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  التاسعة وا0ٔربعني اجللسةحمرض 

  .)م2016ماي  24( ه1437شعبان  17ء الثال6 :التارخي

   .لساJاملس�شار السIيد محيد Gوسكوس، اخلليفة الثالث لرئ<س : الرئاسة
عرش دقائق، ابتداء من الساQة السادسة واPقLقة الثامNة  :التوقLت

  .وامخلسني مساءا
يقيض  116.14ىل مرشوع قانون رمق اPراسة والتصويت X: Qدول ا0ٔعامل

املتعلق مبدونة السري Qىل الطرق، الصادر  52.05بتغيري وaمتمي القانون رمق 
املوافق  1431من صفر  26، بتارخي 1.10.07ب�NفLذه الظهري الرشيف رمق 

  .2010فربا�ر  11ل 

--------------------------------------------  

   :رئ<س اجللسة، املس�شار السIيد محيد Gوسكوس
  .vسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

 .ا0ٓن سوف نبدٔ� يف اجللسة ال�رشيعية
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
خيصص اJلس هذه اجللسة }zراسة والتصويت Qىل مرشوع قانون 

مبدونة السري املتعلق  52.05يقيض بتغيري وaمتمي القانون رمق  116.14رمق 
من  26، بتارخي Q1.10.07ىل الطرق، الصادر ب�NفLذه الظهري الرشيف رمق 

، احملال Qىل جملس املس�شار�ن 2010فربا�ر  11املوافق ل  1431صفر 
  .من جملس النواب

  .يف البداية، اللكمة }لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السIيد الوز�ر

Pى وز�ر التجهزي والنقل  السIيد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب
 Xك امللكف �لنقل< وا}لوLس�:  

  .شكرا السIيد الرئ<س
vسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني وQىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل �سل� كثريا ٕاىل يوم ا�Pن
�سعدين، السIيد الرئ<س، السادة املس�شار�ن، السIيدات املس�شارات 

ا�ي �متم ويغري  116.14 �الصة مرشوع القانون احملرتمني، ٔ�ن ٔ�عرض يف
  . 52.05املدونة د ل السري احلالية 

ال شك ٔ�ن ا0ٔهداف الرئ<سIية، كام مت تداولها يف ا}لجنة املوقرة Jلس 
املس�شار�ن، ا0ٔهداف الرئ<سIية هو اJال د ل السالمة الطرقLة، وا}يل 

املدونة �الل هذه التجربة  �لفعل ¤اولنا من �الل £سIتقراء، ٔ�وال، د ل
  .سIنوات ونصف ٔ�ننا خنرجو �لعديد من اخلالصات 5د ل 

الطريقة د ل £شIتغال يف تقدمي هذا املرشوع اكنت طريقة �شارGية، 
لقاء مع املؤسسات العام» معنا يف هذا  25حبيث ٔ�نه مت عقد ٔ�كرث من 

مراس»  83حوايل  القطاع وال املشاركة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ننا اشIتغلنا ٔ�رسلنا
اس�شارية مجليع الهيئات واخلرباء ؤ�يضا النقا�ت ا}يل يه �شIتغل Qىل اJال 

ٕاXابة، مبعىن اكن هناك العديد من  60د ل املدونة، وXاتنا حوايل 
  . التعديالت ا}يل Xات يف هذا ا0ٔساس

هاذ املقاربة ال�شارGية ا}يل مكNتنا �لفعل ملا عرضنا هاذ املرشوع Qىل 
تعديل، ؤ�يضا جملس  30لس النواب ٔ�ننا ند�لو Qليه حوايل جم

املس�شار�ن، السادة املس�شار�ن والسIيدات املس�شارات، �لفعل نقحوا 
هذا النص ٕ�ضافة العديد من التعديالت، اليت ق¹لت، وا}يل، امحلد ·، 

  . ٔ�عطت املوافقة �ٕالجامع Qىل هذا النص يف ا}لجنة
يد�مك ٕاذا اكن هيدف ٔ�ساسا ٕاىل اJاالت د ل اليوم، النص املقرتح بني �ٔ 

السالمة الطرقLة وضبطها، لكن ٔ�يضا Xاب وا¤د اJموQة د ل إالضافات 
ا}يل ميكن نعتربها نوعية، وا}يل اكنت طلبات د ل الهيئات النقابية ؤ�يضا 
الهيئات املهنية اليت �شIتغل يف هذا اJال، سواء تعلق ا0ٔمر ٔ�ساسا 

Nية، ا}يل تد�لت فهيا Qديد من التعديالت وا}يل اكنت حمط �ملراق¹ة التق 
ٕاجامع ٔ�يضا، �عتبار ٔ�هنا aرفع من مسIتوى ا0ٔداء د ل اJال د ل املراق¹ة 
التقNية، ولكن ٔ�يضا �سمح بÃٔن �كون عندÂ مراق¹ة تقNية مبواصفات Qاملية 

تبط Qىل صعيد التكNولوجLات املعمتدة، ولكن ٔ�يضا Qىل صعيد لك ما هو مر 
 .�Jال د ل املراق¹ة

اJال الثاين ٔ�يضا ا}يل هو مرتبط �لوثيقة ا}يل يه الوثيقة د ل رخصة 
السIياقة وا}يل اكنت عندÂ فهيا العديد من إالشاكالت مطرو¤ة من طرف 
املهنيني، وا}يل اسIتجبنا ٔ�يضا فهيا }لعديد من هاذ التطلعات ومن هاذ 

�كLفLة احلصول Qىل هاذ الرخصة  املطالب، وا}يل اكنت ٔ�ساسا مرتبطة
"D " ىل ٔ�ننا  4ٔ�ساسا، ذيكQ ن�ني، و¤اولنا ٔ�يضاIنوات ولت فقط سIس

جنيبو العديد من التعديالت اليت ق¹لناها ٔ�يضا، اليت يه مرتبطة �ملدارس 
د ل السIياقة يف الطريقة د ل التكو�ن، يف الطريقة د ل التعلمي، ولكن 

ة د ل تعلمي السIياقة، وهاذي ٔ�يضا من سريورة د ل املامرسال ٔ�يضا يف 
  .إالجيابيات د ل املرشوع ا�ي بني ٔ�يد�مك

اشIتغلنا ٔ�يضا Qىل اJال ا}يل اكن فLه شوية د ل العقو�ت والزجر، 
وا}يل اكنوا املهنيني ٔ�يضا تيطالبوا �لتخفLف من بعض العقو�ت ا}يل اكنوا 

 اكنت فLه بعض القانون ت<شوفوا، �اصة العقو�ت املرتبطة �حملجز، ا}يل
اكنت فLه، ميكن نقول فLه بعض التÑاوزات وال £جهتادات اليت مل  52.05

  .aكن موفقة
فاليوم اسIتطعنا Qىل ٔ�ننا نعقلنو هاذ £حÑÒاز يف احملجز د ل العربة، 

  .من �الل ٕاد�ال العديد من إالجراءات ا}يل يه تعديلية
جلزافLة، ¤اولنا Qىل ٔ�ننا املواطن ٔ�يضا ف� يتعلق �لغرامات التصاحلية ا

وال املواطنة ا}يل تيقوم بوا¤د اÔالفة Qىل ٔ�ننا نت<رسو معه ٕاذا هو ت<رس معه 
ساQة اليت تيل اÔالفة،  24يف طريقة ا0ٔداء و¤اول Qىل ٔ�نه يؤدي �الل 

فاكنت هناك ختفLضات ل<ست مرتبطة �ملبلغ ولكن مرتبطة �لطريقة وGيفLة 
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وهذا ٔ�يضا اكن من بني بعض املطالب وا}يل ¤اولنا ٔ�ننا ورسQة ا0ٔداء، 
ÙسIتاج¹و فLه دون ما خنفضو من الØسIبة ٔ�و من املبالغ د ل الغرامات، 0ٔنه 
التخفLض مهنا اكن رمبا يعطي ٕاشارات سلبية Qىل ٔ�نه إالدارة ت�ساهل مع 

  .مرaكيب اÔالفات
هاذ اليش ٔ�يضا ما هو مرتبط �PراXات واPراXات النارية ٔ�ساسا، 

د ل العÑالت وçريو، اليوم اك�ن  4ؤ�يضا ) les triporteurs(د ل 
مرت  Ù�ٔ50شÂٔÃ وال ٔ�د�لنا وا¤د الرخصة Xديدة ا}يل عندمه ٔ�كرث من 

مكعب، اليوم اك�ن رخصة د ل التعلمي ا}يل يه Xديدة �اصو يتوفروا Qلهيا 
 عندو د ل العÑالت ؤ�ساسا ا}يل 4وا}يل ) les triporteurs(ٔ�ساسا 

" �ٔ "اليوم ا}يل عندو البرييم عندو الرخصة  50وا}يل ٔ�كرث من  50ٔ�كرث من 
�ش �سوق هاذ العر�ت " ب"وىل رضوري �اصو �كون عندو الرخصة 

درÂ لو هاذ   50، وا}يل عندو ٔ�قل من 50ا}يل يه اليوم عندها ٔ�كرث من 
 Iنو الرخصة ا}يل يه فقط فهيا ذاك الشق النظري، 0ٔنه �اصو يعرف ٔ�ش

يه العالمة د ل قف ٕاىل �ٓخره، وهذا ٔ�يضا من إالضافات ا}يل تنعتربوها 
  .ٕاجيابية

ٔ�يضا ¤اولنا حنصنو هاذ اليش د ل املراق¹ة ود ل الشواهد الطبية 
يوم ولت  30يوم، ٔ�يضا ٕاىل اك�ن  30يوم رفعناه ل  21وذاك اليش د ل 

Jال اكن ٔ�يضا ٕالزامLة �ش �كون حفص طيب مضاد، 0ٔنه تتعرفوا ٔ�ن هاذ ا
عرضة لبعض اخلروقات والتÑاوزات امليدانية، وا}يل ¤اولنا ٔ�يضا نضبطوه، 

ا}يل قدموه  - ا}يل يبدو يل Xد صائب  - �ٕالضافة ٔ�يضا ٕاىل ٔ�¤د املقرت¤ات 
إالخوة املس�شار�ن وا}يل ق¹لتو احلكومة، ووهو ٔ�نه ذيك ا}لجنة التقNية 

ىل مسIتوى مرصد، ا}يل غيبدا د ل البحث اليوم رفعنا املسIتوى د لها إ 
يقوم �لبحث إالداري والتقين �لك ما هو حوادث جسامنية، ٕاما اكنت مميتة 
ٔ�و جسامنية، وهذا ٔ�يضا من إالضافات ا}يل تنعتربوها، امحلد ·، ٕاضافات 

  .نوعية
�ٕالضافة ٕاىل العديد من إالجراءات ا}يل يه مرتبطة �لشIباكت د ل 

ٕال¤داث د ل املراكز والشIباكت د ل املراق¹ة ؤ�يضا املراق¹ة التقNية ؤ�يضا �
مبؤسسات تعلمي السIياقة، وهذا تÒØصورو ٔ�نه النص اليوم ا�ي ٔ�ماممك وا}يل 
تق¹لت فLه العديد من التعديالت يف ا}لجنة د ل جملس املس�شار�ن، 
تÒØصورو Qىل ٔ�نه إالجامع ا}يل حظى به يف ا}لجنة ٔ�عطاه ٕاضافة نوعية، 

ا}يل اكن يف ا}لجنة  - ميكن Ùسميه ٔ�خوي-  ذ املنرب �جلو ا0ٔخويوتنوه من ها
وا}يل، امحلد ·، اكن التوافق Qىل Qديد من املقرت¤ات ا}يل تفضلوا هبا 

 .السIيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  .شكرا السIيد الرئ<س

  :السIيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السIيد الوز�ر

مجلاQات الرتابية والبLØات ا0ٔساسIية اللكمة ا0ٓن ملقرر جلنة اPا�لية وا

  .لتقدمي تقر�ر ا}لجنة حول املرشوع
  .وزع؟ شكرا ..السIيد املقرر

ا0ٓن نفÒح �ب املناقشة، فلمك £خÒيار ٕاىل اكن مت االتفاق بطبيعة 
احلال ٔ�ثناء ندوة الرؤساء حول احلصة الزمNية اÔصصة للك فريق حمرتم، 

�لØسIبة }لسادة الرؤساء ٔ�و املمثلني ٕاىل اكن هناك من �رغب يف التد�ل 
د ل الفرق احملرتمني، هلم اكمل احلرية ٕاىل اكنوا بغاوا يد�روا مدا�الت 

  .شفهية ٔ�و ٕاىل اكنت هناك مدا�الت مكÒوبة
  .شكرا ..الفريق £سIتقاليل

  فريق ا0ٔصاú واملعارصة؛
  فريق العداú والتمنية، �لØسIبة }لفريق اكملني؛

   ؛الفريق احلريك
  ريق التجمع الوطين لýٔحرار؛ف

  فريق £حتاد العام ملقاوالت املغرب؛
  الفريق £شرتايك؛

  فريق £حتاد املغريب }لشغل؛
  الفريق اPسIتوري اPميقراطي؛

  مجموQة الكونفدرالية اPميقراطية }لشغل؛
  .ومجموQة العمل التقديم

  . امجع لنا هاذ املدا�الت، هللا خيليك
  .شكرا

  .صويت Qىل مواد املرشوع، اك�ن هناك مخس موادنÒØقل ا0ٓن }لت
  :مادة 71املادة ا0ٔوىل وتتضمن 

  �ٕالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ�¤د بطبيعة احلال؛: املعارضون
  .ال ٔ�¤د: املمتنعون

