
Royaume du Maroc 

 

 المملكة المغربية

Ministère du Transport et de la Logistique   تيكسواللوجوزارة النقل  

Agence Nationale de la Sécurité Routière 

Direction Régionale de 

 Souss Massa et Guelmim Oued Noun 

  

 الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

سوس ماسة وكلميم وادنون لالمديرية الجهوية   

 

  

 

 املديرية الجهوية لجهة سوس ماسة وجهة كلميم وادنون 
 مصلحة التنسيق والتتبع وتنفيذ اإلسرتاتيجية الجهوية للسالمة الطرقية

 07 01 05 95 53العنوان: الطابق الثالث، فونتي العليا أكادير   *** الهاتف: 
 narsa.agadir@gmail.comالربيد االلكرتوين: 

 

 -2021دجنبر  19و 18يومي -

 

 معا من أجل احلد من حوادث السري،" :حتت شعار

 "واستخالص العرب من املايض
 

 

mailto:narsa.agadir@gmail.com


Royaume du Maroc 

 

 المملكة المغربية

Ministère du Transport et de la Logistique   تيكسواللوجوزارة النقل  

Agence Nationale de la Sécurité Routière 

Direction Régionale de 

 Souss Massa et Guelmim Oued Noun 

 

 الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

سوس ماسة وكلميم وادنون لالمديرية الجهوية   

 

  

 

 

1 

 املديرية الجهوية لجهة سوس ماسة وجهة كلميم وادنون
 وتنفيذ اإلسرتاتيجية الجهوية للسالمة الطرقيةمصلحة التنسيق والتتبع 

 07 01 05 95 53العنوان: الطابق الثالث، فونتي العليا أكادير   *** الهاتف: 

 narsa.agadir@gmail.comالربيد االلكرتوين: 
 

 :2021 دجنرب 19و 18 التاريخ                     

 مركز الفحص التقني  :املكانOued Noun مركز الفحص التقني و  كلميمبAutomotive TanTan 

  بطانطان

 اتخليد 2021 دجنرب 19نونرب إىل  13يف إطار برنامج جهوي اشعاعي من  ةتوعوي ةتأطريي شطةأن :احلدث 

   ليوم العاملي لذكرى ضحايا حوادث السريل

 املستهدفة اتالفئ : 

 (55)عدد املستفيدين  الصنف األول والثاين سيارات األجرة ومهني 

  (30)عدد املستفيدين  املستخدمني والنقل العمومي للمسافرين والنقل املدريسمهنيو نقل 

  (20عدد املستفيدين )مستعملو الدراجات مبحرك ذات عجلتني وثالث عجالت  

 فئة مستعميل الطريق عدميي الحامية  

 :احلاضرون 

 الوطنية للسالمة الطرقية املديرية اجلهوية للوكالة: 

 بجهة سوس السيد محمد معلوم املدير الجهوي للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية-
 كلميم وادنون  ماسة وجهة 

     السيدة حسناء العاسيل رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع وتنفيذ االسرتاتيجية -

                                                                           الجهوية للسالمة الطرقية باملديرية الجهوية بأكادير 

 تارودانتبلوكالة ل قليميةرئيس املصلحة اإل  الوايف الخريشالسيد -            

 كلميماملصلحة اإلقليمية للوكالة ب حسن السماليل رئيسالسيد -                    

 طانطاناملصلحة اإلقليمية للوكالة ب رئيسالسيد بياهي الداه -                    
 السيد أحمد الكارح موظف باملصلحة اإلقليمية بكلميم -                    

  النقل الطرقي بطانطانرئيس مصلحة 

  بكلميمرئيس مصلحة النقل الطرقي 
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  كلميمب املنطقة احلضرية لألمن الوطينممثلو  

 نبطانطا للوقاية املدنيةاإلقليمية  قيادةال وممثل 

 باشا مدينة طانطان 

 املهنية للفاحصني التقنيني باجلنوباجلمعية  رئيس وأعضاء 

  رئيس وأعضاء مجعية احلياة للسالمة الطرقية بطانطان 

 املنابر اإلعالمية : 

 لرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزةل من لعيونقناة ا-      

    تارودانت بريس/األخبار املغربية/تارودانت اآلن/  :اإللكرتونية واملواقع صحفال -       

 العاملة تبتسمتارودانت / 24طانطان /صحراء نيوز          
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 تقديم:    

لربنييامج الجهييوي اإلشييعاعي التييأطريي الييذي سييطرتج املديرييية الجهوييية للسييالمة الطرقييية بجهتييي سييوس ل تفعيييال      

