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ال�نامج
ب

ت
البيومي�يــة
•للعمــل بأجهــزة محمولــة تســمح بق ـراءة البيانــات الخاصــة ببطاقــات تســجيل الســيارات و رخــص الســياقة
لفائــدة مراقـ بـ� النقــل والسـ يـر عــى الطرقــات التابعـ ي ن
ـ� لهــذه الــوزارة ف ي� انتظــار تعميــم هــذه العمليــة عــى مختلــف
ي
أ
ن
ـ�.
هيئــات المراقبــة الطرقيــة التابعــة لمصالــح المــن الوط ـ ي و الــدرك الملـ ي
الرابعة زواال:
• حفل توزيع الجوائز الخاصة بالمسابقات الوطنية ف ي� مجال السالمة الطرقية بمرسح محمد الخامس -الرباط-

الخميس  11السبت  13 -بف�اير : 2016

• تنظيم المؤتمر المغار� أ
الول شب�اكة مع الجمعية المغربية لطب النوم بمراكش
بي

الجمعة  12بف�اير :2016

ـ� لفائــدة ســائقي النقــل العمومــي للمســافرين شب�اكــة و تعــاون مــع الجمعيــة المغربيــة
•تنظيــم عمليــة للتوعيــة والفحــص الطـ ب ي
أ
ـ�دالء بشــهادة القــدرة عــى الســياقة
للطبــاء المعتمديــن لـ إ

ين
االثن�  15بف�اير :2016

•التاســعة والنصــف صباحــا  :عقــد اجتمــاع اللجنــة الدائمــة للســامة الطرقيــة برئاســة الســيد الوزيــر المنتــدب لــدى وزيــر
يز
يــ�:
التجهــ� والنقــل واللوجيســتيك المكلــف بالنقــل والــذي ســيخصص لمــا ي

االثن�  - 22أ
ين
الربعاء  24بف�اير :2016

ف
العالمية الوطنية
• تنظيم قافلة السالمة الطرقية ي� إطار جولة صحافية لفائدة المنابر إ
• المسار ت
تنغ� ،ورزازات
المق�ح :ميدلت ،الراشيدية ،ي
• تقديم مجموعة من مشاريع التهيئة الخاصة بالبنية التحتية الطرقية؛
• إعطاء االنطالقة لعمليات التواصل والتحسيس ت
وال�بية عىل السالمة الطرقية.

الس� برسم سنة 2015؛
• تقديم إ
الحصائيات المؤقتة لحوادث ي

م�وع ت
• عرض ش
االس�اتيجية الوطنية للسالمة الطرقية  2016-2025؛

ال ت
• تقديم خطة عمل فورية لسنة  2016ت
س�اتيجية الجديدة.
تح�م مبادئ إ

الثالثاء  16بف�اير :2016

ـ� مجموعــة مــن المشــاريع بجرســيف :مقــر جديــد لمركــز تســجيل الســيارات – مـ شـروع المدرســة آ
•تدشـ ي ن
المنــة – الحلبــة التفاعلية
ت
لل�بيــة الطرقية

أ
الربعاء 17بف�اير : 2016

اس حول «دور القضاء ف ي� تحقيق السالمة الطرقية» شب�اكة مع وزارة العدل والحريات.
• تنظيم يوم در ي

ـ� وزارة التجهـ ي ز
•تــو قيــع اتفاقيــة ش�اكــة بـ ي ن
ـ� والنقــل واللوجســتيك والعمالــة والمجلــس البلــدي لمدينــة فــاس حــول الســامة
الطرقيــة؛
•إعطاء انطالقة أشغال تهيئة حلبة إلجراء االمتحان التطبيقي لنيل رخص السياقة خاصة بمركز تسجيل السيارات بفاس؛

الخميس  18بف�اير 2016
الثالثة زواال:

• إعطاء االنطالقة:
•لمركــز االتصــال الــذي تــم إنشــاؤه بمقــر مديريــة النقــل عـ بـر الطــرق والســامة الطرقيــة لتلقــي التبليــغ عــن المخالفــات
المتعلقــة بحافــات النقــل العمومــي للمســافرين ف ي� انتظــار تعميمهــا عــى كافــة وســائل النقــل المهـن ي  ،و قــد تــم تزويــد
هــذا المركــز بأحــدث أ
النظمــة ف� هــذا المجــال وتدريــب بعــض الموظفـ ي ن
ـ� عــى كيفيــة حســن اســتقبال المكالمــات ؛
ي
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5

ف
صحا�
بالغ
ي

يشــكل تخليــد اليــوم الوط ـن ي للســامة الطرقيــة برســم ســنة  ،2016الــذي يخلــد هــذه الســنة تحــت شــعار «كلنــا راجلــون»،
ف
والكراهات
وال�امــج المنجــزة ي� مجــال الســامة الطرقية ورصــد العوائــق إ
موعــدا ســنويا للتقييــم الموضوعــي لمختلــف العمليــات ب
ـ� المكتســبات المحققــة �ف
الـ تـ� تحــول دون تحقيــق النتائــج المرجــوة .كمــا تمثــل هــذه التظاهــرة فرصــة ســانحة مــن أجــل تثمـ ي ن
ي
ي
ن
ن
محاربــة انعــدام الســامة الطرقيــة والحــث عــى مواصلــة انخ ـراط وتعبئــة كافــة المتدخلـ يـ� العموميـ يـ� والخــواص ومكونــات
ن
ن
ن
ـد� والفاعلـ ي ن
بالضافــة إىل تحديــد ش�كاء جــدد وإعطــاء
ـ� إ
ـ� إ
المجتمــع المـ ي
العالميـ يـ� عــى المســتوى الوط ـ ي والجهــوي والمحـ ي
لل�امــج والمشــاريع المســتقبلية ذات القيمــة المضافــة عــى المــدى القصـ يـر والمتوســط.
االنطالقــة ب
بهــذه المناســبة ،نظمــت اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر شب�اكــة مــع الجمعيــة المغربيــة لطــب النــوم المؤتمــر
المغــار� أ
الول للنــوم ،وذلــك خــال الفـ تـرة الممتــدة مــن  11إىل  13بف�ايــر  2016بمراكــش .كمــا تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة ش�اكــة
بي
ف
ن
تؤطــر للتوجهــات العامــة للتعــاون ي� مجــال الســامة الطرقيــة بـ يـ� اللجنــة والجمعيــة ،خاصــة الجانــب المتعلــق بالنــوم أثنــاء
الســياقة ويقظــة السـ ي ن
ـائق�.
ق
آ ف
ف
ت
ـر� ،نظمــت اللجنــة يــوم الجمعة
ـ� تؤثــر عــى الســياقة المنــة ي� المجــال الطـ ي
رغبــة منهــا ي� الكشــف عــن االختــاالت الصحيــة الـ ي
ـ� لفائــدة ســائقي النقــل العمومــي للمســافرين شب�اكــة مــع الجمعيــة
 12بف�ايــر  2016بمراكــش عمليــة للتوعيــة والفحــص الطـ ب ي
المغربيــة أ
ف
للطبــاء المرخصـ ي ن
ـ� لمنــح شــهادة القــدرة عــى الســياقة .ي� هــذا الصــدد ،تــم إجـراء مجموعــة مــن الفحوصــات الطبيــة
ن
ـا� عــى المســتفيدين.
لفائــدة ســائقي هــذا النــوع مــن العربــات وتوزيــع نظــارات طبيــة بشــكل مجـ ي
كمــا تــم يــوم االثنـ ي ن
ـ�  15بف�ايــر  2016عقــد اجتمــاع اللجنــة الدائمــة للســامة الطرقيــة برئاســة الســيد الوزيــر المنتــدب لــدى
وزيــر التجهـ ي ز
الحصائيــات المؤقتــة
ـ� والنقــل واللوجســتيك ،المكلــف بالنقــل .وقــد تضمــن جــدول أعمــال هــذا االجتمــاع تقديــم إ
بالضافــة إىل
لحــوادث السـ يـر برســم ســنة  2015وعــرض مـ شـروع االسـ تـراتيجية الوطنيــة للســامة الطرقيــة للفـ تـرة  2016-2025إ
تقديــم خصــة عمــل فوريــة لســنة  2016تحـ تـرم مبــادئ االسـ تـراتيجية الجديــدة حيــث تمــت المصادقــة عليهــا ورفعهــا إىل اللجنــة
المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوزارات تحــت رئاســة الســيد رئيــس الحكومــة.

ـ� بالســامة الطرقيــة ف� بالدنــا .ويتعلــق أ
ـ� المعنيـ ي ن
الفاعلـ ي ن
المــر بالمســابقات التاليــة:
ي
ن
مه�؛
•مسابقة أحسن سائق ي
•مسابقة أحسن مقاولة ت ز
مل�مة بمبادئ السالمة الطرقية؛
•مسابقة أحسن مدرب لتعليم السياقة؛
ن
تق�؛
•مسابقة أحسن عون فاحص ي
•مسابقة أحسن ش
مدرس ف ي� مجال الوقاية الطرقية؛
م�وع
ي
•مسابقة أحسن ملصق متعلق بالسالمة الطرقية؛
•مسابقة أحسن منتوج رقمي ف ي� مجال السالمة الطرقية؛
•مسابقة أحسن أغنية ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية؛
ين
•انتقاء أحسن ي ن
مرسحي� ف ي� مجال السالمة الطرقية.
عمل�
ف ي� هــذا الســياق ،تــم إعطــاء االنطالقــة للعمليــة التواصليــة والتحسيســية الكـ بـرى تحــت شــعار «كلنــا راجلــون» .وتهــدف هــذه
العمليــة إىل الحــث عــى ض�ورة احـ تـرام الراجلـ ي ن
ـ� باعتبارهــم فئــات عديمــة الحمايــة حيــث يتــم تســجيل أكـرث مــن  1000قتيــل
ف
ـال للقتــى و أزيــد مــن  20.000جريــح ،بنســبة أكـرث مــن  20ف ي� المائــة مــن العــدد
ســنويا ،بنســبة  28ي� المائــة مــن العــدد إ
الجمـ ي
ئ
ـ� وعــدم انتبــاه السـ ي ن
ـوا� للراجلـ ي ن
ـائق�.
إ
ـال للجرحــى .كمــا أن العديــد مــن حــوادث السـ يـر تقــع بســبب العبــور العشـ ي
الجمـ ي
مــن جهــة أخــرى ،يعــد تخليــد اليــوم الوطـن للســامة الطرقيــة أيضــا فرصــة إلنجــاز عمليــات للتواصــل المبـ ش
ـا� عــى الصعيــد
ي
ف
ن
ت
ن
ن
ال�اكــة مــع الفاعلـ ي ن
المحــ� ف ي� إطــار ش
الطــار ،تــم خــال الفــرة الممتــدة
ـد�  .ي� هــذا إ
ـ� المؤسسـ ي
ـاتي� والمهنيـ يـ� والمجتمــع المـ ي
ي
ف
ت
ـ� جابــت مجموعــة مــن عمــاالت
مــن  22إىل  24بف�ايــر  2016تنظيــم قافلــة الســامة الطرقيــة ي� إطــار الجولــة الصحافيــة الـ ي
وأقاليــم المملكــة مــن أجــل إعطــاء االنطالقــة أو معاينــة أو تدشـ ي ن
ـ� المشــاريع المرتبطــة بالســامة الطرقيــة بــكل مــن ميدلــت
والراشــيدية وتنغـ يـر وورزازات.

