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 المملكة المغربية            
 وزارة التجهيز والنقل         

 اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

 
 

 

 اليوم الدراسي
 حول السالمة الطرقية الهولندي –المغربي  

 الرباط - 3102دجنبر  01 الثالثاء

 
 الكلمة االفتتاحية

والنقل واللوجستيك لمعالي السيد الوزير المنتدب لدي وزير التجهيز 
 المكلف بالنقل

  

 باسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين.
 

  ؛سعادة سفير مملكة هولندا بالمملكة المغربية 
  ؛ الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيكالسيد 

 ؛ ادة الخبراء وأعضاء الوفد الهولنديالس 

  والجهويون المحترمون؛السادة المدراء المركزيون 
 السيد ممثل القيادة العليا للدرك الملكي؛ 

  ؛ممثل المديرية العامة لألمن الوطنيالسيد 

 الوطنية؛ السادة ممثلو وسائل اإلعالم   

 .أيها الحضور الكريم 
 

 حضرات السيدات والسادة :
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 يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء العلمي والتواصلي
الذي يرمي إلى تعزيز سبل التعاون بين المملكة المغربية ومملكة  الهام

وهو قطاع يطرح تحديات لكل دول العالم أال هولندا في مجال جد حيوي 
كل أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى  ،وبهذه المناسبة السالمة الطرقية.

ء مختلف للمساهمة في إثراالخبراء الهولنديين الذين تحملوا عناء السفر 
فقرات هذا اللقاء وتحديد خارطة الطريق للتعاون والشراكة بين المؤسسات 
المعنية في البلدين تهم مجاالت دقيقة وهي البحث العلمي والمراقبة التقنية 

  للعربات.
 

التي  واللقاءاتوتجدر اإلشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي كتفعيل للتوصيات 
التي قام بها السيد وزير  الزيارةربي أثناء تم القيام بها من طرف الوفد المغ

التجهيز والنقل إلى هولندا في شهر مارس األخير والتي مكنت من وضع 
 لبنات للتعاون بين البلدين في مختلف المجاالت المرتبطة بالتجهيز والنقل
بما في ذلك قطاع السالمة الطرقية، علما أن مملكة هولندا تحتل مكانة 

في مصاف الدول التي تتوفر على  وتصنفجال متقدمة في هذا الم
عدد حوادث التحكم في منظومة السير و مؤشرات جد إيجابية في ما يخص 

 السير وضحاياها.
    

إشكالية انعدام السالمة ن البد من التأكيد على أ ،وعالقة بهذا الموضوع
معضلة كونية تهم كل بلدان العالم حيث تشير إحصائيات منظمة الطرقية 

مليون  3,1 حوالي تخلف سنوياالصحة العالمية إلى أن حوادث المرور 
هذه كذلك أن  المعطياتهذه تشير كما مليون مصاب.  05وفاة و

اإلشكالية تصيب أساسا الدول النامية وتؤثر سلبا على معدالت نموها 
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سنة وهو ما يفقد هذه  50العمرية الشابة أقل من ويذهب ضحيتها الفئات 
    البلدان طاقاتها اإلنتاجية.

 

المغرب وعلى غرار باقي دول العالم ليس بمنأى عن هذه المعضلة حيث 
 5311إلى وفاة  1531تشير إحصائيات حوادث السير خالل سنة 

مصاب بجروح بليغة، ناهيك عن المآسي  31103شخص وحوالي 
االجتماعية واإلنسانية من أيتام وأرامل وذوي االحتياجات الخاصة. كما 

من الناتج  %1تخلف حوادث السير خسائر اقتصادية جسيمة تقدر ب 
    مليار درهم سنويا. 35الداخلي الخام وهو ما يعادل أكثر من 

 
 

 :حضرات السيدات والسادة
 

خاصة ف و ظر  المملكة المغربية في تنعقد في الندوة الدولية هذه إن
االستراتيجية التوجهات التنفيذ الكامل لمختلف محاور مواصلة تطبعها 

مع األخذ بعين االعتبار  1531-1531 خالل الفترة للسالمة الطرقية
يالء العناية الالزمة للعنصر البشري.   القضايا ذات األولوية وا 

التي من شأنها أن ات على مجموعة من المحاور توجههذه الوترتكز 
تساهم بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه 
الخصوص تحسين شروط السالمة الطرقية بالبنيات التحتية وتكثيف 
المراقبة الطرقية والرفع من مؤهالت السائقين من خالل تأهيل قطاع تعليم 