واملركييز الييوطني إلجييراء التجييار   ،بتنسيييق مييع الجمعييية املهنييية للفاحصييني التقنيييني بييالجنو  ماسيية وكلميييم وادنييون

، هييذه التهيياهرة التييي مبراكييز الفحييص التقنييي التابعيية لنفوذهييا الييرتاي 2021 دجنييرب 19نييونرب إىل  13ميين  والتصييديق 

الييذي يصييادح األحييد الثالييث ميين شييهر نييونرب ميين  متييت برمجتهييا مبناسييبة تخليييد اليييوم العيياملي لاييحايا حييوادث السييري

وادث السييري، واسييتخالع العييرب ميين ، واتخييذت لييج املديرييية الجهوييية شييعار أجميعييا ميين أجييل الحييد ميين حييكييل سيينة

 املايضأ. 

هييذا الربنييامج الجهييوي توعييية وتحسيييس األشييخاع عييدميي الحامييية  خيياللميين  تهييدح املديرييية الجهويييةو        

 سييائركييذا و مهنيييي سيييارات األجييرة بصيينفيها برضييورة احييرتام قواعييد املييرور وتبنييي سييلوك سييليم، إضييافة إىل توعييية 

 املهنيني برضورة وأهمية الفحص التقني الدوي يف الحفاظ عىل سالمة السائقني والركا .
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 وذليي ميين هييذا الربنييامج الجهييوي،  خامسيية والسادسييةاملحطيية ال عييىل التييوايل طانطييانتي كلميييم و مييدين وتشييكل       

 Automotive TanTan مبركيييز الفحييص التقنييييو  2021دجنييرب  18بتييياري   Oued Nounمبركييز الفحيييص التقنييي 

املصييلحة اإلقليمييية للوكاليية الوطنييية كييذا و  ،الطرقييية تنسيييق مييع جمعييية الحييياة للسييالمةب 2021دجنييرب  19يييوم 

   طانطان.بكل من كلميم و  للسالمة الطرقية

 

املييدير الجهييوي للوكاليية الوطنييية للسييالمة  السيييد حاييوربهييذه التهيياهرة فعاليييات اختتييام  متيييزتولقييد          

النقيييل الطرقيييي بكلمييييم  تيورئييسييي مصيييلح ،الطرقيييية بسيييوس ماسييية وكلمييييم وادنيييون، وأطييير املديريييية الجهويييية

باشييا ، والسيييد بطانطييان وعنيياا الوقاييية املدنييية ،ألميين الييوطني بكلميييملاملنطقيية الحرضييية  ممييثيلوبطانطييان، و 

 .أربا  ومستغيل سيارات األجرة الصنف األول والثاينجمعيات  ممثيلو  طانطان، مدينة

ميين  ،بكلييامت ترحيبييية وتأطريييية التييي تاييمنت األهييداح املتوخيياة ميين هييذه التهيياهرة التوعوييية وافتتحييت        

ت خييالل الرفييع ميين الييوعي الجامعييي بخطييورة عييدم احييرتام قييانون السييري، ومييا تخلفييج الحييوادث املرورييية ميين إصييابا

عييالوة عييىل دعييوة كييل املشيياركني إىل االنخييراة يف نرشيي وإشيياعة ثقافيية السييالمة الطرقييية يف بليغيية أو فقييدان لييألرواح، 

 صفوح مختلف مستعميل الفااء الطرقي.
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ومهنيييو  ،مهنيييو سيييارات األجييرة بصيينفيها ميثييلو            

النقيييل الجامعيييي لألشيييخاع مييين سيييائقي مركبيييات النقيييل 

والنقيييييل العميييييومي  ،ونقيييييل املسيييييتخدمني ،امليييييدريس

للمسيييافرين، باإلضيييافة إىل مسيييتعميل اليييدراجات الناريييية 

أهييييم الفئييييات ، والييييراجلني بعجلتييييني وثييييالث عجييييالت

 ةالتوعويييي نشيييطةاأل  هاملسيييتفيدة واملسيييتهدفة مييين هيييذ

  :التاليةالفقرات  تتامني تالو ، يةالتحسيس

 :النظري عرض التأطرييال -1

املعهييد املتخصييص يف مهيين النقييل الطرقييي ب مكييون بنتيي  لسيييد نبيييلا ميين تقييديم وتييأطري توعييويالعيير  ال كييان      

مجموعيية ميين ، وقييدم تطييرإ إىل أسييبا  حييوادث السييري واملتمثليية خصوصييا يف العامييل البرشيييالييذي و  ملييول، بآيييت

