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قتيل 1.240.000
جرحي 50.000.000

العامليةلصحةاحسب منظمة
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Évolution du classement des Accident vasculaire ischémique (AVCI) pour 

les 10 principales causes du fardeau mondial des maladies



من الناجت ادلاخيل اخلام %2= التلكفة الاقتصادية 

عاقات ترمل النساءتيمت الأطفال و =التلكفة الاجامتعية صابة اجلرىح بإ واإ

مس تدمية
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حادثة 1.721.759 حضية 2.618.147

قتيل 133.184

حرب الطرق

يفوق ساكن بعض مدن اململكة 

مواطنا 120.000

نزاكن سطات،  الناظور،  اإ

1960منذ تطور مؤرشات حوادث السري و حضاايها 

املعطيات الإحصائية
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2016اإلحصائيات المؤقتة لسنة 

السنة 

مجموع عدد 

الحوادث المميتةعدد القتلىالحوادث
المصابون بجوح 

بليغة 

المصابون 

بجروح خفيفة

احصائيات 

201681.8273.5933.163  8.950 109.304

مقارنة بسنة 

2015

3,76% 
0,79% 0,13%-10,11%

5,48%

2016تطور عدد حوادث السير برسم سنة 
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فئات مس تعميل الطريق املتورطة يف حوادث السري

(داخل اجملال احلرضي)



فئات مس تعميل الطريق املتورطة يف حوادث السري

(خارج اجملال احلرضي)



2017خالل الشهرين الأولني من س نة املؤقتهاحلصيةل 



القتىل حسب الفئات العمرية
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ترتيب الأس باب املؤدية للوفاة يف صفوف الش باب يف العامل 



حوادث السري حول 

العامل
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تداخل بين عدة عوامل

65% العوامل املرتبطة بلإنسان

24% الطريق+ العوامل املرتبطة بلإنسان 

4,5% العربة + العوامل املرتبطة بلإنسان 

1,25% ةالعرب+ الطريق + العوامل املرتبطة بلإنسان 

2,5% العوامل املرتبطة بلطريق

0,25% العربة+ العوامل املرتبطة بلطريق 

2,5% العوامل املرتبطة بلعربة

100% اجملموع
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اململكة املغربية
واملاء واللوجيستيكوزارة التجهزي والنقل 

اللوقايةاللجنة الوطنية 
من حوادث السري

ة اخلصوصيات النفس ية واملعرفي
للطفل



العرض الثاين

oحماور العرض:

أأس باب وقوع الطفل حضية حادث سري✓

خصوصيات الأطفال✓



اس باب وقوع الطفل حضية حادث سري

:العواملمجموعة منالأطفالسري تتدخل يف حوادث

الطريقالفضاء هيفرضماوعدم التوازن بني قدرات الطفل.

الطفلسلواكت

احمليط العائيل

 الطرقيةالبيئة

 ؛و وسط املدناحمليط املدريسو يفمقر سكنامهقرب بلأساس يتعرض الأطفال حلوادث السري



تقال اىل نظام رضورة جتديد النظام الرتبوي احلايل اذلي يعمتد تربية واحدة والان 

عىل عىل تربيات متعددةتربوي معارص يعمتد

 دراج الرتبية الساكنية مت اإ

 الرتبية البيئية

الرتبية الصحية

الرتبية عىل املواطنة وغريها يف املقررات الرتبوية



خصوصيات الأطفال



الرؤية

:البرصي ضيق اجملال 

ل الأش ياء اليت فالطفل لنصف جمال الرؤية دلى الراشد،يف أأغلب احلالتاجملال البرصي للطفل ،يطابق  يرى اإ

البرصي  دودية جماهوذكل بسبب حمتوجد أأمامه

بشلك رؤيته نوسائقال ، و ل يس تطع املتوقفة يس تطيع الطفل الرؤية من فوق العربت ل ،قرص قامته مكحب

.جيد



الرؤية 
:لتب الإدراك امل 

 4اإىل 3ني الأش ياء منو يس تغرق يف متيزيه ب،عىل مسافة متوسطة أأو بعيدة بني الألوانالفروق الطفل يدركل

؛ثوان 

:ثابتةرؤية ال ال

؛تطور املشاهد البرصية ت يدرك أأن ، و ل يرى الطفل الطريق بشلك اثبت

:خللط الوقوع يف ا

 ذا رأأى عربةبني أأن يَرى و أأن يُرىالبعد ،واحلجمخيلط الطفل بني ذ يعتقد بأأنه اإ .اإن سائقها يراه أأيضافما ،اإ

رؤية الطفل لشارع مثل أ ةل التصوير الفوتوغرافية



السمع
:عدم ادلقة

 دقيق ؛بشلك لطفل حتديد مصدر الأصواتايس تطيعل

:الرشود

؛رور بشلك جيد عىل حركة املمن الرتكزيالطفل الشارع مينع خصب

:الانتقاء 

 ليترصفل ل لأنه ل ينتبهصوت واحديف اجتاهالطفل اإ ىلاإ لصوت اذلي ااإ

.هيمه



املهارات املعرفية

 ؛لتوقف العربةالالزمةل يفكر الطفل يف املسافة

 الأحداث يف وضعية مرورية معينة ؛ لطفل كيفية تطور خيمن ال

 زاءها الترصف ويف أأش ياء متعددة ل ميكن للطفل التفكري ؛أ ن واحديفاإ

؛ اللعب يفرغبتهحاجاته اخلاصة ، و أأساسا تلبية نيبحث الطفل دامئا ع

 حركة املرورداخلل ميكن للطفل أأن يترصف لوحده.



