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 المملكة المغربية

 وزارة النقل واللوجستيك 

 الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

 التلفزيونيةمسابقة لالقانون المنظم ل

 " مبادرتي من أجل الحياة"

 2022 نسخة

 

 

I. اإلطار العام 

لمختلف المبادرات  ودعما، 2022برسم سنة  تخليد اليوم الوطني للسالمة الطرقيةبمناسبة 

في مختلف فئات المجتمع ل اشراكإالمبتكرة واإلبداعات المرتبطة بموضوع السالمة الطرقية، و

 نارساترسيخ ثقافة احترام مبادئ السالمة الطرقية، تنظم الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 

 توالجمعوية والمبادراالتربوية في المجاالت  والمبادرات عمالالنتقاء أحسن األ وطنية مسابقة

بموضوع السالمة  والتحسيسية المتعلقة الموسيقيةوالغنائية و والمهنية االبتكارية والتكنولوجية

  .الطرقية

الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية كافة المواهب وأصحاب  من خالل هذه المبادرة، تمكن

في مجال الوقاية والسالمة المبتكرة من المساهمة في المجهودات المبذولة و اإلبداعية بادراتالم

 .المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة"في وذلك من خالل المشاركة  الطرقية

 ةمواكبالى  بغنى المواضيع المعالجة والفئات المستهدفة، إضافة تتميز النسخة الحالية للمسابقة

 ية مباشرة،يونسهرة تلفزبعمال ليتم في األخير تتويج هذه األ ،المشاركاتوسائطية لمختلف 

 بالنسبة لكل فئة عن طريق التصويت المباشر للجمهور.األعمال الختيار أحسن 

 :ترتكز المسابقة على اعتماد نظام تأهيلي عبر ثالث مراحل، وذلك على الشكل التالي

 القبلي االنتقاء مرحلة 

 التأهيلية:مرحلة ال 

 التربية الطرقية والعمل الجمعوي  :األولىالمجموعة  -

السالمة الطرقية داخل المقاوالت واألوساط المهنية واالختراع  الثانية:المجموعة  -

 واالبتكار

 والتواصل والتحسيس  الموسيقية الغنائيةاألعمال : الثالثة المجموعة -

  النهائيةالمرحلة  
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 المشاركة في المسابقة :1البند 

 المشاركةشروط  .1

األفراد يفتح باب المشاركة في المسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " في وجه كافة 

الهيئات والمبدعين والمهتمين بالموضوع وأصحاب المشاريع المبتكرة. وتهم هذه المسابقة و

عاما(، أن  16وأال يقل عن  18جميع الفئات العمرية. ويجب على المشترك القاصر )دون سن 

يحصل على إذن كتابي من وصيه القانوني من أجل المشاركة في المسابقة. كما يجب على 

أن يصرح بموافقته على جميع بنود  الوصي الذي أذن بمشاركة القاصر في المسابقة الوطنية،

 .المنظم نيابة عن القاصر القانون هذا

 :" 2022مبادرتي من أجل الحياة "ة ونييستثنى من المشاركة في هذه المسابقة التلفزي

المنظمة سابقا أو المبادرات التي تم تمويلها كليا  اتجها خالل الدوريالمبادرات التي تم تتو  -

 ؛من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير /الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

 ؛(األبناء واألزواج)أو أفراد عائالتهم  الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية وموظف -

أفراد عائلته والمستخدمين العاملين لحسابه و بالرباط وأفراد، موثق الموثق أنس بنزكري -

 ؛األبناء واألزواج() عائالتهم

عائالتهم  وأفراد ن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرةوالساهرون في المسابقة ولمتدخلا-

 ؛األبناء واألزواج()

كل شخص ملتزم بعقد تمنعه مقتضياته من المشاركة في البرنامج التلفزي الخاص بالمسابقة  -

 .وصوته أو موهبته( واسمه)استعمال صورته 

المصرح بها من طرف  الشخصية من المعطيات والمعلومات والتأكدتحتفظ نارسا بحق التحقق 

بنود القانون بعدم التقيد  المتسابقين ويمكن لها المطالبة بوثائق تثبت المعلومات المصرح بها.

أو التصريح بمعلومات خاطئة أو التزوير يعرض صاحبه  وعدم احترامهاألساسي للمسابقة 

 لإلقصاء من المشاركة.

 كيفية المشاركة .2

ة ملء استمارة التسجيل وتحميل ملف الترشيح على المسابق الراغبين في المشاركة فيعلى 

والصفحة الرسمية  www.narsa.ma الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 

 لنارسا على الفايسبوك.