عــاوة عــى ذلــك ،شــهدت فعاليــات تخليــد اليــوم الوطـن للســامة الطرقيــة برســم ســنة  2016تدشـ ي ن
ـ� مجموعــة مــن المشــاريع
ي
آ
بجرســيف يــوم أ
الربعــاء  16بف�ايــر  2016وعــى وجــه التحديــد مقــر جديــد لمركــز تســجيل الســيارات ومـ شـروع المدرســة المنــة
أ
ت
ز
اس حــول «دور القضــاء ف ي� تحقيــق
والحلبــة التفاعليــة لل�بيــة الطرقيــة .وتمـ يـ� يــوم الربعــاء  17بف�ايــر  2016تنظيــم يــوم در ي
ـ� وزارة التجهـ ي ز
الســامة الطرقيــة» شب�اكــة مــع وزارة العــدل والحريــات .وبمدينــة فــاس ،تــم توقيــع اتفاقيــة ش�اكــة بـ ي ن
ـ� والنقــل
واللوجســتيك والعمالــة والمجلــس البلــدي لمدينــة فــاس حــول الســامة الطرقيــة وإعطــاء انطالقــة أشــغال تهيئــة حلبــة إلجـراء
االمتحــان التطبيقــي لنيــل رخــص الســياقة خاصــة بمركــز تســجيل الســيارات.
وقــد تــم يــوم  18بف�ايــر  2016إعطــاء انطالقــة كل مــن مركــز االتصــال الــذي تــم إنشــاؤه بمقــر مديريــة النقــل عـ بـر الطــرق
والســامة الطرقيــة لتلقــي التبليــغ عــن المخالفــات المتعلقــة بحافــات النقــل العمومــي للمســافرين والعمــل بأجهــزة محمولــة
ت
ـ� النقــل والسـ يـر عــى
تســمح بقـراءة البيانــات الخاصــة ببطاقــات تســجيل الســيارات و رخــص الســياقة البيومي�يــة لفائــدة مراقـ ب ي
الطرقــا التابعـ ي ن
ـ� لهــذه الــوزارة.
كمــا تــم يــوم  18بف�ايــر  2016إعطــاء االنطالقــة لالفتتــاح الرســمي لتخليــد اليــوم الوط ـن ي للســامة الطرقيــة بالربــاط .بهــذه
والبداعيــة والمهنيــة المنظمــة
العــان عــن الفائزيــن وتوزيــع الجوائــز الخاصــة بالمســابقات الفنيــة إ
المناســبة ،تــم تنظيــم حفــل إ
مــن طــرف اللجنــة ف� مجــال الوقايــة والســامة الطرقيــة .وتنــدرج هــذه العمليــة ضمــن المبــادرات الهادفــة إىل تثمـ ي ن
ـ� جهــود كافــة
ي
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الك�ى تحت شعار
العملية التواصلية و التحسيسية ب
«كلنا راجلون»

بمناســبة تخليــد اليــوم الوطـن ي للســامة الطرقيــة برســم ســنة  ،2016ســيتم إعطــاء االنطالقــة لعمليــة تواصليــة و تحسيســية
كـ بـرى تحــت شــعار «كلنــا راجلــون».
ـائق� عــى ض�ورة احـ تـرام أ
و تهــدف اللجنــة مــن خــال تنظيــم هــذه العمليــة التواصليــة الوطنيــة الكـ بـرى إىل حــث السـ ي ن
الماكــن
ـ� وعــى وجــه الخصــوص الممـرات الخاصــة بالراجلـ ي ن
المخصصــة للراجلـ ي ن
ـ� داخــل المجــال الحـ ضـري ،حيــث يعــد عــدم احـ تـرام
ـتعمل الطريــق.
هــذه إ
الشــارات الطرقيــة خرقــا لحقــوق هــذه الفئــة مــن مسـ ي
ف أ
ت
ـ� ال تتواجــد بهــا ممـرات
كمــا تــروم هــذه العمليــة الحــث عــى إيــاء أهميــة قصــوى لهــذه الفئــة عديمــة الحمايــة ي� الماكــن الـ ي
خاصــة بالراجلـ ي ن
ـ� داخــل المجــال الحـ ضـري وخارجه.
و تعتـ بـر هــذه الفئــة مــن مســتعمل الطريــق فئــة عديمــة الحمايــة عــى الطريــق العموميــة عــى اعتبــار أنــه يتــم تســجيل أكـرث
ي
مــن  1000قتيــل ســنويا ،بنســبة  28ف� المائــة مــن العــدد الجمــال للقتــى و أزيــد مــن  20.000جريــح ،بنســبة أك ـرث مــن � 20ف
إ
ي
ي
ي
ئ
ن
ـوا� للراجلـ يـ� و كذلــك
المائــة مــن العــدد إ
ـال للجرحــى .كمــا أن العديــد مــن حــوادث السـ يـر تقــع بســبب العبــور العشـ ي
الجمـ ي
لعــدم انتبــاه السـ ي ن
ـائق�.
الحصائية الدالة الخاصة بفئة الر ي ن
اجل�
بعض المعطيات إ
 1054قتيال
ين
مصاب� بجروح بليغة
2404

 51.5%خارج المجال الح�ض ي
 61.4%خارج المجال الح�ض ي

ين
مصاب� بجروح خفيفة
17880

 89%خارج المجال الح�ض ي

وفاة أثناء عملية النقل

24%

نسب وفيات الر ي ن
اجل� حسب الحاالت والوضعيات
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ش
والمــؤ�ات
الســر
الحصائيــة لحــوادث
حصيلــة المعطيــات إ
ي
لمســتعمل الطريــق
الســلوكية
ي
أ
الحصائية ش
خ�ة : 2015 - 2005
حصيلة المعطيات إ
للع�ية ال ي

تبـ ي ن
ـازل عــى امتــداد  10ســنوات .ويتعلــق
ـ� مقارنــة إ
الحصائيــات النهائيــة لســنة  2014مــع ســنة  2005مــن اســتنتاج منحــى تنـ ي
أ
المــر بالمـ ش
ـؤ�ات التاليــة :
•انخفاض بنسبة  4٪ف ي� عدد القتىل؛
ين
المصاب� بجروح بليغة.
•انخفاض بنسبة  15٪ف ي� عدد

ش
لمستعمل الطريق :
المؤ�ات السلوكية
ي

ت
ش
ـ� أجرتهــا اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث
خلصــت الدراســة الخاصــة بقيــاس المــؤ�ات الســلوكية لمسـ ي
ـتعمل الطريــق الـ ي
السـ يـر برســم ســنة 2015 :مــن الحصــول عــى صــورة واقعيــة ترصــد تطــور هــذه المـ ش
ـؤ�ات :
نسبة المخالفة

ش
المؤ�ات

بف�اير 2015

غشت 2015

72.5 %

63.1 %

17.2 %

15.0 %

47.3 %

40.5 %

44.4 %

28.9 %

استعمال حزام السالمة
القل من  10سنوات بالمقاعد أ
الطفال أ
نقل أ
المامية

34.7 %

35 %

1.3 %

1.44 %

استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

3.4 %

3.6 %

استعمال الخوذة الواقية

35.3 %

41.5 %

ش
مؤ�ات مرتبطة بالمكان

ت
اح�ام عالمة قف
اح�ام الضوء أ
ت
الحمر

اح�ام حق أ
ت
السبقية عىل ي ن
اليم�
اح�ام حق أ
ت
السبقية بمدارة

ش
مؤ�ات يغ� مرتبطة بالمكان
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ت
لالســراتيجية الوطنيــة المندمجــة للســامة
الخطــوط العريضــة
ت
للفــرة 2025 - 2016
الطرقيــة
الرؤية:

تقــوم االسـ تـراتيجية الوطنيــة المندمجــة للســامة الطرقيــة للفـ تـرة  2025 - 2016عــى رؤيــة ترفــع ســقف التحــدي وتركــز عــى
المــدى الطويــل للحــد مــن الخســائر بوتــرة طموحــة وواقعيــة ف� آ
الن نفســه ،وذلــك بانســجام مــع أهــداف عقــد العمــل مــن
ي
ي
أ
أ
أجــل الســامة عــى الطــرق أ
للمــم المتحــدة والهــداف الدوليــة الخــرى للســامة المروريــة.
ويمكــن تلخيــص الرؤيــة المعتمــدة ف� االسـ تـراتيجية الجديــدة ف� العبارتـ ي ن
ـ� «مــن أجــل إرســاء منظومــة طرقيــة آمنــة» و «مــن أجــل
ي
ي
ق
ـر� مواطــن».
ســلوك طـ ي

أ
الهداف:

• الهــدف  :1تخفيــض عــدد القتــى عــى الطــرق إىل أقــل مــن  1900قتيــا ف ي� أفــق ( 2025أي تخفيــض بنســبة  50%خــال 10
ســنوات ( )2025 - 2016؛
• الهدف  :2تخفيض عدد القتىل عىل الطرق إىل أقل من  2800وفاة ف ي� أفق ( 2020أي بنسبة  25%خالل  5سنوات (.)2020 - 2016

أ
الولويات:

تــم تحديــد أولويــات االسـ تـراتيجية الوطنيــة المندمجــة للســامة الطرقيــة ش
للع�يــة القادمــة  2016-2025اعتمــادا عــى إحصائيات
حــوادث الســر ونتائج الدراســات ،وهــي آ
كال ت ي�:
ي
الس� خالل سنة 2014؛
• الراجلون 25% :من قتىل حوادث ي

تهيئيات السالمة الطرقية (مديرية الطرق)

بطاقة ش
الم�وع

• تسمية ش
ال�نامج الخاص لتهيئات السالمة الطرقية
الم�وع  :ب
ال ت
ت
ش
ســراتيجية
الــ� تعــرف تراكمــا لعــدد حــوادث
الســر عــى مســتوى المحــاور إ
ي
•اهــداف المــروع  :القضــاء عــى النقــط ي
الخطــرة و كذلــك النقــط الســوداء و ذلــك باالعتمــاد عــى ش
الســر و االســتغالل
مــؤ�ات حــوادث
ي
ي
• محتوى ش
بالنجازات التالية:
ال�نامج القيام إ
الم�وع  :يهم ب
ال ت
الخط�ة التالية :
س�اتيجية
• معالجة المحاور إ
ي
• الطريق الوطنية رقم  9الرابطة ي ن
ب� مراكش ورززات بع� مقاطع عىل طول  186كلم ؛
• الطريق الوطنية رقم  1الرابطة ي ن
ب� تزنيت و الداخلة بع� مقاطع عىل طول  1080كلم ؛
ب� مكناس و سوق أ
• الطريق الجهوية رقم  413الرابطة ي ن
الربعاء عىل طول  90كلم.
ق
ت
با� الشبكة الطرقية.
ال� تعرف تراكما لحوادث ي
الس� والموزعة عىل ي
• معالجة النقط ي
• آ
الثار المتوقعة :