  :مادة 14املادة الثانية وتتضمن 
  �ٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�¤د؛: املعارضون
  .ال ٔ�¤د: املمتنعون

  :مادة 11 املادة الثالثة وتتضمن
  �ٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�¤د؛: املعارضون
  .ال ٔ�¤د: املمتنعون

  :املادة الرابعة
  �ٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�¤د؛: املعارضون
  .ال ٔ�¤د: املمتنعون
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  :ؤ��ريا املادة اخلامسة
  �ٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�¤د؛: املعارضون
  .ال ٔ�¤د: املمتنعون

  :مÒه }لتصويتا0ٓن سوف ٔ�عرض مرشوع القانون �ر 
  �ٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�¤د؛: املعارضون
  .ال ٔ�¤د: املمتنعون

يقيض  116.14وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن
التعلق مبدونة السري Qىل الطرق، الصادر  52.05بتغيري وaمتمي القانون رمق 

فق ا، املو 1431من صفر  26، بتارخي 1.10.07ب�NفLذه الظهري الرشيف رمق 
  .2010فربا�ر  11ل 

  .شكرا Qىل مسامهتمك
  .ورفعت اجللسة

*****************************  

  :كÒوبة املسلمة }لرئاسةامل  املدا�الت: �لــحـقامل

  :}لو¤دة والتعادلية مدا�» الفريق £سIتقاليل-1
 .الرحمي الرمحن هللا vسم

 احملرتم، الرئ<س السIيد
 احملرتمون، ءالوزرا والسادة السIيدات
 احملرتمون، املس�شارون والسادة السIيدات

 Xانب ٕاىل }لمسامهة £سIتقاليل الفريق �مس اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن �سعدين
 يقيض 116.14 رمق قانون مرشوع ملناقشة احملرتمني اJلس ٔ�عضاء ٕاخواين
 هذا .الطرق Qىل السري مبدونة املتعلق 52.05 رمق القانون وaمتمي بتغيري
 يتطلب و�لل نقص من املامرسة عنه ٔ��نت ما ليعاجل Xاء ا�ي نالقانو

 نم الفريق ٔ�عضاء مضهنم ومن ا}لجنة ٔ�عضاء به قام ما وهذا ،ةاملراجع
 السالمة ٕاشاكلية حلل وجناQة واقعية ٔ�كرث ¤لول تقدمي بغرض تصحيح
 .�ملغرب الطرقLة
 مرجعيا ياقانون  وٕاطارا لبنة -ال حماú  -   س<شلك املرشوع هذا ٔ�ن كام

 ملواة ةالقانوني تاملقÒضيا وحتديد ال�رشيعية الرتسانة وجتويد ٕالصالح
   .السري حوادث �ٓفة وجماهبة
 الفاQلني لاكفة امجلاعية إالرادة يرتمج طمو¤ا  قانون يعترب ٔ�نه كام

 الرضورية الرشوط توفري X�ٔل من املدين اJمتع ومكوÂت واملتد�لني
 يعد كام العمومLة، }لطريق اسIتعامهلم عند طننياملوا ٔ�رواح Qىل }لم�افظة

 }لسالمة الوطنية لٕالسرتاتيجية ٔ�ساسIية ودQامة ةحقLقL وطنية م¹ادرة
 يف دQامئها ٔ�رىس ٔ�ن £سIتقاليل احلكويم }لفريق سIبق اليت الطرقLة،

 والتعا�ش }لمواطنة ٔ�صي» جممتعية قمي aرسIيخ aروم اليت السابقة، الوالية
 وامجلاQات ا0ٔفراد حق يضمن عرصي قانوين ٕاطار مضن £ج�عي والسمل

 .تنقلهم وسالمة احلياة يف
 احملرتم، الرئ<س السIيد

 احملرتمون، الوزراء والسادة السIيدات
 احملرتمون، املس�شارون والسادة السIيدات

 ورضورية ٔ�ساسIية رافعة يعد مNاقشIته بصدد حنن ا�ي النص هذا ٕان
 الطرقLة، والسالمة الطريق النقل اعلقط اجلوهرية إالصال¤ات ملواGبة

 وتنظمي املهنية }لسIياقة نظام ٕال¤داث املالمئة الظروف وفرت ؤ�هنا خصوصا
 ع�لقطا املشرتكة املسؤولية مفهوم وaكر�س والرا¤ة السIياقة ٔ�وقات

 Qدد وجتاوز امحلوú يف �لز دة املرتبطة اÔالفات ¤اú يف العقو�ت و�شديد
 . به املسموح الراكب
 احملرتم، الرئ<س السIيد

 احملرتمون، الوزراء والسادة السIيدات
 ،احملرتمون املس�شارون والسادة السIيدات

 يلعب قد، السIياقة تعلمي Gون يف وا0ٔسايس املهم اPور Qليمك خيفى ال
 ٕاىل ندعو وQليه الطرقLة، السالمة Qىل الوقت نفس يف وسلبيا ٕاجيابيا دورا

 واسIتغالل لفÒح واحض حتمالت دفرت Qرب وذ� القطاع، هذا تÃٔهيل
 . }لتعلمي عرصية مؤسسات واع�د السIياقة تعلمي مؤسسة
 احملرتم، الرئ<س السIيد

 احملرتمون، الوزراء والسادة السIيدات
 احملرتمون، املس�شارون والسادة السIيدات

 قانون، املرشوع هذا يف املتضمنة إالجيابية املعطيات هذه Xانب ٕاىل ٕانه
 :ويه املناقشة ٔ�ثناء لنا عنت اليت املالحظات بعض داءٕاب من البد

Âيف والعمودي ا0ٔفقي ال�شو�ر خيص ف� نقصا تعاين الزالت بالد 
 الطرقLة؛ احملاور من العديد

 النقل لتحسني ا0ٔجرة وسIيارات احلافالت حظرية بتÑديد املطالبة
 العمويم؛

 الوزارة مع ليةaاكم  Qالقة �ربط املنتخبة اجلهات اخنراط ٕاىل اPعوة
 الطرق؛ وصيانة الرادارات ووضع ال�شو�ر جمال يف الوصية

 .النقل ؤ�صناف ٔ�شاكل مجيع وتنظمي تقNني رضورة Qىل العمل
 احملرتم، الرئ<س السIيد

 احملرتمون، الوزراء والسادة السIيدات
 ،احملرتمون املس�شارون والسادة السIيدات

 فٕاننا النص، هذا يف مÒضمنة Xاءت اليت إالجيابيات من انطالقا
  .�ٕالجياب سIنصوت
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  :مدا�» فريق ا0ٔصاú واملعارصة-2
  السIيد الرئ<س،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فريق ا0ٔصاú واملعارصة ملناقشة مضامني 
املتعلق مبدونة  52.05تغيري وaمتمي القانون رمق ب  116.14رمق مرشوع قانون 

  .السري Qىل الطرق
موقف فريقNا من ٔ�مه مسIتÑدات مرشوع  وحضه املناسIبة 0ٔ ؤ�غتمن هذ

 عاطيتب ومن مسúٔÃ ٔ�ساسIية تتعلق  Qىل ٔ�نظارÂ اليوم قانون املعروض
مع التعديالت املقدمة من ق¹ل فرق املعارضة vشÃٔن السليب احلكومة 

لنضع احلكومة املتعلق مبدونة السري Qىل الطرق، مضامني مرشوع قانون 
  .ٔ�مام مسؤوليهتا السIياسIية و£ج�عية 

تعرفه مجموQة من ما �تت نثري �سIتغراب Gبري  ،ومن موقع املعارضة، ٕاننا
ا�ي  مشاريع القوانني احملاQ úىل جملس املس�شار�ن ومن طبيعة السلوك

مع املبادرات ال�رشيعية ملمثيل ا0ٔمة مبختلف جيب ٔ�ن تتفاQل به احلكومة 
  .ان�ءاهتم السIياسIية ٔ�و النقابية

احلكومة الزالت çري قادرة Qىل اس�Lعاب Qالقات التفاQل  ،مع ا0ٔسف
مفهوم اPميقراطية و تاكمل الواج¹ة بني السلطتني التنفLذية وال�رشيعية وال 

  .vشلك ٔ�و بÃٓخر ٕاىل مسارÂ اPميقراطيء وهو ما �يس ،ال�شارGية
  السIيد الرئ<س،

}لتقليص من يندرج هذا املرشوع يف ٕاطار تعز�ز ا0ٓليات القانونية 
Qىل Ùسب حوادث السري Qرب تعديل وaمتمي بعض مواد مدونة السري 

اليت ٔ��نت عن ٕاشاكالت بLØوية وقصور واحض بعد مرور مخس  ،الطرق
سواء  ،سIنوات من دخولها ¤زي التنفLذ، تعديالت المست جوانب مÒعلقة

وحتسني املراق¹ة �ٔ  يل قطاع تعلمي السIياقة املهنية ورخص السIياقةبتÃٔه 
  .الرضورة ٕاد�ال تعديالت Qلهيا  اقÒضتالطرقLة وçريها من املواد اليت 

 الوطنية إالسرتاتيجية حققهتا اليت إالجيابية عىل الرمغ من النتاجئف
ٕاال ٔ�نه ، 2014 سIنة السري حوادث قÒىل Qدد برتاجع الطرقLة }لسالمة
 vشلك الطرق قÒىل Qدد يف ارتفاQا جمددا 2015جسلت سIنة  لýٔسف
 اJال �ارج �اصة ،2016 سIنة من ا0ٔوىل الثالثة ا0ٔشهر يف ٔ�يضا تواصل

وخطورهتا،  احلوادث Qدد يف مسIبوق çري ارتفاQا عرف ا�ي احلرضي
 صادقت اليت إالسرتاتيجية ٔ�هداف لتحقLق العمل من املزيد حيمتوهو ما 

  .املعنية والهيئات القطاQات خمتلف Qلهيا
  السIيد الرئ<س،

 الطرقLة السالمة جمال يف املبذوú والطاقات لمجهودات}  اس�%رلك ٕان 
 تÃٔطري ٕاىل الرامLة العمليات aك&يفو  اJال يف املتد�لني الفاQلني Ôتلف

 املنظامت خمتلف مع والتØسIيق الرشاكة تقوية �الل من الطريق مسIتعميل
 ٔ�و املركزي الصعيد Qىل سواء الطرقLة، السالمة جمال يف العام» وامجلعيات

 Qىل حلهثا املدين اJمتع مكوÂت مع التواصلوتعز�ز �ٓليات ، احمليل ٔ�و اجلهوي
 ومØشطي ٔ�طر وحتفزي السري حوادث مب)اطر التوعية يف دورها تقوية

 يف الطرقLة السالمة Qىل الرتبية دمج X�ٔل من وامجلعيات املنظامت
 ٔ�مام اJال وفسح العمومLة �0ٔماGن الرتبوية واÙ0ٔشطة التواصلية العمليات
 الوقاية جمال يف وطمو¤ة هادفة مشاريع لت*ين املدين اJمتع مكوÂت
 مسIتعميل تÃٔطري Qىل قدراهتا وتطو�ر ٔ�داهئا لتحسني الطرقLة، والسالمة

ٔ�ن �سامه يف ٔ�قول ٕان لك اس�%ر يف هذه ا0ٓليات ال ميكNه ٕاال  ،الطريق
  .تعز�ز �ٓليات مواة ارتفاع ظاهرة حوادث السري

عن إالXابة  يفاملرشوع املعروض Qىل ٔ�نظارÂ نÃٔمل ٔ�ن �سامه  ،وخÒاما
 إالشاكالت اليت تطر-ا مدونة السري Qىل مسIتوى التطبيق العميلخمتلف 

ويف لتغيري من سلوGيات مسIتعميل الطرق ؤ�ن aكون � نتاجئ ملموسة يف ا
  .احلد من Ùسب حوادث السري

نصوت Qىل مرشوع  ،واÙسÑاما مع املوقف املعرب عنه دا�ل ا}لجنة
 السري مبدونة املتعلق 52.05 رمق القانون وaمتمي بتغيري 116.14 رمق قانون
 .ٕالجيابالطرق � Qىل

  :مدا�» فريق العداú والتمنية-3
  .vسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السIيد الرئ<س
  سادة الوزراء،ال 

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
سIنوات Qىل دخول مدونة السري ٕاىل ¤زي التطبيق، مع ما  5مرت 

واGهبا من مالحظات و�ٓمال يف التطو�ر واحلد من اسIمترار احلوادث اPامLة 
اليت بصمت خمي» املغاربة ؤ�سالت كثريا من احلرب، وشلكت مادة دمسة 

  .}لنقاش العمويم
  السIيد الرئ<س،

قدمت مجموQة £حتاد الوطين  2010يف م&ل هذه املناسIبة سIنة 
سIنوات  5}لشغل �ملغرب مجموQة من التعديالت Qىل هذا املرشوع، وبعد 

من خروج هذه املدونة حلزي التطبيق ٔ��نت التجربة Qىل ٔ�مهية هذه 
 التعديالت، واليت رٔ�ت النور يف هذا املرشوع، سواء من �الل مقرتح

  .احلكومة ٔ�و من �الل مجموQة من التعديالت اليت ٔ�تت هبا فرق اç0ٔلبية
  ،الوز�ر السIيد

اليوم، �شلك حمطة تغيري وaمتمي هذه املدونة فرصة ساحنة لتÑاوز بعض 
النقائص واسIتكامل التÃٔطري القانوين لهذا املرفق احليوي لاكفة املغاربة، وقد 

تطو�ر املنظومة القانونية يف اجتاه اسIتفادت الفرق النيابية من هذه الفرصة ل 
  .عقلنة اسIتعامل الفضاء الطريق واحلد من حضا  حوادث السري

وهكذا ومن X�ٔل حتسني هذا املرشوع، تفاQلنا مع خمتلف مقÒضياته 
مبجموQة من التعديالت، اليت توخت �سهيل املساطر ومراجعة العقو�ت 

سIتÑدات من X�ٔل حامية وٕاQادة النظر يف بعض اÔالفات وٕاد�ال بعض امل 
املهنيني، �اصة Qىل مسIتوى التقNيات التكNولوجLة احلديثة وتطو�ر املراق¹ة 
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  .التقNية
وقد اعتربÂ ٔ�ن املناقشة البناءة والتعديالت اليت مت التوافق حولها 
س�ساQد Qىل جتويد النص ا0ٔصيل ا�ي قد حيتاج ٕاىل حمطات قادمة 

¹ال القطاع، هبدف حتسني مجيع لتعديالت وaمكيالت، قد �شهدها مسIتق 
وا�ي 2رجوه هو . مؤرشات السالمة الطرقLة ورا¤ة مسIتعميل الطريق

اخنراط مجيع الفاQلني، وخصوصا ٔ�عوان املراق¹ة جبميع ٔ�صنافهم والسائقني 
املهنيني ومجيع مسIتعميل الطريق لتزنيل مقÒضيات هذا القانون �روح 

ية والنÑاQة الرضورية لرفع حتدي املواطنة و2كران ا�ات واحلاكمة والفعال 
Âzة ببLالسالمة الطرق.  

