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للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السيرا

وذلك بهدف 1977تعد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير مؤسسة ذات منفعة عامة تم تأسيسها سنة 

والماء اللوجستيكللمراقبة التقنية من طرف وزارة التجهيز و النقل و وتخضع اللجنة.الطرقيةتحسين السالمة 

.العملبهاللمراقبة المالية من طرف وزارة االقتصاد والمالية طبقا للقوانين الجاري 

مهام اللجنة :

راسة جميع التدابير الكفيلة بالتخفيض من عدد حوادث السير واقتراحها على السلطات المختصةد•

الطرقيةالمبذولة لتجهيز المصالح المكلفة بالسالمة المجهوداتالمساهمة في •

اإلعالم، في تربية العمومسيماالمساهمة بجميع الوسائل، وال  •



: الطرقيةمهام مديرية النقل عبر الطرق والسالمة 

الطرقية،اعداد الدراسات النوعية المتعلقة بالسالمة •

الطرقية،إعداد المخططات العملية لتنفيذ سياسة السالمة •

الطرقيةتتبع وتقييم وتنفيذ سياسة السالمة •

مهام مديرية الطرق

والسهر على معالجتها الطرقيةجمع المعطيات المتعلقة بحوادث السير وكثافة السير وبحالة الشبكة •

واستغاللها ونشرها



الطرقيةالوطنية للسالمة ستراتيجيةاال

تشكل حوادث السير، حسب المنظمة العالمية للصحة، وباء يهدد الصحة •

العمومية في العالم، حيث تعتبر من بين األسباب األساسية للوفيات 
مليون قتيل 1.3والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا ما يقارب 

.من الجرحى والمعطوبينوماليين آخرين 

فعلى العموم، تمكن اإلحصائيات من معرفة مستوى انعدام السالمة •

مدى المآسي على المستوى الدولي والوطني، إال أنها ال تبين أبدا الطرقية

يل الثقالعبئوأيضا المكلومةالتي تخلفها حوادث السير لألسر االجتماعية

.اقتصاد البالدوكذا على الصحةالذي تشكله على مصالح 



الطرقيةالوطنية للسالمة ستراتيجيةاال

ولحسن الحظ، تمكن المغرب خالل السنوات األخيرة، بفضل أول •

، من تحقيق 2013-2004خالل العشرية الطرقيةاستراتيجية للسالمة 

اآلالف من المصابين و حياة بشرية 9210تقدم مكن من إنقاذ ما يقارب 

.بليغةبجروح 
100.000عدد القتلى لكل سيما، وال الطرقيةغير أن مؤشرات السالمة •

ل نسمة أو لكل مليون عربة تبقى غير كافية مقارنة مع تلك المسجلة بالدو

.المتقدمة
لحماية مستعملي المجهوداتوفي هذا السياق، يجب علينا بذل المزيد من •

الطريق وجعل طرقنا أكثر أمانا وذلك بالتزام وتعبئة الجميع بمن فيهم 

.السلطات العمومية



الطرقيةالوطنية للسالمة ستراتيجيةاال

، الطرقيةو في هذا اإلطار، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السالمة •

قرر المغرب وضع إستراتجية وطنية عملية وطموحة للعشرية القادمة  
2026لمكافحة آفة حوادث السير وذلك2026 _ 2017-

تنمية ولهذه اإلستراتيجية الجديدة رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم •

بالمغرب، كما تحدد أيضا هدفا رقميا وطرقات أكثر أمانا مسؤولةسلوكات

في أفق % 50طموحا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 

مع عدم 2026قتيال على الطرقات في سنة 1900، أي أقل من 2026

.2020قتيال في سنة 3000تجاوز 



حصيلة حوادث السير

العامة حصائيةاإلالمؤشرات 

،تسجيل المعطيات 2015،مقارنة مع سنة 2016عرفت الحصيلة النهائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 

:التالية 

حادثة سير 80680حادثة سير إلى 78003في عدد حوادث السير الذي انتقل من % 3,4ارتفاع بنسبة •

مميتة؛حادثة 3317إلى 3365في عدد الحوادث المميتة الذي انتقل من % 1,4انخفاض بنسبة •

قتيال3785قتيال إلى 3776في عدد القتلى الذي انتقل من % 0,2ارتفاع بنسبة •

9791إلى مصابا10647في عدد المصابين بجروح بليغة الذي انتقل من % 8انخفاض بنسبة •

مصابا 109371إلىمصابا 104395في عدد المصابين بجروح خفيفة الذي انتقل من %4,8ارتفاع بنسبة •

.بجروح خفيفة
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توزيع حوادث السير وضحاياها حسب المجال

4/1حوادث السير مقابل حوالي 4/3يعرف المجال الحضري سنويا تسجيل حوالي 
.القرويمنها داخل المجال 

اإلجماليمن العدد 3/2وفي ما يخص عدد القتلى، يتم خارج المجال الحضري تسجيل 
.الحضريبالمجال 3/1للقتلى مقابل 

ويعزى هذا التفاوت بين المجالين أساسا إلى كون الحوادث المسجلة خارج المجال 

الحضري ما تكون مقرونة بالسرعة المفرطة  مما يرفع من درجة خطورة اإلصابات 
.الجسمانية ويؤدي إلى الزيادة في عدد الضحايا



توزيع حوادث السير وضحاياها حسب المجال 
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فئات مستعملي الطريق المتورطة في حوادث السير
معاناةمناألكثرالفئات ( الدراجات الراجلون ومستعملو )الحماية العديمة تعد الفئات 

ويأتي مستعملو .القتلىمن عدد %60,9حوادث السير ومن مخلفاتها حيث يمثلون 

.القتلىمن مجموع عدد %31,2العربات الخاصة في المرتبة الثانية بنسبة 

،مقارنة مع سنة 2016وقد سجلت الفئات الرئيسية لمستعملي الطريق برسم سنة 
التغيرات التالية2015 :

996إلى 2015خالل سنة قتيال 1030حيث انتقل العدد من % -3,3:الراجلون• 

. 2016سنة قتيال

خاللقتيال 1066حيث انتقل العدد من %+1,9: مستعملو الدراجات ذات المحرك• 

2016خالل سنة قتيال 1087

خال سنة قتيال 220حيث انتقل العدد من % 0,9: مستعملو الدراجات العادية• 

؛2016قتيال خالل سنة 222إلى 2015 .

خالل سنة قتيأل1129حيث انتقل العدد من % 4,6: مستعملو العربات الخاصة•

2016خالل سنة قتيال 1181إلى 2015



2016توزيع عدد القتلى حسب فئات مستعملي الطريق خالل سنة 

الراجلون
26%

مستعملو الدراجات
35%

مستعملو السيارات
31%

آخرون
8%



العربات المتورطة في حوادث السير

،2016خالل سنة السيرالجسمانيةبلغ عدد العربات المتورطة في حوادث •

. %4,4عربة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 134876

المتورطة في حوادث سير جسمانية السيارات السياحية ، بلغ عدد وعالوة على ذلك•

من مجموع العربات %52,8عربة، وهو ما يمثل نسبة 2016،71222خالل سنة 

بنسب بالدراجات ذات محرك و الشاحنات و الدراجات الهوائية المتورطة، متبوعة 

على التوالي، من مجموع العربات المتورطة خال % 4,2و % 4,3و % 36,3
.2016سنة  .



عدد العربات المتورطة حسب الفئات
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السيارات السياحية
الدراجات ذات محرك53%

37%

الدراجات العادية
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