
 

 

 

 

  اجتماع تقييمي للمرحلة األولى

20/12/2017 

 

 عملية التواصل المباشر انعقد اجتماع  بمقر الجمعية لفريق  2017 دجنبر 20يوم األربعاء 

الراجلون و مستعملو الدرجات النارية  )لتحسيس  بالسالمة الطرقية  لفائدة عديمي الحماية ل

 (و العادية

ترأس االجتماع السيد المشرف على هذه العملية السيد الميلود  رزوقي حيت تطرق  إلى 

 13 دجنبر إلى  غاية 04)الظروف التي مرت بها هذه العملية خالل العشرة  أيام األولى من 

و أثنى على المجهود الذي بذله المنسقون و المنشطون على مستوى جميع النقط . (منه

. الستة التي تنفذ فيها هذه العملية

 .بمقترحاتهم ثم أعطيت الكلمة  للمنشطين إلبداء آرائهم و التقديم 

نقطة ملتقى شارعي الدار البيضاء بتطرق إلى  الصعوبات  التي يكتسيها تنظيم المرور  ال تم 

 فيها سبعة شوارع و سيتم  عحيث  تنعدم فيها ممرات للراجلين خاصة و أنها تتقاط و بودير 

 و طريق السعديين (طريق السعيدية)تحويل هذه النقطة  إلى ملتقى شارع موالي الحسن 

 بواجهة محطة البنزين و الرواق 

و  ستقوم  الجمعية  بتوجيه مراسلة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية بوجدة من أجل 

غة  ممرات الراجلين  باالقيام بص

عدة مشاكل تتجلى في انعدام التشوير األفقي و العمودي قرب النقطة كما تم التطرق إلى 

   و سيتم تحويل هذه النقطة إلى ملتقىالمتواجدة بمحيط مؤسسة إعدادية سيدي يحي

    قرب المستوصفشارعي الشهداء و يعقوب المنصور 

نقطة تقاطع  سيتم تحويلها إلى نفس المالحضات بالنسبة لنقطة محيط اعدادية الوحدة التي

 و شارع مادران محمد بجوار ثانوية السالم    - طرق تازة– 2الطريق الوطنية 

أما فيما يتعلق بنقطة محيط مدرسة الرياض فانه تم طرح عدة مشاكل تتعلق في انعدام  

ثقافة  السالمة الطرقية  لدى أولياء و آباء و أمهات التالميذ  و المالحظ كذلك أن التالميذ عند 

 فإن المرجو أن تقوم  حل هذه اإلشكاليةانصراهم  يندفعون  بشكل عشوائي و من  أجل 

 المؤسسات العديد من هو معلوم به في على غرار ماالجهات المختصة بتثبيت حاجز 

 . عملية انصراف التالميذم، لتنظيالتعليمية
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 وجدة



 عنصر من فريق التنسيق و  و تميزت  هذه الحملة بالمواظبة و االلتزام بالمهام المنوطة بكل

علما بأن المحاور المقترحة تشكل أهم . (6)تنشيط الحملة التحسيسية   بالمجموعات الست 

 ) بالمدينة التي تعرف حركة دؤوبة خاصة من طرف الفئات العديمة الحماية نالشرايي

 .(الراجلون  و مستعملو الدراجات النارية و العادية

 :فريق التنشيط علىو عموما ركز  -

 استعمال أثناء الالزمة االحتياطات اتخاذ بضرورة  الحماية العديمة الفئات توعية -

   الطرقي الفضاء

 السلوكاتمستعملي الطريق على احترام قواعد السير و المرور  و تبني   حث  -

 لتجنب حوادث السير  المالئمة

-  

 دجنبر 04و تعبر الصور المرفقة عن النشاط الذي ساد طيلة هذه الفترة األولى  الممتدة من 

كما تبين أنها ساهمت بشكل إيجابي في ترسيخ ثقافة السالمة الطرقية                  .  منه13إلى غاية 

 . بهدف الحد من الحوادث خاصة بالنسبة للفئة العديمة الحماية

 

 جدول النقط المقترحة في المرحلة الثانية 

 

 

 

 

رقن 

 الٌقطت

عٌاوٌي ًقط التدخل الورحلت األولى 

 2017 دجٌبر 13 إلى 04هي 

    عٌاوٌي ًقط التدخل الورحلت الثاًٍت

عالل الفاسً و شارع  تقاطع شارع 01

 وجذة - موالي سلٍمان

عالل الفاسً و شارع موالي  تقاطع شارع

 وجذة - سلٍمان

ملتقى شارع محمذ الخامس و شارع  02

 وجذة- عبذ الرحمان حجٍرة 

ملتقى شارع محمذ الخامس و شارع عبذ 

 وجذة- الرحمان حجٍرة 

و - طرق تازة– 2   تقاطع الطرٌق الىطٌٍت   وجذة –محٍظ اعذادٌت الوحذة  03

     شارع هادراى هحود بجىار ثاًىٌت السالم

  شارعً الشهداء و ٌعقىب الوٌصىر   هلتقى وجذة-محٍظ اعذادٌت  سٍذي ٌحً  04

   قرب الوستىصف

 وجذة - محٍظ مذرست الرٌاض وجذة - محٍظ مذرست الرٌاض 05

ملتقى طرٌق بودٌر و زنقت الذار  06

 وجذة- البٍضاء 
طرٌق )هلتقى شارع هىالي الحسي   

 و طرٌق السعدٌٍي بىاجهت هحطت (السعٍدٌت

 البٌسٌي و الرواق



 

 

 
  

 

 

     

 

 

 

 

 



 

  

      

         

 

     

 

  



         

  

    