ين
التحس� فيما يخص مجاالت الجودة والطاقة االستيعابية ومستوى الخدمات وسالمة البنيات التحتية الطرقية.
•
ف
• دمج جيد للطريق ي� محيطها.
ق
• المتدخلون ف ي� ش
الطر� والسالمة الطرقية
الم�وع  :مديرية الطرق ومديرية النقل
ي
• كلفة ش
مالي� درهم
الم�وع  3 :ي
• مدة االنجاز  :من  2014ت
ح� 2018

ين
الس� خالل سنة 2014؛
• الدراجات النارية ذات
عجلت� أو ثالث عجالت 25% :من قتىل حوادث ي

•تاريــخ انطالقــة انجــاز المـ شـروع  2014 :بالنســبة لمعالجــة المحــاور االسـ تـراتيجية الخطـ يـرة و 2015بالنســبة لمعالجــة النقــط
ت
ـ� تعــرف تراكمــا لحــوادث السـ يـر والموزعــة عــى مختلــف مناطــق الـ تـراب الوطـن ي .
الـ ي

• حوادث ي ت
ال� تتورط فيها مركبة واحدة؛
الس� ي
• أ
الطفال أقل من  14سنة؛

الم�وع :آخر ش
• تاريخ انتهاء ش
م�وع سيتم إطالقه سنة 2018

• النقل ن
المه� بواسطة مركبات ثقيلة.
ي

الركائز:

ت
ت
ـ� يقــوم عليهــا عقــد العمــل مــن أجــل الســامة
تســتند االســراتيجية الوطنيــة المندمجــة للســامة الطرقيــة إىل الركائــز ذاتهــا الـ ي
أ
ـال:
عــى الطــرق للمــم المتحــدة ،وهــي كالتـ ي

• نسبة تقدم انجاز ش
الم�وع :
• االتفاقية الداعمة تم التوقيع عليها ف ي� يونيو .2015
• أ
الشغال ف ي� طور التنفيذ بالنسبة لعدة عمليات.

• يز
تدب� السالمة الطرقية؛
الرك�ة  :1ي
الرك�ة  :2طرق ث
• يز
أك� أمنا؛

الرك�ة  :3مركبات ث
• يز
أك� أمنا،

أك� أمنا :التكوين والتواصل والتحسيس ت
الرك�ة  :4مستعملو الطرق ث
• يز
وال�بية والمراقبة؛
• يز
الغاثة بعد وقوع الحادثة.
الرك�ة  :5إ
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تهيئة الطريق الوطنية رقم  9الرابطة ي ن
ب� مراكش و ورزازات
محــور مهيــكل للتهيئــة ت
ال�ابيــة وتنميــة الجهــة الجنوبيــة ش
ال�قيــة
للمملكــة

ن
ن
ـا� هــذه الطريــق حاليــا
تشــكل الطريــق الوطنيــة رقــم  9المحــور الوطـ ي الوحيــد مــن مراكــش نحــو ورزازات ،زاكــورة وتنغـ يـر .تعـ ي
مــن خصوصيــات هندســية ســيئة نظ ـرا لتواجدهــا بالسلســلة الجبليــة أ
للطــاس الكبـ يـر ،ممــا يتســبب ف ي� حــوادث سـ يـر خطـ يـرة.
تبقــى ظــروف العيــش ف� الشــتاء صعبــة بســبب التســاقطات الثلجيــة أنحــاء تـ ي ز
ـ�ي نتيشــكة الــذي يبلــغ ارتفاعــه  2900مـ تـر ممــا
ي
يــؤدي إىل تعطــل حركــة السـ يـر.
ـ� مراكــش و ورزازات ف� إطــار سياســة أ
يدخــل مـ شـروع تهيئــة الطريــق الوطنيــة رقــم  9الرابطــة بـ ي ن
الورش الكـ بـرى لتحديــث الشــبكة
ي
الطرقيــة وتكيفيهــا مــع تطــور حركــة السـ يـر وكذلــك ف� إطــار اسـ تـراتيجية تنميــة أقاليــم الجنــوب الـ شـر ق� للمملكــة .إن تحسـ ي ن
ـ�
ي
ي
ظــروف السـ يـر ف ي� هــذا المحــور المهيــكل ســيمكن مــن ربــط مدينــة ورزازات بشــبكة الطريــق الســيار المؤديــة إىل مراكــش .تشــكل
تهيئــة الطريــق الوطنيــة رقــم  9عامــا بنيويــا هامــا لفائــدة االقتصــاد الجهــوي ســيمكن الجهــة مــن تحسـ ي ن
ـ� ورفــع تنافســيتها.
ويهــم المـ شـروع ســاكنة يفــوق عددهــا  2,3مليــون نســمة موزعــة عــى  6أقاليــم (ورزازات ،زاكــورة ،تينغـ يـر ،الرشــيدية ،تارودانــت
وطاطــا) و منطقــة تقــرب مســاحتها  158000كلم.2
ومن أ
الهداف الرئيسية لتهيئة الطريق الوطنية ،نذكر :

ق
ن
ن
ـتعمل الطريــق مــن
•تحسـ يـ� الســامة واالســتغالل الطـ ي
ـر� وضمــان سـ يـرورة المــرور عــى محــور مراكــش ورزازات وتمكـ يـ� مسـ ي
اســتعمالها ف ي� أحســن الظــروف وخاصــة ف ي� فصــل الشــتاء.
تحســ� مســتوى الخدمــات عــى الطريــق وتســهيل الولــوج أ
ين
للقاليــم الجنوبيــة ش
•
ال�قيــة للمملكــة وهــي أقاليــم ورزازات،
ت
مدينــى مراكــش وإقليــم الحــوز مــن هــذا ش
المــروع.
زاكــورة ،تارودانــت و الراشــيدية .وستســتفيد كذلــك
• ربح الوقت للتنقل ي ن
ب� مراكش و ورزازات

•مواكبــة وتعزيــز دينميــة التنميــة االقتصاديــة الــذي تعرفهــا أ
القاليــم الجنوبيــة ش
ال�قيــة (الســياحة ،المحطــة الشمســية مــازن،
تنميــة المناطــق الواحيــة ،الصناعــة الســينمائية ،إلــخ) .
م�انية تقرب  1,3مليار درهم ت
التجه� والنقل واللوجستيك ي ز
يز
إلنجاز ش
لف�ة .2013-2018
الم�وع ،خصصت وزارة
ـ� تهــدارت وتـ ي ز
أنجــزت الــوزارة عنــد إنطالقــة المـ شـروع ســنة  ،2014الطريــق الرابــط بـ ي ن
ـ�ي نتيشــكة عــى طــول  13,5كلــم بمبلــغ
أ
ف
النجــاز.
 176مليــون درهــم ،الشــغال ي� طــور إ

ن ز
ـال يقــدر
أعطيــت إنطالقــة تهيئــة الطريــق الرابطــة بـ يـ� تـ يـ�ي نتيشــكة وأمــرزكان عــى طــول  54,5كلــم ســنة  2015بمبلــغ إجمـ ي
ب  409ميلــون درهــم ،أ
الشــغال قائمــة.
أعطيت إنطالقة أشغال إزدواجية الطريق الرابطة ي ن
ب� مراكش و أيت أورير عىل طول  17,8كلم بتكلفة  125مليون درهم.

بطائــق تقنيــة عــن أهــم المشــاريع المنجــزة ف ي� مجــال الســامة
الطرقيــة:

• رخصة السياقة بالنقط؛

• مركز تلقي المكالمات الهاتفية للتبليغ بمخالفات سائقي حافالت النقل العمومي للمسافرين؛
• المراكز الجديدة لتسجيل السيارات؛.

• حلبات المصغرة التفاعلية ت
لل�بية الطرقية.

رخصة السياقة بالنقط
المفهوم:

تعتـ بـر رخصــة الســياقة بالنقــط آليــة بيداغوجيــة جديــدة ف ي� مجــال الســامة الطرقيــة .حيــث ترتكــز عــى إســناد لــكل رخصــة
الســياقة رصيــد مــن النقــط قابلــة للخصــم ف ي� حالــة ارتــكاب حاملهــا مخالفــة معاقــب عليهــا بســحب النقــط .و بالمــوازاة ســنت
مدونــة السـ يـر نظامــا مرنــا يمكــن مــن اسـ تـرجاع النقــط المفقــودة ف ي� حالــة احـ تـرام الســائق لبعــض القواعــد.
و بهــذا المعـىن فــإن نظــام رخصــة الســياقة بالنقــط يعتـ بـر آليــة وقائيــة تشــجع كل ســائق عــى تبـن ي ســلوكات مطابقــة للقواعــد
أ
ـ� ســلوكهم عــن طريــق تتبــع دورات ف� ت
ـائق� إمكانيــة تحسـ ي ن
الساســية للسـ يـر .كمــا يمنــح السـ ي ن
ال�بيــة عــى الســامة الطرقيــة.
ي
كمــا أن هــذه آ
ـ�ي  ،كل السـ ي ن
الليــة منصفــة نظـرا ألنهــا ،تهــم ،عــن طريــق خصــم النقــط غـ يـر التميـ ي ز
ـائق� أيــا كان مســتوى حياتهــم
و طبقتهــم االجتماعيــة و المهنية.
ع�يــن (  )20خــال الفـ تـرة االختباريــة و المحــددة ف� سـ ي ن
تتوفــر رخصــة الســياقة عــى رصيــد ش
ـنت� ( )2تبتــدئ مــن تاريــخ تســليمها
ي
و ثالثـ ي ن
ـ� نقطــة ( )30عندمــا تصبــح هــذه الرخصــة نهائيــة.
ز
ـ�
ال يتــم خصــم النقــط مــن قبــل أعــوان المراقبــة  ،بــل مــن طــرف المصالــح المختصــة لــوزارة التجهـ يـ� والنقــل بشــكل أوتوماتيـ ي
ت
ـا� المســتعمل لهــذه الغايــة ،و يكــون هــذا الخصــم بنــاء عــى :
بواســطة النظــام المعلومـ ي
ئ
ئ
النها� الصادر عن المحكمة المختصة،
القضا�
• المقرر
ي
ي
ت
ح� عن طريق أداء مبلغ الغرامة الجزافية و التصالحية.
• الوثيقة ي
ال� تشهد بحل المخالفة بشكل ب ي
ـ� والنقــل بالزيــادة ف� رصيــد رخصــة الســياقة دون تجــاوز الحــد أ
وتقــوم المصالــح المختصــة لــوزارة التجهـ ي ز
القــى المخصــص
ي
لرخصــة الســياقة وفــق الكيفيــات التاليــة:
•  4نقط إذا خضع السائق لدورة ف� ت
ال�بية عىل السالمة الطرقية،
ي
•  4نقط إذا لم يرتكب السائق مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خالل مدة سنة،

