاذ حياة أشخاص.
قضية
معا ،من أجل طرقات أكثر ً
أماناّ ...
ّ
ألن المعركة والسالمة المرورّية تش ّكالن ّ
ً

الدولية المتعّلقة بالسالمة
دور قياديًّا في تنفيذ األنشطة الرامية إلى تحقيق األهداف
نحث الحكومة من جديد على أن تلعب ًا
ّ
ّ
الوطنية
ظمات
المرورّية ضمن برنامج سنة  .2030نحن ندعو إلى التنسيق والتعاون بين جميع األطراف
المعنية ،مثل المن ّ
ّ
ّ

ظمات المجتمع المدني ،ووسائل اإلعالم ،وجميع الجهات األخرى...
المؤسسات
الحكومية ،ومن ّ
ّ
و ّ
الدولية ،والو ازرات ،والجامعات ،و ّ
ّ
السيدات والسادة،
حضرات ّ
التميز في التنشئة،
تفضل جامعة ّ
ّ
القديس يوسف في بيروت في المستقبل أن تكون جامعة تهدف إلى الحفاظ على ّ

يتجز من تنشئتنا،
نوعية وجودة ،وهي جزء ال ّأ
وضمان
ّ
أهمية البحث .في الواقع ،نريد أن تواصل جامعتنا بلورة أبحاث ذات ّ
ٍ
ألنها تتعّلق بجامعة تخدم البلد ومنطقة الشرق األدنى واألوسط الذي
الوطنية و
بشكل خاص لالحتياجات
واالستجابة
اإلقليميةّ ،
ّ
ّ

البحثية.
المفضل في التدريس وفي اختيار مشاريعها
يركز على قضايا التنمية والعدالة ،وهي تترجم هذا الخيار
ّ
ّ
ّ

في هذا اإلطار ،وبهدف مواصلة العمل لضمان تحقيق أهداف ٍ
عقد من العمل من أجل السالمة المرورّية  2020-2011تقوم

ومؤسسة رينو  ،Renaultوبمساعدة
القديس يوسف في بيروت
به هيئة األمم المتّحدة وأهداف برنامج سنة  ،2030أنشأت جامعة ّ
ّ
معدات
أن هذا المركز الذي
جميع من يرعى هذا البرنامجً ،ا
يتضمن ّ
شك ّ
مركز للبحث والتطوير واالبتكار سنفتتحه هذا المساء ! ال ّ
ّ
التقدم فيما يتعّلق بالسالمة المرورّية ،حيث يشمل أركان
في غاية
األهمية تمثّل إستثمارات هائلة ،سيخطو خطوات كبيرة نحو ّ
ّ
العمل التي أذكرها  :إدارة السالمة المرورّية ،وسالمة الطرقات والتنّقل المستدام ،وسالمة المركبات ،وسالمة المستخدمين لها.

التكنولوجية األكثر جودة في المنطقة من ناحية األداء ،مع خبراء في جميع
العلمية والبشرّية و
سيستفيد هذا المركز من القدرات
ّ
ّ
القديس يوسف.
كلية الهندسة في جامعة ّ
المجاالت ويقع معظمها في ّ

القديس يوسف في بيروت ورؤيتها لسنة
السيدات والسادة ،أصدقائي
ّ
الم َعنون "جامعة ّ
حضرات ّ
األعزاء ،في خطابي ُ
ُّ
إستعدت شهادة تبدو لطيفة بالنسبة إلينا ،شهادة أدلى بها
 "2025بمناسبة عيد شفيع الجامعة ،في  19آذار (مارس) ،2018
ِ
ولكنه معروف ًّ
بنانيين .منذ
نجم
القديس يوسفّ ،
خريجي جامعة ّ
جدا على الشاشة الصغيرة من قَبل الّل ّ
لبناني لم يكن من قدامى ّ
ٌ
ّ
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الخريجين ،حملة شهادة الماستر في السالمة المرورّية( ،أقتبس
عام مضى ،هنا بالذات ،على هذه
المنصة ،كان ّ
ّ
يتحدث إلى ّ

منه) :

المتخرجون
األعزاء ؛ ّإنه لمن دواعي الفخر بالنسبة إلي أن أحظى هذا المساء بشرف أن
أهنئكم ّأيها
ّ
"اسمحوا لي أن ّ
ّ
ّ
ماهية لبنان القيم ألشارك في إطالق حملة المشاهير والسفراء من أجل السالمة
تلخص
تختارني هذه الجامعة العريقة التي ّ
ّ
أن
المرورّية؛ ّإنه لمن دواعي الفخر أن أخاطبكم من هذا المنبر البارز والعريق ،منبر جامعة ّ
القديس يوسف في بيروت ؛ اعلموا ّ
هذه الجامعة ليست مثل الجامعات األخرى ،لقد أحدثت الفرق من خالل وجودها وظّلت لفترة طويلة ،وال تزال ،في خدمة لبنان

بنانية
أومذهبية أو
بغض النظر عن أي روح حز ّبية
طائفيةّ ،
كّله ،لبنان جميع المواطنينّ ،
ولكنها روح اكتسبوها من أجل المواطنة الّل ّ
ّ
ّ

أن مسار
وفي خدمة بلدنا بقلب كبير وعقل منفتح وراجح ! واّني إذ ّ
تخرجكم هذا المساء من هذه الجامعة ،اعلموا ّ
أهنؤكم على ّ
أبدا".
ألنه مسار اكتساب المعرفة والثقافة
تفعاّ ،
حبة التي ال تنضب ً
هذه الجامعة لن يموت ً
اإلنسانية والم ّ
ّ
دائما مر ً
أبدا وسيبقى ً

األعزاء ،كانت هذه شهادة من الشهادات ؛ من اآلن
األعزاءّ ،أيها األصدقاء
أصحاب السعادة ،ضيوفنا ،ضيوف الشرف
ّ
ّ

مهمة تخريج شبابنا من أجل إشعاع لبنان الدائم والمنطقة.
فصاعدا ّإنها
ً
ّ
وصية محفورة في أذهاننا وقلوبنا في خدمة ّ
المهنية !!!
الخريجين ،ألف مبروك وأمنياتي لكم بالتوفيق في حياتكم
ّ
أعزائي ّ
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