  .وشكرا السIيد الرئ<س

  :مدا�» الفريق احلريك-4
  .vسم هللا الرمحن الرحمي
  السIيد الرئ<س احملرتم،

  السIيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

اقشة مرشوع قانون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفريق احلريك ملن
  .املتعلق مبدونة السري Qىل الطرق 52.05بتغيري وaمتمي القانون رمق  116.14

ويف البداية، فٕاننا ÙسÑل ٕ�جياب ٔ�مهية هذا املرشوع، ا�ي �ك�يس 
ٔ�مهية �لغة من حLث تعز�ز ا0ٓليات القانونية ملواة ظاهرة حوادث السري 

ة السري Qىل الطرق، واليت د�لت من �الل تعديل وaمتمي بعض مواد مدون
، وذ� بعد حتليل نقدي وتقLمي 2010مقÒضياهتا ¤زي التنفLذ يف فاحت ٔ�كتو�ر 

Ôتلف مواد مدونة السري Qىل الطرق }لوقوف Qىل مدى جناQة 
إالصال¤ات اليت Xاءت هبا ومالءمهتا مع ما ٔ��نت عنه املامرسة من نقص 

  .ٔ�و �لل �سIتوجب التصحيح وإالصالح
هذا إالطار فٕاننا ننوه جبميع اجلهود اليت مت بذلها لتجويد نص هذا  ويف

املرشوع من الناحLة ال�شكLلية واملضمون، سواء من طرف احلكومة ٔ�و 
من طرف الفرق واJموQات النيابية، واليت سامهت بدورها مبجهود ج¹ار 
من �الل تقدمي تعديالت 6مة Qىل هذا ا�0ٔري، ق¹لت يف مجملها لكوهنا 

  .ٔ�نص*ت يف مصل�ة تدعمي وتÃٔمني السالمة الطرقLة
  السIيد الرئ<س،

وحنن نناقش هذا املرشوع الهام، فٕاننا 2مثن مقÒضياته اليت مهت رخصة 
السIياقة من حLث �سهيل £نتقال بني ف8ات هذه الرخص وكذا التنصيص 
Qىل اشرتاط احلصول Qىل رخصة السIياقة من صنف Xديد لسIياقة 

سIن�ميرت مكعب وٕاخضاع  50ليت ال تتÑاوز ٔ�سطوا2هتا اPراXات مبحرك، ا

مسIتعميل اPراXات مبحرك اىل aكو�ن يف جمال قانون السري واجÒياز 
ٕام�Òان نظري }لحصول Qىل رخصة السIياقة، هذا فضال عن ت*سIيط تدبري 
رخص السIياقة �لنقط و�سهيل التدبري ا0ٔتوماتييك }لنقط اÔصصة لرخصة 

جلة إاللكرتونية حملارض اÔالفات وٕاماكنية التوقLع السIياقة واع�د املعا
  . إاللكرتوين لهذه احملارض، مما سIيطور من ٔ�داء ٔ�زة املراق¹ة

ويف نفس السIياق، فٕاننا ننوه �جلهود اليت ٔ�نص*ت حول تعديل بعض 
املقÒضيات اليت هتم جمال العقو�ت واÔالفات، من �الل ٕالغاء عقوبة 

ساQة ¤اú ارaاكب خمالفة التوقف çري القانوين ٔ�و  24إاليداع �حملجز ملدة 
اخلطري وجعلها مرتبطة ٕ�هناء اÔالفة مع ٔ�داء الغرامة، وكذا ٕالغاء عقوبة 

ٔ� م يف ¤اú ارaاكب خمالفة Qدم اخلضوع }لمراق¹ة  10إاليداع �حملجز ملدة 
الغرامة،  التقNية والسامح ٕ�هناء اÔالفة عن طريق ٕاجراء الفحص التقين ؤ�داء

وكذا مراجعة بعض املبالغ املتعلقة �لغرامات التصاحلية واجلزافLة حسب 
�Xٓال ا0ٔداء، هذا ٕاضافة اىل التنصيص Qىل بعض اÔالفات املتعلقة 
ٕ�سIتعامل از قLاس الرسQة وزمن السIياقة �لØسIبة ملرGبات نقل البضائع 

  .والنقل امجلاعي لýٔش)اص 
رشوع، فٕاننا ندعو ٕاىل aك&يف اجلهود يف ومبناسIبة مNاقش�Nا لهذا امل 

ٕاطار الرشاكة مع الفاQلني يف هذا امليدان لتدارك اخلصاص Qىل مسIتوى 
�رامج هتيئة السالمة الطرقLة ملعاجلة النقاط السوداء وال�شو�ر ا0ٔفقي 
والعمودي يف العديد من احملاور الطرقLة وبناء اجلدران الواقLة واملسا� 

جتديد حظرية احلافالت وسIيارات ا0ٔجرة وصيانة اخلاصة �PراXات و 
الطرق vشلك مNتظم والعمل Qىل توفري الوسائل ال*رشية واملادية 
وا}لوجس�LكLة الرضورية من X�ٔل تدعمي وتعز�ز السالمة الطرقLة، Qىل 
اعتبار ٔ�ن إالصالح القانوين وتوفري الرتسانة القانونية çري اكف ٕاذا مل تواGبه 

وازية، واليت نعتربها ٔ�يضا رضورية، كام نتطلع ٕاىل تعز�ز هذه إالصال¤ات امل
الرتبية Qىل السالمة الطرقLة، سواء يف �رامج مNظومة الرتبية والتعلمي ٔ�و 
Qرب خمتلف وسائل إالQالم، Qىل اعتبار ٔ�ن ٔ�ي قانون 6ام اكنت جودة 

يمت ٔ�حاكمه فهو سIيظل حمدود الفعالية ما مل تصاح¹ه ٕارادة يف التطبيق وما مل 
  .تبLØه  واس�Lعابه من طرف املعنيني املبارش�ن

  السIيد الرئ<س،
وانطالقا من هذه املقÒضيات املهمة اليت Xاء هبا هذا املرشوع ا�ي 
نناقشه اليوم، واليت ٔ�رشÂ ٕاىل بعضها، ويه ا0ٔمه يف نظرÂ، فٕاننا سIنصوت 

  .Qليه �ٕالجياب
 .وشكرا

   :غربمدا�» فريق £حتاد العام ملقاوالت امل-5
  السIيد الرئ<س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتم،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فريق £حتاد العام ملقاوالت املغرب }لتد�ل 

يقيض بتغيري وaمتمي القانون رمق 116.14مبناسIبة مNاقشة مرشوع قانون رمق 
  .قاملتعلق مبدونة السري Qىل الطر  52.05



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2016 ماي 24( 1437 شعبان 17

بداية، ٔ�جسل ٔ�ن هذه املدونة، اليت حنن بصدد التداول vشÃٔن تعديلها 
. وaمتميها، aك�يس �لØسIبة لفريق £حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�مهية Gبرية

واكن لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، من �الل Xامعة النقل، مسامهة يف 
عية هامة، تضايه ما بلورهتا وحضور >رخيي يف ٕاقرارها، �عتبارها قفزة نو 

  .تتوفر Qليه اPول املتقدمة يف جمال تقNني وضبط وتنظمي السري
 كام ٔ�جسل كذ� جرٔ�ة احلكومة يف طرح هذه املدونة }لتعديل، بعد ٔ�ن

فقد اكنت السIنوات امخلس اليت مرت Qىل دخولها . تب<Nت احلاXة ٕاىل ذ�
�الل التطبيق  ، اكفLة لظهور نقائصها، من2010¤زي التنفLذ يف ٔ�كتو�ر 

واملامرسة Qىل ٔ�رض الواقع، نقائص اكن البد من تدار=ها، سواء يف النصوص 
�سIتوج¹ه التطبيق من مواGبة لقطاع النقل  ٔ�و يف �ٓليات التنفLذ، ٔ�و يف ما

الطريق، ليك �متكن من التكLف مع املقÒضيات اجلديدة ومن مالءمة 
 Iاء بعد مرور سX تور اجلديد، ا�يIسPىل دخولها ¤زي لنصوصها مع اQ نة

  .التنفLذ
لك ذ� اسIتلزم ٕاQادة طرح هذه املدونة }لنقاش، ومل ترتدد احلكومة يف 
ذ�، يف م¹ادرة جشاQة 2مثهنا Qاليا، كام 2مثن ما Xاءت به يف هذا الصدد من 
تعديالت، وما قام به جملس النواب من ته يف ٕاطار هذا التعديل والتمتمي 

ا يف جملس املس�شار�ن يف صيغهتا اليت بني لتحسني هذه املدونة لتصلن
  .ٔ�يدينا

و}لوصول ٕاىل صيغة ٔ�كرث حتسIنا ؤ�كرث فعالية حلفظ السالمة الطرقLة 
ورفع مسIتواها وتقليص حوادث السري واحلد من وقعها وانعاكساهتا 
£قÒصادية و£ج�عية الوخمية وحفظ حقوق مسIتعميل الطريق والتنامغ 

الوطنية لتمنية التنافسIية ا}لوX<س�LكLة }لمغرب مع ٔ�هداف £سرتاتيجية 
ومواGبة قطاع النقل }لتÑاوب مع هذه املقÒضيات اجلديدة وٕاعاملها وا¤رتا6ا، 

هذه اجلوانب  وٕال�راز. 2رى ٔ�نه مازالت هناك جوانب تتطلب التد�ل
ومتظهراهتا، البد من اسIتحضار واقع قطاع النقل الطريق واسIتعراض مالمح 

عامة يف هذا القطاع وواقع ومسIتوى السالمة الطرقLة من السIياسة ال
  .اليوم، ومسIتوى احلفاظ Qىل الب<8ة

I- قطاع النقل الطريق }لبضائع لفائدة الغري.  
}لوقوف Qىل واقع قطاع النقل الطريق }لبضائع حلساب الغري، البد من 

، اليت د�لت فهيا مNظومة النقل الطريق مر¤» 2003العودة ٕاىل سIنة 
وذ� هبدف رفع £خÒالالت البLØوية يف  16.99واسطة القانون ٕاصالح ب

  .القطاع وجتاوز معيقات aمنية املبادرة اخلاصة
ويف ٕاطار تفعيل ودمع إالصالح، ٔ��رمت وزارة التجهزي والنقل واجلامعة 
الوطنية }لنقل الطريق عقدي �رÂمج يغطي ا0ٔول يغطي الفرتة املمتدة من 

، ٕاال ٔ�ن 2014ٕاىل  2011هيم الفرتة من ، والثاين 2006ٕاىل  2003
الزتامات الطرفني يف العقد�ن معا مل حتقق ٕاال بصفة جزئية، وهو ما تبني من 

، ا�ي جعل امجليع يقف Qىل 2014يوليوز  �14الل التقLمي املنجز بتارخي 
  :ٔ�ن القطاع مازال مشو� �لعديد من £خÒالالت نذGر مهنا

 لنقل الطريق }لبضائع حلساب الغري؛غزارة العرض مقارنة مع طلب ا -
 من التدفقات؛ 70%همينة القطاع çرياملنظم ا�ي �سIتحوذ Qىل -
يبلغ  اهرتاء حظرية عر�ت النقل الطريق حلساب الغري، اليت -

وهو ما يؤدي ٕاىل انبعا6ت مك&فة لثاين  ،Qاما 13مÒوسط سIهنا 
 من الشاحNات القدمية اليت يبلغ سIهنا) CO2(ٔ�وGسIيد الاكربون 

يف حظرية العر�ت  %22سIنة فÃٔكرث، واليت �شلك ÙسIبة  20
املذGورة؛ ومل يعط �رÂمج جتديد وaكسري احلظرية ا�ي وضعته 
وزارة التجهزي والنقل وا}لوX<س�Lك النتاجئ املرجوة مNه، نظرا 
لضعف تنافسIية القطاع، والتعقLدات املسطرية املتعلقة بتطبيق 

 الربÂمج؛
اوالت النقلية وتدبريها vشلك تقليدي، ذ� ٔ�ن ا�ر�رية الك¹رية }لمق -

مهنا  %90من املقاوالت تتوفرQىل شاحNتني ٔ�و ٔ�قل، كام ٔ�ن %88
مقاوالت ذاتية، يعوقها معوما خصاص يف املوارد ال*رشية ذات 
القدرة العالية يف ال�سIيري وخصاص Gبري يف مLدان التكو�ن املهين، 

