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المملكة المغربیة
وزارة التجھیز والنقل واللوجستیك

اللجنة الوطنیة للوقایة من حوادث السیر

حلیمة فوزیر
الطرقیة بیةرالترئیسة مصلحة 

للجنة الوطنیة للوقایة من حوادث السیراب

األممي للسالمة الطرقیة تخلید األسبوع 
لمملكة المغربیةبا

المحتوى

اإلطار العام1.

مفھوم العملیة2.

األھداف3.

الفئات المستھدفة4.

الفترة الزمنیة 5.

دن المستھدفةالم6.

المتدخلون7.

الوسائل المستعملة 8.
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اإلطار العام.1

ü الطرقیة؛مواكبة لألسبوع األممي للسالمة
üلمحور التربوي من المخطط التواصلي ا التفعی

  الطرقیةالمواكب للخطة االستراتیجیة المندمجة للسالمة 
؛2016– 2013
üالسنوي للجنة الوطنیة للوقایة  عملالبرنامج  اتنفیذ

السیر؛من حوادث 
ü جیل السالمة”تنزیال للبرنامج التربوي المندمج“.

مفھوم العملیة.2
:حول تتمحور أساسا  البیداغوجیةمجموعة من األنشطة 

ü بصریة؛ورشة سمعیة

ü السیر؛ورشة نظریة لتلقین قواعد

ü الطرقي ؛ورشة تطبیقیة لالستئناس بالفضاء

ü التشكیلي؛ورشة الفن

ü ورشة نظریة للتوعیة بالتبرع بالدم ومدى أھمیتھ في

السیر؛إنقاذ ضحایا حوادث 

ü عملیة للتواصل المباشر تروم تنظیم عملیة الدخول

.والخروج من المؤسسات التعلیمیة
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أھداف العملیة.3

محددة  تحسیسیةتمریر خطابات 
ومالئمة في مجال التربیة على 

مع تطویر  الطرقیةالسالمة 
إیجابیة لدى األطفال سلوكات

تربیة األطفال وتلقینھم للمبادئ 
األساسیة الستعمال الفضاء 

الطرقي 

توعیة األجیال الصاعدة بالتبرع 
بالدم ومدى أھمیتھ في إنقاذ 

ضحایا حوادث السیر

تشجیع التربیة على السالمة 
من خالل ورشات  الطرقیة

نظریة وتطبیقیة 

الفترة الزمنیة 

األسبوع 
الممتد ما بین 

 10و 04
2015 ماي

أزید من 
500.000 

طفل متمدرس 
على مستوى 

المدن 
المستھدفة 

الفئات المستھدفة
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مدن المستھدفة ال.6

القنیطرة1.

الدارالبیضاء2.

الرباط3.

سال4.

تمارة5.

الناظور6.

آسفي7.

ماللبني 8.

مكناس9.
سطات10.
مراكش11.
تطوان12.
طنجة13.
فاس14.

الرشیدیة1.

تادلةقصبة 2.

خریبكة3.

أزمور4.

الریصاني5.

ورززات6.

بن احمد7.

الجدیدة8.

العیون9.
كلمیم10.
جرسیف11.
تازة12.

متدخلونال.7

مكونات المجتمع 
المدني

المدیریة العامة 
لألمن الوطني

الدرك الملكي

المركز الوطني 
ومبحث  لتحاقن

الدم

وزارة التجھیز 
والنقل 

واللوجستیك

وزارة الشباب 
والریاضة

األكادیمیات 
للتربیة  الجھویة

والتكوین
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الوسائل المستعملة .8

üالفتات تحمل شعار األسبوع األممي للسالمة المروریة ؛
ü ؛...) الدراجات، عالمات السیر،(لوازم الحلبة المصغرة للتربیة الطرقیة
ü ؛"قواعد السیر لألطفال " القرص المدمج
ü تنشیط الحلبات المصغرة للتربیة الطرقیة ؛ " القرص المدمج الخاص باألطر
üالمطویات المحوریة للتربیة الطرقیة ؛
üمطویة األسبوع األممي للسالمة المروریة؛
üقبعات و صدریات لألطر ؛
ü الرسم ؛لوازم ورشة
üرخص رمزیة للسیاقة  ؛
ü مطویة التحسیس بالتبرع بالدم.
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الوسائل المستعملة .8
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الوسائل المستعملة .8

الوسائل المستعملة .8
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الوسائل المستعملة .8
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الوسائل المستعملة .8
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انتباھكم علىشكرا 


