
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لعا نةةت عٌكةرلترالتنكةرا طنٌكةال قاٌكة نةح ردثةراسٌش،ةنظمة بشراكة مة ورشرةرالتجٌوة َوة

،ة ذاكةخاللةرافلشرةرا  لدرة"خٌ كةراسال كةراطشقٌكة"ة  دٌنكة تدرةACODECاللن ٌكة راثقافك

،ةطٌلكةأٌامةرألس  عة نةراساعكةراثااثكة عدةراو رلة2015ةغبتة16ةٌ اٌ وةإاىةغاٌكة20 نة

ة.إاىةرالاسعكة ساء

ةةة اانتة ورشرةرانقلة رالتجٌوة رالتنكةرا طنٌكةال قاٌكة نةح ردثةراسٌش،ةقدةنظ تة لاشٌخة

ة  قشةرالتنكة ااش اطةٌ  اةلا ٌنٌاةال نبطٌنةرا نل ٌنةا خللفةهٌئاتة2015ةٌ اٌ وة14

ةة نسقة ح دة لقاس ًةراذيةنقلة الة ACODEC  نظ اتةرا تل مةرا دنً،ة قدة ثلةت عٌكة

ة

لقشٌشةح لةلنظٌمةخٌ كةراسال كةراطشقٌكة تدرة

2015 
ة

ةة



أ انكة اةللقاهةإاىة اقًةو الئهة و ٌاللهة نبطًة  نبطاتةخٌ كةراسال كةراطشقٌكة تدرة

ة.2015

ة

 انتقاء منشطي ومنشطات خيمة السالمة الطرقية 

ة  تدر،ة  ناءةعلىة عاٌٌشةدقٌقكةACODEC عدة با شرتة رتل اعاتةعدٌدرةا البةت عٌكة

 شل طكة حشاٌكة نباطة نخشطًة  نخشطاتةرات عٌك،ة علىةلتاش جمةراسا قك،ة  سل ٌالجمة

ة:راعل ٌك،ة قدشرلجمةعلىةرال رصلةرإلٌتا ً،ة قمةرالخلٌاشةعلىةراسٌدرتة راسادرةرالااٌكةأس اؤهم

   منسق الخيمة:  السيد بلقاسمي محمد 

  منشطة:  الدز  لطيفة السيدة 

  سارة  منشطة:  بوعبد هللا : اآلنسة 

   منشط: السيد يوسف موساوي 

 اجتماع تواصلي ألعضاء مكتب الجمعية بمنشطي ومنشطات الخيمة 

ة،ة  حض شةأعضاءة نة ال جا،رزوقي الميلود  تدرةراسٌدةACODECت عٌكة شئاسكةشئٌسة

،ةاقاءةل رصلًة مة نبطًة  نبطاتةخٌ كةراسال كةةٌ اٌ وة  قشةرات عٌك16لمةٌ مةراخ ٌسة

راطشقٌكة قدةشاوةراشئٌسةعلىةرألهدرفةراا شىةالخٌ ك،ة علىةراشفمة نةنس كةرا عًة  خاطشة

ق لةأنةٌفسحةرا تالةا نسقةراخٌ كةراذية.ةراطشٌقة غشضةرالخفٌفة نةح ردثةراسٌشةفًة الدنا

ةٌ اٌ وة14رسلعشضةأهمة ضا ٌنة ل صٌاتةرالقاءةرالا ٌنًةرا نعقدة ااش اطةفًةلاشٌخة

،ة بٌشرةإاىةراجدفةرإلتشئًة را طل بةع لٌاة نةرا نبطاتة را نبطٌن،ة ه ةإٌصالة2015

نبشةثقافكة  نٌكةعلىةرحلشرمةقان نةراسٌشةعنةطشٌقةرال رصلة:ةشسااكةراخٌ كة هدفجاةرألس ى