 �لنظر ٕاىل مقÒضيات مدونة السري؛
امهة ا0ٔسطول الطريق املغريب يف النقل اPويل Qرب ضعف مس -

غياب تنافسIية املقاوالت املغربية }لنقل اPويل Qرب الطرق، (الطرق 
 :مقارنة مع نظريهتا ا0ٔوروبية اليت �سIتفLد من

 ٔ�مثنة ٔ�قل عند اقÒناء الشاحNات؛
 .مفهوم الوقود املهين واملؤرش اخلاص }لاكزوال

قاوالت النقل اPويل �ملغرب من املشالك و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، تعاين م
املرتبطة �لهجرة الرسية، دون اعتبار حلقوق الناقل اPويل، ا�ي يعترب 
م¹دئيا حسن النية، يف حماربة اجلنح املتعلقة �رواج اÔدرات، مما �سIتوجب 
حتديد املسؤوليات يف القانون اجلنايئ والقانون املنظم }لنقل بتقاطع مع 

رك، وهبذه املناسIبة نطلب تد�لمك، السIيد الوز�ر، Pى وزارة مدونة امجلا
  .العدل لتحقLق التالؤم بني هذه القوانني، مبا يتطلبه ذ� من aمتمي وتعديل

  : ومن مج» £خÒالالت اليت يعرفها القطاع كذ�
المكية املفرطة لعرض شاحNات النقل الطريق }لبضائع }ل�اسب  -

 اخلاص؛
لناقلني والشاحNني، ا��ن �سIتغلون همينهتم ضبابية العالقات بني ا -

 لفرض تعريفات çالبا ما aكون ٔ�ضعف �ك&ري من سعر التلكفة؛
الز دة املفرطة يف امحلوú (ممارسات سلبية من الناحLة £قÒصادية  -

والتقصري يف صيانة الشاحNات، و�اصة شاحNات القطاع çري املنظم 
ú؛...)اليت ال �شملها مراق¹ة امحلو  

¤ار التعريفات املتعامل هبا، اليشء ا�ي ٔ�كده تقر�ر البنك اند -
اPويل حول لوX<س�Lك التÑارة وتنافسIية املغرب، مع ما لهذا 
£ند¤ار من عواقب وخمية تضاعف انعدام السالمة الطرقLة 

 �ملغرب وتؤدي ٕاىل تفيش املنافسة çري السلمية؛
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Lة وانعدام مالءمهتا، العجز املزمن }لمراق¹ة إالدارية والتقNية والطرق  -
ٕاضافة ٕاىل غياب املراق¹ة دا�ل املقاوالت النقلية وPى الوLء 

 �لعموú؛
شIبه غياب املساهامت البنكLة يف متويل £س�%ر يف قطاع النقل  -

الطريق }لبضائع، ا�ي يعترب Qايل اÔاطر، �اصة ؤ�ن هذه 
 .املساهامت رضورية خللق مNاصب الشغل

، قامت Xامعة النقل �الحتاد العام ملقاوالت املغرب واعتبارا ملا سلف
�قرتاح تفعيل Qدد من التدابري ا0ٔساسIية، اليت من شÃٔهنا ٔ�ن تدمع ٕاصالح 
مNظومة النقل الطريق }لبضائع وحتقLق ٔ�هداف إالصالح، وذ� Qرب عقد 
�رÂمج Xديد يوXد ا0ٓن قLد التداول مع وزارة التجهزي والنقل 

 .اQات احلكومLة ا0ٔخرى املعنيةوا}لوX<س�Lك والقط
II– النقل الطريق }لمسافر�ن. 

وف� خيص النقل الطريق }لمسافر�ن، جيدر التذكري بÃٔن هذا القطاع اكن 
عرضة }لعديد من املامرسات اÔ» بقواQد  -ـ >رخييا ومNذ £سIتقالل

املنافسة، اليشء ا�ي ٔ�دى ٕاىل انعاكسات سلبية، اقÒصادية واج�عية، 
س مصداقLته وحتد من قدرته Qىل £سIتÑابة }لتطور الهام والرسيع ا�ي مت

 .ٔ�صبح يعرفه اJمتع املغريب
كام ٔ�ن £خÒالالت العميقة اليت يعرفها هذا القطاع ٔ�دت ٕاىل Qدم 

وتدين جودة اخلدمات وارتفاع مؤرشات انعدام  ،مسا�رة العرض }لطلب
ل بواسطة احلافالت �لØسIبة السالمة الطرقLة، مما يفرس اخنفاض حصة النق

، مث 1988سIنة  %52ٕاىل  1976سIنة  %57}لتنقالت ما بني املدن من 
، وذ� لفائدة ٔ�نواع النقل ا0ٔخرى ولفائدة 2008سIنة  %35ٕاىل 

  .السIيارات اخلاصة والنقل الرسي
 : وتتÑىل ٔ�مه هذه £خÒالالت ف� ييل

قطاع، حمدودية نظام الرخص ا�ي مت تصوره GوسIي» لضبط ال -
وا�ي مل يعد مواGبا }لتوXه العام لالقÒصاد الوطين املبين Qىل 

 التنافسIية والتعاقد وحماربة £قÒصاد çري املنظم؛
تفيش ظاهرة Gراء الرخص اليت تعيق سري وضبط ومراق¹ة القطاع،  -

 : وذ� من �الل الظواهر التالية
ء، يمت ولوج املهنة ال يمت عن طريق الرخصة، بل عن طريق عقدة Gرا
الناقل (ٕا�را6ا من طرف صاحب الرخصة، ا�ي حيدد مسIتغل الرخصة 

 ؛)صاحب احلاف»
�سامه واج¹ات الكراء يف الرفع من لكفة £سIتغالل، اليشء ا�ي يدفع 
املسIتغل لتقليص النفقات Qىل حساب جودة اخلدمة، والسالمة الطرقLة 

 والوضعية £ج�عية }لسائقني؛
 :ت كذ� يفكام تتÑىل £خÒالال

ذر�رية مقاوالت القطاع اليت ختلق vشلك طبيعي مNافسة دا�لية  -
ال تتوفر ٕاال )  %83(¤ادة، حLث ٕان ÙسIبة Gبرية من املقاوالت 

 Qىل ¤اف» ٔ�و ¤افلتني؛
Qدم قLام احملطات الطرقLة �Pور املنوط هبا Qىل الوXه املطلوب،  -

  .وهو ما �شلك Qائقا ٔ�ساسIيا لتنظمي وتÃٔهيل القطاع
هذه £خÒالالت العميقة اليت يعرفها القطاع �سامه يف aكر�س الصورة 

، )من حLث aردي جودة اخلدمات(اOمنطية السلبية }ل�اف» Pى املواطنني 
وتؤPر سلبيا Qىل مصداقLة �دمة النقل العمويم، مما �سIتدعي القLام 
ٕ�صالح مؤسسايت وهيلكي لهذا القطاع، ين*ين Qىل الشفافLة واملهنية 

اجلودة والتنافسIية، وذ� �النتقال من نظام الرخص ٕاىل نظام Qادل و 
يضمن aاكفؤ الفرص، و�شجع Qىل £س�%ر يف القطاع، ويدمع املبادرة 

  . احلرةّ 
وقد اخنرطنا يف ٕاQداد مرشوع قانون ٕالصالح النقل الطريق }لمسافر�ن 

ه بني �روح ٕاجيابية ومشاركة فعاú يف املشاورات، اليت انطلقت خبصوص
الوزارة الوصية واملهنيني، ومتزيت هذه الفرتة �خلطوة إالجيابية }لحكومة، 
املمتث» يف جتميد �سلمي الرخص وٕ�عراب Xامعة النقل �الحتاد العام 
ملقاوالت املغرب، من هتا، عن اسIتعدادها لتوقLع العقد الربÂمج املتعلق 

0ٔهداف املشرتكة ٕ�صالح هذا القطاع، من X�ٔل اOهنوض به وحتقLق ا
aكر�س املهنية ووضع رهن ٕاشارة : املتو�اة مNه، ومهنا Qىل اخلصوص

املواطن، وسائل نقل مÒطورة �سIتجيب ملعايري اجلودة والسالمة واحملافظة 
  . Qىل الب<8ة

ومتخضت املشاورات عن مرشوع عقد �رÂمج، حظيت معظم حماوره 
علق مبعاجلة ظاهرة Gراء �ٕالجامع من طرف املهنيني، �سIتNTاء الشق املت

فف� خيص هذه النقطة، قامت وزارة التجهزي والنقل . الرخص
، بتخصيص 2014وا}لوX<س�Lك، يف ٕاطار مرشوع القانون املايل لسIنة 

  .مزيانية السرتداد الرخص، ٕاال ٔ�ن هذا املرشوع مت رفضه من طرف الربملان
ٕا¤داث صندوق  واقرتحت Xامعة النقل �الحتاد العام ملقاوالت املغرب

ويف مر¤» 6نية، ول�رسيع وترية هذا . �اص ملواGبة مرشوع إالصالح
إالصالح، تقدمت اجلامعة مبقرتح ملعاجلة ظاهرة Gراء الرخص، يتلخص ف� 

  : ييل
التنصيص Qىل فرتة انتقالية، مدهتا مخس سIنوات �لØسIبة }لرخص  -

 ؛2015املسIتغ» بطريقة çري م¹ارشة ق¹ل فاحت ٔ��ريل 
- Nراء الرخص، �الل هذه الفرتة £نتقالية، يف ٕاطار تقG ني معلية

 تعاقدي، بني املسIتغل وصاحب الرخصة؛
ٕاصالح ما يتطلب التÃٔهيل من اخلطوط يف ٕاطار دراسة مLدانية،  -

هبدف ٕارساء خمطط مد�ري }لنقل الطريق }لمسافر�ن، يÃٔ�ذ بعني 
  .ط النقل£عتبار احÒياXات حرGية املسافر�ن وتقاطعات خمتلف ٔ�منا

وتÃٔمل اجلامعة ٔ�ن �سامه مقرت¤اهتا يف جتاوز الوضعية احلالية، وصوال 
ٕاىل توقLع العقد الربÂمج والرشوع يف تزنيV ٕالصالح وتÃٔهيل هذا القطاع 

  .احليوي
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III  - ةLالالت واقرتا¤ات تتعلق �لسالمة الطرقÒاخ  
يجية وف� يتعلق �لسالمة الطرقLة، قامت احلكومة Q�ٕداد اسرتات 

وطنية، هتم لك القطاQات املعنية، وفق مقاربة �شارGية، هتدف ٕاىل التÃٔثري 
. إالجيايب يف ٔ�مه العوامل املس*¹ة حلوادث السري، و�اصة العنرص ال*رشي

وضع اسرتاتيجية اسIتعÑالية وطنية مNدجمة ومÒاكم»  2004وهكذا مت سIنة 
ا يف خمططات }لسالمة الطرقLة، متتد Qىل مدى عرش سIنوات، متت aرمجهت

ثالثية، م¹نية Qىل م¹دٔ� ٕاعطاء ا0ٔولوية الوطنية القصوى }لسالمة الطرقLة، 
يف املر¤» ا0ٔوىل، مث العمل Qىل حتقLق ختفLض تدرجيي ملموس حلوادث 
السري Qىل املدى القريب، وaمتحور هذه £سرتاتيجية حول حماور ٔ�ولية 

  .ىل احلوادث Qىل الطرقمNبثقة عن حتليل املسIتو ت والعوامل املؤدية إ 
ومضن هذه £سرتاتيجية مت ختصيص حمور }لÑانب ال�رشيعي يف جمال 
السري Qىل الطرق، هيدف ٕاىل دراسة ٕاماكنية ٕاQادة النظر يف قانون السري 
واملراجعة الشام» للك القواQد اليت تنظم الثاليث املكون من العنرص 

ة العوامل املؤدية ٕاىل حوادث ال*رشي واملرGبة والبLØة التحتية، لتقليص ¤د
السري، نظرا 0ٔن القوانني اجلاري هبا العمل �ٓنذاك يف تنظمي السري واجلوالن 

مÑÒاوزة  - ز دة Qىل ما هبا من قصور -ؤ�صبحت  1953تعود ٕاىل سIنة 
وçري مالمئة }لتطور التكNولوX، و�شلك Qائقا Gبريا ٔ�مام لك اJهودات 

  .قLةاملبذوú لتحسني السالمة الطر 
و�لنظر للك هذه £خÒالالت، وبعد الوقوف Qىل حمدودية الوسائل 
القانونية الشفافة }لمراق¹ة Qىل الطرق، وتنايم ظاهرة اOهتور و£سIهتتار 
�لقانون واملراق¹ة، تبعا }لشعور �لالعقاب Pى السائقني اÔالفني، ٔ�صبح 

املتعلق مبدونة  52.05ويعترب القانون رمق . من الالزم ٕا¤داث قانون Xديد
السري Qىل الطرق، وا�ي د�ل ¤زي التطبيق ابتداء من فاحت ٔ�كتو�ر 

، قانوÂ مÒطورا يرتمج إالرادة امجلاعية لاكفة الفاQلني واملتد�لني 2010
ومكوÂت اJمتع املدين من X�ٔل توفري الرشوط الرضورية لتقليص حوادث 

Qىل ٔ�رواح املواطنني  السري وخساYرها املادية و£ج�عية و}لم�افظة
  .مسIتعميل الطرق العمومLة

ٕاال ٔ�نه مرة ٔ�خرى مل aكن املواGبة يف مسIتوى تفعيل مقÒضيات املدونة 
بطريقة Âجعة، حLث تبني من �الل التطبيق وجود اخÒالالت ونقائص 

