
 دراسة وضع استراتيجية وطنية للتكوين في مهن النقل الطرقي والسالمة الطرقية

التي يشهدها ميدان النقل الطرقي والسالمة الطرقية، يشكل التكوين وتأهيل  إطار اإلصالحاتفي 

 وجودة الخدمات املقدمة. يةتحسين السالمة الطرقيروم تحديا رئيسيا الفاعلين  

مدونة السير وقانون نقل ، 61.99والتنظيمي )قانون  يتشريعيدان الملالتي يشهدها االتطورات ف

ستمر بالنسبة للسائقين املهنيين والتي جاءت بإلزامية التأهيل األولي والتكوين امل البضائع الخطرة(

أعوان الفحص التقني ، و يةالسالمة الطرقالتربية على ورات دربي تعليم السياقة ومنشطي دوم

 .قل البضائع الخطرةومستشاري سالمة ن

سيرو مقاوالت )مية السالمة الطرقنصت على شرط الكفاءة املهنية لولوج مهن النقل الطرقي و كما 

السالمة ربية على مؤسسات التالسياقة و ومؤسسات تعليم طرقي للبضائع لحساب الغير النقل ال

 ي(.تقنومراكز الفحص ال يةالطرق

 
لتدعو إلى إعادة النظر في منهاج التكوين الحالي الهيكلية التشريعية  اإلصالحاتهذه فعيل تإن 

 .هتمويلبطة بمراقبته و تر الجوانب املواألخذ بعين االعتبار 

ة وكذا املستهدف الحاجة الجديدة إلى التكوين اإللزامي األولي واملستمر وإلى الفئاتهمية كما أن أ

 اتلبنيلقين واطرق التليستلزم بذل املجهودات فيما يخص ، األهداف الرامية إلى تأهيل املهنيين

شراكة مع بتحقيق األهداف التي وضعتها الدولة مادية لوسائل التي تستدعي التحتية واملعدات 

 فاعلين.أفضل ناتجة عن تأهيل ال املهنيين من أجل تنافسية

في  دولي، ةستشار ، عن طريق مكتب ا التجهيز والنقلوزارة شرعت وإدراكا ألهمية هذا املوضوع، 

هن النقل الطرقي والسالمة الطرقية"، في مكوين "وضع استراتيجية وطنية للت حول  دراسة إنجاز

 

 

 

 الوكالء بالعمولة •

 مسؤول االستغالل  •

مستشار سالمة نقل البضائع  •

 الخطرة

 
 مدربو تعليم السياقة •

منشطو دورات التربية على  •
 السالمة الطرقية

 

 نقل البضائع عبر الطرق  •

 نقل البضائع الخطرة عبر الطرق   •

الحضري، (النقل الطرقي للمسافرين  •

 بين املدن، السياحي(

 النقل املدرس ي •

 املستخدميننقل  •

 سيارات األجرة •

 

 

 األعوان الفاحصين •

 

تسيير -إدارة   سياقة 

 مراقبة تكوين

 مسيرو نقل البضائع عبر الطرق  •

 وكالء بالعمولة •

مكترو مركبات نقل البضائع عبر  •

 الطرق 

 الطرقي للمسافرين مسيرو النقل •

 مسيرو مؤسسات تعليم السياقة •

دورات مسيرو مؤسسات تنشيط  •

 التربية على السالمة الطرقية

 مسيرو مراكز الفحص التقني •

 

تنظيم - استغالل  



داخل دعم هندسة التكوين االستثمار الخاص و هذه التكوينات، وإنعاش الدولة في  دور تعزيز و 

 .قاوالتامل

تمدها استراتيجية والتوفر على هن الكفاءة في املإضفاء طابع في تجسد هذه املبادرة إرادة الدولة و 

سياسات ضمن متعددة رهانات غطي يي الذاملنهي بوسائل تمكنها من التحكم في نظام التكوين 

 أربع مراحل :هذه الدراسة شغيل. وتشمل التة وسياس ات التكوينسياسو  يةسالمة الطرقالالنقل و 

 النقل :كوين في مهن : تشخيص الحالة الراهنة للتاألولى املرحلة  -

  ؛ يةوالسالمة الطرق الطرقيالنقل  هنفي مكوين الطلبات املختلفة للتالئحة حصر 

  حسب توس  املقصير و التكوين على املدى الاملتوقع في وضع تصورات للخصاص

 ؛ ةستهدفالفئات امل

  ؛ يةوالسالمة الطرق طرقينقل الكوين في مهن الظام التلن ةع الحالياوضأل اسرد 

 نقل في التكوينات في مهن العرض لتطوير ال ةتوقعتقييم القدرات الحالية وامل

 .يةوالسالمة الطرقالطرقي 

 كوين في مهن النقل الطرقي والسالمة الطرقية :لتل: وضع استراتيجية  الثانيةاملرحلة  -