•إذا كان للســائق رصيــد يقــل عــن  8نقــط ولــم يرتكــب خــال مــدة سـ ي ن
ـنت� مخالفــة معاقــب عليهــا بخصــم النقــط يرفــع هــذا
الرصيــد إىل اث ـن ي عـ شـرة ( ) 12نقطــة،

•يسـ تـرجع الســائق مجمــوع الرصيــد (  30نقطــة ) إذا لــم يرتكــب الســائق مخالفــة معاقــب عليهــا بخصــم النقــط خــال مــدة
ثــاث ســنوات.
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ال�بية عىل السالمة الطرقية من قبل مؤسسات مرخص لها بناء عىل ت
تلقن الدورات ف� ت
دف� تحمالت معد لهذا الغرض.
ي
ت
ـا� عــى مســتوى قاعــدة المعطيــات الــذي يتــم تدبـ يـره مــن
يعمــل نظــام رخصــة الســياقة بالنقــط عــى بواســطة نظــام معلومـ ي
ق
ز
ـور� أو
قبــل المصالــح المختصــة التابعــة لــوزارة التجهـ يـ� والنقــل أيــا كانــت طبيعــة رخصــة الســياقة ســواء عــى الحامــل الـ ي
إ ت ن
و� .
اللكــر ي
ف
ت
ـ� يجــب
يحــدد الجــدول المنصــوص عليــه ي� المــادة  99المخالفــات والجنــح الموجبــة لخصــم النقــط و كــذا عــدد النقــط الـ ي
ـال :
ســحبها بحســب خطــورة المخالفــات و الجنــح  ،وذلــك عــى النحــو التـ ي

عدد النقط الواجب خصمها

اح�ام الوقوف المفروض بعالمة قف أو بضوء التشوير أ
• عدم ت
الحمر

س� (ما لم يتقرر إلغاء
•القتل يغ� العمدي مع ظروف التشديد ،إثر حادثة ي
رخصة السياقة).
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•الجروح يغ� العمدية المؤدية إىل عاهة دائمة مع ظروف التشديد ،إثر حادثة
س� (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة).
ي

تأث� المواد المخدرة
تأث� الكحول أو تحت ي
• سياقة مركبة تحت ي
س� أو
•محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف ،بعد ارتكاب حادثة ي
بتغي� حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى.
التسبب فيها ،أو بالفرار أو ي

س�.
•الجروح يغ� العمدية بدون ظروف التشديد ،إثر حادثة ي

• التجاوز المعيب

•سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول عىل رخصة السياقة ،بالرغم من
ئ
قضا� لرخصة السياقة.
توقيف إداري أو
ي

02

•سياقة مركبة ،تتطلب سياقتها الحصول عىل رخصة السياقة ،أثناء مدة
االحتفاظ برخصة السياقة.

س� مركبة عىل الطريق العمومية خارج التجمعات العمرانية ،ليال دون إنارة
• ي
ن
التق�
• سياقة عربة دون التوفر عىل شهادة الفحص ي
•الوقوف والتوقف عىل قارعة الطريق السيار أو عىل ش�يط التوقف العاجل أو
عىل المسالك الموصلة إىل الطريق السيار
•التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل من يغ� أضواء خارج
التجمعات العمرانية 03

جمال المأذون به للمركبة محملة عند المرور بإحدى منشآت
•تجاوز الوزن إ
ال ي
العبور.

اح�ام حق أ
• عدم ت
السبقية

س�
•الجروح يغ� العمدية بدون ظروف التشديد إثر حادثة ي
•الرجوع إىل الخلف ف ي� طريق سيار أو ف ي� طريق رسيع أو نصف دورة ف ي� نفس
ين
ال�يط المركزي الفاصل ي ن
الطريق مع عبور ش
القارعت�
ب�

02

أ
ت
ال� تحظر السياقة بعد تناولها
•سياقة مركبة تحت ي
تأث� الدوية ي

•قيادة دراجة أو دراجة ثالثية العجالت ذات محرك أو دراجة رباعية العجالت
ذات محرك بدون هيكل دون وضع خودة مصادق عليها 02

•السائق الذي وجه إليه أ
المر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع
يح�م أ
ألعمال التحقيق المقررة أو لم ت
المر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة
مركبته أو العمل عىل سياقتها إىل المحجز أو رفض االمتثال أ
للوامر القانونية
الصادرة إليه.

• عدم ت
اح�ام إجبارية وضع حزام السالمة
ع� ( )10سنوات ف� المقاعد أ
• نقل أطفال تقل أعمارهم عن ش
المامية للسيارة
ي

06

•عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها.
ف
ف
للس�.
الس� ي� الطريق السيار ي� االتجاه المعاكس ي
• ي

بع�ين ( )20إىل أقل من ي ن
•تجاوز الرسعة القصوى المسموح بها ش
ثالث� ()30
ين
السائق�
كلم ف ي� الساعة بالنسبة لجميع
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•تجاوز الرسعة القصوى المسموح بها بما يعادل  50كلم ف� الساعة أو ث
أك�.
ي

ين
•تجاوز الرسعة القصوى المسموح بها ي ن
خمس�()50
بثالث� ( )30إىل أقل من
ين
السائق�
كلم ف ي� الساعة بالنسبة لجميع
الس� ف ي� اتجاه ممنوع
• ي

ترتيب المخالفات حسب الدرجة

عدد النقط الواجب خصمها

س�.
•الجروح يغ� العمدية مع ظروف التشديد ،إثر حادثة ي

المخالفات ( 13مخالفة)
ترتيب المخالفات

الجنح ( 18جنحة)

01

•السياقة بصفة مهنية دون التوفر عىل بطاقة السائق ن
المه� .
ي
•تجسيد لكيفيات عمل نظام رخصة السياقة بالنقط:
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04

03

02
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مركــز تلقــي المكالمــات الهاتفيــة للتبليــغ بمخالفــات ســائقات حافالت
النقــل العمومي للمســافرين

ف
ـوال  10ماليـ يـر درهــم ســنويا ،أي مــا يعــادل  %2مــن الناتــج
بمتوســط  10قتــى ي� اليــوم وبتكلفــة سوســيو اقتصاديــة تقــدر بحـ ي
ـ� الخــام ،تشــكل حــوادث السـ يـر آفــة عويصــة ف ي� بلدنــا وعقبــة رئيســية أمــام تحقيــق أهدافــه وطموحاتــه ف ي� التنميــة
الداخـ ي
االقتصاديــة واالجتماعيــة والســياحية .
وعيــا منهــا بخطــورة هــذا الوضــع ،جعلــت الحكومــة مــن ملــف الحــد مــن انعــدام الســامة الطرقيــة مــن بـ ي ن
ـ� أهــم أولوياتهــا
حيــت تــم اعتمــاد اسـ تـراتيجية شــاملة ومندمجــة مــن طــرف وزارة التجهـ ي ز
ـ� والنقــل واللوجســتيك بتعــاون وثيــق مــع مختلــف
ـ� المعنيـ ي ن
الفاعلـ ي ن
ـ�.
ف� هــذا الصــدد ،يشــكل اللجــوء إىل اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة للحــد مــن آ
الثــار الســلبية النعــدام الســامة الطرقيــة،
ي
ت
ت
ـ� اعتمدتهــا الحكومــة.
خاصــة إ
العالميــة منهــا ،محــورا هامــا مــن الخطــة االســراتيجية المندمجــة الـ ي
ف
ف
ـ� يمكــن
ي
و� إطــار الوقايــة مــن حــوادث السـ يـر ي� مجــال النقــل العمومــي للمســافرين ،عملــت الــوزارة عــى انشــاء مركــز داخـ ي
المواطنـ ي ن
ـ� مــن التبليــغ عـ بـر الرســائل النصيــة أو المكالمــات الهاتفيــة عــن مختلــف المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل ســائقي هــذا
النــوع مــن العربــات.
وسيشــكل هــذا المركــز ،الــذي أحــدث بمقــر مديريــة النقــل عـ بـر الطــرق والســامة الطرقيــة ،قاعــدة لتبــادل المعلومــات بـ ي ن
ـ�
ـتخدم� المكلفـ ي ن
ين
ـ� بنقــل المخالفــات المبلــغ عنهــا إىل فــرق المراقبــة الطرقيــة المتواجــدة ف ي� مختلــف جهــات
المواطــن والمسـ
المملكــة والمكلفــة بإيقــاف حافــات النقــل العمومــي للمســافرين قصــد المراقبــة والتأكــد مــن صحــة البــاغ .مثــال( عــدم
اســتعمال ح ـزام الســامة ،تجــاوز عــدد ال ـركاب المســموح بــه)...
وبالضافــة إىل تلقــي مكالمــات المواطنـ ي ن
ـ� للتبليــغ بالمخالفــات ،يتكلــف هــذا المركــز بمهــام و خدمــات أخــرى مــن بينهــا توثيــق
إ
والحصائيــات والمـ ش
ـؤ�ات الخاصــة باحـ تـرام حافــات النقــل العمومــي لقانــون السـ يـر.
وتســجيل المكالمــات إ
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المراكز الجديدة لتسجيل السيارات
تحناوت
النفوذ ت
ال� ب يا�
القليمية المعنية
المديرية إ
عدد السكان
(إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة )2014
عدد الجماعات
سلسلة ت
ال�قيم
مؤسسات تعليم السياقة بالحوز

إقليم الحوز
القليمية للحوز
المديرية إ
 573.128نسمة
الح�ض ية 03 :
القروية 36 :
‘’  – 29أ ‘’
17

الداري
عنوان المقر إ

الداري ،ص.ب  ،89تحناوت
الحي إ

مراكز الفحص ن
التق�
ي

01
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برشيد

النفوذ ت
ال� ب يا�
القليمية المعنية
المديرية إ
عدد السكان
(إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة )2014
عدد الجماعات
سلسلة ت
ال�قيم
مؤسسات تعليم السياقة بالحوز

تنغ�
ي

النفوذ ت
ال� ب يا�

عمالة إقليم برشيد

القليمية المعنية
المديرية إ

المديرية الجهوية بسطات

عدد السكان
(إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة )2014

 484.518نسمة
الح�ض ية 06 :
القروية 16 :

عدد الجماعات

‘’  – 81أ ‘’

سلسلة ت
ال�قيم
مؤسسات تعليم السياقة بالحوز

20

تنغ�
إقليم ي
بتنغ�
المديرية إ
القليمية ي
 322.412نسمة
الح�ض ية 03 :
القروية 22 :
‘’  – 86أ ‘’
20

الداري
عنوان المقر إ

ن
الرودا� ،حي الزهراء ،برشيد
 ،117شارع إبراهيم
ي

الداري
عنوان المقر إ

نغ� ،تنغي
شارع محمد الخامس ،اديس ي

مراكز الفحص ن
التق�
ي

03

مراكز الفحص ن
التق�
ي

02

رمز رخصة السياقة
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الحلبات المصغرة التفاعلية ت
لل�بية الطرقية

المدن ت
المق�حة لسنة :2016
قلعة الرساغنة والقنيطرة ووجدة وتمارة ومكناس والرباط مع إنشاء حلبة داخل مركز االستقبال والندوات التابع للوزارة.