  : ٔ�مهها
 :ف� يتعلق �ملراق¹ة الطرقLة- 1

لعل الهدف من تÃٔهيل املراق¹ة الطرقLة اليت Xاءت هبا مدونة السري اكن 
وضع نظام مÒاكمل }لمراق¹ة ي�سم �لشفافLة والنÑاQة، Qرب التطبيق الفعيل 
لقانون السري وتقليص تد�ل العنرص ال*رشي وحتسني سلواكت مسIتعميل 

çري . ملراق¹ةوردع اÔالفني والتقليص من السلطة التقد�رية 0ٔعوان ا. الطريق
ٔ�ن ٔ�زة املراق¹ة مل aرق ٕاىل املسIتوى املتوZ، الفÒقارها }لموارد ال*رشية 
الالزمة، وا0ٓليات التكNولوجLة والوسائل التقNية احلديثة، اليت متكهنا من 

كام ٔ�ننا الزلنا نع<ش . احلد من التد�ل ال*رشي املبارش يف معاينة اÔالفات

املراق¹ة ٕاليقاف واQرتاض العر�ت Qىل ¤االت اخلروج املفاجئ 0ٔعوان 
  .الطريق السIيار، �الفا ملقÒضيات القانون احلايل يف هذا اJال

لقد نصت املدونة Qىل حامية حقوق مجيع املتد�لني يف السري Qىل 
الطرق وحتديد مسؤولياهتم، كام نصت Qىل املسؤولية اجلنائية }لسائق وQىل 

امات والتعويض عن الرضر واملسؤولية مسؤولية املا� ف� خيص ٔ�داء الغر 
اجلنائية لýٓمر �لنقل، ٕاذا ما ثب�ت مسؤوليته يف ٕا¤داث وضعية مس*¹ة 
}لرضر، لقواQد السالمة، وكذ� حتديد مسؤولية لك طرف يف بعض 
اÔالفات كتÑاوز امحلوú ٔ�و ٕاحلاق ٔ�رضار جبهاز قLاس الرسQة وزمن 

لها يف الغالب Qىل صاحب املرGبة ٔ�و çري ٔ�ن ٔ�زة املراق¹ة aركز مع . السIياقة
السائق دون �يق املتد�لني يف العملية،، كام تنصب مراق¹ة امحلوú وÙسIبة 

من امحلوú إالجاملية }لشاحNة بدل  %10ال�سامح فهيا Qىل ا¤�ساب 
  .امحلوú النفعية

ودامئا ف� خيص تدبري اÔالفات، فٕان النظام اجلاري به العمل ال �رىق 
سIتوى املرغوب خبصوص مالءمÒه وربطه vشIباكت ٔ�نظمة خمتلف ٕاىل امل 

إالدارات املعنية لضامن التدبري احملمك ملقÒضيات قانون السري Qىل الطرق 
وت*سIيط مساطر ٔ�داء الغرامات وتدبري العقو�ت ومعاجلة الشاك ت 

لك هذه النقائض P�ٔرت كذ� سلبا Qىل تفعيل نظام رخصة . والتصارحي
ط، اليت ال خيفى دورها يف تغيري سلوك مسIتعميل الطريق السIياقة �لنق

  .�اصة من حLث ت�¹ع رصيد النقط
والبد من إالشارة يف هذا اJال ٕاىل التÃٔ�ري احلاصل يف تبليغ إالشعار 
�Ôالفات املسÑ» �ٓليا، حLث ال يتوصل املعين هبذا إالشعار ٕاال بعد سIن�ني 

  .ٔ�و ٔ�كرث مما يطرح ٕاشاكلية التقادم
  :راق¹ة زمن السIياقة والرا¤ةم- 2

من بني إالجراءات اليت Xاءت هبا مدونة السري }لرفع من مسIتوى 
التنصيص Qىل املدة الزمNية القصوى }لسIياقة لتفادي  ،السالمة الطرقLة

إالرهاق والتعب، ا�ي يؤPر سلبا Qىل aركزي السائقني وQىل حصهتم، 
إالجراء يمت تفعيV يف وي�س*ب يف العديد من حوادث السري، ٕاال ٔ�ن هذا 

ظل Qدة ٕاGراهات، دون توفري الوسائل الرضورية }لتفعيل ا0ٔم&ل، وخنص 
من ذ� Qدم توفري �¤ات }لوقوف متكن السائق من ٔ��ذ قسط من 

  .الرا¤ة ٔ�ثناء السIياقة
من بني ا0ٓليات اليت نصت مدونة السري Qىل وجوب جتهزي عر�ت 

Qاز مراق¹ة الرسة ومراق¹ة زمن السIياقة والرا¤ة از النقل الطريق هبا، 
0ٔن الرسQة والعياء من بني ٔ�مه ٔ�سIباب رفع Qدد ) Gرونوطايك غراف(

حوادث السري اخلطرية، كام ٔ�ن Qدم توافق ساQات العمل مع ال�رشيعات 
اجلارية ميكن ٔ�ن خيلق تفاو> يف ظروف معل السائقني املهنيني، مبا �� 

ٕاال ٔ�نه حلد ا0ٓن مل يمت جتهزي العر�ت ٕاال  من وقع Qىل تنافسIية املقاوالت،
، وهو از �سهل تغيري املعطيات به،  (Analogique)جبهاز قLايس

و�لتايل فهو ال �ساQد Qىل حتقLق م¹تغى ومقاصد املرشع من فرض هذه 
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ا0ٓلية، كام ٔ�ن هذا اجلهاز ال يتالءم مع مضمون االتفاقLة ا0ٔوروبية 
)AETR1( اعب ، ال =جهاز وال مكعطÒيات يوفرها، وهو ما خيلق م

}لمقاوالت املغربية اليت تعمل يف النقل اPويل، �اصة ؤ�ن املغرب تقدم 
بطلب £نضامم ٕاىل االتفاقLة ا0ٔوروبية املذGورة، مما يتطلب السعي 
لٕالرساع �ٕالجراءات التطبيقLة ٕالعامل اجلهاز الرمقي لقLاس الرسQة وزمن 

ا�ي �متزي  (TACHYGRAPHE NUMERIQUE)السIياقة 
�حلفاظ Qىل املعطيات ملدة ٔ�طول وال ميكن التد�ل فهيا لتغيريها نظرا 

 .خلصائصه التقNية اجلد املتطورة
  :جلنة البحث والتقيص يف احلوادث املميتة- 3

Qىل وجوب ٔ�ن  137ويف ¤ال احلوادث املميتة، تنص املدونة يف املادة 
اري، لت�ديد ٔ�سIباب وظروف aكون احلادثة املميتة موضوع حبث تقين وٕاد

وقوعها وحتدث لهذه الغاية، Pى السلطة احلكومLة امللكفة �لنقل، جلنة 
ٔ� م ٕاىل  10وطنية وجلان وية تقNية وٕادارية، توXه تقار�رها يف غضون 

السلطات إالدارية املعنية، وٕاىل النيابة العامة واحملمكة اÔتصة، ليمت ٔ��ذها 
مسؤولية لك طرف من ا0ٔطراف، كام نصت نفس بعني £عتبار يف حتديد 

املادة Qىل وجوب ٔ�ن aكون حوادث السري املميتة لزاما موضوع حتقLق 
من القانون املتعلق �ملسطرة اجلنائية، ٕاال  83ٕاQدادي، وفقا 0ٔحاكم املادة 

  ٔ�ن هذا إالجراء مل يمت تفعيV �لشلك املطلوب قانونيا 
  :دث السري£سعافات املقدمة لض�ا  حوا- 4

من �الل حتليل مؤرشات حوادث السري اجلسامنية اليت تØرشها وزارة 
من حضا  حوادث السري ميوتون  %20التجهزي والنقل، يت*ني ٔ�ن ما يناهز 

ميوتون يف ا0ٔ م السIبعة املوالية  %16يف طريق نقلهم ٕاىل املسIتعÑالت، و
لفرتة الصيفLة من Qدد القÒىل �سÑل �الل ا%30لتارخي احلادثة، كام ٔ�ن 

  )يوليوز، غشت، شIتØرب(
لهذا لكه، البد من وضع خطة شام» لٕالسعاف و£رساع �لتد�ل، 
ٔ�ثناء وقوع حوادث جسامنية، وتعز�ز احملاور الطرقLة اليت تعترب نقط سوداء 
بو¤دات £سعاف الرضورية، بغية تقليص الزمن بني ساQة وقوع احلادث 

سIيارات إالسعاف �لوسائل ا0ٓلية وتد�ل إالسعاف، مع رضورة جتهزي 
وال*رشية لتقدمي £سعاف ا0ٔويل }لض�ا  يف مواقع احلوادث، عوض 

  .£كتفاء بنقلهم }لمسIتعÑالت
  :نقل املواد اخلطرة- 5

املتعلق بنقلها، ود�ل  50.30و�لØسIبة }لمواد اخلطرة صدر القانون رمق 
تدابري مØسجمة مع  ، ومن ٔ�مه ممزياته التنصيص Qىل2011¤زي التنفLذ سIنة 

  :من حLث (ADR2)املعايري العاملية واالتفاقLات اPولية لنقل املواد اخلطرة 
 ضبط رشوط وو6ئق سري عر�ت نقل املواد اخلطرة؛

                                                 
1 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 

effectuant des transports internationaux par route 
2 Accord européen relatif au transport international des marchandises 

Dangereuses par Route 

 . حتديد مسؤوليات لك املتد�لني يف العملية النقلية
وهبذا اخلصوص، ي¹Øغي التذكري بÃٔنه من X�ٔل تقوية السالمة الطرقLة 

ة النقل �الحتاد العام ملقاوالت املغرب اتفاقLة مع لك من ٔ��رمت Xامع
مد�رية النقل الطريق والسالمة الطرقLة وا}لجنة الوطنية }لوقاية من حوادث 
السري و£حتاد اPويل }لنقل الطريق، تتعلق بتطو�ر املواGبة التقNية والبحث 

  .و£س�شارات يف مLدان النقل و�اصة نقل املواد اخلطرية
2مثن ٕاصدار القانون ؤ�مهيته يف املسامهة يف التقليص من حوادث وٕاذ 

السري Qىل الطريق وخساYرها اجلسIمية، فٕاننا يف فريق £حتاد العام 
ملقاوالت املغرب نطالب �ٕالرساع بوضع وٕاخراج النصوص التطبيقLة املتعلقة 

وٕارشاك اجلامعة يف وضع النصوص، و�اصة  (TMD3)بنقل املواد اخلطرة 
ا ما يتعلق �لتكو�ن التخصيص الرضوري واملعايري التقNية لعر�ت نقل مهن

املواد اخلطرة الالزمة لتنظمي معليات نقل هذه املواد وكذا ٕاج¹ارية توفر 
املقاوالت املعنية Qىل مس�شار يف السالمة، كام نطالب مبواGبة تفعيل هذا 

  .القانون ف� يتعلق �Oمتويل والتÃٔهيل
  :ية والتكو�ن يف 6ن النقلالسIياقة املهن - 6

ينص قانون السري Qىل السIياقة املهنية ورضورة مÒابعة aكو�ن تÃٔهييل 
ٔ�ويل }لحصول Qىل بطاقة السائق املهين لسIياقة وسائل النقل العمويم 
ورضورة مÒابعة aكو�ن مسIمتر لك مخس سIنوات لتÑديد هذه البطاقة، ٕاال 

التÃٔ�ري واخلصاص ا�ي ٔ�ن هذا إالجراء مازال يعرف Qدة مشالك جراء 
تعرفه معلية التكو�ن املسIمتر وكذا التكو�ن التÃٔهييل، كام ٔ�نه ال ميكن تفعيل 
السIياقة املهنية vشلك حصيح، يف ظل غياب شIبه >م ملراق¹هتا، مما ٔ�دى ٕاىل 

  . تفامق النقل çري املنظم ا�ي P�ٔر سلبا Qىل قطاع النقل الطريق
ثية بني وزارة التجهزي والنقل ويف هذا الصدد، مت عقد اتفاقLة ثال

وا}لوX<س�Lك ووزارة £قÒصاد واملالية ومكÒب التكو�ن املهين وٕانعاش 
ٔ�لف سائق املامرسني يف  140}لتكو�ن املسIمتر حلوايل  2013الشغل سIنة 

نقل البضائع ونقل املسافر�ن ق¹ل دخول املدونة ¤زي التنفLذ، وذ� يف ٔ�فق 
2016.  

