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  حول الشبابيك االجتماعيةمذكرة 

 واتفاقية الشراكة للنقل الطرقي
 

 

إلى فتح حوار  7002 مايو 13و إلى غاية  7002مارس  31بادرت الحكومة ابتداء من 

واسع مع جميع الهيآت الممثلة لمهنيي و شغيلة قطاع النقل الطرقي. وقد تطرق هذا الحوار باإلضافة 

 واالجتماعيةع مدونة السير على الطرق إلى القضايا المهنية إلى معضلة حوادث السير و مشرو

هيئة تمثل قطاعات النقل  27و قد بلغ عدد الهيآت المشاركة في الحوار  لمهنيي وشغيلة القطاع.

الطرقي للبضائع و النقل العمومي للمسافرين و قطاع سيارات األجرة و قطاعي تعليم السياقة 

 طاع النقل الطرقي.والفحص التقني ونقابات سائقي ق

ة معدة قرارات تمت بلورتها في خالصة تبنتها الحكو اتخاذو قد أسفر هذا الحوار عن 

. 7002يونيو  70الذي ترأسه السيد الوزير األول بتاريخ  االجتماعوممثلوا المهنيين والشغيلة خالل 

 وقد تم نشر هذه الخالصة على أوسع نطاق.

ت الخالصة على العمل على تحسين الوضعية المادية لقضايا اإلجتماعية، نصبالنسبة لو

 ما يلي: تم االتفاق علىو واالجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي

 في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة  محدثةتبني المنتوجات االجتماعية ال

 ؛لطرقينقل اوالتقاعد واإلسكان بعد إغنائها باقتراحات مهنيي وشغيلة قطاع ال

  العمل على تخصيص حصص من البرامج السكنية المعدة من طرف الحكومة في مختلف

 ؛اليم لفائدة مهنيي وشغيلة القطاعاألق

  تشجيع هذه الفئة على إحداث وداديات للسكن تستفيد من قطع أرضية للسكن بأثمنة

 ؛طار برنامج إعداد المدن الجديدةتفضيلية وذلك في إ

 ن المهنيين والشغيلة من جهة ووزارة التشغيل والتكوين المهني من إحداث لجنة مشتركة بي

جهة أخرى تنكب على حل المشاكل المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي وعلى 

 إيجاد صيغة توافقية لتنظيم العالقة بين المهنيين والشغيلة. 
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اجتماعية خاصة  إحداث شبابيك على ت الخالصة كذلكص، نولضمان نجاح هذه المنتوجات 

والنقل الطرقي للبضائع و النقل بواسطة سيارات  شخاصمهنيي وشغيلة قطاعات النقل الطرقي لألب

هذه  . وستقوم هذه الشبابيك بمساعدةوتعليم السياقة والفحص التقني األجرة من الصنف األول والثاني

 على ولوج الخدمات السالفة الذكر بتنسيق مع المصالح المختصة.الفئة 

على مستوى  االجتماعيةعملت وزارة التجهيز والنقل على إحداث الشبابيك فقد ، وعليه

مساعدة المهنيين والشغيلة على ولوج المنتوجات االجتماعية المحدثة بهدف  مصالحها الجهوية

والسكن االجتماعي ، وال سيما تلك المتعلقة بخدمات الضمان االجتماعي وتيسير استفادتهم منها

أمان بريدي". كما ستعمل " لتأمين على الحياةاالصحية "عناية" والتقاعد "ضمان بريدي" و والتغطية

جديدة  ىمن خدمات أخر االستفادةالبحث عن السبل الكفيلة لتمكين هذه الفئة من  هذه الشبابيك على

 أكثر تحدثها الدولة أو القطاع الخاص. جاذبية ذاتتكميلية و أو

لوزارة التجهيز  مقرات لهذه الشبابيك بالمصالح الجهوية تخصيصتم ، و في هذا اإلطار

وتمكين كل شباك، حسب أهميته، من فريق يتألف من  وتجهيزها بأدوات العمل الضرورية والنقل

