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 428رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ماي 19)هـ 1441 رمضان 25الثالاثء : التارخي

 عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع للرئيس.: الستشار الس يد الرئاسة

وادلقيقة  عرش احلاديةالساعة دقيقة، ابتداء من  عرشونس تة و : التوقيت

 .الثانية عرش زوالا

 بسن 2030.وع قانون رمق رش "م ادلراسة والتصويت عىل : جدول ال عامل

 النقل وعقود الس ياحية والقامات ال سفار بعقود تتعلق خاصة أ حاكم

 ."للمسافرين اجلوي

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

 :الستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .موالان رسول هللالسالم عىل والصالة وا

الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل  أ علن عن افتتاح اجللسة

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بعقود ال سفار  30.20مرشوع قانون رمق "

احملال علينا من  ،"اجلوي للمسافرينوالقامات الس ياحية وعقود النقل 

 جملس النواب.

 ،ةالوزير  ةالس يد

 ،نيرتمالستشارين احمل الس يدات والسادة

نرشع يف مناقشة الرشوع اذلي بني أ يدينا، وقبل ذكل  ،عىل بركة هللا

وابمسمك أ ود أ ن أ تقدم ابلشكر اجلزيل للك من رئيس وأ عضاء جلنة 

نتاجية ولاكفة السادة رؤساء الفرق واجملموعة ابجمللس وكذكل  ،القطاعات االإ

والنقل اجلوي لتقليدية الصناعة االس ياحة و وزيرة  الوزيرة، للس يدة

غناء اجملهودات اليت بذلوها مجيعا من أ جل  عىل ،والاقتصاد الاجامتعي اإ

 الستشارين.جملس يف الناقشة والتدخالت لاكفة أ عضاء  رشوعهذا ال 

 اللكمة للس يدة الوزيرة لتقدمي الرشوع.

الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي  وزيرة اندية فتاح، الس يدة

 :قتصاد الاجامتعيوالا

 الرحميبسم هللا الرمحن 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

بسن أ حاكم خاصة  30.20 مرشوع القانون رمق" أ ترشف اليوم بتقدمي

 "،تتعلق بعقود ال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي للمسافرين

نتاجية مبجلسمك ما وافقت عليه جلنة القطبعد  18الوقر يوم االثنني اعات االإ

ماي  13، وكذكل بعد أ ن صادق عليه جملس النواب بتارخي 2020ماي 

2020. 

ابلشكر للس يد رئيس جلنة القطاعات  أ ن أ توجه دوهبذه الناس بة أ و 

نتاجية مبجلس الستشارين والس يدات والسادة الستشارون أ عضاء  ،االإ

 .ايب مع هذا الرشوعللجنة عىل تفاعلهم االإجيا

ن هذا الرشوع يأ يت يف س ياق خاص متر به بالدان ومير به العامل  اإ

بأ رسه، من جراء التداعيات الاقتصادية والاجامتعية اليت جنمت عن تفيش 

وال خيفي عليمك ما لهذا الرشوع من اس تعجال وأ مهية  ،وابء فريوس كوروان

نقاذ مقاوالل وأ مهية هذا الرشوع يأ  كبرية، ولعل اس تعجا  تيت يف س ياق اإ

وهو ما جعل وزارة  ،قطاع الس ياحة والنقل اجلوي من ش بح االإفالس

ىل  الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعي تسعى اإ

، هبدف 30.20تزنيل هذه الآلية القانونية من خالل مرشوع القانون رمق 

الس ياحية،  سفار والؤسساتأ ي واكالت ال   ،ت العنيةمساعدة القطاعا

واليت تعاين من  ،النقل الس يايح وأ رابب النقل اجلوي للمسافرين أ رابب

صعوابت مالية واقتصادية واجامتعية بسبب الظرفية احلالية الرتتبة عن وابء 

 فريوس كوروان.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ن،الس يدات والسادة الستشارون احملرتمو