وتطوير صالح قطاع نقل المسافرين وا   السياقة ودعم التكوين المستمر
مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليمية وتقوية أنشطة التوعية 

 والتحسيس وتوسيع دائرة االنفتاح على مكونات المجتمع المدني.    
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بفضل هذه المجهودات، تم تسجيل نتائج مشجعة على مستوى مؤشرات و 
يناير إلى شهر أكتوبر الممتدة من  حيث إن الفترة السالمة الطرقية

 ، عرفت تسجيل النتائج التالية : 1531
 

  في عدد القتلى ؛ % 9,25انخفاض بنسبة 

  في عدد المصابين بجروح خطيرة. % 8,33انخفاض بنسبة 
 

 التوجهاتتأتي هذه النتيجة لتعزز المنظور الواقعي والعملي الذي سطرته و 
االستراتيجية المندمجة للسالمة الطرقية وتؤكد على تحقيق هدفها المتمثل 

 عدد القتلى وتحويل المنحى التصاعدي لعدد الجرحى.  التخفيض منفي 
 

التي تم بغية تحصين المكتسبات و النتائج المشجعة هذه على ضوء و 
بادرت وزارة التجهيز والنقل إلى في مجال السالمة الطرقية، تحقيقها 

تهم تحيين  إعطاء االنطالقة لمجموعة من األوراش الطموحة والجادة
 مختلف بعض مقتضيات مدونة السير في إطار من التشاور والتنسيق مع

م تطبيق المراقبة تعميلزجر و تقوية عمليات المراقبة واو القطاعات المهنية 
سوداء معالجة النقط الاألوتوماتيكية. كما تتمثل توجهاتها االستراتيجية في 

جاز مواصلة إنوتيرة تأهيل تعليم السياقة و  تسريعالطرقي و  وتقوية التشوير
تأهيل السياقة االحترافية من خالل مخططات تأهيل الفحص التقني و 

 . وضع برامج تكوين مهني لفائدة السائقين المحترفين
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 :حضرات السيدات والسادة
 

منعطفا جديدا في تدبير لقد دخل المغرب بتصوره االستراتيجي الجديد 
ملف السالمة الطرقية مما سيمكن من خلق التراكمات الكمية والنوعية 
الالزمة وتعزيز ما تحقق من إنجازات ومكتسبات وتكثيف تدخل مختلف 

التي  السلبية الفاعلين من أجل تطويق االنعكاسات اإلنسانية والمادية
ا المنعطف الجديد تخلفها حوادث السير. غير أن العمل على إنجاح هذ

يتطلب التعبئة الشاملة والمساهمة الفاعلة لمختلف المتدخلين والفاعلين 
ومكونات المجتمع المدني، كما يتطلب وعي مختلف فئات مستعملي 
الطريق بالمسؤوليات الحقيقية الملقاة على عاتقهم من أجل ترسيخ مبادئ 

 السالمة واألمان داخل فضائنا الطرقي. 
ليست قضاء وقدر كما تشير إلى ذلك التجارب الدولية  حوادث السيرف

الرائدة، مثل تجربة مملكة هولندا، التي تبرز أن هناك هامش كبير للمناورة 
مكانات حقيقية للتخفيض الملموس والمستمر لعدد حوادث السير  وا 

 وضحاياها.
في مجال  الهولندي –ومن خالل عقد هذا اليوم الدراسي المغربي  ،حاليا
مة الطرقية، نتطلع إلى فت  ففاق واعدة للتعاون بين البلدين في هذا السال

المجال وخاصة في المجاالت التي نفتقر فيها إلى الخبرة والتجربة مثل 
دخال التكنلوجيات الحديثة واستعمالها في شتى  تدبير السالمة الطرقية وا 

 جال.والبحث العلمي في هذا الم المجاالت المرتبطة بالسالمة الطرقية
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ننتظر الكثير من هذا اليوم الدراسي ونأمل أن نخرج بمقترحات عملية 
التفاعل اإليجابي مع المواد  علىدقيقة وفعالة، وأحث المشاركين المغاربة 

المبرمجة خالل هذا اللقاء وربط عالقات جادة لترحيل الخبرة في هذا 
 المجال إلى بالدنا.

 

التي ستتوصلون إليها وأتمنى لكم كل سأتابع بكل اهتمام وعناية النتائج و 
 .  والنجاح التوفيق

 

 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.          

 
 