عن  مسؤول ممثلن تعيي لتباريبالنسبة للمشاركات الجماعية، يجب على الفرق الراغبة في ا

لوكالة الوطنية للسالمة بالنسبة ل المخاطب الوحيدبحيث يعتبر  بادرةحامل الميدعى الفريق 

 .الطرقية

يناير  10تاريخ  فيالمسابقة الوطنية " مبادرتي من أجل الحياة " يحدد أجل المشاركة في 

2022. 

 

http://www.narsa.ma/
http://www.narsa.ma/
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 ترشحملف ال .3

 التالية:تتضمن استمارة الترشيح المعلومات والوثائق 

  ؛المرشحاسم ولقب وصفة 

 عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف؛ 

 البطاقة الوطنية للتعريف )أو بطاقة الوصي على القاصرين(؛ 

 المنافسة؛ فئة 

 مفصلة ومصورة بشكل جيد؛ بادرةورقة وصفية وتقنية للم 

  "وضعه في الحامل يتممشروع "مبادرتي من أجل الحياة ( المالئمPDF ،MP4)… 

على رابط  بادرتهوفي حالة تجاوز الملف للحجم المحدد، يتوجب على المترشح وضع م

 ؛drive درايف

 بالنسبة لجميع  بادرةتصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف حامل الم

 .والبيانات الواردة في ملف ترشيحهالمشاركات على صحة المعلومات 

المقدم ناقص أو أن الوثائق المقدمة  املفه أن ثبت للوكالة مبادرةقصى من المسابقة، كل تو

وتحتفظ الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بملفات . أو خارج اآلجال المحددةغير صحيحة 

 أيا كانت قرارات لجنة التحكيم. المبادراتالمترشحين حاملي 

 فئات المسابقة  .4

:التالية األصنافإحدى  في  يفتح باب التباري 

التربوية المؤسسات والمشاريع المقدمة من طرف المبادرات  التربية الطرقية: .1

بيداغوجية ورقية أو  عدة :الطرقيةعلى السالمة  التعليمية المتعلقة بمواضيع التربيةو

إبداعات  ،بصرية -منتوجات سمعية، فاعليةتنصات م، تربويةتطبيقات، ألعاب رقمية، 

المبادرات المقترحة فئات األطفال شريطة أن تستهدف هذه  .... أو فنية قصصية

 الشباب.و

ذات البعد التوعوي  والمشاريعالمبادرات  العمل الجمعوي والتجارب الرائدة: .2

. المجتمع المدني في مجال السالمة الطرقية والمقدمة من طرف جمعيات والتحسيسي

طلبات ويستثنى من هذه المسابقة العمليات أو األنشطة التي تم إنجازها في إطار 

كما تستثنى من  .العروض المنظمة سابقا من طرف الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

 المشاركة الجمعيات التي لم تستوف التزاماتها السابقة تجاه الوكالة. 

المبادرات المبتكرة بيتعلق األمر  :السالمة الطرقية داخل المقاوالت واألوساط المهنية .3

السالمة وداخل األوساط المهنية واالقتصادية في مجال الوقاية  والتجارب المتميزة

ونظرا لخصوصية هذه الفئة من المسابقة، تم تحديد مختلف الشروط  .الطرقية

 رفقته. 2 بالملحق رقموالمقتضيات 

مفيد وعملي متعلق تقني التطبيقات الرقمية أو أي ابتكار تكنولوجي  االختراع واالبتكار: .4

يمكن  الطرقية.السالمة  وتحسينمن شأنه أن يساهم في ترسيخ الطرقية بالسالمة 

 Googleرقميا عن طريق رابط  وبعثه (APK)المشاركة بتطبيق رقمي على شكل 

Drive وغير ا)يجب أن يكون الرابط مفتوحبادرة الذي سيوضع في البطاقة التقنية للم 
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ونظرا لخصوصية هذه  (.لهوتشغيمشفر برقم سري حتى يتاح للجنة التحكيم تحميله 

 رفقته. 3 بالملحق رقمالفئة من المسابقة، تم تحديد مختلف الشروط والمقتضيات 

السلسالت  اإلنتاجات السمعية البصرية )الوصالت، األفالم، التواصل والتحسيس: .5

، الفئة ههذ وتشمل  (؛ المتعلقة بمختلف مواضيع السالمة الطرقية.اتوالربورتاج

اإلبداعية كاألفالم القصيرة والفيديوهات التحسيسية  بادراتوالمعمال ألمختلف ا

 والتربوية.