ن مرشوع القانون الن يسمح لقديم اخلدمات  ظور عىل أ نظارمك اليوماإ

بتعويض البالغ الس تحقة لزبناهئم بوصل ابدلين عىل شلك اقرتاح خدمة 

 .مماثةل أ و معادةل دون أ ي زايدة يف السعر

ن هذا الرشوع هيدف:  اإ

ىل احلد من مجيع أ شاكل توقف النشاط الاقتصادي وتأ ثريه  ،أ وال - اإ

عىل خزينة ختفيف الضغط  وذكل من خالل ،عىل مناصب الشغل

 ؛مقديم اخلدمات

فالس مقديم اخلدمات الغاربة وحامية ،اثنيا - مصاحل  جتنب خطر اإ

 ؛الس امي الزبناء ،ادلائنني

رب وذكل حتفزي الطلب واحلفاظ عىل قمية العامالت ابلغ ،واثلثا -

 .من خالل جتنب ال داءات الرتقب دفعها ابلعمةل الصعبة

ىل أ   حمددة لفرتة زمنية ن مقتضيات هذا الرشوع كام جتدر االإشارة اإ

وختص عقود ال سفار والقامات الس ياحية وعقود  ،دقيقة وبرشوط مبينة

ىل غاية 2020النقل اجلوي للمسافرين الربجمة يف الفرتة ما بني فاحت مارس   اإ

لغا ،2020ش تنرب  30 ها نتيجة تفيش جاحئة فريوس كوروان، كام ؤ واليت مت اإ

ذ ويه انون بني نوعني من العقود وفقا للتوارخي القرر للتنفيميزي مرشوع الق

 اكلتايل:

ىل  2020العقود القرر تنفيذها خالل الفرتة المتدة من فاحت مارس . 1 اإ

الصحية، هذه العقود س تفسخ بقوة القانون غاية اترخي رفع حاةل الطوارئ 

ثر االإعالن ع جراءات التخذة اإ ىل حاةل حبيث يس تحيل تنفيذها بسبب االإ

جراءات ،أ ي احلجر الصحي ،الطوارئ الصحية وكذا  تقييد التنقل والسفر اإ
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لغاء اجملال اجلوي خل. ،اإ  ... اإ

لتارخي رفع العقود القرر تنفيذها خالل الفرتة المتدة من اليوم الوايل . 2

ىل غاية  ، واليت ميكن لقدم 2020ش تنرب  30حاةل الطوارئ الصحية اإ

لتغريات والتقلبات اليت يعاين مهنا هذا القطاع اخلدمات فسخها نظرا ل 

 جمة أ و ختطيط.بسبب تفيش جاحئة فريوس كوروان، واليت تعيق أ ية بر 

ذا  ،من هجة أ خرى نه اإ برار ذتعفاإ ديدة قبل التعلق ابخلدمة اجل العقد ماإ

يقوم  ،هناية مدة صالحية وصل ادلين وحفاظا عىل حقوق الس هتلكني

رجا مقدم اخلدمات  من طرف الزبون. ةالبالغ الؤدا مجموع عفورا ابإ

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

ننا نتوىخ من هذا الرشوع أ ن يسامه يف احلد من الآاثر  السلبية اإ

جلاحئة فريوس كوروان عىل قطاعي الس ياحة والنقل اجلوي يف الظروف 

لصناعة التقليدية والنقل اجلوي س ياحة واوزارة ال أ ن مع التأ كيد عىل  ،احلالية

والتدخل لكام  د الاجامتعي ستبقى حريصة عىل مواكبة الهنينيوالاقتصا

ىل ذكل ظا عىل مصاحل وحفا ،حفاظا عىل مصاحل القطاع ،دعت الرضورة اإ

حتت القيادة  ،بالدانب وحفاظا أ يضا عىل الصلحة العامة  ،الس هتلكني

 محمد السادس حفظه هللا. الرش يدة لصاحب اجلالةل الكل

 وبراكته.والسالم عليمك ورمحة هللا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الوزيرة. 

