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"السالمة املرورية :تحديات وأهداف" يف اليسوعية
انخفاض معدل ضحايا حوادث السير إلى % 57
ن�ظ�م��ت ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف
مؤتمرًا بعنوان "السامة المرورية
ف ��ي ل �ب �ن ��ان :ت �ح ��دي ��ات وأه � � ��داف"
ل �م �ن ��اس �ب ��ة ت ��وزي� �ع� �ه ��ا ش � �ه� ��ادات
الماستر على المتخرجين في إدارة
ال �س��ام��ة ال �م��روري��ة ،ف��ي ح�ف��ل في
ح��رم العلوم والتكنولوجيا ف��ي مار
روكز -الدكوانه.
وق��ال عميد كلية الهندسة في
الجامعة البروفسور فادي جعارة إن
"الطرق أنشئت من أجل التواصل
وال �ت ��اق ��ي وال �ح �ي ��اة وال� �س ��ام بين
ال �ج �م �ي��ع ،ول �ي �س��ت ل�ل�ق�ت��ل نتيجة
للسرعة وعدم اتباع شروط السامة
المرورية".
وق ��ال ��ت ن��ائ �ب��ة م ��دي ��ر م��ؤس �س��ة
السامة المرورية في شركة "رينو"
الفرنسية كلير مارتين" :السامة
المرورية تطالنا جميعًا كمواطنين

المتخرجون مع دكاش.

وأهل وأحبة".
وت �ح��دث ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق زي��اد
ب � � � � ��ارود ف� � �ق � ��ال" :ك � �ي� ��ف ن �ت �ك �ل��م
ع �ل��ى ال� �س ��ام ��ة ال � �م� ��روري� ��ة وع �ل��ى
م �س��اف��ة ك �ي �ل��وم �ت��رات ع� ��دة؟ من
هنا سقط شباب ف��ي ربيع العمر
نتيجة ل�ح��وادث السير ،وال�ج��واب
ب�س�ي��ط وه ��و ال �س �ي��ر ع �ل��ى خطين

(ميشال صايغ)

متوازيينً ،
أوال من أجل تخفيض
نسبة ح ��وادث ال�س�ي��ر ،وذل��ك عبر
ات �ب��اع م�ع��اي�ي��ر ال �س��ام��ة ال �م��روري��ة
على ال�ط��رق لمنع وق��وع الضحايا
وات �ب��اع ش ��روط ال�ق�ي��ادة السليمة
ل�ل�س�ي��ارات" .أض ��اف" :م��ع تطبيق
معايير السامة العامة م��ن ضبط
ال� �س ��رع ��ة إل� � ��ى ح � � ��زام األم � � � ��ان ف��ي

ال �س �ي��ارة ،ان�خ�ف��ض م�ع��دل ضحايا
ح��وادث السير إلى  57في المئة.
ورادارات م��راق�ب��ة ال�س��رع��ة دفعت
بالسائقين إلى الحذر كثيرًا".
وقال رئيس الجامعة اليسوعية
البروفسور سليم دكاش" :في آذار
 ،2010أي منذ  6أع��وام ،أصبحت
ال�س��ام��ة ال�م��روري��ة أول��وي��ة دول�ي��ة،
واألم ��م المتحدة وال ��دول األع�ض��اء
أق � ��رت ض� � ��رورة م �ك��اف �ح��ة ح� ��وادث
السير بإعان عقد األع��وام الممتد
ب �ي��ن  2011و ،2020ع� �ق� �دًا م��ن
العمل من أجل السامة المرورية،
ب �غ �ي��ة ال� �ح ��د م� ��ن ع � ��دد ال ��وف �ي ��ات
ال�ت��ي تسببها ح ��وادث ال�ط��رق في
العالم ،وذل��ك من طريق مضاعفة
ال � �ن � �ش� ��اط� ��ات ال � �ت � ��ي ت � �ق � ��ام ع �ل��ى
المستويات الوطنية واإلقليمية
والعالمية".