التي تعنى  الموسيقيةعمال مر بمختلف األيتعلق األ: الموسيقيةالغنائية األعمال  .6

 الموسيقيةاألعمال يفتح باب المشاركة في وجه مختلف وبموضوع السالمة الطرقية 

ونظرا لخصوصية هذه الفئة من المسابقة، تم تحديد مختلف  موجهة لألطفال والبالغين.ال

 رفقته. 1 بالملحق رقمالشروط والمقتضيات 

 

 المبادرات: اختيار أفضل 2البند 

واإلبداع  والتواصل في مجال السالمة الطرقية ومختصين خبراء منستقوم لجنة تحكيم مؤلفة 

 ةبالنسبة لكل فئة( متميز مبادرات 3) مبادرة ةعشر ثماني 18العلمي باختيار الفني واالبتكار

 .مرحلة االنتقاء القبليخالل 

للتأهل انتقاء متباريين اثنين عن كل فئة  هذه المرحلة خالل ، سيتمخالل المرحلة التأهيلية

 .عبر بث سهرة تلفزية مباشرةللبرايم الختامي 

عدادهم بشكل جيد للبرايم إو المتبارين المتأهلين إلى البرايم النهائي المباشروبغية مواكبة 

نجوم ومؤثرين وذلك من أجل تجويد أعمالهم األخير، سيتم تأطيرهم وتوجهيهم من طرف 

 هم.صالحقناع الجمهور للتصويت لإ بهدف بادراتهموم

ومناقشتها وإبراز فائدتها وجدواها للمشاهدين  المبادراتسيتم عرض  النهائية،المرحلة خالل 

عن كل  مبادراتهم المفضلةلفائدة حيث سيختار الجمهور التصويت  ،همفائدتقصد التصويت ل

 ست فائزين )فائز عن كل فئة(.فئة ليتم تتويج 

لجنة التحكيم المعينة من طرف  وقرارات أعضاءفي ال يمكن في أي حال من األحوال الطعن 

 المتميزة. المبادراتالوكالة الوطنية للسالمة الطرقية لتقييم واختيار 

 : اختيار الفائزين3لبند ا

 :المسابقة تتألف من ثالث مراحل

 االنتقاء القبلي مرحلة.1

 التأهيليةمرحلة ال.2

 النهائية المرحلة .3

 

  القبلي االنتقاء مرحلة –األولى المرحلة 

مكونة عند توصل الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية باألعمال والمشاركات، ستقوم لجنة تحكيم 

عمال واختيار ثالثة أعمال متميزة على مستوى كل فئة بعملية فرز األمن خبراء ومختصين 

 .البرايمات التأهيليةللمرور لمرحلة 
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  مرحلة التأهيليةال –الثانية المرحلة 

 المجموعة األولى  

 عمال المتميزة المؤهلة عن فئتي:لتقييم األهذه المجموعة سيتم تخصيص 

 ؛التربية الطرقية 

  الرائدةالعمل الجمعوي والتجارب. 

 .للمرحلة النهائيةعلى أن يتم اختيار مشروعين عن كل فئة للتأهل 

  الثانية المجموعة 

 عمال المتميزة المؤهلة عن فئتي:لتقييم األهذه المجموعة سيتم تخصيص 

 ؛ السالمة الطرقية داخل المقاوالت واألوساط المهنية 

 االختراع واالبتكار. 

 .للمرحلة النهائيةعن كل فئة للتأهل  بادرتينعلى أن يتم اختيار م

  الثالثةالمجموعة 

 عمال المتميزة المؤهلة عن فئتي:أللتقييم ا هذه المجموعة م تخصيصسيت

  ؛الموسيقية  الغنائيةاألعمال 

 التواصل والتحسيس. 

 .ةيالنهائ للمرحلةعلى أن يتم اختيار مشروعين عن كل فئة للتأهل 

  المباشرةالسهرة “النهائية المرحلة الثالثة المرحلة" 

 مبادرتان) المراحل السابقةخالل  تتأهل مبادرة 12تنافس تاألخيرة من المسابقة، المرحلة في 

)فائز واحد عن كل  المباشرةالسهرة وسيصوت الجمهور لستة فائزين خالل  .عن كل فئة(

 .فئة(

 

 

 

الصادرة عن لجنة التحكيم، نهائية وغير قابلة للمراجعة أو الطعن. وتعتبر القرارات  

.بناء على محاضر تنقيط لجنة التحكيميتم اإلعالن عن الفائزين بالمسابقة   

 

 : الجوائز4البند 

 :الفائزون بالجائزة في المسابقة .1

للفائزين على النحو التالي: جوائز حسيتم من  

  :التربية الطرقيةفئة  -
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عينية تخصص لفائدة المؤسسة التعليمية الفائزة بالمركز األول جائزة  :األولىالمرتبة 

سبورات تفاعلية باإلضافة إلى توفير عدة  03قاعات بثالث  03تجهيز عبارة عن 

. وتحتوي هذه العدة على لوحات تربوية خاصة بنادي للتربية على السالمة الطرقية

 مصغرة.رقمية ودراجات هوائية وعالمات التشوير ال

جائزة عينية  تخصص لفائدة المؤسسة التعليمية الفائزة بالمركز الثاني :المرتبة الثانية