ىل بغى، أ عتقد  أ ان و أ نه التقرير وزع عليمك مجيعا، باللكمة لقرر اللجنة اإ

 .البارح سهرت مع اللجنة التقنية ابش يتوزع التقرير

ذن الآن غادي نبداو الناقشة كام اتفقن ا البارح يف ندوة الرؤساء أ ن اإ

ذا اكن هناك  ،كتابة الداخالت موعة غادي يقدموالفرق واجملمعظم دايل  فاإ

 .لها ذكل ،رئيس وال رئيسة بغات اللكمة يش ،واحد يش

آمال  تفضيل. ..رئيسة ،أ

آمالالستشارة الس يدة   العمري: أ

 الس يد الرئيس،

ا فهمنا ال س باب واليل احن 30.20 رمق يف احلقيقة هاذ مرشوع قانون

مهية دايل هاذ القطاع اليل تيشلك طبعا  ..ال مه واليل يعين ودايل ابلنظر لل 

كذكل الناجت ادلاخيل اخلام، وال مهية دايلو ابلنظر من  ،)1BIP( من 7%

 هو ابلنظر كذكل عىل أ نه ،احنا متفقني ،اليل تيش تغلو فيه عرشات الآالف

غالق  دايل  تأ ثرت بفعل ال زمةأ ول القطاعات اليل "كوفيد" نظرا كذكل لالإ

اجملال اجلوي، مث الرتباط هاذ القطاع  ،حبال اليل عرفنادايل احلدود اجلوية 

وذاك اليش  (les tour-opérateurs)ابلطلب اخلاريج وال غلبية دايل 

 
1 Produit Intérieur Brut 

ذن اكن ابلتايل رضوري أ نه  يكون يف الواهجة من حيث اكينني يف اخلارج، اإ

 .ال زمة

مع الساعدة ومع ادلمع دايل هاذ احنا ، يم غلطابش ما يتفهمش الك

آت دايلو الانتاجية ،القطاع ن عىل الؤسسات والنشأ  وأ  اخلدماتية  يعين اإ

هلم عامل مومسيني داي ال غلبيةاليل هباذ الناس بة  ،عىل مس توى العاملني به

عطاء احلقوق دايلو كذكل يتلقى احلل تيخصو   ،للعامل الومسي يف جمال اإ

 نفكرو فهيا مجيع، نفكرو يف هاذ السأ ةلاليل ميكن مناس بة  ذياه وميكن

 ..العاجلة دايل هاذاحنا يف احلقيقة الهاجس دايلنا هو  ..، العاجلةمجيع

ع، عالش؟ ل ن تنرضبو لترشيما اكنش من الرضوري جنيو ل  أ نتنعتربو ب

 droitقانون العقود والالزتامات اليل تيتبىن علهيا مبادئ هممة يف 

conventionnel) (le،  اليل تيتبىن علهيا القانون التعاقدي، اليل هو

عن ختل ابلعقد تيكون هناكل تعويض اواحد االإجياب والقبول وال يش 

 .الرضر

قصرية ورضبناه، اليشء اليل هاذ اليش لكه جينا يف مناس بة يعين 

ايل التعاقد د (le manque de confiance vis-à-vis) واحد تيخلق

هاذ القانون  همن هجة أ خرى تنعتربو بأ نهذا من هجة،  ، قوانينناىلدايلنا ع

دايل يش لوبيات ، يعين (sous une pression corporatiste) جا

 les agences de)ما اكينش غري  ةررض تم معينة، بزاف القطاعات 

voyage). 