 فًةرألخٌشةفُسحةرا تالةالحض شةاللدخل،ة خاصكة.ةرا  ابشة مةرا  رطنٌنة را  رطنات



 نبطًة  نبطاتةراخٌ كةراذٌنةشاو رةفًةلساؤاللجمةعلىةاٌفٌكةرال رصلةرإلٌتا ًة مة

 سلع لًةراطشٌق،  عدةإتا كة نسقةراخٌ كةعلىةهذهةرالسلفساشرت،ةلمةراللقافةعلىةعقدةاقاءة

آخشة غشضة وٌدةرال ضٌحةفًة  ض عةرال رصلةراذيةٌعدةراشاٌورةرألساسٌكةرالًةٌن نًةعلٌجاة

ة.نتاحةراخٌ ك

 لقاء اعدادي بين منسق الخيمة وباقي المنشطين والمنشطات 

اقاءةأطشهة نسقةخٌ كة  تدرةةACODECةفًة قشةت عٌكةة2015ةٌ اٌ وة19رنعقدة لاشٌخة

 اانةهذرةرالقاءة  ثا كةإعدردة لخطٌطة.ةراسال كةراطشقٌك،ة حض شة اقًةرا نبطٌنة را نبطات

.ةق لًةا خللفةأنبطكةراخٌ ك،ة درٌكة لقسٌمةرألد رشة ل وٌمةرا جامة ٌنةرا نبطٌنة را نبطات

ا اةقامة نسقة.ة  ناقبكة حل ىةرا نب شرتة را لصقاتة نةأتلةهض جاة نةطشفةرات ٌم

راخٌ كة عشضة عضةرألشقامة رإلحصائٌاتةرا لعلقكة ح ردثةراسٌشة جدفةل ظٌفجاةأثناءة

هذرة قدةلمةرالشاٌوةعلىةأه ٌكةرال رصلةرإلٌتا ًة مة.ةرالقاءرتةرال رصلٌكة مة سلع لًةراطشٌق

را  رطنٌن،ةعنةطشٌقةرالدخلةرا  ابشةالق ٌمةأخطاءة لتا ورتة سلع لًةراطشٌق،ة مة اة

ة.ةٌشرعٌهةرا  قفة نةا اقكة اٌ نكةفًةرالعا ل

 

 

 

 موقع استراتيجي لخيمة السالمة الطرقية بوجد 

ةةةةاقدةاانةرخلٌاشة  قمةراخٌ كةدقٌقاة  دش سا،ةفقدةُنِص تةأ امةساحكة ابةرا حطكةراطشقٌكة

حٌثةٌعل شةرا اانةأا شةلت مةةاالةرافئاتةرالتل اعٌكةرا شل طكة، اا ردةرانابفة  دٌنكة تدر

رانقل،ة نة جنٌٌنة ع الةفًةراقطاع،ةإاىةتانبةل رفدةأعدردةا ٌشرة نةراشرتلٌنة نة خللفة

ٌُعل شةرا  قمةنقطكةرالقاءة ت  عكة نةراطشقة.ة ناطقةرا دٌنكة را طن راعٌ نةسٌدية)ا اة

، ٌل فشةاذاكةعلىة ساحكةلسلقطبةرا  رطنٌنةالنوهكةشفقكة(... ل ك،تشردر،ةفتٌج،ة شاان

ة.أقش ائجمة ذ ٌجم

ة



 

 

   األهداف 

لجدفةهذهةرا  ادشرةران عٌكةراىةرا ساه كةفًةلحسٌنةراشقمةرا طنًةرا لعلقة ح ردثةراسٌشة

 را ساه كةفًةرالن ٌكةرالقلصادٌكة رالتل اعٌكة االقلٌصة نةنس كةراح ردثة،رالًةعادرة اة

ةةة.لعشفةرشلفاعاةخاللةفلشرةراعطلكةراصٌفك

ة نةخاللةرال رصلة،فٌكيةراصةراعطلك  را كةراحشاٌكةرالًةلعشفجاةفلشر ٌألًةد شةراخٌ كةل

 اذاكة،ةرادشرتاتةراناشٌكة راج رئٌكسائقًنة جنٌٌن،ة ة نةسائقً؛را اثفة مة سلع لًةراطشق