تفاعلية باإلضافة إلى توفير عدة تربوية خاصة 01بسبورة  01تجهيز قاعةعبارة عن 

وتحتوي هذه العدة على لوحات رقمية ودراجات  .بنادي للتربية على السالمة الطرقية

 .التشوير المصغرةهوائية وعالمات 

تخصص لفائدة المؤسسة التعليمية الفائزة بالمركز الثالث جائزة عينية  المرتبة الثالثة:

وتحتوي هذه العدة على لوحات  تجهيز نادي للتربية على السالمة الطرقيةعبارة عن 

 رقمية ودراجات هوائية وعالمات التشوير المصغرة.

  :العمل الجمعوي والتجارب الرائدةفئة  -

تخصص لفائدة الجمعية الفائزة بالمركز األول جائزة عينية عبارة عن : المرتبة األولى

باإلضافة  عدة السياقة تحت التأثيروحاسوب ونادي للتربية على السالمة الطرقية تجهيز 

عدة نادي التربية على السالمة الطرقية على  وتحتوي .السالمة الطرقية رعإلى د

 هوائية وعالمات التشوير المصغرة.لوحات رقمية ودراجات 

جائزة عينية عبارة عن  الثانيتخصص لفائدة الجمعية الفائزة بالمركز : المرتبة الثانية

السياقة التحسيسية الخاصة بعدة توفير الوتجهيز نادي للتربية على السالمة الطرقية 

 .تحت التأثير

الثالث جائزة عينية عبارة عن  تخصص لفائدة الجمعية الفائزة بالمركز: المرتبة الثالثة

وتحتوي هذه العدة على لوحات رقمية  .تجهيز نادي للتربية على السالمة الطرقية

 ودراجات هوائية وعالمات التشوير المصغرة.

العمل الجمعوي تسليم الجوائز الخاصة بفئتي التربية الطرقية وتحديد كيفية يتم  :مالحظة

 .بتنسيق مع نارسا والتجارب الرائدة

 

 

  :السالمة الطرقية داخل المقاوالت واألوساط المهنيةفئة  -

: تخصص لفائدة المقاولة الفائزة بالمركز األول جائزة عينية عبارة عن المرتبة األولى -

وكذا  التكوين المستمر في مجال السالمة الطرقيةمواكبة نارسا من خالل ضمان 

باإلضافة إلى درع السالمة  Labélisationالسالمة الطرقية  توسيماالستفادة من 

 الطرقية.

: تخصص لفائدة المقاولة الفائزة بالمركز الثاني جائزة عينية عبارة عن المرتبة الثانية -

  ضمان التكوين المستمر في مجال السالمة الطرقية.

 درهم 30 000 :االختراع واالبتكارفئة  -

 درهم 30 000   :المرتبة األولى

 درهم 15000: المرتبة الثانية

 درهم 10000: المرتبة الثالثة
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 : الموسيقية يةاألعمال الفنفئة -

 درهم 30 000   :المرتبة األولى

 درهم 15000: المرتبة الثانية

 درهم 10000: المرتبة الثالثة

 درهم 30 000فئة التواصل والتحسيس: -

 درهم 30 000   :المرتبة األولى

 درهم 15000: المرتبة الثانية

 درهم 10000: الثالثةالمرتبة 

 

 رالقرعة لفائدة الجمهوجائزة الفوز ب .2

لفائدة  العشوائيعن طريق السحب  بالقرعةخالل األمسية التلفزية، سيتم اإلعالن عن الفائز 

 .عن المبادرات المتأهلة الجمهور المشارك في عملية التصويت

سرقة جوائز المتسابقين بعد ال تتحمل الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية مسؤولية ضياع أو 

 .تسلمها

 : المسؤولية5 البند 

ال تتحمل الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية أية مسؤولية بخصوص المحاوالت الفاشلة للمشاركة 

في المسابقة، كما تعتبر غير مسؤولة في حالة عدم التوصل بملفات المشاركة أو ضياعها أو 

 .تعرضها للتلف أثناء عملية إرسالها

في المسابقة، يلتزم المتسابق بدون تحفظ ببنود القانون األساسي للمسابقة أو بأي  كباالشترا

 تغيير قد يطرأ عليه وبقرارات الوكالة الوطنية للسالمة الرامية لضمان حسن سير المسابقة.

