
 

 بالغ اخباري

 المؤسسات التربوية بمديرية تيزنيت تحتفل باليوم الوطني للسالمة الطرقية

الذي اختير له هذه السنة شعار:" لليوم الوطني للسالمة الطرقية في اطار البرنامج االقليمي المخلد           

الجهوية للتربية والتكوين  لألكاديميةواسهاما من المديرية االقليمية  " خارج المدينة لنضاعف الحذر

بتعاون مع  واهمية احترام قانون السيرالطريق حول مخاطر في برامج التحسيس والتعبئة بتيزنيت 

صباح يوم  بمدينة تيزنيت مدرسة المختار السوسي ، نظمتالقطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة 

 ،حول السالمة الطرقية والورشات التاطيرية تحسيسية ال األنشطةمجموعة من  2017فبراير  18السبت 

حضرها وفد ، والوطني والوقاية المدنية األمنمصلحة بتنسيق مع تالمذة المؤسسة أطر وشارك فيها 

اإلقليمية ورؤساء المصالح والنائب البرلماني سه باشا المدينة ورئيس المجلس الحضري أتررسمي 

اإلقليمية ورئيس وأعضاء جمعية آباء وأولياء مسؤولي المديرية المدنية والعسكرية إلى جانب الخارجية 

 التالميذ.

أنشطتهم الفنية  هم وضوعرابداعات التالميذ ومشاركتهم زيارة الوفد كانت مناسبة لالطالع على      

المنظم التحسيس والتوعية طيلة اسبوع والتربوية التي أعّدوها بالمناسبة تحت إشراف وتاطير أساتذتهم 

الوقاية والسالمة واحترام قانون تعليمهم دروس والطريق مخاطر لتحذيرهم من ل المؤسسات التعليمية بج

كل مستعملي الطريق سواء كانوا راجلين أو راكبين أو ، وهي رسالة كذلك لالسير لتفادي الحوادث الطرقية

  سائقين.

التالميذ تتضمن ارشادات التلميذات و عدة مطويات وملصقات تم توزيعها بالمناسبة على كافة     

 اآلالف حياةحصد لتفادي حرب الطرقات التي ت اللجنة الوطنية للسالمة الطرقية عملية أعدتها  وتوجيهات

تقديم درس ، كما ساهم رجال الوقاية المدنية في وتتسبب في العديد من المصابين والجرحى الضحايا من 

الوطني  األمن، بينما عرض رجال سير ةوقوع حادث أثناءالمقدمة للمصابين   األولية اإلسعافاتحول 

، وقدموا الجسمية والنفسية على مستعملي الطريق وأثارها فيديوهات تبين خطورة حوادث السير 

او  من حيث الحوادث المميتة والحوادث التي خلفت اعاقات المسجلة  احصائيات حول عدد حوادث السير 

عملية للتالميذ حول كيفية قطع الطريق  إرشاداتتقديم  إلى إضافة،  متوسطة أوح خطيرة جروالتي خلفت 

  . واحترام عالمات التشويرسواء كانوا راجلين او على مثن دراجاتهم  الهوائية 

رؤساء السادة  ورئيس الدائرة  الممثل بالسيدوبالجماعة الترابية الربعاء رسموكة، كان الوفد الرسمي      

المصالح الخارجية وبحضور رئيس الجماعة ورجال السلطة المحلية والمنتخبين وعدة فعاليات المجتمع 

من  غنيا ومتنوعا ، الذين أعدوا برنامجا لرسموكة على موعد مع تالميذ المدرسة الجماعاتية ،المدني

التالميذ وجمعية "لكم"  وأولياء آباءية عمن المجلس الجماعي وجمبتنسيق ودعم  والورشات  األنشطة

  . للتنمية الثقافية واالجتماعية والرياضية

وتنظيم مسابقات في  المسرحي الورشات المعدة بالمناسبة همت البستنة ورسم الجداريات والتنشيط     

والسالمة الطرقية من خالل خلق مدارات مرورية  يتنقل فيها التالميذ عبر دراجاتهم بين المتعلمين  الرسم 

 أنشطة، وكلها اشرف عليها اطر المؤسسة ومؤطرو الجمعية الشريكةحالقة للورشة الى جانب  ،لهوائيةا

نشر الوعي بين المتعلمين والمتعلمات واآلباء واألولياء من اجل تغيير تحسيسية ذات مضامين تروم 

ا حول السالمة الطرقية دروس، فيما قدم رجال الدرك الملكي واحترام قانون السير السلوك إزاء الطريق



سائقين وأراجلين مستعملي الطريق تتضمن توجيهات وارشادات حول السلوكات الواجب تجنبها من قبل 

، فيما قدم  ودالاللتها، اضافة الى معلومات حول لوحات التشوير وسالمة االخرين على سالمتهم  احفاظ

للجرحى  األولية اإلسعافاتتقديم التربوية ل واألطرلفائدة التالميذ دروسا عملية رجل الوقاية المدنية 

 والمصابين في حوادث السير.

لمنظمة بمناسبة االحتفال باليوم االتحسيسية في الحملة من جانبها  اآلباءكما ساهمت فيدرالية جمعيات       

من خالل تعليق ملصق خاص حول الوقاية من حوادث السير في جميع حافالت  الوطني للسالمة الطرقية

، وهي رسالة لكل السائقين رسموكةالربعاء ، اعطيت انطالقتها من المدرسة الجماعاتية النقل المدرسي

ومستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر في تنقالتهم وخاصة بالنسبة لسيارات النقل المدرسي 

  .رى المتواجدة معها على نفس الطريق, والمركبات االخ

توزيع شواهد تقديرية وهدايا رمزية على التالميذ المتميزين في مختلف تم الحفل ،وفي ختام         

بعض المالبس ، فيما سلمت في انشطة المؤسسةتشجيعا لهم على جهودهم ومشاركتهم  المسابقات

 هذه األجواء الشتوية  الباردة.  خالل  المستعملة على ضعاف التالميذ دعما لهم 

الذي   الملتقى الوطني الثاني للسالمة الطرقيةانخرطت في فعاليات  اإلقليميةن المديرية يشار الى أ     

تربية …السالمة الطرقية  ”تحت شعار :  2017فبراير  19و  17بين نظمته الجماعة الحضرية لتيزنيت 

المؤسسات التعليمية الواقعة باالحياء المدمجة بالمجال الحضري   بعض احتضان ، من خالل ”و التزام 

االقليمية وتحسيسية حول السالمة الطرقية، بتعاون مع المصالح أنشطة تكوينية لمدينة تيزنيت لعدة 

، كما زار تالمذة المؤسسات التعليمية اعرابن  ادرق المختصة، بكل من تمدغوست ودوتركا وبوتيني و

طرقية بساحة المشور  وشاركوا في ورشاتها وزاروا أروقة المصالح والجمعيات قرية السالمة ال

عبر االستعمال  اآلمن للطريق  اغناء معارفهم واكتساب سلوكات وقائية تمكنهم من المشاركة بهدف 

 المبادئ  والتوجيهات التي تلقوها خالل اسابيع السالمة الطرقية . تطبيق كل 

 بالغ صادر عن مكتب االتصال                                           

 