  التكوين املماثلة لدى الدول األجنبية ؛القيام بأبحاث عن أنظمة 

  املستوى الكمي والكيفي للتكوين في مهن النقل على املتوخاة هداف تحديد األ

والتدابير الطرقي والسالمة الطرقية في مختلف الجداول الزمنية وكذا الوسائل 

 ؛املحددةاألهداف واإلمكانيات املرصودة لبلوغ هذه 
 ختلف التكوين ملتلبية احتياجات نجاز للل  ملموسة وقابلةيم اقتراحات دتق

 ؛أو فاعلين أفراد مؤسسات سواء تعلق األمر ب مجال النقل فاعلين فيال

 إنجازها وجدول ها الجهة املسؤولة عنو ، لكل عمليةاليف االستثمار تحديد تك 

 الزمني ؛ 

 اإلجراءات التحفيزية املناسبة )العقارية، الضريبية، املالية....( ؛ 

  وزارة التجهيز يروم دعم املتدخلين املؤسساتيين لبرنامج  شروط إنجاز تحديد

 ين؛حقيقيليصبحوا فاعلين مرجعيين والنقل 

 : املحددة تنفيذ االستراتيجيةمخط  :  الثالثةاملرحلة  -

  بالنسبة ملختلف املهن الخاصة  0202التطور التوقعي لطلب الكفاءات في أفق

 بالنقل الطرقي والسالمة الطرقية؛

 التطور التوقعي لعرض التكوين الالزم من أجل االستجابة للطلب؛ 

  مخط  العمل لتفعيل االستراتيجية يحدد األدوار واملسؤوليات ملختلف األطراف

 املعنية؛



 دورات التربية على السالمة الطرقية 

 املدربينتكوين 

تكوين مسؤولي نشاط النقل و مسؤولي  

 وكالء النقل 

 
التكوينات اإللزامية املتعلقة بالسياقة 

 املهنية

التكوين التأهيلي األولي االلزامي/ 

 التكوين املستمر 

 

 تكوين مدربي تعليم السياقة 

 التكوين في مهن الفحص التقني

 
 نقل البضائع الخطرة •

 مستشارو السالمة •

 السائقون •

  يمكن إنجازها لتقليص الفارق بين العرض تحديد مشاريع استثمارية جديدة

 والطلب؛

  ؛الطلبمع عرض لتتبع الحكامة لتحقيق توازن أفضل لآليات وضع 

  ؛ هذا التفعيل الالزمة لاإلجراءات املواكبة 

 ؛ جهةحسب الكوين خريطة الت 

  كوين ؛بكل نوع من التوضع مراجع املهن املرتبطة 

 ؛ مخط  تكوين املكونين في هذا امليدان 

 (ن...و ، املهنياملحلية، القطاع الخاصجماعات ال، لتمويل )الحكومةطرق ا 

 القطاع الخاص التي توضح الدولة/ منالنموذجية برامج الات وعقود ياالتفاق

املستهدفة من حيث الكم والكيف وطبيعة رقمية الهداف التزامات األطراف واأل 

 التكوين؛

 ( إمكانية إحداث هيئات )قبة،راامل، والتوجيه، و تقانواإلللتتبع، مجلس... 

املحددة الخدمات إنجاز على  ةتشار يعمل مكتب االسعلى املرحلة األولى، و صادقة مت امللقد ت

  ة.املقبلسنة البداية مع ندوة سيتم تنظيم و  ،ملرحلة الثانية والثالثةبا

 في املرحلة األولى من الدراسة : الوثائق املسلمة 

املزمع تفعيلها،  واإلستراتيجيةأهداف الدراسة رهانات و البلدراسة تذكر تأطيرية لمذكرة إعداد  تم

املمكن التشريعي والتنظيمي شكل كراسة حسب املجموعات املهنية، تتضمن تحليال للطار على 

متبوعا بتقارير ورشات العمل وكذا ببرامج التكوين وتنتهي بتقديرات املذكورة،  املهنة على  هقيطبت

 .0202التكوين في أفق  عن طاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تمت املصادقة على تقديم الوثائق الناتجة عن الدراسة حسب ، شمولية ةتوفر رؤيمن أجل و 

 الطبيعة واملحتوى، وقد تم تسليم ثالث كراسات تهم مهنا مختلفة.

 

 

 
تقديرات الطاقات املزمع تكوينها 

واملادية والوسائل البشرية 

 الضرورية

 
 

 التشخيص
 
 

 تحليل وضعيات العمل 