 

 

 يتحمل المشاركون في المسابقة مسؤولية صحة المعلومات المدلى بها، وال تتحمل نارسا

المشاركين لمعلوماتهم وعناوينهم دون إخطار مسبق للوكالة الوطنية للسالمة مسؤولية تغيير 

 .الطرقية

 .ال تتحمل نارسا مسؤولية األخطاء المتعلقة بالبيانات المقدمة من طرف المشاركين في المسابقة

 احترام القيم : 6 البند 

المقترحة أن تحترم القيم وأال تسيء إلى األخالق العامة أو الدين أو حقوق  المبادراتيجب على 

 احترام القوانين المنظمة الجاري بها العمل. المبادراتكما يجب على  .األشخاص

 الملكية الفكريةحقوق  : 7 البند

اعية موضوع يجب على المشارك التصريح بامتالك حقوق الملكية الفكرية لألعمال اإلبد

 .مشاركته في المسابقة

جزء من العناصر المكونة للمسابقة المقدمة  كل أوأو استخدام  وتقديم يحظر تماما إعادة إنتاج

  فيها.

 

 المشاركين التزامات 8: البند
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تتضمن تسجيل وبث التي سابقين تبما أن المسابقة تذاع على التلفزيون، فإن مشاركة الم

 تستوجب قبول المتسابقين لذلك بشكل مجاني لصالح نارسا.صورتهم وصوتهم في العالم كله 

 كما تستلزم مشاركة المتبارين في هذه المسابقة بث أدائهم على مختلف وسائل البث عبر ا لعالم.

 التزامات الفائزين 9: البند

المرشحة، بعد فوزها في المسابقة وحصول أصحابها على الجوائز الممنوحة،  ستصبح األعمال

 ةالتواصلي استراتيجيتهاة الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية التي يمكنها توظيفها في رهن إشار

يتعين على الفائز أن  بما في ذلك استعمال جميع الوسائل السمعية البصرية والرقمية. والتربوية

 يضع رهن إشارة الوكالة كافة البيانات والدعائم الخاصة بالعمل الذي تم تتويجه. 

الت الفائزة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية أو اجراء تعديعمال عملية تسليم األال يترتب عن 

عليها أي مطالب مالية إضافية كما أن مدة استغالل األعمال والمبادرات الفائزة ال تكون في 

 أي حال من األحوال محددة في الزمان والمكان.

 

 

 البيانات الشخصية للمشاركين : 10البند

المسابقة موضوع معالجة  المشاركين فيتسجيل خالل ستكون المعلومات التي يتم جمعها من 

ة ووفق المسابق في إطاروسيتم استخدامها فقط  الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية تقوم بها رقمية

المتعلق بحماية األشخاص  09-08والمقتضيات المحددة في إطار القانون رقم الضوابط 

 فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.الذاتيين 

 تعديلهاالمسابقة أو إلغاء  : 11 البند

ودون شروط المسابقة في أي وقت ل كليالأو  الجزئي تعديلالتحتفظ نارسا بالحق في إلغاء أو 

 . إشعار مسبق

 .المسابقةكالة الوطنية للسالمة الطرقية تعديل مراحل وكما يحق لل

 حجبسيتم  ،لمستوى المطلوبإلى ا يترتقال  المبادراتجودة  التحكيم أنلجنة  ارتأتإذا 

 دون أن يحق للمشاركين الحصول على أي تعويض.  الرابع البندالجوائز المفصلة في 

 ال يترتب عن هذه اإلجراءات أي مسؤولية قانونية أو متابعة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

 تدبير النزاعات : 12 لبندا

من أجل إحاطة هذه المسابقة بكافة الضمانات القانونية واإلدارية الالزمة، تم إيداع قانون 

 1إقامة موالي إدريس، الشقة  29المسابقة لدى الموثق أنس بنزكري، عنوانه شارع ميشليفن، 

 تستلزم المشاركة في هذه المسابقة الموافقة على قانونها المنظم دون تحفظ. الرباط. -

شوء أو حدوث خالف أو نزاع في إطار المسابقة حول تفسير أو تنفيذ بنود هذا في حال ن

 القانون، يتم حله وديا، وفي حال تعذر ذلك، يحال األمر للمحكمة اإلدارية بالرباط.

 : مقتضيات عامة  13البند 

 .يجب أن تتم أي مشاركة في المسابقة بحسن نية

القانون التطبيق غير منصوص عليها في  سيتم تحديد أي صعوبات عملية في التفسير أو

 بل نارسا.مستقل من ق بشكلالمنظم 



9 
 

على صالحية القانون المنظم ا لن يؤثر بطالن أو عدم القدرة على تنفيذ أي بند أو حكم من هذ

بدالً من أي بند أو  أو أي مصطلح أو شرط آخر. عالوة على ذلك ، مقتضياتهأو قابلية تطبيق 

حكم صالح وقابل للتنفيذ في ه بستعمل نارسا على استبدالحكم باطل أو غير قابل للتنفيذ ، 

 .أقرب وقت ممكن

 

 

 

 

 

 1 لحق رقمم

 -فئة األعمال الغنائية الموسيقية-

 

 :المستهدفة المشاركون المعنيون والفئات  .1

أحسن عمل موسيقي  فئةيفتح باب المشاركة أمام الفاعلين الذين يبدون رغبة في التباري في 

غنائي من كتاب كلمات وملحنين ومطربين مغاربة وموزعين وعازفين سواء كانوا أشخاص 

 ذاتيين أو مجموعات أو مؤسسات فنية...، وذلك وفق الشروط والمعايير المبينة بعده. 