                    ملختلف مستعميل الطريق الحارضين من أجل استعامل آمن وسليم للفااء الطرقي.  رشاداتالتوجيهات واإل

والتييي تسيياهم يف سييالمة السييائقني  ،كييام ركييز عييىل أهمييية مراقبيية وصيييانة مجموعيية ميين التجهيييزات باملركبيية          

أهميييية التيييوفر عيييىل مطفيييأة الحرييييق، و رضورة أكيييد عيييىل عجيييالت، وفراميييل، ومسييياحات الزجيييا ، و  :والركييا  مييين

   استعامل حزام السالمة. 
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 :التطبيقيةشة رالو -2                    

 مبركييز محمييد الشييكويلفاحصييني التقنيييني السيييد كييل ميين ا تأطريهييا هييذه الورشيية التطبيقييية التييي أ ح عييىل          

عرفييت  Automotive TanTan الفحييص التقنييي  مبركييز أحمييد التاميي  والسيييدOued Noun الفحييص التقنييي 

 الجوانيي سيييارات األجييرة حييول أهييم  وخصوصييا مهنيييو ،الحييارضين هنييينيملختلييف املرشييوحات تقييديم مجموعيية ميين ال

 أهمييية عييىل تييم التأكيييد، و قبييل اقدامييج عييىل سييياقة املركبيية السييائق ميين طييرح بشييكل منييتهم تفحصييها الواجيي 

التوضيييحات عيين دور كييل التجهيييزات التييي يقييوم مبراقبتهييا مجموعيية ميين إعطيياء عييرب  ،الفحييص التقنييي الييدوري

حيييث بالفيياحص التقنييي يف تييأمني سييالمة املركبيية، وبالتييايل دور املراقبيية التقنييية يف تحسييني ميي  ات السييالمة الطرقييية 

 .أسبا  حوادث السري بني  للمركبة من ةامليكانيكيتعترب الحالة 

 اإلسعافات األولية: ورشة-3      

ميين خييالل  ،عنيياا الوقاييية املدنييية تييأطريميين  ورشيية لإلسييعافات األوليييةبومتيييز النشيياة امليينهم بطانطييان           

يف انتهييار وصييول رجييال الوقاييية  ،وقييوح حادثيية سييري اإلجييراءات والعمليييات التييي ينبغييي القيييام بهييا أثنيياءعيير  أهييم 

عييرب  ،املركبيية يشييكل خطييرا عليييج تواجييده يف كييانميين قبيييل اخييرا  الاييحية ميين املركبيية يف حاليية ؛ املدنييية أو اإلسييعاح

التييي يجيي  أن والوضييعية  ،تفاديييا إذاءه ح  تطبيقييي مبسييط للطريقيية الصييحيحة التييي يجيي  اخييرا  الاييحية بهييا 

بييج الاييحية عييىل الطريييق ، إضييافة إىل التأكييد ميين سييالمة املكييان الييذي يتواجييد يكييون عليهييا يف انتهييار وصييول اإلسييعاح

 . قبل اسعافج
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انقيياذ تقييديم اإلنعيياق القلبييي الرئييوي الييذي يرفييع ميين إمكانييية برشييح طريقيية كييام قييام رجييال الوقاييية املدنييية      

 . حوادث السري ضحاياأرواح 

 

ولقييد عرفييت هييذه الورشييات تفيياعال كبييريا ميين لييدن املسييتفيدين، ولقييت استحسييانا وترحيبييا كبييريين، حيييث عييرب         

ملثييل هييذه األنشييطة التييي ترفييع ميين الييوعي لييدى جميييع مسييتعميل الفايياء الحييارضون عيين انخييراطهم وتشييجيعهم 

  .الطرقي
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 :ام بمدينة كلميممحلة حتسيسية بالشارع الع -4     

، بتنهيم حملة تحسيسية بشارح محمد السادس مبدينة كلميم، من الربنامج الجهوي متيزت املحطة الخامسةولقد         

 الذي يعرح حركية كبرية ملختلف مستعميل الفااء الطرقي، حيث عمل أعااء الجمعية املهنية للفاحصني التقنيني بالجنو 

لطرقية لسوس ماسة وكلميم وادنون عىل تأطري هذه الحملة، أطر املديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسالمة اإىل جان  

بتعاون مع رجال األمن الوطني من خالل إرشاد السائقني إىل احرتام ممرات الراجلني، واحرتام الرسعة املحددة، واستعامل 

 حزام السالمة.