التعريف:

ق
الطر� بشكل سليم.
فضاء تربوي تقدم فيه دروس نظرية وتطبيقية حول كيفية استعمال المجال
ي

الهدف

أ
الس� وعواقبها:
تعريف الطفال بأخطار حوادث ي
أ
الس� والمرور؛
• استئناس الطفال بقواعد ي
تلق� أ
• ين
الطفال كيفية التعامل مع الوضعيات المرورية.

الفئات المستهدفة

أ
الطفال ت
الم�اوحة أعمارهم ي ن
ب�  5و 15سنة وخاصة منهم المنتمون :
• للمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة؛
• للجمعيات ت
ال�بوية والثقافية.

ش�كاء ش
الم�وع

الس�؛
• اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ي
• الجماعات الح�ض ية.

المساحة

حوال  5000م ²توضع رهن إشارة ش
الم�وع من طرف الجماعة الح�ض ية للمدينة المستفيدة.
ي

الكلفة

لم�وع الحلبة بحوال  5ي ن
الجمالية ش
مالي� درهم.
تقدر التكلفة إ
ي

تدب� الحلبات :
ي

• ممثل عن المجلس البلدي للمدينة
• ممثل عن السلطات المحلية؛

ال�بية الوطنية والتكوين ن
• ممثل عن وزارة ت
المه�؛
ي
• ممثل عن وزارة الشباب والرياضة؛

يز
للتجه� والنقل؛
• ممثل عن المديرية الجهوية

الس�
• ممثل عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ي

20
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نبــذة عــن نتائــج الدراســات المنجــزة مــن طــرف اللجنــة لتقييــم أهــم
العمليــات التواصليــة والتحسيســية ت
وال�بويــة خالل ســنة 2015
الوصالت التلفزية والوصالت التحسيسية مع الفنان حسن الفذ

ت
ال�اكــة بـ ي ن
والذاعيــة المنجــزة ف ي� إطــار اتفاقيــة ش
ـ� اللجنــة الوطنيــة
ـ� همــت الوصــات التلفزيــة إ
خلصــت الدراســة التقييميــة ،الـ ي
ـط� النتائــج التاليــة:
للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر والفنــان حســن الفــذ ،إىل تسـ ي

درجة التذكر

الذاعية الخاصة:
الذاعية المنتجة شب�اكة مع القنوات إ
ال�امج إ
ب

الذاعيــة المنتجــة مــع ش�كائهــا
ال�امــج إ
شأ�فــت اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر عــى دراســة تقييميــة لمختلــف ب
العالميـ ي ن
العالمــي .ويمكــن عــرض
ـ� خــال ســنة  2015بهــدف اســتخراج مكامــن القــوة والخلــل واقـ تـراح ســبل تجويــد حضورهــا إ
إ
ف
ش
ـال :
أهــم المــؤ�ات المقدمــة ي� الدراســة عــى النحــو التـ ي

الذاعية
بال�امج إ
االهتمام ب
ين
الذاعية للجنة 65.7%
أكدت غالبية
بال�امج إ
المستمع� عىل اهتمامهم ب
ين
المستجوب� عن اهتمامهم المتوسط بها.
فيما أعرب  27%من

والذاعية المشتقة عنها أن تحظى بنسبة تذكر عالية تبلغ .% 91.1
استطاعت الوصالت التلفزية إ

الذاعية
ال�امج إ
جودة ب

درجة التعرض

الذاعية للجنة ي ن
ين
«ب� جيدة جدا ومتوسطة»
أكد أزيد من  76%من
ال�امج إ
المستمع� أن جودة ب
ين
المستجوب� جودتها بـ»المتوسطة».
فيما نعت  21.1%من

ين
المستجوب� أنهم شاهدو /استمعوا للوصالت التحسيسية المنجزة مع الفنان حسن الفذ.
أكد  % 76من

درجة التلقي
ت
ين
اعت�ت الغالبية العظمى من
ال� تحملها الوصالت مفهومة ()%89.42
ب
المستجوب� أن الخطابات والرسائل ي
واضحة ( )90.31%مفيدة ( )%89.04ومقنعة (.)83.24%

درجة التفاعلية
ن
ين
 % 89.17من
لتب� سلوكات إيجابية بعد مشاهدتهم/استماعهم للوصالت
المستجوب� بع�وا عن استعدادهم ي
التحسيسية.

درجة استحسان المنهجية المعتمدة
ين
مستعمل
معت�ة إياها أفضل طريقة إلقناع
استحسنت  % 63.5من
المستجوب� المنهجية المعتندة عىل الفكاهة ب
ي
ت
الطريق باح�ام مقتضيات السالمة الطرقية.

الذاعية
ال�امج إ
التثقيف بع� ب
ين
الذاعية المنتجة
أكد  % 52.3من
لل�امج إ
المستجوب� أنهم استفادوا من مضمون الخطابات التواصلية ب
من طرف اللجنة ش
و�كائها

لتغي� السلوك
تحليل درجة االستعداد ي
ف
ن
ين
التأث� ف ي�  53.3 %من
تب� السلوك السليم
ال�امج إ
الذاعية للجنة ي� ي
وفقت ب
المستجوب� وتشجيعهم عىل ي
ق
الطر� .
داخل الفضاء
ي
ف
ين
المستجوب� ش
الذاعية وتعميمها ف ي� محيطهم.
كما رصح  42%من
ال�امج إ
بن�هم للنصائح المقدمة ي� ب

الملصقات بالوسط ض
الح�ي

ت
ـول اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر أهميــة بالغــة
ضمــن اســراتيجيتها المعتمــدة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر ،تـ ي
للتواصــل عـ بـر الملصقــات كوســيلة أساســية لتحســيس المواطنـ ي ن
ـ� بأخطــار حــوادث السـ يـر والســامة الطرقيــة.
ين
مستعمل الطريق.
المستهدف� من
وتسليط الضوء عىل أثرها عىل
ي
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺘﺠــﻬـﻴــﺰ ﻭﺍﻟــﻨـﻘــﻞ ﻭﺍﻟـﻠــﻮﺟــﺴـﺘـﻴــﻚ

ين
المواطنــ� المغاربــة لديهــم اهتمــام بالملصقــات
 99,54ف ي� المائــة مــن
المعروضــة.

ﺍﺣـــﺘـــﺮﺍﻡ ﻣــﻤـــﺮ ﺍﻟــﺮﺍﺟــــﻠﻴــﻦ،
ﺍﺣـــﺘـــﺮﺍﻡ ﻟﻠـــﺤــﻴــﺎﺓ
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العملية التواصلية التحسيسية بالمحطات الطرقية للمسافرين

ف
اهتموا بالملصقات التجارية.
 94,42ي� المائة ّ

ف
الس�
تلقت غالبية المسافرين ( )57%الحا�ض ين ي� أروقة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ي
معلومات عن حقوق وواجبات المسافر.
«Mon code à moi
»me protège

ف
اهتموا بملصقات التحسيس االجتماعية.
 42,15ي� المائة ّ

Youssef El Alaoui, piloteprofessionel

w w w. co d e l a ro u t e. m a

Pour plus d’informations consultez le site :

الكبــرة إىل  38,07ف ي�
العالنــات المعروضــة بالملصقــات
يصــل
معــدل تذكّــر إ
ّ
ي
ف
ت
ـتعمل
ـ� أثــرت ي� أغلــب مسـ ي
المائــة كأقــى نســبة فيمــا يتعلــق بالملصقــات الـ ي
الطريــق.

 99.53%من المسافرين الذين زاروا أروقة اللجنة وجدوها مفيدة
 92%من المسافرين الذين تلقوا المنشورات الموزعة ،استفادوا من المعلومات والنصائح المقدمة
ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية.
ت
ين
 90%من المسافرين
ال� تلوقها لمحيطهم
المستجوب� بع�وا عن استعدادهم لنقل المعلومات ي

القافلة المتنقلة للسالمة الطرقية

أكــدت الدراســة النوعيــة لتقييــم القافلــة المتنقلــة للســامة الطرقيــة عــى أن كل أ
الطفــال المسـ ي ن
ـتجوب� عـ بـروا عــن اهتمامهــم
أ
بالنشــطة والورشــات المنظمــة ف ي� إطــار هــذه العمليــة .ف ي� هــذا الصــدد ،يمكــن تقديــم الخالصــات التاليــة:
ال�بــوي واالجتماعــي للحــدث حيــث عــر أ
.1أبــان االســتجواب عــن البعديــن ت
الطفــال المشـ ي ن
ـارك� ف ي� الدراســة عــن إعجابهــم
ب
بالســياق االجتماعــي لتنظيــم القافلــة (المدينــة) الــذي ينــدرج ف ي� بيئــة تعليميــة غـ يـر مهيكلــة؛
يتم� الجانب ت
 .2ي ز
ديناميك والممارسة الجماعية؛
ال�بوي والتعليمي للقافلة بإيقاع
ي
ت
ت
الــذا�) عــى توجيــه الطفــل نحــو تقديــر ذاتــه
(االقــراح والتقييــم
الخ�يــة (االكتشــاف) والســلوكية
.3تســاعد
الســرورة ب
ي
ي
والحســاس بمســؤولياته كوســيط ت
لل�بيــة عــى الســامة الطرقيــة داخــل محيطــه االجتماعــي؛
إ

والعمــار أ
 .4مكــن التنــوع ف� الجنــس أ
الطفــال المســتفيدين مــن التموقــع داخــل مجموعــة اجتماعيــة تتمـ ي ز
ـ� باختــاف أعضائهــا
ي
ت
وبمرجــع قيمــي مشــرك؛
.5أعجب أ
المدرس؛
الطفال باختالف المنهج البيداغوجي المعتمد ف ي� القافلة عن الوسط التعليمي المألوف ف ي� الوسط
ي
أ
.6عــر أ
ت
الطفــال المسـ ي ن
ـ� ترتكــز عــى التعلــم الجماعــي والتقنيــات
ب
ـتجوب� عــن اهتمامهــم بالنشــطة البيداغوجيــة للقافلــة الـ ي
اليدويــة والجســدية؛
ب� أ
المنشط� أ
ين
والطفال أو ي ن
ين
 .7تم التأكيد عىل فعالية البعد التفاعل للورشات سواء ي ن
المشارك�.
الطفال
ب�
ي
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أهــم العمليــات المتعلقــة بب�نامــج عمــل اللجنــة الوطنيــة للوقايــة
مــن حــوادث السـ يـر برســم ســنة 2016
عمليات التواصل الوسائطي