 ة الغنائية المرشحةاألعمال الموسيقي .2

 :يجب أن تكون كل األعمال المرشحة

 ؛ باللغة العربية أو األمازيغية )شعر أو زجل( -

 مرتبطة بمجال الوقاية والسالمة الطرقية؛ -

 أعماال مكتملة تعتمد الجدة والجودة والمهنية )كلمات، لحن، توزيع، أداء(؛ -

ولم يتم تتويجها في إطار المسابقات المنظمة من طرف  حديثة، غير مقتبسة أو منقولة -

  نارسا سابقا؛

 .دقائق 5دقائق وأال تتجاوز  3أال تقل مدة العمل الموسيقي الغنائي عن  -

 المواضيع المعالجة .3

إلى  يجب أن تتطرق األعمال الموسيقية الغنائية المرشحة في كل صنف من أصناف المشاركة

االت المرتبطة بالوقاية والسالمة الطرقية وخاصة المحاور المتعلقة المواضيع التي تعالج المج

بسالمة مستعملي الطريق والتقيد باحترام قواعد السير والتحلي بقيم التسامح والتعايش في 

الفضاء الطرقي وتبني السلوكيات المستجيبة لمقتضيات السالمة الطرقية. وللمشاركين حرية 

 الغنائية. تعبيرية والتقنيات الفنية والموسيقيةاختيار األشكال اإلبداعية وال

 الترشح شروط.4

ليكون صاحب المشروع مؤهال للترشح يجب أن يكون فاعال في ميدان الموسيقى والغناء وأن 

بملف الترشيح المتضمن  أعاله 1استمارة المشاركة المحددة في البند إلى تعبئة ةباإلضاف، يدلي

 للوثائق اإلدارية والفنية التالية:



10 
 

 

 

 الملف اإلداري: 4.1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -1

 الوثائق القانونية اإلثباتية بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الفنية؛ -2

التوفر على بطاقة الفنان أو تقديم وثائق أو أعمال فنية تبين نشاطه في مجال  -3
والغناء )مع مراعاة الفنانين المتوفرين على وصل إيداع طلباتهم لدى الموسيقى 

 خالل هذه المرحلة االنتقالية( ؛المغربي لحقوق المؤلفين  المكتب
التوفر على بطاقة االنخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للفئات المعنية  -4

لدى المكتب خالل بذلك )مع مراعاة الفنانين المتوفرين على وصل إيداع طلباتهم 

 هذه المرحلة االنتقالية(؛
 السير الذاتية لجميع المشاركين في المشروع الفني؛ -5

عقود مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، تربط صاحب المشروع  -6

 .تلف األطراف المشاركة في المشروعبمخ

 الملف الفني:4.2

 ثالث نسخ من نصوص الكلمات ؛ -        10

 بطاقة تقنية عن المشروع )بيان اآلالت الموسيقية التي سيتم اعتمادها مع تفاصيل  -11      

 التكلفة المالية للمشروع(؛            

 ؛  PARTITIONخمس نسخ من المدونات الموسيقية للمشروع -12      

( أو عمل جاهز في تسجيل على قرص مدمج ) maquetteمن ماكيت ) ثالث نسخ -13

wave- mp3 - CD audio. لألغنية ) 

المنظمة سابقا من طرف الوكالة الوطنية وال تقبل ملفات المرشحين الفائزين في الدورات 

 .للسالمة الطرقية

 معايير االنتقاء.5

 -ولحن -وخصوصيات الفئات المستهدفة )كلمات مراعاة توفر عنصر الجودة والمهنية-

 ؛وأداء(

مواضيع المعالجة المرتبطة بالوقاية والسالمة المراعاة وقع اإلبداع على الجمهور وفق -

 الطرقية؛

 لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورةمراعاة احترام صاحب المشروع -

من أجل الحسم في األعمال الفائزة وتقييم جميع المحاور المكونة للعمل الموسيقي الغنائي 

  عمال على مستوى الكلمات ألايير الموضوعية والمهنية لتقييم االمرشح، سيتم اعتماد المع