 

 

كييام قمييدمت إرشييادات لكييل ميين الييراجلني ميين أجييل احييرتام ممييرات الييراجلني، واسييتعامل األرصييفة حفاظييا عييىل           

سييالمتهم، وملسييتعميل الييدراجات الهوائييية والييدراجات النارييية بيياحرتام املمييرات الخاصيية بهييم، واسييتعامل الخييوذة 

 ة.الواقية، باإلضافة إىل توزيع املطويات واملنشورات التحسيسي
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 وبهييدح حامييية مسييتعميل الييدراجات مبحييرك ثالثييية العجييالت، وتعزيييز الرلييية خييالل فييرتة الليييل قامييت املديرييية       

الجهوييية بتوزيييع صييدريات وتزويييد مركبيياتهم بأ طيية عاكسيية للاييوء، وكييذا تزويييد مركبييات نقييل الباييائع أياييا 

 باأل طة العاكسة للاوء التي تتنقل بشكل مستمر.

 

ولقيييد لقيييت هيييذه الحملييية امليدانيييية تجاوبيييا كبيييريا        

واستحسييانا ميين لييدن مختلييف مسييتعميل الفايياء الطرقييي، 

الييذين نوهيييوا مبثيييل هيييذه الحميييالت مبدينييية كلمييييم بوابييية 

الصييحراء، التييي تعييرح حركييية كبييرية عييىل مسييتوى الطريييق 

 لربطها جنو  املغر  بشاملج.  1الوطنية رقم 
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 ني:فدهللمستالصدريات العاكسة للضوء وتسليم اخلوذات الواقية -5

 

لسييوس  وتحييت إ اح السيييد املييدير الجهييوي للوكاليية الوطنييية للسييالمة الطرقييية ذه التهيياهرة،وقبييل اختتييام هيي       

؛ والتييي تييم التوصييل بهييا ميين لييدن املصييال  املركزييية خييوذات واقييية مصييادإ عليهييا وزيييعماسيية وكلميييم وادنييون، تييم ت

مسييتعميل الييدراجات مبحييرك ذات عجلتييني عييىل  لييإلدارة؛

اليييذين اسيييتفادوا مييين هيييذا النشييياة  وثيييالث عجيييالت

وكييذل  تييم توزيييع الصييدريات العاكسيية للاييوء ، التوعييوي

. ويف سييلوك أكييع وقعييا، فقييد تييم إ اك ملختلييف املهنيييني

بعييا األطفيييال يف تسييليم هيييذه الصييدريات ملاليييج مييين 

 مغزى وتأثري قوي يف نفسية الطرفني.
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، وعرفانيييا مييين املديريييية الجهويييية بييياملجهودات املشيييكورة والجبيييارة لكيييل ويف نهايييية هيييذا الحفيييل الختيييامي         

التوعييوي، ألقييس السيييد املييدير الجهييوي للوكاليية الوطنييية للسييالمة الطرقييية لربنييامج الجهييوي ا الفيياعلني يف إنجيياح

ييبسييوس ماسيية وكلميييم وادنييون كلميية  وأعايياء الجمعييية املهنييية  ،أطيير املديرييية الجهويييةفيهييا عييىل كييل  أثنييس كرشم

الفاحصييون التقنيييون مبراكييز الفحييص و  بطانطييان، وجمعييية الحييياة للسييالمة الطرقيييةللفاحصييني التقنيييني بييالجنو ، 

هييذا الربنييامج، عييىل املجهييودات املبذوليية وتحمييل عنيياء التنقييل عييرب أقيياليم التقنييي التييي احتايينت جميييع محطييات 

أن  ،كييام أكييد السيييد املييدير الجهييوي .إلنجيياح هييذا الربنييامج اإلشييعاعي الجهييوي جهتييي سييوس ماسيية وكلميييم وادنييون

املييدين تعتييرب  يكييا اسييرتاتيجيا للوكاليية الوطنييية للسييالمة الطرقييية يف تنزيييل  الجمعيييات املهنييية وجمعيييات املجتمييع

وتحقيييق األهييداح  ،االسييرتاتيجية الوطنييية للسييالمة الطرقييية

املتوخييياة مييين التحسييييس والتوعيييية ملختليييف مسيييتعميل 

 الفااء الطرقي. 

 اح السييييد امليييدير الجهيييوي تيييم تسيييليم إوتحيييت         

ت املشيياركة يف هييذا الربنييامج عييرب تييذكارات تقديرييية للجمعيييا

مختليييف محطاتيييج، وألعاييياء الجمعيييية املهنيييية للفاحصيييني 

لهيييذه ملراكيييز الفحيييص التقنيييي املحتاييينة  التقنييييني، وكيييذا

 األنشطة التوعوية.
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