اتفاقLة 6نية بني ا0ٔطراف نفسها �لØسIبة مت ٕا�رام  2014ويف سIنة 
وتعهدت . }لتكو�ن التÃٔهييل ا0ٔويل يف النقل الطريق }لبضائع واملسافر�ن

اPوú ب�سديد املصاريف اكم» �لØسIبة }لتكو�ن املسIمتر ف� تعهدت 
من التاكليف �لØسIبة }لتكو�ن التÃٔهييل ا0ٔويل، والظاهر ٔ�ن  %50ب�سديد 

ن هذا العدد من السائقني من طرف مكÒب التكو�ن هناك صعوبة يف aكو�
املهين وٕانعاش الشغل يف اXٓ0ال احملددة، ولهذا مت الرتخLص }لفاQلني 
اخلواص ٕ�جناز نفس التكو�ن لكن دون توفري التحفزيات املالية هلم، Qىل 
غرار ما جيري العمل به مع مكÒب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، مما 

ر يف هذه الوضعية املتناقضة املطبوQة مبنافسة çري �سIتوجب ٕاQادة النظ

                                                 
3 Transport de Matières Dangereuses 
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مÒاكف8ة، 0ٔن £سIمترار يف ٕاجناز التكو�ن يقÒيض املساواة يف اPمع 
والتحفزي، وٕاال فٕان الفاQلني اخلواص �لنظر لضعف ٕاماكÂهتم ال ميكن ٔ�ن 
�سIمتروا يف القLام �لتكو�ن التÃٔهييل ا0ٔويل والتكو�ن املسIمتر لكيا Qىل 

  .نفقهتم
Qىل رضورة ٔ�ن يمت 245ومن ة ٔ�خرى، تنص مدونة السري يف املادة 

تعلمي السIياقة من طرف مدرب لتعلمي السIياقة مرخص � من إالدارة، كام 
Qىل ٔ�ن يتوىل معلية املراق¹ة التقNية عون فاحص  272تنص يف املادة 

  .مرخص � من ق¹ل إالدارة
لشغل قد Ù�ٔشQ ٔÃدة ومن املعلوم ٔ�ن مكÒب التكو�ن املهين وٕانعاش ا

}لتكو�ن يف Qدة اخÒصاصات مرتبطة مبهن النقل،  ةمراكز Qىل صعيد اململك
ومهنا aكو�ن مدرب يف تعلمي السIياقة وكذا aكو�ن عون فاحص يف املراق¹ة 
التقNية، وختضع هذه التكوينات ملناجه تعلميية وتقNية، متت بلورهتا يف ٕاطار 

اك 6نيي النقل، ويمت Qىل ٕاPرها رشاكة بني القطاع العام واخلاص وٕ�رش 
  . �سلمي الطلبة املؤهلني شهادة يف £خÒصاصات املذGورة

çري ٔ�ن احلصول Qىل هذه الشهادة ال ميكن صاحهبا من الولوج املبارش 
ٕاىل سوق الشغل، 0ٔن إالدارة �شرتط ملزاوú املهن املذGورة، ٔ�ن �كون 

خLص ا�ي aربطه �خلضوع املعنيون �0ٔمر مرخصا هلم من طرفها، هذا الرت 
الم�Òان تقرر ٕاجراءه vشلك çري مNتظم مىت ٔ�رادت حسب مزاا وQىل 
¤اميل الشواهد املتخصصة انتظار ام�Òان شلكي }لرتخLص هلم لولوج 
سوق الشغل مبؤسسات تعلمي السIياقة ٔ�و مراكز الفحص التقين، هذا 

ر يف  بطاú، £نتظار ا�ي قد يطول لسIنوات يع<ش فهيا املعنيون �0ٔم
0ٔن اخلضوع لهذا £م�Òان الشلكي ٔ�صبح عرق» يف وجوههم، مع ٔ�هنم 
خضعوا لتكو�ن مÒخصص يعترب اكفLا لتÃٔهيلهم }لولوج املبارش لسوق 

لهذا ي¹Øغي ٕالغاء هذا الرتخLص، �اصة ؤ�ن بالدÂ �سعى لت*سIيط . الشغل
ط املساطر وال�شجيع Qىل التكو�ن لتقليص معدل البطاú يف ٔ�وسا

 .الشIباب
  :تÃٔهيل قطاع تعلمي السIياقة - 7

ال Xدال يف ٔ�ن لتعلمي السIياقة انعاكس Gبري ٕاجيا� وسلبا Qىل السالمة 
اع�د دفرت حتمالت لفÒح  2012الطرقLة، ولتÃٔهيل هذا القطاع مت سIنة 

واسIتغالل مؤسسة تعلمي السIياقة، من X�ٔل ٕاصالح القطاع واع�د 
من مسIتوى مدريب تعلمي السIياقة Qرب مؤسسات عرصية }لتعلمي والرفع 

  .aكو�ن مسIمتر وتÃٔهيل ام�ÒاÂت احلصول Qىل رخصة السIياقة
توقLع عقد �رÂمج مع املهنيني، من ٔ�مه ٕاجراءاته  2014كام مت سIنة 

ٕاQادة النظر يف مNاجه ٕاQداد اQPامئ والوسائل البيداغوجLة ووضعها جماÂ رمه 
ملدربني حول اسIتعامل هذه اQPامئ ٕاشارة مؤسسات تعلمي السIياقة وaكو�ن ا

والوسائل ووضع �رÂمج ٕالعطاء مNح لتÑديد املرGبات وتفعيل مراق¹ة 
مؤسسات تعلمي السIياقة �ع�د دليل مراق¹ة مÒوافق Qليه، ٕاال ٔ�ن Xل هذه 
التدابري مل تمت ٔ�جرٔ�هتا، ؤ�دى اع�د دفرت التحمالت ٕاىل ت*سIيط مسطرة 

Gبري يف Qدد املؤسسات احملدثة واليت  الرتخLص، مما نتج عنه ارتفاع
ٔ�صبحت تن*ت اكلفطر، ومتارس Ùشاطها يف ظل مراق¹ة aاكد aكون 
مNعدمة، لت�¹ع مدى ا¤رتام املؤسسات اجلديدة }لضوابط القانونية من 
Qدمه، 0ٔن القطاع ٔ�صبح يع<ش �لفعل فوىض Qارمة يؤكدها الواقع، ت�سم 

 Iتوى تعلمي السIىل بتحطمي ا0ٔمثنة وتدين مسQ ياقة، مبا � من انعاكس سليب
  .السالمة الطرقLة

  :البLØة التحتية الطرقLة - 8
تعترب البLØة التحتية الطرقLة من بني العوامل املؤPرة Qىل السالمة 

  .الطرقLة واملتد�» يف حوادث السري
2مثن جمهودات اPوú يف السIنوات ا�0ٔرية يف جمال بناء الطرق السIيارة 

حملاور الطرقLة اليت تعرف حرGية سري كثيفة وٕاصالح Qدد وتثLØة Qدد من ا
  .من الطرق الوطنية واجلهوية وٕاطالق الربÂمج الطريق الثاين �لعامل القروي

نؤكد Qىل ٔ�ن بالدÂ مازال Pهيا خصاص ف� يتعلق بربامج هتي<8ات 
السالمة الطرقLة ملعاجلة النقط السوداء وال�شو�ر ا0ٔفقي والعمودي يف 

يد من احملاور الطرقLة وبناء اجلدران الواقLة واملسا� اخلاصة العد
�PراXات، وهذا ينطبق كذ� Qىل اJال احلرضي، حLث تؤكد 

من القÒىل مه من  %80ٕاحصائيات حوادث السري �ملناطق احلرضية ٔ�ن 
  .الراXلني ومسIتعميل اPراXات النارية

  :ا}لÑان اجلهوية }لسالمة الطرقLة - 9
جنة الوطنية }لسالمة الطرقLة املشرتكة بني الوزارات اليت تعترب ا}ل 

�رٔ�سها رئ<س احلكومة وا}لجنة اPامئة }لسالمة الطرقLة، اليت يرتٔ�سها وز�ر 
 وا}لÑان اجلهوية }لسالمة الطرقLة اليتالتجهزي والنقل وا}لوX<س�Lك، 

بري يرتٔ�سها والة اجلهات، من ا0ٓليات اليت نص Qلهيا القانون ف� خيص تد
وتتوىل ا}لÑان اجلهوية السهر Qىل . السالمة Qىل الطرق Qىل Q�ٔىل مسIتوى

تنفLذ سIياسة احلكومة يف مLدان السالمة الطرقLة وهتvيء خمططاهتا اجلهوية، 
وذ� ب�Nامغ وتناسق مع اÔططات £سرتاتيجية الوطنية يف هذا اJال ومع 

ا، بل çائبا يف كثري م¹دٔ� اجلهوية، çري ٔ�ن Ùشاط هذه ا}لÑان مازال ضعيف
ويبقى بعيدا عن حتقLق . من اجلهات، وال �رىق ٕاىل املسIتوى املطلوب

ا0ٔهداف املسطرة �، وهو ما �سIتوجب ٕاQادة النظر يف هذه ا}لÑان، من 
حLث دورها وتنظميها واخÒصاصاهتا، حىت تقوم �Pور املنوط هبا ٔ�حسن 

عاجلة Âجعة 0ٔسIباب قLام، مع ا�0ٔذ بعني £عتبار خصوصيات لك ة مل
حوادث السري، اليشء ا�ي سIيكون � الحماú وقع Gبري Qىل السالمة 

  .الطرقLة وت�¹ع تنفLذها وتقLميها
 :�دمات القرب-10

ال يفوتنا �ملناسIبة ٔ�ن 2مثن اJهودات اليت قامت هبا الوزارة يف 
حل السIنوا>�0ٔرية، ف� يتعلق �لالمتركز Qرب اسIناد 6ام Xديدة }لمصا

اخلارجLة }لوزارة، ف� خيص �دمات القرب، çري ٔ�ن هذا التوXه مل تمت 
مواGبته vشلك ٔ�فضل، مما P�ٔر Qىل جودة اخلدمات املقدمة ملهنيي النقل، 
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لكون هذه املصاحل اخلارجLة تعاين خصاصا شديدا يف Qدد املوظفني 
ووسائل العمل، وQىل مسIتوى بنا ت بعض مقراهتا اليت ال aرىق ٕاىل 

ومن X�ٔل جتاوز هذه إالشاكلية، . ملسIتوى الالئق السIتق¹ال املرتفقنيا
ٔ�صبح من الالزم توفري الوسائل ال*رشية املؤه» لهذه املصاحل ٔ�و البحث عن 

  .طرق تدبري ٔ�خرى اكلتدبري املفوض
وجتدر إالشارة يف هذا إالطار ٕاىل ٔ�ن الوزارة معلت يف السIنوات 

و2رى . ايت لتدبري Xل رخص النقل الطريقا�0ٔرية Qىل تطو�ر النظام املعلوم
ٔ�نه لو مت وضع هذا النظام رهن ٕاشارة Xامعة النقل لاكن ٔ�كرث جناQة ؤ�كرث 
ٕافادة بتوسIيع جمال £سIتفادة من اخلدمات اليت يقد6ا، كام ٔ�ن من شÃٔن 
ذ� ٔ�ن ي<رس }لمهنيني اسIتخراج بعض رخص النقل عن بعد، دون ا}لجوء 

وتÃٔمل اجلامعة ٔ�ن تمت £سIتÑابة لالقرتاح ا�ي . لنقلٕاىل املصاحل اخلارجLة } 
تقدمت به ملد�رية النقل الطريق والسالمة الطرقLة Oمتكني 6نيي نقل البضائع 
حلساب الغري والنقل العمويم لýٔش)اص من ولوج هذا النظام و£سIتفادة 
مNه Qىل غرار ما قامت به الوزارة، مشكورة، مع بعض رشاكت Gراء 

بدون سائق، اليشء ا�ي سIيوفر Qىل املهنيني وQىل إالدارة السIيارات 
  .العديد من املتاعب

كام ٔ�ن التصديق Qىل املرGبات مازال خيضع }لمتركز �ملركز الوطين 
}zراسات والتصديق مبدينة اPارالبيضاء، مما يضطر معه املهنيون ٕاىل 

Òحملني ٔ�عباء ٕاحضار مرGباهتم ٕاىل اPارالبيضاء من مجيع ٔ�حناء اململكة، م 
Gبرية سواء من حLث مصاريف التنقل، ٔ�و �Xٓال التصديق Qىل املرGبة، كام 
ٔ�ن هذه الوضعية ال �سا�ر توXه بالدÂ حنو aرسIيخ وتفعيل اجلهوية 
املتقدمة، و�� فٕان تقريب اخلدمة املذGورة من املرتفقني يقيض برضورة 

 .Gن تواXدهااختاذ إالجراءات الالزمة }لتصديق Qىل املرGبات بÃٔما
  :مظاهر النعدام املساواة ٔ�مام القانون -11

يعرف تطبيق قوانني السري ٕاعفاءات çري م¹ارشة، ت�Nاقض مع 
اسرتاتيجية السالمة الطرقLة، و�شلك مظاهر النعدام املساواة ٔ�مام القانون، 

  :وازدواجLة يف جمال املراق¹ة، ويتعلق ا0ٔمر �حلاالت التالية 
اسIتعامل حزام السالمة Qىل سIيارات ا0ٔجرة Qدم تطبيق ٕالزامLة  -

 اPرجÒني ا0ٔوىل والثانية؛
ٔ�ش)اص عوض  7السامح لسIيارات ا0ٔجرة اPرXة الثانية بنقل  -

 مخسة؛
Qدم تطبيق ٕالزامLة الفحص التقين اPوري Qىل سIيارات ا0ٔجرة  -

 بصنفهيا؛
Qدم ٕاخضاع اPراXات الثالثية العÑالت }لمقÒضيات القانونية من  -

لسامح ٕ�راكب ا0ٔش)اص والز دة يف امحلوú، السIياقة دون ا :ق¹يل
 احلصول Qىل رخصة السIياقة اخلاصة املنصوص Qلهيا يف مدونة السري؛

ٔ�طنان،  Q3.5دم ٕاخضاع القطاع çري املنظم }لمراق¹ة �اصة ملرGبات  -
يف الوقت ا�ي 16.99=حموú ٕاجاملية، واليت ال �شملها القانون 

ا القانونية، حبموú زائدة جتعل وزهنا إالجاميل تتÑاوز فLه وزن محوOهت
ٔ�طنان، مما �شلك خطرا Qىل السالمة الطرقLة،  8ٕاىل  7الواقعي 

 .وخيلق مNافسة çري رشيفة مع القطاع املنظم
  السIيد الوز�ر،

ٕانه من الصعب إال¤اطة يف لكمة ٔ�و مدا�» �لك العوامل املتد�» يف 
قدمت عناو�ن ومالحظات خبصوص السالمة الطرقLة، ؤ�رجو ٔ�ن G�ٔون قد 