، خلق واحد النوع دايل الالمساواة ،كنعتربو كذكل بأ ن هاذ القانون جا

) les، دايلدايلها 2RAMla (، 60%( :عىل اعتبار أ نه مثال اةو االالمس

billets)  ذوكاع اخلارج، هم (la RAM)  غادي ختلصهم رامه (elle est 

obligée de rembourser)،  السأ ةل داخلني فهيا ل ن(des 

opérateurs) خارج الغرب واكين داك البدأ  دايل (la territorialité 

de la loi)   اذ هيلاتوابل (la loi)  اليل تنديروها احنا ما تدخلش

عني الاعتبار، شكون اليل هذا، هو هذاك اليل تيرشي يف ابلنس بة هلم 

ذي اهجة، وابلتايل غادي يرشي العمرة وال احلج وال يش حا تنغريمن 

ل ن  ،هناكل عدم الساواة يف التعامل، هناكل حقوق الس هتكل ..مايش

مع هاذ ال زمة  داب ،ابش مييش للعمرة  (billet)ىاش هذاك الس هتكل اليل 

 une)لوتايل عالش غادي جنيو نديرو وابل  ،حمتاج ذوك الفلوس

créance)  ،ممكن ..أ ان ما تنقولش ،ذاك اليش لكه ابلترشيع (les 

opérateurs) ،يعين يعطيو ،الفاعلني الهنيني يوصلو لهاذ اليش ابلتفاوض 

 ,"des taux d’intérêts à "0)مه ب دعاميكن ادلوةل تس ،بدائل مغرية

nul) عدد دايل السائل اليل اكن ميكن ميكن(la commission de 

veille)  ل ن هذا وجه الربلان،  ،ولكن ما جنيوش للترشيع ،فكر فهيات

مبدأ  همم وهو عدم رجعية و  نا تنرضبو مكسب همم دايل ادلس تورخاصة وأ ن 

 
2 Royal Air Maroc 
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دايل هاذ البدأ   باكن فهيا الرض  اليل نينابأ ن القو نتوما تتعرفو او  ،القوانني

لا  ، (les huiles nocives)لا اكنت ، مثال:قوانني كبرية وهممة تلكها اكن

مسأ ةل دايل  ذيك اعتربان بأ هنااه ،سلت يف ال بالزيوت اليل اكنت س ب اكنت 

 .ىلتايل لقينا لها الفتو واب ،العمومية الصحة

الغرب لكه تنس تحقو بأ ننا  مهنا رميواليل ت  ال أ ظن بأ ن هاذ ال زمة ،هنا

مع العمل أ ننا مع  ،و حبال هاذ البادراتنزكيو  ،احنا مكؤسسة ترشيعية ،جنيو

 .اذ القطاع وادلمع دايل العاملني فيهادلمع دايل ه

اتحة الفرصة. ،الس يد الرئيس ،شكرا  عىل اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

آخر؟   هل هناك من متدخل أ

ذن ما اكينش حىت  .متدخل يش اإ

ىل  منقوةل عىل  راهاهاذ اجللسة  دابالتصويت، جلسة وقبل الرور اإ

 ،للظروف الراهنة اليت متر هبا بالدانرت نظرا ادتو  ،(zoom)منصة 

وكذكل تطبيق  ،التسمة ابلتعبئة امجلاعية للتصدي النتشار وابء كوروان

 اليل صعب التنقل احلجر الصحي عىل اكفة الواطنني والواطنات

ىل الرابط، وابلتايل الكتب اقرتح هذه الطريقة  ينةمستشارين من مدل ل  اإ

 ،منه "60الفصل " ،يا مع ادلس تورابش يكون التصويت عن بعد متاش  

وكذكل النظام  ،اذلي تيعطي أ ن التصويت هو حق للك مستشار

 ".175الادة " ،ادلاخيل

الصةل  اهلداوةل لك من مكتب اجمللس وندوة الرؤساء اليل عند عاتبو 

س نصوت عىل مرشوع القانون عرب النصة الالكرتونية  ،هباذ الوضوع

يف  واء من الس يدات والسادة احلارضينالؤمنة اليت أ عدت ذلكل، س

واحد خارج القاعة  (40)عني بكذا وأ ر الآن أ عتقد بأ نه اكين  دابالقاعة، واكين 

 .اليل متصلني وتيتبعو هاذ اجللسة

ذن  .يتاو ابلتصو دي نبادغ ، بركة هللاعىل ،اإ

 :أ مني اجمللس ،أ محد تويزي الس يد

 ،رئيسال الس يد

  :ل وىلالتصويت عىل الادة انتيجة 

 ؛43الوافقون= 

 ؛2العارضون= 

 .0 المتنعون=

ىل اكين يش حد هنااي ، (zoom)ذو اليل صوتوا عن طريق اه اإ

 نزيدوه.

 الس يد رئيس اجللسة:

 )الادة ال وىل(: النتيجة

 ؛43 =نافقوو لا

 ؛5العارضون= 

 .(0) ال أ حد المتنعون=

ذن غادي ندوزو الآن   :2الادة  للتصويت عىلاإ

  ..الآن غادي نعطيو الفرصة ابش نتاجئ يوصلو

 :لسأ مني اجمللس يد ا

 :2ة ادلا

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :3الادة 

 ؛54 الوافقون=

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :4الادة 

 ؛54الوافقون= 

 اعة(؛من داخل الق 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1 نعون=مت ل ا

 :5الادة 

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :6 الادة

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :7الادة 

 ؛54الوافقون= 

 القاعة(؛اخل من د 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :8الادة 

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1عون= المتن

 :9الادة 

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 
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 :10الادة 