التواصل بع� الوسائل المكتوبة:
الس� عىل:
ستسهر اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ي

أ
العالنيــة
•تطويــر عالقاتهــا وتعاونهــا مــع منابــر الصحافــة المكتوبــة الوطنيــة بجميــع أصنافهــا عـ بـر اســتثمار مختلــف الشــكال إ
ت
ـ� تتيحهــا الصحــف والمجــات ؛
والتواصليــة الـ ي
ين
باللغت� العربية والفرنسية بهدف مواكبة جميع المشاريع الخاصة بالسالمة الطرقية.
•إصدار مجلة متخصصة

التواصل التلفزي:

ســتواصل اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر خــال ســنة  2016اســتثمار القنــوات التلفزيــة كدعائــم متمـ ي ز
ـ�ة للتواصــل،
وذلــك عـ بـر:
ت
ـ� ســتنظمها اللجنــة ف ي� فـ تـرات محــددة
•العمــل عــى بــث الوصــات التحسيســية تزامنــا مــع العمليــات والحمــات التواصليــة الـ ي
ـتعمل الطريــق ؛
مــن الســنة حيــث ترتفــع حركــة السـ يـر وتتضاعــف تنقــات مسـ ي
•إنتاج برامج تلفزية جديدة ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية والعمل عىل بثها بع� مختلف القنوات التلفزية الوطنية ؛
وال�اكــة مــع مختلــف القنــوات التلفزيــة الوطنيــة (القنــوات التلفزيــة التابعــة ش
•مواصلــة التعــاون ش
للذاعــة
لل�كــة الوطنيــة إ
ف
والتلفــزة ش
لل�امــج الخاصــة بالوقايــة والســامة
و�كــة صوريــاد دوزيــم وقنــاة ميــدي  1ت ي� ي�) ،وذلــك عـ بـر إ
النتــاج المشـ تـرك ب
الطرقيــة وبثهــا ؛

•مواكبة القنوات التلفزية للعمليات التواصلية المنظمة وللمجهودات المبذولة ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية ببالدنا.

الذاعي:
التواصل إ
يل:
من أجل توسيع مجال تدخلها فيما يخص التواصل إ
الذاعي ،ستقوم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ي
الس� بما ي

ال�امــج المبـ ش
ـا�ة
•التعــاون مــع القنــوات إ
الذاعيــة التابعــة للقطــب العمومــي مــع االنفتــاح أكـرث عــى القنــوات الجهويــة وتعزيــز ب
اليجـ بـا� مــع المسـ ي ن
ـتمع� عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ؛
بهــدف تقويــة التفاعــل إ ي
الذاعيــة الخاصــة عــى أســاس التعــاون المــدروس والمســتهدف (ميــد راديــو ،إذاعــة إم إف إم ،لوكــس
•التعــاون مــع القنــوات إ
راديــو ،راديــو بلــوس ،راديــو أصــوات ،راديــو مــارس ،شــذى إف إم .)....

التواصل بع� الملصقات بمختلف أنواعها:

العالقات مع الصحافة:

ستســعى اللجنــة إىل ضمــان حضــور متمـ ز ف
العالمــي مــن خــال بنــاء عالقــة قويــة ومســتدامة مــع مختلــف المقــاوالت
ـ� ي� المشــهد إ
ي
أ
العالميــة الوطنيــة ،وتحسـ ي ن
تدب�هــا لمختلــف الدوات المرتبطــة بالعالقــات مــع الصحافة.
إ
ـ� ي

عمليات التواصل الرقمي

اس�اتيجيتها التواصلية الرقمية ع� استغالل وتوظيف أ
ستسعى اللجنة إىل تنفيذ ت
الدوات التالية:
ب
•تطويــر تطبيقــات رقميــة مــن خــال طلــب عــروض لتقديــم طلبــات ف ي� إطــار مســابقات وطنيــة (لطــاب الهندســة أو الطلبــة
المهندسـ ي ن
ـ�)..؛
•إنتاج سلسالت رقمية تحسيسية ف ي(� إطار ش
ال�اكة مع مؤسسات وطنية؛.
•تنظيم مسابقات ومباريات ت
إلك�ونية باعتبارها وسيلة أخرى للتواصل مع رواد الشبكة العنكبوتية ؛
ال ت
لك�ونية ؛
•تنظيم عمليات تحسيسية بع� الرسائل إ

•تنظيم عمليات تحسيسية باستخدام الجوال ببث رسائل نصية ؛
لك�ونية أ
ال ت
ال ثك� ولوجا بتعاون مع وكالة متخصصة ف ي� المجال؛
•تنظيم حمالت عىل المواقع إ
لك�ونية للجنة وفق منظور جديد ث
ال ت
•إطالق ش
أك� تفاعلية؛
م�وع تحديث البوابة إ

•المواكبــة عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حيــث ســتعمل اللجنــة عــى مواصلــة اســتغالل
ز ف
العــام االجتماعــي
صفحاتهــا عــى المواقــع االجتماعيــة بهــدف تحقيــق تواجــد فعــال
ومتمــ� ي� مجــال إ
ي

العمليات المندمجة

الكب�ة الحجم برسم سنة :2016
ستتم تعبئة أصناف متنوعة من الملصقات ي
ف
ف
ت
الس� ؛
ال� تشهد تمركزا ي� وقوع حوادث ي
•شبكة الملصقات الخاصة باللجنة والمتواجدة ي� المحاور الطرقية ي
•الملصقات بالوسط الح�ض ي بع� الرفع من عدد المدن المستهدفة وعدد الواجهات بكل مدينة عىل حدة ؛

ستنظم اللجنة برسم سنة  2016مجموعة من العمليات المندمجة:
ن
المبا� لفائدة الر ي ن
ش
اجل� ؛
الميدا�
•عملية التواصل
ي
•عملية «نهاية أ
السبوع» (ويكاند السالمة) عىل مدى « 40نهاية أسبوع» ؛

الم�مجة؛
•الملصقات المتنقلة من أجل مواكبة العمليات التواصلية ب
أ
وغ�ها.
•ملصقات القرب بالشاحنات وسيارات الجرة والمحطات الطرقية ومحطات القطار ي

ت
ال� ت ز
ت�امن مع نهاية شهر مارس ؛
•عملية العطلة الربيعية  2015ي

ت
ال� ستتناول المحاور التالية:
•الحملة الصيفية لسنة  2016ي
ين
المقيم� بالخارج ؛
• العملية التواصلية لفائدة أفراد الجالية المغربية
• عملية «المراقبة والتحسيس» بالتعاون الوثيق مع المصالح المكلفة بالمراقبة وخاصة المديرية العامة أ
ن
الوط�؛
للمن
ي
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• إعداد دالئل ت
لل�بية الطرقية؛

س�:
• عملية عرض عربات ودراجات تعرضت لحادثة ي
• عملية تواصلية حول مواضيع «العجالت والتعب والنوم أثناء السياقة» بالطريق السيار .

• إنتاج عدة خاصة ت
بال�بية الطرقية؛
• تصور وإنتاج مالبس ومحافظ أ
للطفال؛

•عملية التحسيس والمراقبة الخاصة بالحمولة الزائدة ؛
•العملية الخاصة برؤية الشاحنات ليال ؛

• اقتناء معدات لتعليم سياقة الدراجات النارية.

•عملية التحسيس والمراقبة الخاصة بالحمولة الزائدة ؛

ين
ين
ين
المؤسساتي�:
والفاعل�
المهني�
العمليات المنجزة ف ي� إطار ش�اكة مع

نئ
وبالموا� ؛
•عملية تواصلية وتحسيسية بالمحطات الطرقية للمسافرين
السواق أ
•عملية العربات المجرورة والعربات الفالحية داخل أ
السبوعية بالعالم القروي ؛

أ
أ
ت
ت
ال� تعرف حركة مكثفة عىل المحاور الطرقية.
•عملية تواصلية وتحسيسية خالل ف�ات العياد و نهاية السبوع ي
كمــا ســتعمل اللجنــة عــى المشــاركة ف� مختلــف التظاهــرات الكــرى (المهرجانــات ،المعــارض أ
والروقــة) الســتثمار نجاعتهــا
ب
ي
التواصليــة واســتنادها إىل التفاعــل وسياســة القــرب.

عمليات ت
ال�بية عىل السالمة الطرقية
ت
المدرس والموازي:
ال�بية الطرقية بالوسط
ي
• تنظيم المنتدى الدول حول ت
ال�بية الطرقية؛
ي

• عمليات ت
ال�بية الطرقية بالمؤسسات التعليمية؛
• التعاون مع أ
الكاديميات الجهوية ت
لل�بية والتكوين؛

ستحرص اللجنة خالل سنة  2016عىل:

الوســاط المقاوالتيــة ومواكبتهــا ف� إدراج بعــد الســامة الطرقيــة ضمــن أ
•تنظيــم أنشــطة لفائــدة المقــاوالت عــر دعــم أ
النشــطة
ب
ي
المرتبطــة بالنقــل؛
ين
ين
المهني�:
السائق�
• تنظيم أنشطة لفائدة
ـائق� المهنيـ ي ن
ـا�ة لفائــدة السـ ي ن
• عمليــة تواصليــة مبـ ش
ـ� شب�اكــة مــع ش�كــة الطــرق الســيارة المغــرب مــن أجــل توعية وتحســيس
هــؤالء السـ ي ن
ـائق� حــول العوامــل الرئيســية المتســببة ف ي� وقــوع حوادث السـ يـر
• تنظيــم قافلــة طبيــة ســيتم خاللهــا إج ـراء مجموعــة مــن الفحوصــات الطبيــة لفائــدة ســائقي حافــات النقــل العمومــي
آ
ق
ت
ـر� شب�اكــة مــع
ـ� تؤثــر عــى الســياقة المنــة عــى المجــال الطـ ي
للمســافرين مــن أجــل الكشــف عــن االختــاالت الصحيــة الـ ي
الجمعيــة المغربيــة أ
للطبــاء المرخصـ ي ن
ـ� لمنــح شــهادة القــدرة عــى الســياقة.
•تنظيم عملية تحسيسية لفائدة
وتقن� الجماعات المحلية حول مخاطر انعدام السالمة الطرقية بالوسط الح�ض ي؛
ي
مهندس ي ي
•عمليــة أ
البــواب المفتوحــة المنظمــة شب�اكــة مــع مراكــز الفحــص بهــدف حــث وتشــجيع السـ ي ن
ـائق� عمومــا عــى إيــاء أهميــة
للحالــة الميكانيكيــة لعرباتهــم؛

م�وع «المدرسة آ
• ش
المنة»؛

مــدر� تعليــم الســياقة بالوثائــق والمعــدات
•دعــم الحصــص التكوينيــة الخاصــة بالتوعيــة و الوقايــة الطرقيــة لفائــدة
بي
البيداغوجيــة الالزمــة؛

• المنتديات الجهوية ت
لل�بية الطرقية.