وصورا من واقع قطاع النقل الطريق، سواء  ،واقعها املعاش Qىل ا0ٔرض
}لبضائع ٔ�و لýٔش)اص ؤ��رز £خÒالالت اليت تعرتيه وٕاشارات حول ما 
يÒØظره املهنيون من تعديل مدونة السري وحتس<هنا، مع إالحلاح Qىل رضورة 

لظروف الالزمة لتفعيل هذه املدونة احلرص Qىل توفري الوسائل وا0ٓليات وا
�لصورة الفضىل املرغوبة،بعد التصديق Qىل صيغهتا املعدú، وهو ما ال 
ميكن ٔ�ن يتÃٔىت ٕاال �خنراط لك ا0ٔطراف املعنية يف هذا املسعى الوطين، 

  .وaك&يف ودها يف هذا £جتاه
  السIيد الرئ<س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتم،

  ،ة املس�شارون احملرتمونالسIيدات والساد
ٕان مدونة هبذه ا0ٔمهية �سIهتدف تنظمي جمال هبذه اخلطورة، 6ام ٔ�د�لنا 
Qلهيا من تعديل، تبقى يف نظرÂ يف ¤اXة ٕاىل املزيد من التحسني والتجويد 
والتطو�ر، كام يظل تطبيقها بصورة فعاú وÂجعة رهينا بتحسني وتطو�ر 

ص التطبيقLة ومواGبة قطاع النقل �ٓليات التنفLذ و�رسيع ٕاصدار النصو 
الطريق، سواء }لبضائع ٔ�و ا0ٔش)اص، ليمتكن من التكLف والتÑاوب مع 
مقÒضياهتا اجلارية واملعدú، و£لزتام هبا وٕاعاملها يف ٕاطار من املساواة، 
مبوازاة مع بذل املزيد من اجلهد ٕالدماج القطاع çري املهيلك يف القطاع 

ا0ٔكرث ¤اXة لال2ك¹اب Qىل ٔ�وضاQه نظرا ملا �متزي به املنظم، �عتباره القطاع 
من سلواكت، تؤPر سلبا Qىل السالمة الطرقLة، وختلق مNافسة çري رشيفة 

  .يف قطاع النقل الطريق vشلك Qام
و�لنظر ملا ٔ�ضفت التعديالت من حتسن Qىل هذه املدونة والصيغة 

ا ٕاال ٔ�ن Ùشكر ونقدر إالجيابية ٕاىل ¤د ما، اليت ٔ�صبحت Qلهيا، فٕانه ال �سعن
لك اجلهود اليت بذلت Qىل مسار النقاش واملصداقة }لوصول ٕاىل هذه 
الصيغة، ونعلن ٔ�ننا يف فريق £حتاد العام ملقاوالت املغرب سIنصوت Qلهيا 

  .�ٕالجياب

 :مدا�» الفريق £شرتايك-6
  السIيد الرئ<س،

  السIيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،السIيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفريق £شرتايك يف مNاقشة مرشوع قانون 
لسري املتعلق مبدونة ا 52.05بتغيري وaمتمي القانون رمق يقيض  116.14رمق 
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 .Qىل الطرق
وتزنيل  السري ملدونة التطبيق الفعيلمخس سIنوات Qىل لقد مرت 

ٕاQادة النظر و  اكفLة لتقLميها يف نظرÂ مدةيه و مقÒضياهتا Qىل ٔ�رض الواقع،
تطبيق هده و  التدابري اليت صاح¹ت تزنيلو  يف الك&ري من إالجراءات

Qدد من £خÒالالت  الوقوف Qىل�لفعل  ومن �الل املامرسة مت و ،املدونة
هتا ملراجعٔ�صبحت الرضورة مل�ة �لتايل ، واليت شا�هتاوالثغرات والنقائص 

�دمة }لسالمة الطرقLة  ،وحتس<هنا وسد ثغراهتا ،بغية جتاوزها وتصحيحها،
Âة ببالمهتا مع ءالملويدا }لنص القانوين من ة 6نية وكذ� وجت من 

  .2011مقÒضيات دسIتور 
حوادث السري من �ٓفة عز�ز ا0ٓليات القانونية ملواة لتالنص  ولهذا Xاء

 aا�ي د�ل ¤زي ، 52.05متمي بعض مواد القانون رمق �الل تعديل و
الوقائية  إالجراءات�عتباره aرسانة من  ،2010فاحت ٔ�كتو�ر يف التطبيق
 حلرب الطرقالتصدي و  الهدف مهنا هو حتقLق السالمة الطرقLة ،والزجرية

وaلكف مزيانية  ومÃٓيس اج�عية، اليت ختلف خساYر vرشية ومادية Gبرية
 úوPد مرتف 14حوايل اX لكفةa نو ، ويهIعة تنعكس سلبا مليار درمه س

  .Qىل £قÒصاد الوطين
  السIيد الرئ<س،

إالطار القانوين }لسالمة الطرقLة، ىل الطرق تعترب مدونة السري Q ٕان
فق و خضوعها vشلك مسIمتر ٕاىل تعديل وaمتمي وتغيري، سIتوجب �  �ا

واس�Lعاب  ،بصفة Qامة ،الطريق النقل قطاعاملسIتÑدات اليت يعرفها 
، لتحس<هنا وتطو�رها املتغريات اليت خيضع لها اJمتع املغريب �سIمترار

Xديد حامية }لمهنيني ومسIتعميل الطريق، �اصة  لك ما هومهتا مع ءومال
  .Qىل مسIتوى التقNيات التكNولوجLة اليت تتطور �سIمترار واملراق¹ة التقNية

  السIيد الرئ<س،
تعترب يف çاية  116.14ٕان املسIتÑدات اليت Xاء هبا املرشوع رمق 

 و�ٔ ملرGبات � ، سواء تعلق ا0ٔمرالسالمة الطرقLة ا0ٔمهية Qىل مسIتوى
ٕاىل çري ذ� من  ،حقوق وواج¹ات العنرص ال*رشي و�ٔ العر�ت 

ٔ�ننا نعترب ٔ�نه اكن من الرضوري ٕاQادة النظر يف العقو�ت  ٕاال، املسIتÑدات
واليت يمت  ،çري العمديةحوادث السري ، �اصة عند وقوع السالبة }لحرية

يف السجون دون ٔ�ي ذنب، ولهذا وجب  vس*هبا الزج �لك&ري من املواطنني
يف ٕاطار التناسب بني نة العقو�ت الزجرية واجلزاءات املرتتبة Qلهيا عقل 

مبا يضمن م¹دٔ� العداú، حLث £كتفاء �لغرامات املادية دون  الفعل واجلزاء
 úية يف ¤اIري معدي، كذ� العقو�ت احل*سç ٔÃاحلوادث الناجتة عن خط

عامل ٔ�و ¤االت �سIتوجب £كتفاء �لغرامة دون خصم النقط =�اú £سIت
الت�دث �لهاتف ممسواك �ليد ٔ�و ٔ�ي از �ٓخر يقوم بوظائف الهاتف من 

و¤اQ úدم ا¤رتام ٕاج¹ارية  £ن�¹اه والرتكزي ٔ�ثناء القLادةشÃٔنه ٔ�ن �ش�ت 
واليت قدمNا خبصوصها تعديالت اسIتÑابة ، حزام السالمةاسIتعامل 
Lد، �� ا��ن يعترب هذا القطاع مورد Q<شهم الوح  املهنينيلتخوفات 

  .بعني £عتبار ظروفهم £ج�عية وجب ا�0ٔذ 
  السIيد الرئ<س،

ٕاننا يف الفريق £شرتايك، �لرمغ من ٔ�ننا نتفاQل مع ما Xاء به املرشوع 
 «Lتعميل الطريق وكفIربوية تضمن حقوق مسaمن ٕاجراءات وقائية و

العوامل املس*¹ة  نعترب ٕاضافة ٕاىل�حلفاظ Qىل ا0ٔرواح ال*رشية، ٕاال ٔ�ننا 
فرطة، اسIتعامل اكلرسQة امل املرتبط  �لسلوك ال*رشيحلوادث السري 

القLادة، السIياقة حتت تÃٔثري الكحول واÔدرات ويه من ٔ�مه  الهاتف ٔ�ثناء
مع �شديد العقوبة يف هذه  ، وحننا0ٔسIباب املؤدية }لحوادث املميتة

úباب، هناك عوامل مرتب... احلاIريها من ا0ٔسç ة ٕاىلLاملياكنيك úطة �حلا
ونلح Qىل رضورة تنظمي ومراق¹ة ومواGبة الفحص التقين لضامن  ،}لسIيارة
  ،كLة }لمرGبات، ٔ�ضف ٕاىل ذ� العوامل املرتبطة �حمليطي املياكن  الوضعية

عترب ي حLث ونعتربها من ا0ٔسIباب الرئ<سIية حلوادث السري بدون مNازع، 
و¤اú الطرق  ارتفاع Qدد السIياراتضعف الشIبكة الطرقLة �ملوازاة مع 

ال�شو�ر لتنظمي  اتQالمالنقص احلاد يف و  املهرتئة والهشة وQدم صيا2هتا
، لتقاطعات املزدمحة ٔ�و Qدم وضو-ا�اصة يف  ا ،ا، ؤ�حLاÂ غياهبالسري

صري تق اليشء ا�ي خيلق ارتباك Qىل مسIتوى السري واجلوالن، كذ�
التطبيق السلمي ملقÒضيات مدونة السري  جتاهاحلكومة يف حتمل مسؤولياهتا 

نظرا لتدا�ل مجموQة من ، والتدابري دون تطبيق إالجراءاتجيعل مجموQة من 
  .تدبري قطاع النقل العمويمسؤولني يف الفاQلني وامل 

ولهذا جند ٔ�نفسIنا يف الفريق £شرتايك مضطر�ن ٕاىل التGٔÃيد Qىل حزمة 
من إالجراءات اليت سIتكون فاQ» يف التزنيل السلمي لهذه املدونة Qىل ٔ�رض 

  :مبا يضمن تطور قطاع النقل العمويم ببالدÂ ويه اكلتايلالواقع 

املواGبة لتنفLذ مقÒضيات  إالجراءاتمجيع احلكومة اختاذ  جيب Qىل -
  ؛ؤ�حاكم هذه املدونة

 اعيةامجلالس اJو بني خمتلف القطاQات احلكومLة التعاون والتØسIيق  -
 من X�ٔل ضامن التزنيل السلمي ملقÒضيات هذا القانون }ل�د من

  ؛فاظ Qىل سالمة ؤ�رواح املواطننيحوادث السري واحل

الرتكزي Qىل التوعية والتحس<س وغرس الثقافة الطرقLة Pى املواطنني  -
ون تعديالت مدونة شهارية لرشح مضمإ وصالت  �رامج �اللمن 

  ؛السري وت*سIيطها

مالءمة العقوبة مع الغرامة مع جحم اÔالفة مراQاة }لظروف £ج�عية  -
Lادة والق  يف ¤اليت الرسQة املفرطةشديد العقوبة � �اصة، و  ،}لمهنيني

  ؛حتت تÃٔثري الكحول واÔدرات
  .اÔالفات يف ¤اQ úدم وجودها ضع Qالمة ال�شو�ر وQدم ا¤�سابـ و 
وحامية لك من السائقني  ،العمل Qىل التطبيق السلمي ملقÒضيات املدونةـ 

ل السلطة والتعسف واملواطنني من Qدم التعرض }لشطط يف اسIتعام
ٔ��القLة ف� خيص  من طرف إالدارة vس*ب بعض املامرسات الال
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Ôدوى امل ،الفاتاملراق¹ة وحتر�ر اX ؛دونةمما حيد من  

  .اسIتكامل جتديد حظرية سIيارات ا0ٔجرة و¤افالت النقل العمويم -
  ،السIيد الرئ<س

رمغ ٔ�ننا ٔ�بدينا رٔ�ينا ومالحظاتنا، ؤ�كدQ Âىل مجموQة من إالجراءات 
 ومسIتعميلحامية حلقوق املهنيني  ،لضامن تنفLذ هذه املدونة vشلك سلمي

مبا  ،Gرامهتم، و�دمة لتطو�ر النقل العمويم بصفة Qامة الطريق وصيانة
�شجع £س�%ر يف هذا القطاع احليوي ا�ي يلعب دورا حمور  يف 

 .£قÒصاد الوطين، وقدمNا تعديالت �سIتجيب لتطلعات املهنيني ومهو6م
حLث  ،لكNنا مع ا0ٔسف اسIتغربنا لطريقة تعامل احلكومة مع تعديالتنا

ا يطرح �ساءل Xدوى العمل ال�رشيعي املنوط بنا مم ،رفضهتا مجيعا
   .مكس�شار�ن

  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�» فريق £حتاد املغريب }لشغل-7
  د الرئ<س احملرتم،السIي

  السIيد الوز�ر احملرتم،
  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  السIيد الرئ<س،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق £حتاد املغريب }لشغل مبÑلس 

بتغيري وaمتمي  116.14املس�شار�ن، مبناسIبة مNاقشة مرشوع القانون رمق 
ري Qىل الطرق، كام ال تفوتين الفرصة املتعلق مبدونة الس 52.05القانون رمق 

دون تقدمي الشكر اجلزيل }لسIيد الوز�ر احملرتم Qىل العرض القمي، ا�ي مت 
  .تقدميه امام انظار جلنة اPا�لية وامجلاQات الرتابية والبLØات £ساسIية