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom" عن طريق 4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :11الادة 

 ؛54الوافقون= 

 القاعة(؛ من داخل 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :12الادة 

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 :13الادة 

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6 ضون=العار 

 .1المتنعون= 

 بأ مكهل: رشوعل ا نصالآن التصويت عىل 

 ؛54الوافقون= 

 من داخل القاعة(؛ 2و "zoom"عن طريق  4) 6العارضون= 

 .1المتنعون= 

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن مسعتو النتيجة.  اإ

ذن  بسن  30.20رمق انون قوع رش م "وافق جملس الستشارين عىل اإ

ال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي أ حاكم خاصة تتعلق بعقود 

 ."للمسافرين

 للجميع.شكرا 

 جللسة.ت ارفع

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

 ة مكتوبة لرئاسة اجللسة.لمست ال : الداخالاللحق

I . ةال صاةل والعاص مداخةل فريق: 

 الرئيس،د س يل ا

 السادة الوزراء،

خواين الستشارين،  اإ

طار  ل اللكمة ابمس فريق ال صاةل و العاصةو أ تنايرشفين أ ن  يف اإ

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بعقود  30.20مرشوع قانون رمق " مناقشة

)كام وافق " ال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي للمسافرين

يف س ياق خاص متر به اذلي يأ يت  رشوعل هو او  ،عليه جملس النواب(

 انالتداعيات الاقتصادية والاجامتعية لتفيش وابء كوروبالدان والعامل جراء 

نقاذ مقاوالت قطاع الس ياحة كام يس متد ر الس تجد،  اهنيته من احلرص عىل اإ

فالس، ومساعدة واكالت ال سفار والؤسسات  والنقل اجلوي من ش بح االإ

اليت تعاين  ،ايح والنقل اجلوي للمسافرينالس ي لالنقالس ياحية وأ رابب 

 .واقتصادية واجامتعية بسبب الظرفية احلاليةصعوابت مالية 

حمددة لفرتة زمنية دقيقة جاءت  الرشوعذا كام أ ن مقتضيات ه

وبرشوط مبينة وختص عقود ال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل 

ىل غاية  2020حت مارس ني فابما  اجلوي للمسافرين الربجمة يف الفرتة  30اإ

لغا2020ش تنرب  -ا نتيجة تفيش جاحئة فريوس كوروان "كوفيدهؤ ، واليت مت اإ

19." 

 حملرتم،الس يد الرئيس ا

ن أ زمة كوروان تلقي بظاللها عىل الاقتصاد الغريب يف اكفة قطاعاته،  اإ

ر للحد من انتشا حفاةل االإغالق اليت تشهدها البالد منذ مارس الايض

غري أ ن قطاع ، أ ثرت بشلك كبري عىل قطاعات اقتصادية كربى ريوس،فال

ترسحي  ، فامي مت%90الس ياحة شهد اخلسائر ال كرب، واليت وصلت لنحو 

ذا ما أ خذان بعني الاعتبار من العاملني ابلقطاع،  %75و حن أ مهية هذا اإ

، كام %5منوا اقرتب من  2019حقق عام اذلي قطاع الس ياحة يف الغرب 

، وهو ما يعين أ ن %8بنس بة كبرية من الناجت ادلاخيل تصل لنحو سامه ي أ نه 

تمتركز يف ترممي  اجلهود الس تعجةل اليت جيب بذلها س تكون كبرية، وجيب أ ن

شجيع اخلسائر، وتنش يط الاستامثرات من أ جل تفعيل التشغيل، وت 

الل وقعات عودة الس ياحة ختأ ن الواطنني عىل الس ياحة ادلاخلية، خاصة و 

غالق اذلي تعمتده لك ادلول الصدرة  دةر اجلاري غري والعام ا يف ظل االإ

 للس ياح خاصة يف أ ورواب.