 .والتنفيذ واالداءواللحن 

ويمكن للجنة التحكيم، عند االقتضاء، أن تعتمد مقاييس تفصيلية من أجل اتخاذ قرارات 

 موضوعية.
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 2الملحق رقم 

 السالمة الطرقية داخل المقاوالت واألوساط المهنية فئة

 

 العام:.اإلطار 1

داخل األوساط المهنية واالقتصادية في  والتجارب المتميزةالمبادرات المبتكرة بيتعلق األمر 

  .السالمة الطرقيةومجال الوقاية 

وتسعى هذه العملية الكبرى، التي تندرج ضمن المبادرات الهادفة إلى إشاعة قيم احترام 

 في األوساط المهنية، وذلك عبر:قانون السير وترسيخ ثقافة الوقاية والسالمة الطرقية 

  تحفيز المقاوالت وتشجيعها على إدماج بعد السالمة الطرقية في مخططاتها

 ؛ االستراتيجية وبرامج عملها

 ؛ ضمان شروط سالمة تنقل المستخدمين والمتعاونين 

 ؛ اعتماد معايير السالمة الطرقية في مختلف المراحل المرتبطة بأنشطة المقاولة 

 ذ مخططات للتكوين المستمر والتوعية والتحسيس لفائدة المستخدمين إعداد وتنفي

 ؛ والمتعاونين

  .اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير حظيرة العربات التابعة للمقاولة 

 . المشاركة2

 المقاوالت المعنية  

في تعتبر المشاركة مفتوحة أمام جميع المقاوالت بالمغرب التي تبدي رغبتها في التباري 

 .المباراة الخاصة بفئة السالمة الطرقية داخل المقاوالت واألوساط المهنية

ويتعين على المقاوالت المشاركة أن تستوفي الشروط المطلوبة طبقا لما هو منصوص عليه 

 في هذا القانون المتعلق بطبيعة وكيفية إجراء المسابقة.

ة ومفتوحة أمام جميع المقاوالت تعتبر المشاركة في هذه المسابقة الوطنية الكبرى مجاني

 العاملة بالمغرب. 

  . أصناف المشاركين3
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تستهدف هذه المباراة مقاوالت القطاعين العام والخاص المتواجدة بالمغرب. ويتم قبول 

مشاركة جميع المقاوالت باختالف مجاالت أنشطتها: نقل المسافرين والنقل الحضري ونقل 

 باإلضافة إلى المقاوالت العاملة في أنشطة اقتصادية أخرى.البضائع ونقل المواد الخطرة 

 .معايير االنتقاء4

من أجل الحسم في الفائزين من بين المقاوالت المقبولة، سيتم اعتماد المعايير الموضوعية 

 والمهنية التي تم تضمينها في المعلومات الواردة في ملف المشاركة الخاص بالمبادرات

السالمة وداخل األوساط المهنية واالقتصادية في مجال الوقاية  تميزةوالتجارب المالمبتكرة 

. وترتبط المعايير بمجموعة من الجوانب التي تتعلق بمدى إدماج بعدي الوقاية الطرقية

والسالمة الطرقية في تدبير المقاولة ونسبة حوادث السير المسجلة لديها ومستوى تأطير 

 ين مع المقاولة.وتتبع سلوكات المستخدمين والمتعاون

ويمكن للجنة التحكيم، عند االقتضاء، أن تعتمد مقاييس تفصيلية إضافية من أجل اتخاذ 

قرارات منصفة وذات مصداقية. كما يمكن للجنة التحكيم القيام بزيارات تفقدية للمؤسسات 

 المشاركة كلما دعت الضرورة لذلك.

لها بالخبرة والتجربة في المجال  تتضمن لجنة التحكيم أعضاء من بين الشخصيات المشهود

 االقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 لحق رقمم
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 في مجال الوقاية والسالمة الطرقية االختراع واالبتكار

 

 المشاركة .1

يبدون  بالمغرب،قاطنين يشارك في هذه المباراة كل شخص أو مجموعة أشخاص مغاربة 

مجال  والتكنولوجية فيالمبادرات االبتكارية  بمسابقة أحسنرغبتهم في التباري من أجل الفوز 

الوقاية والسالمة الطرقية طبقا للشروط المنصوص عليها وطبقا للمحاور الملخصة أسفله. 