شكرا 

عىل انتباهمك



َاليات تنش يط ورشة ادلرس النظري

مكوانت الفضاء الطريق ✓

أأنواع التشوير الطريق✓

نصاحئ للطفل✓



قانون 
السري

نظم مجيع القواعد اليت ت 
املرورحركة

ق مجيع مس تخديم الطري
انونيس تخدمون نف  الق

قانون السري



ف معرفة كيفية الترص 

الطريقيف الفضاء 

الهدف





مس تعميل الطريق

راجل

سائق دراجة هوائية

سائق دراجة انرية

سائق س يارة
36



راجل 

سائقراكب 
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دم لك خشص يس تخ: الراجل

الطريق العام سريا عىل 

الأقدام

أأي خشص يقود : السائق

...س يارة أأو شاحنة

لك خشص منقول : الراكب

و يتواجد عىل منت س يارة أأ 

.... حافةل
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أأنواع التشوير الطريق

قيالتشوير الأف
شارات أأعوان  اإ

املرور

التشوير 
الضويئ

التشوير 

العمودي
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الارشات احملددة 

للمنعرجات



الأسهم واخلطوط املرسومة عىل الطريق عندها دورًا أأساس يًا يف
تنظمي حركة السري



الضويئالتشوير



نتباهعالمات  الإ عالمات املنع عالمات الإجبار

الإرشاد



املنع
نتباه الإ

الإرشاد الإجبار

أأدوار العالمات
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عالمات املنع

نعمل اخلطرة،الأش ياءبعضحلظرتس تخدممحراء،دائرةشلكعىل

.اخملاطرةمنالطريقمسعميل
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عالمات الانتباه

حلذراأأخدتس توجبامحر،مثلثشلكعىلحتديريةمروراإشارات

.الرسعةونقص
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عالمات الإرشاد

شارات مرور توضيحية وتثقيفية عطاء اإ ىل اإ عىل شلك مربع أأزرق، هتدف اإ
معلومات معينة

منا تعطي نصاحئ  ل ترمغنا عىل فعل يشء واإ

تساعد عىل معرفة ماكن تواجدان
46



عالمات الإجبار

عىل شلك دائرة زرقاء، جتربان عىل فعل معني

تس توجب أأخد احلذر
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إشارات أعوان المرور

عون المرور يعطي 

إشارة للسيارات 

بالمرور

عون مرور يعطي 

إشارة للسيارات 

القادمة للتوقف



اإلشارات المحددة للمنعرج

ويه الإشارات 

اليت حتدد شلك 

واجتاه املنعرج



لعبور الطريق اس تعمل ممرات الراجلني



الانتظار فوق الرصيف حىت التأأكد من خلو الطريق



النظر اإىل اليسار مث اإىل الميني مث اإىل اليسار

وجتنب اجلري لتفادي السقوط



يارات ل أأمر بني س يارتني أأو بني مجموعة من الس  

املتوقفة دون الانتباه



لطريق النظر لعينني السائق أأثناء حماوةل عبور ا

.لضامن رؤية السائق يل



عناها معرفة اكفة الاشارت املوجودة يف الشارع وم 

وأأمهيهتا



أأعرب الطريق حبذر وانتباه



أأعرب عىل شلك معودي



الحلبة المصغرة للتربية الطرقية 

مصغرمدارعنعبارةيهو،وضوابطهاملروربقواعدالأطفاللس تئناسهميأأ جمال

عطاءفيهيمتحيثالسريحركةعنمنعزل الطرقيةالمةالسحولتطبيقيةدروساإ



األهداف

التدرب على حركة السير و استعمال الطريق •

استئناس األطفال بقواعد المرور و ضوابطه •

المالئمة في الطريقالسلوكاتتربية األطفال على •



مكونات حلبة السير المصغرة 

قارعة الطريق •

رصيفال•

الممرات الخاصة بالراجلين •

الممرات الخاصة بالدراجات •

الدراجات موقف •



الفئة المستهدفة 

سنة 14و6األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين •



تجهيزات الحلبة 

دراجات :   التجهيزات المتحركة 

إشارة مرور  : التجهيزات القارة    

(  أو أشرطة الصقةجبص) التهيئأدوات 



نموذج حلبة السير





شكرا 

عىل انتباهمك
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