ن هذه ال زمة أ كدت عىل رضور  كخيار  ،تشجيع الس ياحة ادلاخليةة اإ

ن ،أ سايس من مضن مجةل من اخليارات ىل جانب قالإ اذ هذا القطاع احليوي، اإ

يتعلق بتأ جيل  فامي ةخاص ،قطاعالكومة لساعدة أ ن تتدخل احلرضورة 

فامي خيص امحلاية أ يضا و القروض وبعض الرضائب ومساهامت الرشاكت، 

روض برشوط تفضيلية وعىل الق بعض يمت منح، كام ميكن أ ن الاجامتعية

 .مدى بعيد للحفاظ عىل وجودها

اخلدمات والسالسل جيب أ يضا التعاطي مع تبعات ال زمة عىل لك 

منذ قرار  اليت تعرضت خلسائر فادحةا و هببطة القطاعات الرت و الس ياحية 

يقافالسلطات  الرحالت مبختلف أ نواعها ومنع تنظمي مجيع التظاهرات  ابإ

لغاء الثقافية والراي لوامس ادلينية والندوات العلمية والهنية، مل يعد اضية، واإ

 .للس ياحة جمال للتحرك

قرا ن اإ نعاش الاقتصاد ا ر خطة حكومية مس تعجةل وشامةلاإ  يف يبلغرالإ

جراء الحق يأ خذ بعني الاعتبار  ،مرحةل ما بعد كوروان يبقى رضورة ملحة اكإ



 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

5 

 (2020 ماي 19) 1441 رمضان 25

جراءات الكفيةل ابإ وضعية القطاع الس يايح و  ليهاالإ تبعا لا  ،عادة احلياة اإ

لوضع للتعاطي مع ا ،تقرره جلنة اليقظة اليت أ حدهثا جالةل الكل حفظه هللا

وس كوروان، واثنيا ة فري هجلوااجلديد والنظر يف احللول القرتحة، أ وال 

 لعاجلة التداعيات الاقتصادية والاجامتعية لرحةل ما بعد الوابء.

 ،الس يد الرئيس احملرتم

ن تعا مياننا بأ نه طينا ااإ سامه يف سي الإجيايب مع هذا الرشوع انبع من اإ

فالس الهنيني من خالل السامح  تفادي لقديم اخلدمات بتعويض البالغ اإ

صل ابدلين عىل شلك اقرتاح خدمة مماثةل أ و معادةل م بو هئزبناالس تحقة ل

جيابيا جاء دون أ ي زايدة يف السعر،  ننا تفاعلنا معه اإ ينا كونت دلبعدما تكام أ 

احلد من تأ ثري توقف  أ نه سيسامه يف ،يف فريق ال صاةل و العاصة ،القناعة

ضغط وذكل من خالل ختفيف ال ،النشاط الاقتصادي عىل مناصب الشغل

الس امي الزبناء، وحتفزي  ،ينة مقديم اخلدمات وحامية مصاحل ادلائننيخز عىل 

من خالل جتنب  ذكلو  ،الطلب، واحلفاظ عىل قمية العامالت ابلغرب

 ال داءات الرتقب دفعها ابلعمةل الصعبة.

انسجاما مع الوقف اذلي عربان عنه عىل و  ،ابلنظر لهذه الاعتبارات

ننا   نصوت ابالإجياب عىل هذا الرشوع قانون.مس توى اللجنة، فاإ

II . الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادليةمداخةل: 

 ،الس يد الرئيس

 ،احلكومة احملرتمني الس يدات والسادة أ عضاء

 ،الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني

أ ن أ عرض عىل أ نظار جملس نا الوقر تدخل الفريق الاس تقاليل  أ ترشف

بسن أ حاكم  30.20مرشوع القانون رمق "خبصوص  للوحدة والتعادلية

خاصة تتعلق بعقود ال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي 

 ."للمسافرين

 ،رئيسد الالس ي

ن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية وهو يناقش هذا القانون  اإ

 اس تحرض أ مهيته وراهنيته والاس تعجالية اليت فرضهتا جاحئة فريوس كوروان

مما  ،، وتداعيات ذكل عىل قطاع الس ياحة والنقل اجلوي"19-كوفيد"

 القاوالت الس ياحية من االإفالس، وذكل عرب تزنيل ذنقااإ يس توجب 

ليت القطاعات العنية ا مقتضيات مرشوع القانون اذلي بني أ يدينا لساعدة

 تعاين صعوابت مالية واقتصادية واجامتعية بسبب الظروف احلالية.