مفيد وعملي متعلق بالسالمة تقني التطبيقات الرقمية أو أي ابتكار تكنولوجي األمر ب ويتعلق

  .الطرقية السالمة وتحسينمن شأنه أن يساهم في ترسيخ الطرقية 

 Googleرقميا عن طريق رابط  وبعثه (APK)يمكن المشاركة بتطبيق رقمي على شكل 

Drive مشفر  وغير ا)يجب أن يكون الرابط مفتوحبادرة الذي سيوضع في البطاقة التقنية للم

 (.وتشغيلهبرقم سري حتى يتاح للجنة التحكيم تحميله 

 محاور المباراة  .2

المرتبطة  المجاالتالسالمة الطرقية، كل الوقاية و في مجال تهم االختراعات واالبتكارات

 ما يلي:فيوالتي يمكن تلخيصها  والسير والجوالنالنقل بمنظومة 

  ،الحماية الداخلية أو الخارجية )النوافذ النوابضالعربة: العجالت، أنظمة الحصر ،

أجهزة  والزجاج األمامي، األسقف واألبواب(، تهيئة مجمل أنظمة الدفع، تصميم

اإلنارة، تجهيزات السالمة )حزام السالمة، الخوذة الواقية، أجهزة التنبيه، الدقة في 

 ؛....تصميم الهيكل الحديدي للعربات(

  األنظمة المساعدة على القيادة: كل نظام الكتروني مدمج بالعربة يهدف إلى التحكم اآللي

 ؛يتها....في حرك

  الذكية نظمةاأل، المرورالتشوير الطرقي: تهيئة عالمات التشوير الطرقي أو إشارات 

 ؛السير.....لتحكم في ل

  ،قياسأنظمة المراقبة: اآلليات التي تفرض توخي الحذر، الكاميرات، أنظمة التموقع 

 ؛....السرعة، تحليل وضعية السياقة أو حالة السائق

 

 

  التي تهدف إلى تكريس ثقافة السالمة الطرقية لدى  :والتربويةالمعينات البيداغوجية

 مختلف فئات مستعملي الطريق؛

  اختراعات وابتكارات أخرى: أي نشاط آخر ارتأت لجنة التحكيم أن له وقعا إيجابيا في

 مجال السالمة الطرقية.

 المشاركة شروط  .3
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المحددة  استمارة المشاركة تعبئة إلى ةالفئة، باإلضافالمشاركة في هذه  الراغبين في يجب على

يضم كل سواء باللغة العربية أو الفرنسية، إعداد ملف تقديمي وأخر تقني  أعاله،  1البندفي 

  التالية:واحد العناصر 

  التقديمي:الملف  3-1

  ؛ذلك االختراع، إن اقتضى األمر و المنظمة حيث أنجز االبتكار أوأتقديم للمؤسسة 

  ؛ذلك إنجاز االبتكار أو االختراع، إن اقتضى األمرتقديم للفريق الذي عمل على 

  بيان السيرة(cv)  للمرشح أو للفريق )إن اقتضى األمر(، يحتوي على المعلومات

الشواهد  –الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني  –العنوان  –التالية: االسم الكامل 

 .، واألعمال المنجزةالمحصل عليها

 :التقنيالملف  3-2

  االختراع؛ االبتكار أواسم 

  القيمة المضافة لالبتكار أو االختراع المقدم ومدى تحقيقه لقفزة نوعية  يبرز تقنيوصف

 ودالة في مجال السالمة الطرقية ومدى أهميته في تقديم حل إلشكالية مطروحة؛

  إن تعلق األمر بمشروع سبق له أن حصل على براءة االختراع أو في طور الحصول

 ن على المرشح تقديم نسخة مصادقة عليها لبراءة االختراع أو لطلبها؛عليها، يتعي

 مفصل  أي وثيقة مكتوبة أو سمعية بصرية ارتأى المرشح تقديمها قصد توفير شرح

المقدم )مخطط، رسم،  من الفهم الصحيح للمشروعلجنة التحكيم  حول االختراع يمكن

 صور، نموذج أو مجسم أولي...(

  

اريع غير المنتقاة وال التعويض المادي عن إنجازها وتقديمها؛ غير أن ملكيتها ال يتم إرجاع المش

  الفكرية تبقى لصاحب المشروع الذي يمكنه التصرف فيها حسب رغبته.

 المشاريع انتقاءمعايير 6. 

ودراستها  سيتم انتقاء المشاريع المتبارية من خالل تجميع كل المشاركات الواردة على نارسا

 من طرف لجنة تقنية مختصة من أجل تحديد أهليتها ومدى احترامها لقانون المباراة. 

وستتولى لجنة التحكيم عملية انتقاء أحسن المشاريع بناء على معايير علمية وتقنية يتم تحديدها 

 من طرف هذه اللجنة. سيتم تحديد لجنة التحكيم بناء على قرار في هذا الشأن.

اللجنة في عضويتها أي شخص مشهود له في عالم االقتصاد أو البحث العلمي أو وتضم هذه 

 السالمة الطرقية.

تعد  كماالتحكيم أن تستدعي المشاركين )إن اقتضى األمر( لتقديم مواد إضافية.  ويمكن للجنة

 قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.
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