 .ةةراشرتلٌنةأية صفكةعا كة سلع لًةراطشق

ة

 األنشطة

اعبةرا نبط نةد شرةها اةفًةرالقاءرتةرال رصلٌكةرالًةل تة مة خللفةرافئاتةراع شٌكة نة

أتلةإٌصالةشسااكةراسال كةراطشقٌكة ل عٌكة لحسٌسةرا  رطنٌنة خط شرة اةأص حةٌطلقةعلٌهة

رالًةلحصدةأش رحةعددةا ٌشة نةرا غاش كةفًةالةدقٌقكة فًةالة"ةحشبةراطشقات"فًةرا غشبة

  نةأتلة.ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ مة فًةالةسنك

رنتاحةهذهةراع لٌكةاانةالة دة نةلدعٌمةاسانةرا نبطٌنة  نب شرتة  لصقاتةل ع ٌكةاٌلمة

ل وٌعجاةعلىةرا  رطنٌنة را  رطنات،ةلظمة عل  اتةح لة عضة سائلةراحدة نةراح ردث،ة

اااحثةعلىةضش شرةرسلع الةحورمةراسال ك،ة ل ٌانة خاطشةراسٌاقكةلحتةلأثٌشة بش  اتةأ ة

 



  ردة خذشر،ة رحلٌاطاتةرالسلعدردةالسفش،ة أه ٌكةرحلشرمة سافكةرأل ان،ة رسل درلةراعتالتة

اقدةلمةلدعٌمة...ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغٌشةراصااحك،ة رتلنابةرإلفشرطةفًةراسشعك

رالقاءرتة مةرا  رطنٌنة أشقامة إحصاءرتةلعووةرا عطٌاتةرانظشٌكةرا قد ك،ة ة صلةعددة

،ةأ اةعددة( ئكة خ س نةأافا)ة150000را ط ٌاتة را نب شرتةرا  وعكةطٌلكةأٌامةراخٌ كة

را  رطنٌنةرا ل رصلة عجمةٌ  ٌاةفقدةرخللفةحسبةأٌامةرألس  عة راع ر لةرا ناخٌك،ة علىة

راع  مةساه تةحشاٌكةرا نبطٌنةفًةرسلقطابةأعدردةإضافٌكة نةرا  رطنٌنةراذٌنةاانةعددهمة

ة. شلفعاة قدةلن عتةرنل اءرلجمةرافئ ٌك

ة

ة



 

 



 

 

 



   نتائج 

ة  دٌنكة تدرةنتاحاة نقطمةرانظٌشةلعاسهةرالعدردة2015ةةةةةاقدةعشفتةخٌ كةراسال كةراطشقٌكة

راا ٌشرة نةرا  رطنٌنة را  رطناتةراذٌنةاان رةٌحت نةٌ  ٌاةإاىةراخٌ ك،ةناهٌكةعنةأ ائكة

 اانة.ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراذٌنةاانةٌلمةرال رصلة عجمةفًةإطاشةخشتاتةرا نبطٌن

لة عجمة نة سلع لًةراطشٌق،ة  رضحاة نةخاللةرسلفساشرتة لدخالتةرألبخاصةرا ل رصَو

رسلٌعا جمةاشسااكةراخٌ ك،ة لفاعلجمةرإلٌتا ًة مةةهذهةرا  ادشرةرافشٌدرة نةن عجاةرالًةرعل دتة

 .ةرا صشٌك–رال رصلةرا  ابشة مة سلع لًةراطشٌقةع ضةرالالفاءة اا سائطةراس عٌكة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة



ة

ة

ة

ة



ة

ة



ة

ة

 



 تغطية إعالمية

 تديةسٌلً،ة تدرةنٌ وة ةوٌشية:ة را تةالة نةراتشرئدةرإلاالش نٌكة

ة: شٌسة ةاذاكةراٌ  ٌكةرا طنٌكةرا ساءةأنبطكةرا بش ع

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

:رابط فيديو   

VIDEO : ةةةةةةةةةةةة  http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2555 

 

 جمعية أكديك في قلب عملية التحسيس بالسالمة الطرقية 
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