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الحسن :تطبيق القانون للح ّد
من الحوادث والضحايا
أكّ دت وزيرة الداخلية والبلديات ريا
«أن نقطة اإلنطالق في أي
الحسنّ ،
معالجة فاعلة للمآسي التي تشهدها
الطرق ،تبدأ بالتطبيق الكامل لقانون
السير الذي أُق ّر في العام  ،»2012مشددة
ان «هيبة القانون ،عندما يط ّبق
على ّ
بج ّدية ،كفيلة بالحد من الحوادث وبالتالي
من الضحايا» .وأعلنت انها في طور
العمل على إصدار كل القرارات والمراسيم
التطبيقية التي تضع االسس السليمة
لترجمة هذا القانون.
كالم الوزيرة الحسن جاء في كلمة القتها
خالل حفل إطالق مركز أبحاث في السالمة
المرورية وتخريج الدفعة السادسة من
طالب ماستر ادارة السالمة المرورية في
جامعة القديس يوسف« ،حيث شكرت
الجامعة على دعوتها لها إلى هذا
االحتفال ،كي تشهد على «تخريج فوج
جديد من هذه الجامعة العريقة التي

ً
ساهمت في
النخب،
من
أجياال
صنعت
ً
ً
ّ
بناء لبنان ونهضته ،وأدت دورا فاعال في
الدولة والمجتمع ،في كل القطاعات».
ولفتت الى ّ
ان إطالق مركز االبحاث
في شأن السالمة المرورية في جامعة
«مبادرة ممتازة
القديس يوسف ،هو
ً
وبالغة األهمية ،تندرج تماما ضمن هذا
ّ
التكامل ،إذ أنه ،بفضل تقنيات الذكاء
االصطناعي التي يستفيد منها المركز،
والذكاء البشري ألفضل الخبراء ،سيساهم
في توفير البيانات الضرورية وتحليلها
لتوجيه المعالجات في اإلتجاه الصحيح».
وقالت الحسنّ :
«إن نقطة اإلنطالق في
للمآسي التي تشهدها
أي معالجة فاعلة ً
طرقنا ،تبدأ طبعا بالتطبيق الكامل
لقانون السير الذي ّ
اقر في العام ،»2012
مشددة على ّ
ان «هيبة القانون ،عندما
يطبق ّ
ّ
بجدية ،كفيلة بالحد من الحوادث
وبالتالي من الضحايا».
وأعلنت« ،اننا في طور العمل على
إصدار كل القرارات والمراسيم التطبيقية

التي تضع االسس السليمة لترجمة هذا
القانون .وفي الوقت نفسه ،سنعمل
في المرحلة المقبلة على تطوير قانون
السير ،بحيث يتم تحضير مشروع
لتطوير المسائل المتعلقة بالغرامات
والمخالفات ،وتعزيز مفارز السير

مشروع لتطوير المسائل
المتعلقة بالغرامات
والمخالفات
وتكثيف عملها لقمع المخالفات ،وإنشاء
السجل المروري وتطبيق نظام النقاط»،
ّ
لتطوير
مؤكدة «اننا ّسنولي أهمية خاصة ً
منظومة تعلم قيادة المركبات ،وفقا لما
ّ
نص عليه قانون السير».
بعدها ،شاركت الحسن في تخريج
الجامعة
الطالب ،بعدما ًمنحها رئيس ً
األب دكاش درعا تقديرية وكتابا عن
تاريخ انشاء الجامعة وتطورها.

