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بالغ صحافي
تنظيم ورشات للتربية الطرقية في إطارالبرنامج الوطني التنشيطي للقرب -
صيفيات 2021
في إطار تنفيذ برنامج عملها برسم سنة  ،2021ستنظم الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية (نارسا) بشراكة وتعاون
مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة ،عملية " ورشات التربية الطرقية في البرنامج الوطني التنشيطي للقرب
صيفيات."2021
وتهدف هذه العملية باألساس إلى تحسيس وتوعية جميع األطفال واليافعين المتراوحة أعمارهم بين  8و 17سنة
والمستفيدين من أنشطة مؤسسات التخييم ،بأخطار الطريق وحثهم على ضرورة اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب
حوادث السير وتزويدهم بالمبادئ العامة للسالمة الطرقية وبالقواعد األساسية للسير والمرور ،باإلضافة إلى
توجيههم نحو التعامل اإليجابي مع مختلف الوضعيات المرورية والتحلي بالسلوكيات المالئمة لمستلزمات السالمة
الطرقية.
كما تسعى هذه العملية التربوية الهامة إلى ترسيخ ثقافة السالمة الطرقية في أوساط الطفولة من خالل تغطية 12
مخيما للقرب بمجموع التراب الوطني على مستوى مؤسسات دور الشباب واألندية النسوية والمراكز سوسيو
رياضية ،مع إدراج التربية الطرقية ضمن األنشطة الترفيهية والتربوية من خالل تخصيص حصة للتربية الطرقية
خالل كل مرحلة تخييمية.
وعملت الوكالة على توفير مختلف الوسائل البيداغوجية والتقنية ووسائل اإليضاح التربوي وعلى تقديم تكوين
تكميلي في مجال الوقاية على السالمة الطرقية لفائدة الجمعيات التي ستشرف على تنشيط هذه الورشات اعتمادا
على أساليب ترفيهية وتثقيفية .وتتضمن العملية أربع ورشات تربوية متكاملة في كل مخيم وحسب الفئات العمرية
حول مجموعة من المحاور ذات الصلة بالسالمة الطرقية ال سيما ورشة نظرية تستهدف األطفال المخيمين من
أجل تبليغهم المبادئ األساسية للسالمة الطرقية وتلقينهم قواعد السير وضوابط المرور (البيئة الطرقية ،الطفل
الراجل ،الطفل الراكب ،الطفل السائق )...،وورشة الرسم والتلوين تخصص لتطوير مهارات األطفال اإلبداعية
وتحسيسهم بأخطار حوادث السير ،باإلضافة إلى ورشة البرامج الرقمية واأللعاب التربوية لتلقين األطفال مبادئ
السالمة الطرقية بشكل ترفيهي وتنشيطي ،وورشة خاصة بمحاكاة السياقة تحت التأثير يتم تنشيطها من خالل
النظارات والبساط ولفائدة اليافعين والشباب.
كما تندرج عملية "ورشات التربية الطرقية في البرنامج الوطني التنشيطي للقرب صيفيات  " 2021في إطار
متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة والوكالة الوطنية للسالمة
الطرقية والتي تحدد اإلطار العام للتعاون والتنسيق بين الوزارة والوكالة من أجل إدماج التربية الطرقية في األنشطة
التربوية اعتمادا على سبل التوجيه التربوي والتنشئة االجتماعية والتثقيف الفني.
وتجدر اإلشارة إلى أن تنظيم هذه العملية سيتم في إطار التطبيق الصارم للتدابير الوقائية ولإلجراءات الصحية
واالحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة جائحة كوفيد .19