ت
ال�بية الطرقية ف ي� أوساط الطفولة والشباب:

ين
ين
والسائق� منهم بشكل خاص.
الموظف�
• تنظيم حصص تحسيسية حول السالمة الطرقية لفائدة عموم

• الدورة الرابعة لـ «قافلة الحياة»؛

ن
العمليات المنجزة ف� إطار ش
المد�:
المجتمع
مكونات
مع
اكة
�
ي
ي

• مواصلة برنامج «جيل السالمة»؛

• تقديم الدعم اللوجستيك أ
للنشطة التحسيسية ف ي� مجال السالمة الطرقية:
ي

• فضاءات ت
ال�بية الطرقية بالمخيمات الصيفية؛
• عمليات ت
ال�بية الطرقية المنظمة ف ي� إطار ش
ال�اكة والتعاون؛

• طلبات العروض الخاصة بمشاريع الجمعيات:
• عملية «الفئات عديمة الحماية»؛
• عملية «خيمة السالمة الطرقية»؛
ف
و� محيطها.
• عملية «الطريق إىل المدرسة» داخل المؤسسات التعليمية ي

• عملية القافلة الجامعية للسالمة الطرقية؛
الفريقي للشباب.
• المنتدى إ

•تطويــر ش
ال�اكــة مــن خــال دعــوة الجمعيــات المشــهود لهــا بالجديــة ،للعــب أدوار رياديــة ف ي� مجــال الوقايــة والســامة الطرقيــة
ن
ن
ـدول بغيــة تضافــر الجهــود وتبــادل الخـ بـرات ف ي� هــذا المجــال.
وتشــجيع التعــاون مــا بـ يـ� الجمعيــات عــى الصعيــد الوطـ ي والـ ي
ـد� ف� مجــال التنشــيط السوسـ ف
ن
ـيوثقا� وتدبـ يـر المشــاريع االجتماعيــة ف ي� مجــال
ي
• التكويــن والتأطـ يـر لفائــدة مكونــات المجتمــع المـ ي ي
الســامة الطرقيــة.

مشاريع النهوض ت
بال�بية الطرقية:

• بناء وتهيئة الحلبات المصغرة التفاعلية ت
لل�بية الطرقية؛
• استثمار الفن كأداة للتواصل؛
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الدول:
التعاون
ي

الخ�ة:
الدراسات وتطوير ب

• تطوير التطبيقات الذكية والخدمات:
الس�.
• النسخة الرقمية والديداكتيكية لقانون ي
• الدراسات أ
والبحاث:

• دراسة لقياس ش
لمستعمل الطريق؛
المؤ�ات السلوكية
ي
الس� بالمغرب؛
• دراسة استطالعية لمعرفة مدى معرفة
مستعمل الطريق بمدونة ي
ي
• تقييم عمليات التواصل ت
وال�بية الطرقية.

• ش
ال�اكة العلمية:
• ف ي� هــذا الصــدد ،ســتعمل اللجنــة عــى تفعيــل وتقويــة تعاونهــا مــع الجامعــات والمعاهــد المختصــة مــن أجــل إنجــاز
دراســات وأبحــاث علميــة وتنظيــم لقــاءات ونــدوات علميــة ف ي� مجــال الســامة الطرقيــة.

يز
تجه�ات ومعدات السالمة الطرقية واالستثمار:

بهــدف تطويــر شــبكتها العالميــة ،تطلــق اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر برنامجــا للبحــث عــن فــرص جديــدة
ش
ـ�:
لل�اكــة و التعــاون مــن أجــل تحقيــق مــا يـ ي
الخ�ات والرصد التكنولوجي والمعلومات ف ي� مجال السالمة الطرقية؛
•تطوير آليات العمل و تبادل ب
ف أ
ال�امج التدريبية و التدريبية المستمرة؛&
•المشاركة ي� الحداث الدولية و ب
الفريقــي و تســليط الضــوء عــى الخـ بـرة والكفــاءة المغربيــة ف ي� مجــال
ـاس و فعــال عــى المســتوى إ
•التموضــع كعضــو أسـ ي
الســامة الطرقيــة.

المؤتمرات والمنتديات:

تز
تع�م اللجنة خالل سنة  2016تنظيم المؤتمرات والمنتديات التالية:
•المنتديات الجهوية حول ت
ال�بية الطرقية؛

•ندوة حول ش
المؤ�ات السلوكية؛
الفريقي أ
•المنتدى أ
الول للسالمة الطرقية-.

الس� ،خالل سنة  ،2016عىل اقتناء المعدات التالية:
ستعمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ي

• يز
تجه�ات السالمة الطرقية:
• المركز التعليمي للوقاية و السالمة الطرقية؛
• بناء و الحلبات المصغرة التفاعلية ت
لل�بية الطرقية.

• معدات السالمة الطرقية:
• جهاز محاكاة قيادة الدراجة النارية؛
• جهاز محاكاة حزام السالمة؛
• اقتناء وحدة متنقلة للتحسيس ت
وال�بية الطرقية؛
بمستعمل الدراجات.
• اقتناء الخوذات الواقية الخاصة
ي
• أ
النظمة المندمجة:

• ســتقوم اللجنــة ســنة  ،2016بعمليــة نموذجيــة عـ بـر اقتنــاء أجهــزة مدمجــة لتشــغيلها بالحافــات ،و تشــمل هــذه المعدات
نظمــا مدمجــة ف� المركبــة لتنبيــه الســائق ف� حالــة النــوم ،واحـ تـرام المســافات بـ ي ن
ـ� المركبــات واحـ تـرام الممرات.
ي
ي
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العمليــات التواصليــة الميدانيــة المنظمــة مــن طــرف اللجنــة الوطنية
للوقايــة مــن حوادث السـ يـر
العملية الخاصة برؤية الشاحنات ليال:

للنســان أثنــاء الليــل إىل نســبة % 5
اســتنادا إىل مجموعــة مــن الدراســات عــى الصعيــد العالمــي ،تنخفــض القــدرة البرصيــة إ
ق
ـر� ،فــإن
فقــط مــن قدرتــه البرصيــة خــال النهــار .عــى هــذا االســاس ،واعتبــارا لوتـ يـرة تنقــل الشــاحنات وأخطــار الفضــاء الطـ ي
بأ�طــة وأذرع عاكســة للضــوء سيســاهم ف� التقليــل مــن احتمــال تورطهــا ف� حــوادث الســر خــال الليــل� .ف
تجهـ ي ز
ـ� الشــاحنات ش
ي
ي
ي
ي
هــذا الســياق ،ســتقوم اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر ،بمناســبة تخليــد اليــوم الوطـن ي للســامة الطرقيــة ،بإعطــاء
االنطالقــة لعمليــة تســتهدف الرفــع مــن مســتوى رؤيــة الشــاحنات ليــا ف ي� إطــار مقاربــة مندمجــة.
وتروم هذه العملية التواصلية والتحسيسية تحقيق أ
الهداف التالية:
ين
تحس� رؤية الشاحنات ليال ؛
• الرفع من مستوى السالمة الطرقية بع�
ق
ين
ين
المهني�؛
السائق�
استبا� لفائدة سالمة
• القيام بإجراء
ي
• محاربة انعدام السالمة عىل الطرق بع� تعزيز السلوكات الجيدة ؛

• شن� ثقافة استخدام معدات السالمة.
أ
ت
أش
ال� سيتم توزيعها:
ويبلغ عدد الذرع وال�طة العاكسة للضوء ي
•  50.000تم� من أ
ال ش�طة العاكسة للضوء؛

م�وع المدرسة آ
ش
المنة:

مــن أجــل إثــارة االنتبــاه ألهميــة تهيئــة البنيــات التحتيــة ف� ضمــان ســامة أ
الطفــال ،عملــت اللجنــة عــى إنجــاز هــذه العمليــة
ي
ف
ت
و� نفــس الوقــت
ـدرس مــن أجــل توفـ يـر حمايــة أفضــل للفئــات المتمدرســة ،ي
ـ� تهــدف إىل اســتثمار المحيــط المـ ي
الكـ بـرى الـ ي
أ
التواصــل مــع التالميــذ وســائقي العربــات .ويتعلــق المــر بتجهـ ي ز
ـ� جنبــات المــدارس االبتدائيــة بمجموعــة مــن المــدن بلوحــات
ـ� مــن أجــل العبــور آ
تحسيســية تلعــب دور حواجــز لتوجيــه مــرور أ
الطفــال نحــو المم ـرات الخاصــة بالراجلـ ي ن
المــن.

أهداف العملية:

المنــة» ،الـ تـ� تســتهدف أزيــد مــن مائــة مؤسســة تعليميــة بمختلــف مــدن المملكــة ،تحقيــق أ
تــروم عمليــة «المدرســة آ
الهــداف
ي
التاليــة:
• المســاهمة ف� تفعيــل برنامــج «جيــل الســامة» الــذي أطلقتــه اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث الســر لفائــدة أ
الجيــال
ي
ي
الصاعــدة؛
أ
الس�؛
الس� خطورة حوادث ي
• تحسيس الطفال حول قواعد ي
السائق� بخصوصية أ
ق
ين
ين
الطر�؛
المتمدرس� باعتبارها فئات عديمة الحماية ف ي� الفضاء
الطفال
• توعية
ي
المن أ
• ضمان التنقل آ
المدرس؛
للطفال بالمحيط
ي
أ
الس�.
• تقليص عدد القتىل من الطفال ضحايا حوادث ي

عدد المؤسسات التعليمية المستفيدة:

المنــة»  143مؤسســة موزعــة آ
مــروع «المدرســة آ
يتجــاوز عــدد المؤسســات التعليميــة المســتفيدة مــن ش
كال ت ي� 68 :مؤسســة
مســتفيدة بالجهــات الشــمالية للمملكــة و 75مؤسســة بالجنــوب.

• و  100.000ذرع عاكس للضوء.

لوحات تحسيسة وواقية لفائدة أ
الطفال

بمستعمل الدراجات:
عملية توزيع الخوذات الواقية الخاصة
ي

ت
ـ� تــم خاللهــا اقتنــاء  1600خــوذه واقيــة ،ســتقوم اللجنــة بإعــادة تنظيــم هــذه
بعــد نجــاح هــذه العمليــة ســنة  ،2015و الـ ي
العمليــة خــال ســنة  2016مــن أجــل تشــجيع ثقافــة اســتعمال تجهـ ي ز
ـ�ات الســامة مــن طــرف الفئــات عديمــة الحمايــة ،وخاصــة
ســائقي الدراجــات الناريــة.