من المساطير المتعلقة ة نمتمكوفي تقنيات التواصل والتفاوض واالستقبال أطر مؤهلة ومكونة 

، وذلك حتى يتم النهوض بالمهام الموكولة من اللهجة المستعملة في المنطقةو بالمنتوجات االجتماعية

 إطارا. 55 إليهم في أحسن الظروف. ويبلغ العدد اإلجمالي لألطر الذين سيسخرون لهذه الغاية

بانتقاء فاعل مختص في مجال الخدمات لتأطير وزارة التجهيز والنقل قامت  ،ولهذه الغاية

(. و تبلغ كلفة الصفقة 7002وذلك عبر مسطرة طلب العروض )يونيو وتدبير هذه الشبابيك، 

يلها من طرف صندوق مواكبة اإلصالحات في مجال النقل وتم يتمدرهم  7200000000

يم يسيتم تجديدها بعد تق 7002/7033 وتبلغ مدة صالحية سريان هذه الصفقة ثالث سنواتالطرقي.

 .نتائجها

بالنسبة لجميع المنتوجات االجتماعية المتوفرة )التغطية  وستضطلع هذه الشبابيك االجتماعية

السكن االجتماعي ، الصحية "عناية"، التقاعد "ضمان بريدي"، التأمين على الحياة "أمان بريدي"

 بالمهام التالية:( االجتماعيوق الوطني للضمان دنصوخدمات ال

 طريق توزيع  إعطاء المعلومات الضرورية حول مختلف المنتوجات االجتماعية عن

كتيبات، مطويات، مذكرات توضيحية، مطبوعات أو تنظيم لقاءات مباشرة مع هذه الفئة 
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على مستوى الشباك االجتماعي أو مقرات العمل أو التجمعات )المحطات الطرقية، 

 ساحات توقف عربات النقل، جمعيات، تعاونيات، نقابات...(؛

 الفوائد التي توفرها للمنخرط أو لذي حقوقه  التحسيس بمزايا المنتوجات االجتماعية بتقديم

 ؛

  المساعدة في تكوين الملفات مع ربط االتصال بالجهات المختصة إليجاد الحلول المناسبة

 لكل الصعوبات التي تواجه المعنيين باألمر لالستفادة من الخدمات االجتماعية المقدمة؛

  ها لدى الجهات المختصة وتفقد ملفات باستنفاذ جميع المساطر والشكليات وإيداعالتتبع

 حالة تقدم معالجتها.

تكميلية  جديدة أو ىأخر اجتماعية من خدمات االستفادةتمكين هذه الفئة من  بهدفكما أنه و

إحصاء أعداد المهنيين والشغيلة العاملين بقطاع االجتماعية على الشبابيك  ستعمل، ية أكبرذات جاذب

 .وذوي الحقوق النقل الطرقي

قيام الشبابيك االجتماعية بالمهام المذكورة في أحسن الظروف، سيتم التوقيع على ولضمان 

وزارة التجهيز والنقل ووزارة اإلسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الداخلية اتفاقية شراكة بين 

 فاقيةاالت. وستحدد هذه ومجموعة التهيئة العمران ووزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني

 التزامات األطراف ونوعية مساهمتها وفق ما نصت عليه الخالصة.

 

 المشتركة في ما يلي: االلتزاماتوتتمثل 

  للنقل الطرقي جميع المعلومات المتوفرة حول  الشبابيك االجتماعية إشارةوضع رهن

 المنتوجات االجتماعية؛

  الشبابيك بجميع تحديد مخاطب على مستوى كل جهة التخاذ القرارات وإخبار هذه

  المعلومات حول حالة تقدم الملفات؛

  تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة األطر المكلفة بالشبابيك حول المنتوجات

 االجتماعية.

 تحدث بموجب هذه االتفاقية لجن مركزية وجهوية لإلشراف والتنسيق والتتبع.و


