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في حضرة المغامرة ... شباب ال يهتّم لشروط الّسالمة
يستضيف المركز الجامعي للصحة التابع لجامعة القديس 
يوسف، برعاية السيدة وفاء سليمان الندوة الفرنكوفونية 
الدولية التاسعة لتعزيز السالمة والوقاية من الّصدمات، لمّدة 
ى السابع من أيــار) تحت عنوان 

ّ
ثالثة أّيــام (من الخامس حت

«المخاطر التي تترّبص بالمراهقين والشباب بين سّن الـ15 
والـ22 سنة».

على  باب 
ّ

لش ا مرحلة  تنطوي 
ى 

ّ
ولع بالمجازفة والمخاطرة يتخط

حدود المباالة بشروط الّسالمة. 
 بعد 

ً
ويرتفع عدد الوفيات عاما

آخر بسبب الّتسليم للمغامرة غير 
الملتزمة بشروط الّسالمة. 

من هنا، تنطلق أعمال المؤتمر 
معّرجة على محاور ثالثة رئيسة 
على  ب  لشبا ا مة  بسال ق 

ّ
تتعل

ثــنــاء  أ ــات، بسالمتهم  ــرق ــط ل ا
مــمــارســة األنــشــطــة الرياضية 
ــال  ــم ــع ــت ــة وإس ــي ــه ــي ــرف ــت وال
التكنولوجيا الحديثة، باإلضافة 

إلى موضوعي العنف واإلنتحار. 
تتبع الندوة، جدول أعمال خاصا 
علمّية  ت  ا محاضر يتضّمن  بها 
ومحلّية  بّية  غر رب  لتجا وعرضا 
وإستماعا إلــى شــهــادات حّية 

لشباب مجازفين وإعالميّين عالجوا 
موضوع السالمة المرورّية. 

تكثيف الجهود

مة الّصحة العالمية 
ّ
أعلنت منظ

في اليوم االول للمؤتمرعن مشروع 
«عقد للعمل من أجل السالمة على 
الطرق 2011-2020 « بغرض وضع 

لمسّجلة في عدد  ا للزيادة  حّد 
الوفيات واإلصابات الناجمة عن 

حوادث المرور في العالم. 

ة العمل
ّ
خط

وعرض دافيد ميدينغز، ممثل 
مة في المؤتمر، لمكّونات 

ّ
المنظ

ة العمل الخمسة التي يجري 
ّ
خط

مة، 
ّ
لمنظ ا تطبيقها عبر مكاتب 

لحمالت  ا و وني  إللكتر ا لموقع  ا
التوعوية في عدد من الّدول وهي: 
رقات، البنى التحتية، 

ّ
صيانة الط

ــد مــن ســالمــة المركبات 
ّ
الــتــأك

والدراجات الّنارية، الحرص على 
المركبات اآللية جديدة  تزويد 
الّصنع بمعّدات األمان والتعاون 
مع الحكومات للحّد من إستيراد 
الــســيــارات الــتــي ال تستجيب 
لــشــروط الــســالمــة وبيعها في 

البلدان الّنامية. 
ّنـــه وعلى  أ وأشـــار ميدينغز 
مدى العقد المحّدد، تلتزم الدول 
األعــضــاء وبــدعــم مــن المجتمع 
الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات 
وسّن قوانين وتشريعات لتحديد 
السرعة والحّد من القيادة تحت 
تأثير الكحول، وزيادة إستخدام 
ــكــراســي  أحــزمــة الــمــقــاعــد وال
المخّصصة لألطفال والخوذات 
ــوب الــدراجــات  الواقية لــدى رك

النارية.
ً
لبنانيا

بلغ عدد إجمالي حوادث الّسير 
في لبنان بين عامي 2007 و2010 
 بحسب 

ً
ــا ـــف و392 حــادث 18أل

لعالمية  ا مة الصحة 
ّ
مكتب منظ

فــي بــيــروت. وأظــهــرت الرسوم 
لــتــي عــرضــت خــالل  ا لبيانية  ا
ــاد منصور سكرتير  ي ز مداخلة 

لفئة  ا ّن  أ  ، ن لبنا فــي  لمنظمة  ا
العمرية األكثر إصابة من حيث 
ابة 

ّ
عدد الضحايا، هي الفئة الش

25 سنة.  22 و   بين 
ً
تــحــديــدا

ل 
ّ
بشك تفع  لتر لّنسبة  ا د  تعو و

ئقين  لسا ا نتي  خا فــي  ــرد 
ّ
مــط

ومجتازي الطريق. 
ب  با

ّ
لش ا مة  سال يخّص  فيما 

خالل ممارسة النشاطات الرياضية 
واستعمال التكنولوجيا الحديثة، 
وكيفية تالفي العنف واالنتحار 
سوف تغوص جلسات المؤتمر 
فــي الــيــومــيــن الــتــالــيــيــن في 

لّسالمة  ا و النترنت  ا م  استخدا
الشخصية، حــوادث النشاطات 
لوطنية  ا فحة  لمكا ا  ، ياضية لر ا
للتنشيط باألدوية، الوجه المخفي 
النتحار الشباب في لبنان، وغيرها. 

هوامش

ــق الــمــؤتــمــر نشاطات  ــراف  ي
بها  يقوم  وترفيهّية  تثقيفّية 

لمحلّية  ا ت  لجمعيا ا مــن  ــدد  ع
ــادي  المعنّية كــكــن هـــادي، ن
السيارات الرياضي، جمعية وهب 
األعضاء، الصليب االحمر اللبناني، 
الصليب االحمر الدولي وجمعية 
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األمن الداخلي. 
ع 

ّ
ـــالل االســتــراحــات يـــوز وخ

ــمــوجــوديــن في  ــمــنــدوبــون ال ال
الباحة الخارجية للمركز، كتّيبات 

ومناشير عن جمعياتهم تشرح 
غايات تأسيسها ورصيد عملها 

المتراكم. 
وتعمل اللجنة الوطنية للتبّرع 
باألعضاء على استكمال حملتها 
من  ئت،  لفا ا م  لعا ا ة 

ّ
لمستهل ا

خالل التواجد في المؤتمرات التي 
تعنى بالّصحة. 

ــد هيفاء يــونــان أمينة 
ّ
وتــؤك

جنة ان الوعي 
ّ
العالقات العاّمة لل

أكثر   
ً
ا بــات منتشر لّناس  ا بين 

تذللت  ن  ا بعد  قبل  ذي  عــّمــا 
فــي أذهــانــهــم العقبات التي 
كانت تردعهم عن تقّبل الفكرة 
يم  تحر من  لخوف  با ص 

ّ
تتلخ و

الدين لها أو من التشويه الذي 
بعد  لجثث  با ُيلحق  ي  أ يمكن 

استئصال األعضاء. 
كما تشير يونان أن عدد حاملي 
بطاقات القبول بالتبّرع بأعضائهم 
بعد الوفاة يتزايد بصورة ملفتة 
منذ بدء الحملة. اّال أنها لفتت أّن 
كلمة الفصل تبقى ألولياء األمر 

سلم الروح.
ُ
لحظة ت

البلد  للحّد من اضطرار أعداد الوفيات في الصفوف الشابة 
ً
¶معا

بلغ إجمالي عدد حوادث 
السير في لبنان  18 

ً
 و 392 حادثا

ً
الفا يتضمن المؤتمر 

 
ً
محاضرات علمية وعرضا

لتجارب غربية ومحلية 

عدد حاملي بطاقات 
القبول بالتبّرع 

بأعضائهم الى تزايد
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