ـ� محيــط كل مدرســة بعالمــات التشــوير أ
مــن أجــل تقويــة هــذا المـ شـروع ،ســيتم تجهـ ي ز
الفقــي والعمــودي المالئمــة لتنظيــم
ـ� لوحــة واقيــة أ
حركــة المــرور وبأربعـ ي ن
للطفــال عنــد خروجهــم مــن المدرســة .كمــا ســيتم اســتغالل هــذه اللوحــات بوضــع
ـ� والسـ ي ن
ملصقــات برصيــة تتضمــن خطابــات وقائيــة موجهــة للراجلـ ي ن
ـائق� وشــعار اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر.

وتهدف هذه العملية إىل:
ن
مجا� لفائدة سائقي الدراجات ؛
• توزيع خوذات واقية تتوفر عىل ش�وط السالمة
ي
ومعاي� الجودة بشكل ي
يز
وتجه�ات السالمة ؛
• شن� ثقافة استخدام معدات

مستعمل الدراجات النارية والعادية.
• رفع معدل استعمال الخوذة الواقية من طرف
ي
ت
ال� سيتم توزيعها:
ويبلغ عدد الخوذات الواقية ي
•  6000خوذة واقية بالنسبة للدراجات النارية؛
• و 10000بالنسبة للدراجات العادية.
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الئحة الفائزين ف ي� المسابقات الوطنية ف ي� مجال السالمة الطرقية
برسم سنة 2016

المسابقات الوطنية ف ي� مجال السالمة الطرقية

ن
مه� ؛
• مسابقة أحسن سائق ي

• مسابقة أحسن مقاولة ت ز
مل�مة بمبادئ السالمة الطرقية ؛

ف
ـمول المواكــب للتوجهــات االسـ تـراتيجية للحكومــة ف ي� مجــال الســامة الطرقيــة وتنفيــذ
ي� إطــار تفعيــل مخططهــا للتواصــل الشـ ي
برنامــج عملهــا برســم ســنة  ،2016وبمناســبة اليــوم الوط ـن ي للســامة الطرقيــة الــذي يخلــد هــذه الســنة تحــت شــعار «كلنــا
العــان عــن
راجلــون» نظمــت اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث السـ يـر ،يــوم الخميــس  18بف�ايــر  2016بالربــاط ،حفــل إ
والبداعيــة والمهنيــة المنظمــة مــن طــرف اللجنــة ف ي� مجــال الوقايــة
الفائزيــن وتوزيــع الجوائــز الخاصــة بالمباريــات الفنيــة إ
والســامة الطرقيــة.
ف� هــذا الصــدد ،وبعــد إحالــة ملفــات ت
الم�شـ ي ن
ـح� عــى لجــان التحكيــم مــن أجــل دراســتها وانتقــاء أحســنها ،أفــرزت مرحلــة
ي
ئ
ـا� النتائــج التاليــة:
الحســم النهـ ي

• مسابقة أحسن مدرب لتعليم السياقة ؛

ن
تق� ؛
• مسابقة أحسن عون فاحص ي
• مسابقة أحسن منتوج رقمي ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية ؛
• مسابقة أحسن ملصق متعلق بالسالمة الطرقية ؛
• مسابقة أحسن أغنية ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية ؛
• مسابقة أحسن ش
مدرس ف ي� مجال السالمة الطرقية ؛
م�وع
ي
• أحسن عمل مرسحي ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية ؛

مسابقة أحسن ملصق متعلق بالسالمة الطرقية:
Royaume du Maroc
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬـﻴـــﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘـــﻞ ﻭﺍﻟﻠـﻮﺟـﺴﺘﻴــﻚ
ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴـﺮ

Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique
Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation

ﺍﳴﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ
ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺪﺭﺏ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ

الرتبة

اسم الفائز

موضوع الملصق

الجائزة االوىل

كب�ي
السيد حسن ي

الفئات عديمة الحماية

الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة

ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y í«°TÎdG ∞∏e π«ª– ƒLôŸG ,ácQÉ°ûª∏d
∑ƒÑ°ùjÉa »YÉªàL’G ™bƒŸG hCG www.cnpac.ma
2016 ôjÉæj 15 Ωƒj äÉë«°TÎdG ´GójE’ πLCG ôNCG

بوهال
السيدة فاطمة
ي
مناصفة ي ن
ب�:
السيد نور الدين بلحاج
السيد سميح حوار

التهور واللعب أثناء السياقة
السلوك المواطن عىل الطريق
استعمال الهاتف أثناء السياقة

مسابقة أحسن عمل رقمي ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية:

Royaume du Maroc
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬـﻴـــﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘـــﻞ ﻭﺍﻟﻠـﻮﺟـﺴﺘﻴــﻚ
ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴـﺮ

Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique
Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation

ﺍﳴﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ
,IÒ£ÿG OGƒŸG π≤f,™FÉ°†ÑdG π≤f,¿óŸG ÚH π≤ædG,…ö†◊G π≤ædG
... iôNCG äÉÄa

ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y í«°TÎdG ∞∏e π«ª– ƒLôŸG ,ácQÉ°ûª∏d
∑ƒÑ°ùjÉa »YÉªàL’G ™bƒŸG hCG www.cnpac.ma
2016 ôjÉæj 15 Ωƒj äÉë«°TÎdG ´GójE’ πLCG ôNCG

الصنف

اسم الفائز (ة)

عنوان العمل

الصنف 1

طارق بوبكر

الصنف 2

عبد الصمد خينوس
المهدي مهداوي

تحسيس ‘ابتسامة حزينة
’فيلم
ي

الصنف 3

من� العافية
ي

»حياتك أهم من مكالمة هاتفية«
»إشارات المرور
المرشد ف ي� قواعد السالمة الطرقية

الجائزة التشجيعية (شهادة تقديرية)

34

الصنف 1

حنان عرصي

”“Message d’amour

الصنف 2

طارق رحمي

أ
خ�"
"الكأس ال ي

الصنف 3

عماد كركوش

) (Mobile appتطبيق رقمي
للهواتف الذكية المشتغلة بنظام
Android
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مسابقة أحسن عمل رقمي ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية:
الفئة

صاحب ش
الم�وع

بالعربية

محمد الغاوي

أ
بالمازيغية

ابراهيم خوخ

بالعربية

ن
الغ� أنور
عبد ي

االسم
ن
الف�
ي

عنوان أ
الغنية

كاتب الكلمات

ن
مه�:
مسابقة أحسن سائق ي
الموزع

الملحن

الصنف  :1عمل موسيقي موجه للكبار
العقل ي ز
والم�ان محمد الرياحي

محمد بالخياط

ن
المنا�
عبد الله
ي
أنازور

تفاوين سوس

ريغك أد«
»نوريت

تفاوين
سوس

أريدك أن تعود

ضر�
محمد الغاوي
دريس
إ
ال ي
تفاوين سوس

الصنف  :2عمل موسيقي موجه للصغار
الرسعة ف ي�
ف
الو� شكيب العاصمي
فؤاد ي
الطريق خطر

أ
بالمازيغية

أداء

ن
الغ�
عبد ي
أنور

حجبت
الصنف  :3عمل موسيقي ف� مجال أ
الغنية الشبابية
ي

بالعربية

فيق

جمعية أفنان

أ
بالمازيغية

مريم بودالل

مريم بودالل

مريم بودالل

حجبت

ين
مسابقة أحسن ي ن
مرسحي� ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية:
عمل�
الفرقة المرسحية

المدينة

صاحب ش
الم�وع

المشهد المرسحي

القنيطرة

الصنف  :1عمل مرسحي موجه للصغار
المشهد المرسحي عش سليم ف ي� سالم

فرقة مرسح المدينة
الصغ�ة
ي

شفشاون

عنوان المرسحية

الخراج
إ

التأليف

خالد ديدان

فرقة مرسح المدينة
الصغ�ة
ي

عىل السالمة

الحافالت
أقل من  20سنة

الجائزة أ
الوىل

ث
أك� من  20سنة

تم حجب الجائزة

محمد معشات

النقل ض
الح�ي
أقل من  20سنة

الجائزة أ
الوىل

ث
أك� من  20سنة

تم حجب الجائزة

سم�
زب� ي
ي

أ
الكب�ة
سيارات الجرة ي
أقل من  20سنة

الكب� بكار
عبد ي

خالد ديدان

ث
أك� من  20سنة

الجائزة أ
الوىل

احمد عبيد

ين
أم� ناسور

سيارات أ
الصغ�ة
الجرة
ي

مسابقة أحسن ش
مدرس:
م�وع
ي
م�وع أ
ش
الول

مجموعة مدارس أوالد عبد
الحليم

نيابة الراشيدية

أكاديمية درعة تافياللت

ن
ش
الثا�
م�وع ي

مجموعة مدارس تانجويت

نيابة الراشيدية

أكاديمية درعة تافياللت

ش
م�وع الثالث

شون�
مدرسة أندريه ي ي

نيابة الرباط

زع�
أكاديمية الرباط سال زمور ي
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ث
أك� من  20سنة

الجائزة أ
الوىل

أحمد كنون

الجائزة أ
الوىل

الصنف  :2عمل موسيقي موجه للصغار
أحمد السيباع

أقل من  20سنة

الجائزة أ
الوىل

عبد الفتاح الصفاح

أقل من  20سنة

الجائزة أ
الوىل

ين
الحس� شاكر

ث
أك� من  20سنة

الجائزة أ
الوىل

محمد بوابوط

منح السيد احمد عبيد درع السالمة الطرقية
منح جائزة تقديرية للسيدة نجية بوطالب
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مسابقة أحسن عمل رقمي ف ي� مجال الوقاية والسالمة الطرقية:
الصنف :1صنف المقاوالت العاملة ف ي� نقل البضائع
ش�كة SNTL

الخط�ة:
الصنف  :2صنف المقاوالت العاملة نقل المواد
ي
ش�كة TOTAL Maroc
الصنف  :3صنف المقاوالت العاملة ف ي� أنشطة اقتصادية اخرى
ش�كة REDA
الصنف  :4ضنف المقاوالت العاملة ف� نقل أ
الشخاص
ي
منح شهادة تشجيعية لمقاولة ALSA

مسابقة أحسن مدرب لتعليم السياقة:
الجائزة أ
الوىل

فئة ث
أك� من  10سنوات ف ي� التجربة المهنية
مناصفة ي ن
ب�:

السيد نور الدين بلحاج
السيد سميح حوار

فئة أقل من  10سنوات ف ي� التجربة المهنية
الجائزة أ
الوىل

مناصفة ي ن
ب�:
السيد عادل كريش
السيد ابراهيم ايت لذيب

منح درع السالمة الطرقية

السيد دقيق مصطفى

ن
تق�:
مسابقة أحسن عون فاحص ي
الجائزة أ
الوىل

فئة ث
أك� من  10سنوات ف ي� التجربة المهنية
عبد المجيد حاجي
فئة أقل من  10سنوات ف ي� التجربة المهنية

الجائزة أ
الوىل

حمزة مويس

منح درع السالمة الطرقية

السيد عبد المجيد حاجي

(فئة ث
أك� من  10سنوات)
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