  السIيد الرئ<س،
يتعلق بتغيري وaمتمي القانون  116.14وهكذا Xاء مرشوع القانون رمق 

املتعلق مبدونة السري Qىل الطرق، ا�ي يعترب التخفLض من  05. 52
وينص Qىل مجموQة من التغيريات . ٔ��رز معامله الغرامات والعقو�ت احل*سIية

 24اجلوهرية، ومضن ٔ��رز التعديالت يوXدٕالغاء عقوبة إاليداع �حملجز ملدة 
ع غياب ساQة يف ¤اú ارaاكب خمالفة التوقف الغري القانوين ٔ�و اخلطري، م

السائق ٔ�و يف ¤ال رفضه £مÒثال، وجعلها مرتبطة ٕ�هناء اÔالفة مع ٔ�داء 
ٔ� م يف ¤اú ارaاكب  10ٕالغاء عقوبة إاليداع �حملجز ملدة "الغرام، وكذا 

خمالفة Qدم اخلضوع }لمراق¹ة التقNية والسامح ٕ�هناء اÔالفة عن طريق ٕاجراء 
  ".الفحص التقين ؤ�داء الغرامة

مبجموQة من ال�سهيالت يف مسطرة ٔ�داء اÔالفات من اPرXة  كام Xاء
درمه  400درمه س<Òوجب Qليه دفع  700ا0ٔوىل، واليت يؤدي عهنا اÔالف 

 15درمه �الل  500ساQة، ٔ�و  24فقط ٕان اخÒار ا0ٔداء ¤اال ٔ�و �الل 
  .يوما ا0ٔوىل

مه، در 500وف� خيص اÔالفات من اPرXة الثانية، واليت غرامهتا 

 15درمه يف غضون  350ساQة ا0ٔوىل ٔ�و  24درمه �الل  300فسIتصبح 
درمه، فسIيؤدي  300يوما، ب<z اÔالفات من اPرXة الثالثة املعروفة بغرامة 

درمه ٕان فضل ا0ٔداء  200ساQة، و 24درهام فورا ٔ�و �الل  150اÔالف 
  .يوما من >رخي ارaاكب اÔالفة 15يف غضون 

جلديد، فٕانه ٔ�صبح الزمًا ٕاجراء حفص طيب مضاد يف وحسب القانون ا
¤اú حسب رخصة vس*ب رشب الكحول ٔ�و تناول مادة خمدرة فور وقوع 

  .احلادثة
  السIيد الرئ<س،

املذه» اليت شهدها العامل يف خمتلف جماالت احلياة، فقد  مع التطورات 
 والنقل والرشوط Ôتلف ٔ�مور احلياة ومهنا السري وضعت القوانني والقواQد 

ؤ�خرى }لنقل اجلوي وقواQد وقوانني  والتنقل، فظهرت قوانني }لنقل البحري 
وترصفات مسIت)ديم  }لسري Qىل الطرق لتنظم هذه القواQد والقوانني حركة 

ٕاال ٔ�نه �لرمغ من وجود هذه القوانني، . الطرق من سائقني وراكب وراXلني
املواطنني وتوعيهتم  و�لرمغ من تنظمي العديد من امحلالت قصد حتس<س

�Ôاطر اليت حتيط هبم ٔ�ثناء اسIتعامهلم }لطريق، فٕان حوادث السري الزالت 
حتصد يومLا �ملغرب عرشات القÒىل، وaك¹د £قÒصاد الوطين خساYر 

هذه ا0ٔسIباب وçريها حمتت �لرضورة £ع�د Qىل اسرتاتيجية . فاد¤ة
ذ� قصد اجياد السIبل Xديدة لتنظمي السري واجلوالن Qرب الطرق ، و 

  . الناجعة }ل�د من هذا الزنيف
  السIيد الرئ<س،

هل الوسائل اليت Xاء هبا القانون كفL» : لعل السؤال املطروح هو
}لقضاء Qىل هذه الظاهرة؟ بعد إالطالú ا0ٔولية Qىل القانون، املالحظ ٔ�نه 

رى، ال ميكNه و¤ده ٔ�ن حيد من هذه الظاهرة ٕاال �الع�د Qىل وسائل ٔ�خ
  : واليت من ب<هنا 

ٕان توعية وتثقLف املواطنني : ٔ�وال، مح» توعية وتثقLف املواطنني
لاللزتام بقوانني ؤ�نظمة السري vشلك طوعي وعن قNاQة من ٔ�ولو ت الوقاية 
من حوادث الطرق، 0ٔن الوعي بÃٔنظمة وقوانني السري من شÃٔنه ٔ�ن خيفف 

ؤ�رضار جسامنية خطرية من حوادث السري وما قد ينجم عهنا من وفLات 
ٔ�حLاÂً، فضال عن اخلساYر املادية الفاد¤ة املبارشة والغري م¹ارشة، وهذه 
امحل» تتوXه وتطال لك رشاحئ اJمتع، �اصة ف8ة الشIباب اليت يه ا0ٔكرث 
ٕانتاXا وفعالية يف اJمتع، واليت تعترب املس*ب ا0ٔول }لحوادث املرورية، مث 

ية من حLث ا0ٔمهية ٕ�رشادمه املدروس واملهنجي مNذ ا0ٔطفال يف املرتبة الثان 
نعومة ٔ�ظفارمه �اللزتام بÃٓداب السري يف الطرقات وGيفLة التعامل مع الطريق 
واملرGبات وإالشارات الضوئية وسواها، حبيث �كون هذا £لزتام جزءًا ال 
يتجزٔ� من aربية الطفل الصحي�ة املبLØة Qىل القNاQة والوعي وحتمل 

 لية واحلرص Qىل املصل�ة العامة يف اJمتع؛املسؤو
يعترب الطريق املس*ب الثاين املسؤول : 6نيا، ٕاصالح الطرق وتطو�رها

عن حوادث الطرق، مفن الرضوري ٔ�ن تتوفر فLه مجيع املواصفات الفNية 
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املرورية لضامن سري املرGبات ا0ٓمن اخلايل من اخلطورات، واليت �سمى 
يت aكرث فهيا احلوادثومن هنا اكن من الواجب ٕازاú ، ٔ�ي ال"البقع السوداء"

لك ما قد يعرض املرGبات ٕاىل حوادث مفاج8ة اكحلاú املزرية اليت تع<شها 
الطرق، vس*ب ضيقها والغش احلاصل يف ¤اú ٕاصال-ا، وهو إالصالح 
ا�ي ال يدوم ٔ�كرث من سIن�ني لريجع احلال ٕاىل ما اكن Qليه، مما يتطلب 

ء وتنظمي شIبكة الطرق اPا�لية واخلارجLة وفق املواصفات السعي ٕاىل ٕاÙشا
 .واجلودة، اليت حتقق رشوط السالمة وا0ٔمان }لراكب والراXلني

ٕان ٔ�نظمة املرور جيب ٔ�ن تتالءم مع : 6لثا، تفعيل وتطو�ر ٔ�نظمة السري
التطورات £قÒصادية والتغريات اPميوغرافLة وaزايد Qدد املرGبات اÔتلفة 

وا0ٔشاكل، اليت �سIت)دم الطريق، واليت تفرض ظروف ومعطيات  ا0ٔجحام
مسIتÑدة تتطلب ٕاQادة النظر يف انظمة السري احلالية ورضورة تفعيل 
قانون السري، ليك يتصدى لهذه التغريات ويعاجل خروقات البعض ملواده 
بتطبيق العقو�ت وإالجراءات القانونية الصارمة يف حق لك من �سول � 

 نظمه دون حما�ة او جمام»؛ نفسه خمالفة
من ٔ�سIباب احلوادث املهمة Qدم التÃٔهيل : رابعا، التÃٔهيل اجليد }لسائقني

اجليد }لسائقني املسIت)دمني }لمرGبات والطريق، حLث من الرضوري ومن 
�الل مؤسسات السIياقة ٔ�ن تتوفر يف السائق ق¹ل م�Nه رخصة القLادة 

ة والتعامل مع املرGبة vشلك حصيح اكمل ا0ٔهلية من حLث القدرة Qىل القLاد
GوسIي» نقل وقضاء }ل�اXات، 0ٔن القLادة فن وذوق ؤ�دب، فالقLادة لها لغة 

  .مشرتكة جيب Qىل لك سائق إالملام هبا Ôاطبة £خر�ن من رشاكء الطريق
  السIيد الرئ<س،

نود ٔ�ن Ùشري يف اOهناية اىل رضورة العمل وبرصامة Qىل تطبيق قانون 
¹ل رXال املرور، وذ� من X�ٔل ضبط ا0ٔمور ومعاجلة اجلانب السري من ق 

املهم يف املشلكة املرورية والتك&يف من مالحقة اÔالفني ورضورة وجود 
دور ت ما بني الطرق اPا�لية واخلارجLة وaكو�ن جلن تفÒ<ش 2زهية تقوم 

ه بعملها بطريقة مفاج8ة }ل�د من معض» الرشوة، اليت تعترب ٔ�عقد مما تتصور
فٕاذا .... ا}لجنة الوطنية }لسالمة الطرقLة ٔ�و موظفو وزارة التجهزي والنقل 

اكنت املبادئ الكربى اليت تقف �لف هذا القانون يه حامية ٔ�رواح 
املواطنني وممتلاكهتم، فٕانه جيب حماربة الرشوة، اليت �سامه يف رفع حوادث 

  . السري �ل�ساهل مع خمالفي قوانني السري
فٕاننا يف فريق £حتاد املغريب }لشغل ننوه ٕ�جيابيات  وQىل ٔ�ية ¤ال،
املتعلق مبدونة  52.05بتغيري وaمتمي القانون رمق  116.14مرشوع القانون رمق 

السري Qىل الطرق، ا�ي تضمن مجموQة من التعديالت اليت اقرت-ا فريقNا، 
 واليت تصب لكها يف جتويد النص لغو  وقانونيا، و�� نصوت �ٕالجياب

  .Qىل نص املرشوع

  :مدا�» مجموQة الكونفدرالية اPميقراطية }لشغل-8
  السIيد الرئ<س احملرتم،

  السIيدات و السادة الوزراء احملرتمون،
  السIيدات و السادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس مجموQة الكونفدرالية اPميقراطية }لشغل 
يقيض بتغيري وaمتمي القانون  116.14خبصوص تعديالت مرشوع قانون رمق 

املتعلق مبدونة السري Qىل الطرق الصادر ب�NفLذه الظهري  52.05رمق 
  ).2010فربا�ر  11(، 1431من صفر  26بتارخي  1.10.07الرشيف رمق 

ٕان مدونة السري Qىل الطرق �لقت نقاشا واسعا دا�ل مسIتعميل 
الطريق، حLث الطريق من مواطنني و6نيني ومقاولني يف جمال النقل 

ٔ�مجعت لك ا0ٔطراف Qىل رضورة القLام ٕ�صال¤ات هامة، جتعل من مدونة 
  .السري Qىل الطرق قانوÂ مÒطورا يرتمج إالرادة امجلاعية لاكفة الفاQلني

Òضيات اجلديدة وحرصا Qىل تفعيل املقاصد والغا ت املرجوة  من املق 
  :}لشغل تؤكد Qىل مجموQة الكونفدرالية اPميقراطية ملدونة السري، فٕان

 مع جحم اÔالفات؛ يف الغرامات املفروضة ومالءمهتا ٕاQادة النظر -
الرتكزي Qىل رضورة توفري وتعممي مراكز الفحص التقين لýٓليات اليت  -

 Gيلوغرام؛ 3.500يتÑاوز وزهنا  
ضعف البLØة التحتية، والنقص يف Qالمات ال�شو�ر والوضعية  -

 ت الطرقLة وQدم صيا2هتا؛املياكنيكLة }لعر�ت، وضعف الشIباك
 ٕاQادة النظر يف مسطرة ٕا¤داث مراكز وشIباكت الفحص التقين؛ -
مهية القوانني �عتبارها aرسانة �رشيعية لضامن  - ٔÃرش الوعي بÙ رضورة

 £سIتعامل السلمي وا0ٓمن }لفضاء الطريق؛
اخلصاص يف �رامج هتي<8ات السالمة الطرقLة ملعاجلة النقط السوداء  -

فقي والعمودي يف العديد من احملاور الطرقLة، وبناء وال�شو�ر  ا0ٔ 
 احلواجز الواقLة واملسا� اخلاصة �PراXات؛

 هتيئة احملاور الطرقLة اليت تعرف حرGية Xد كثيفة؛ -
ٕاQادة النظر يف طرق مNح الرخص £سIتNTائية يف املناسIبات و�اصة  -

 .ا0ٔعياد اPيLØة
Lة املشرتكة بني الوزارات، ٔ�ما خبصوص ا}لجنة الوطنية }لسالمة الطرق

اليت �رٔ�سها  رئ<س احلكومة، وا}لجنة اPامئة }لسالمة الطرقLة، اليت يرتٔ�سها 
لطرقLة اليت وز�ر التجهزي والنقل وا}لوجس�Lك وا}لÑان اجلهوية }لسالمة ا

� خيص ، تعد من ا0ٓليات اليت نص Qلهيا هذا القانون فاجلهات ةيرتٔ�سها وال
  .لطرقتدبري السالمة Qىل ا

كام ٔ�ن Ùشاط هذه ا}لÑان ضعيف يف Xل اجلهات ويبقى بعيدا عن  
حتقLق ا0ٔهداف املسطرة �، و�لتايل نقرتح ٕاQادة النظر يف هذه ا}لÑان من 
حLث دورها وتنظميها واخÒصاصاهتا، حىت تقوم �Pور املنوط هبا، مع 

ث ا�0ٔذ بعني £عتبار خصوصيات لك ة ملعاجلة Âجعة 0ٔسIباب حواد
  . السري

  .وشكرا


