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 مذكرة تقديم
 مشروع قانون بمثابة مدونة الطيران المدني

 
  

غرب على الم يشكل النقل الجوي محركا أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية وعامال إلدماج

 المستوى الجهوي والدولي.

 

غرب الم ويتميز بتطور جد مهم على المستوى االقتصادي والتكنولوجي، الشيء الذي يحتم على

 ناتجة عنات القادرا على رفـع التحدي رائدا،مواكبته لجعل قطاع الطيران المدني الوطني قطاعا 

 العولمة والمنافسة.

 

 تهدف أساسا إلى: استراتيجيةوفي هذا اإلطار تبنى المغرب 

 

  يران ال الطالمنظومة القانونية والتنظيمية بما ينسجم واالتفاقيات الدولية في مجإصالح

 المدني؛

 بر عفرين تأمين مستوى عال من السالمة الجوية وأمن الطيران المدني وحماية حقوق المسا

 الدولية؛للمقتضيات  الجو طبقا

 ؛ن الخدماتتوسيع الطاقة االستيعابية للمطارات وهيكلة الشبكات المطارية وتحسي 

  طب قمواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده مجال الطيران المدني وتطوير

 المجال؛نموذجي شامل للتكوين في المهن المتعلقة بهذا 

 مواصلة مسلسل تحرير النقل الجوي وفق شروط المنافسة العادلة؛ 

  ت منافسة شركاخلق ظروف إيجابية لتطوير شركات النقل الجوي المغربية في مواجهة

 البلدان األوربية والبلدان المجاورة؛

 

من وبي وتمكن المغرب من االندماج في مجال المالحة الجوية األور االستراتيجيةإن هذه 

بي على لمغربلوغ الهدف المنشود المتعلق باستقطاب السياح ودعم مصداقية الطيران المدني ا

 الصعيد الوطني والدولي.
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بات أصبح من الالزم وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطل االستراتيجيةولمواكبة هذه 

األمن ومة االتفاقيات الدولية في هذا المجال ويؤمن نقل جوي فعال وعلى مستوى عال من السال

 ويسمح بمواجهة تحديات العولمة والمنافسة.

 

لمطبق اوني للنظام القانويعتبر مشروع هذا القانون نصا متكامال و يشكل إصالحا عاما وجذريا 

شان ب 1962يوليوز  10بتاريخ  2.61.161على الطيران المدني المتمثل في المرسوم رقم 

واعد الق تنظيم المالحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، كما يدمج هذا المشروع

اهدة لمعا اوالمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات واالتفاقات التي وقع عليها المغرب سيم

اق واالتف 1944دجنبر  7المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو بتاريخ 

بين  ببروكسيل 2006دجنبر  12االورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية، الموقع بتاريخ 

 المجموعة األوروبية والدول األعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى.

 

السالف الذكر قد عرف عـدة تعديالت خاصـة سنوات  2.61.161ورغم أن المرسوم رقم 

فإن مقتضياته لم تعد تستجيب اليوم  2000و 1997و 1980و 1977و 1974و 1970

 المدني.للمتطلبات الدولية في مجال الطيران 

 

ائم الد في هذا اإلطار، يضع مشروع هذا القانون المبادئ األساسية التي تسمح باالستغالل

 ال الجوي الوطني لفائدة األجيال الحالية والمستقبلية.وتأهيل المج

 

ر إليه لمشااهذا المشروع يتجاوز االنشغاالت التي انحصر فيها المرسوم بشأن الطيران المدني 

قة ب المتعلجوانأعاله، ويقترح في نفس الوقت تدبيرا شامال لمجال المالحة الجوية بما في ذلك ال

ية أجل حما م منالعتبار البعد اإلنساني واإلطار القانوني المالئباألمن والسالمة وأخذا بعين ا

 البيئة من المواد السامة ومن تلوث األرض والحد من ضجيج الطائرات.

 

 :المشروعكما يتوخى هذا 

  لطيران وتقوية دور المديرية العامة لالسالمة الجوية  تحقيقاتإحداث هيئة مختصة في

امات بمهام التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزالمدني للقيام على أحسن وجه 

مة المتدخلين وحق التدخل في حالة مالحظة أي خلل أو مساس بمقتضيات األمن والسال

 الجاري بها العمل؛
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 ياز د امتتمكين السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من عقد شراكات في إطار عقو

يدة الجد المكتب الوطني للمطارات لبناء المطارات مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو

 واستغاللها.

 ر إقرا تكريس حماية حقوق المسافرين المتضررين من تأخير وإلغاء الرحالت الجوية عبر

 تعويضات مالئمة لهم.

 

 الخصوص:من أجل هذا يعالج مشروع هذا القانون على 

 

  ن أجل ممالها التحكم في سالمتها واستعالطائرة: أداة ضرورية لهذا االستغالل والتي ينبغي

 تأمين حماية الحياة البشرية أثناء الطيران؛

 :المة ستوفر  استغالله طبقا للمواصفات التقنية التي حيث يتممكان تحرك الطائرات  المطار

أو  لمطاراتاإلى القطاع الخاص من أجل بناء واستغالل  اللجوءمع إمكانية المالحة الجوية 

 ؛جزء منها

  ن ماألمن والتي يجب عقلنتها بحيث تتم في إطار شروط السالمة  المدنية،المالحة الجوية

 أجل تالفي كل أخطار المالحة الجوية؛

 دمة العا حماية البيئة، سواء على مستوى الطائرة أو المطار والنفايات الصلبة والمياه

 والتلوث والضجيج المحدث بسبب نشاط المالحة الجوية؛

 تخدميالحة الجوية سواء تعلق األمر بمستخدمين تقنيين على األرض أو مسمستخدمو الم 

وفاء جل الاالقيادة والمقصورة والذين ينبغي أن يستجيبوا للشروط النظامية والطبية، من 

على  بالتزاماتهم ومسؤولياتهم والذين يستفيدون من تكوين مالئم يسمح لهم بالحصول

 حة الجوية األخرى؛إجازات ومؤهالت أو كل شهادات المال

 طر ال ومسا التحريات التقنية حول حوادث ووقائع الطيران والتي يجب أن تتم طبقا لكيفيات

وادث حكذلك وعلى األخص توقع  الواقعة وإنماتسمح فقط بالكشف عن أسباب الحادثة أو 

 المحتملة.الطيران المدني 

  القانــون.تلك هي غايــة مشـروع هـذا          

 
 
 
 
 
 
 