يش يد الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية ابلرؤية  ،لناس بةوهبذه ا

جراءات  الاسترشافية لصاحب اجلالةل نرصه هللا واليت انبعثت عهنا اإ

 جنبت بالدان الاكرثة ال قدر هللا. ،استباقية وتدابري احرتازية

ىل  ،هذا ن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يثري انتباه احلكومة اإ واإ

الس ياحة يعرف مشالك عديدة منذ س نني، تتفامق لكام وقعت أ زمة  أ ن قطاع

قلميية أ و دولية، ويويص ابلعناية ابلس ياحة ادلاخلية من خالل اسرتاتيجية  اإ

قبال علهيا.  حممكة تغري الزبناء احملليني لالإ

نهتز الفرصة الإاثرة انتباه احلكومة لوضعية الصناع التقليديني نظرا كام ن 

 بيهنا وبني الس ياحة.لالرتباط الوثيق 

ونثري انتباه احلكومة كذكل لوضعية اخلطوط اللكية الغربية وتنافسيهتا، 

اكن  ،كام نعترب بأ ن جلنة اليقظة الاقتصادية اخلاصة بتدبري جاحئة كوروان

جياد حلول للمشالك الطروحة علهيا أ ن تتوىل دون احلاجة الإصدار  ،اإ

وأ ن ، ة خضعت لبعض اللوبياتتكون احلكوم ال قانون، وبذكل نمتىن أ ن

 القانون جاء محلاية السلسةل الس ياحية لبالدان.

ن الفريق الاس تقاليل يصوت ب ،ويف اخلتام  ."نعم" فاإ

III .مداخةل فريق العداةل والتمنية: 

 احملرتمون، الستشارون الس يدات والسادة

ن القتضيات القانونية  ، تسعى 30.20مرشوع قانون رمق جاء هبا  اليتاإ

ىلابل ساس  جياد توازن بني مصلحة مس هتليك اخلدمات الس ياحية من  اإ اإ

، يف ظل االإفالسدمات من خطر وبني حامية مقديم هذه اخل ،هجة

كفريق  ،نقدم ويف هذا الصدد، ظروف القوة القاهرة المتثةل يف هذه اجلاحئة

حول هذا الرشوع  بعض الالحظات ،العداةل والتمنية مبجلس الستشارين

 انون متعلقة ب:الق

 ؛الإقرارها العمتدة والعايريالرشوع  الواردة يف الآجالة واقعيمبدى  -

خالل - قرار جزاءات حال اإ  ابلقتضياتال طراف  أ حد تداعيات عدم اإ

  .هل القانونية

ىلاجلهات العنية داعني  لزامية  ابلبياانت منوذج وضع رضورة اإ االإ

 للزبناء. القدم دينب الوصل يتضمهنا أ ن جيب اليتال ساس ية 

ية مبجلس يف فريق العداةل و التمن  ،لناالبد  ،ومن هجة أ خرى

عىل  ال زمةداعيات هذه تالتجاوب ال ويل والرسيع مع أ ن نمثن  ،الستشارين

ىل، داعني يف نفس الس ياق ال نشطة الس ياحية ببالدان  رضورة وضع اإ

 والتغريات ه،أ نشطت مبختلف القطاع وضعية يراعي واقعي اس تعجايل خمطط

والعمل  ابلغرب، الس يايح العرض مس تقبل عىل اجلاحئة هذه فرضهتا اليت

 عن للبحث ،، وذكل بتعاون مع فاعيل القطاعالآجالعىل تزنيهل يف أ قرب 

كام نعترب يف  ؛ال زمة هذهأ اثر  لتخفيف الناس بة والوسائل الكفيةل الس بل

 والنقل الفندقة دمةخ مقديم خاصة ،البرشي العنرص تأ هيل فريقنا أ ن

، أ صبح لزاما لضامن الصحية للوقاية اجلديدة العايري مع للتعامل الس يايح

تنافس ية بالدان كوهجة س ياحية عالية، دون أ ن نغفل أ مهية تشجيع الس ياحة 

يتخبط فهيا العامل، يف ظل الغموض والتغريات اليت  ،اخلية مس تقبالادل

ىلداعني يف نفس الس ياق   الش تغةل للمقاوالت ال ولوية منح مواصةل اإ

 الاجامتعي الضامن تعويضات وصف العمل عن ابلتوقف الرصحة ابلقطاع

 الضوابط وفق هبا الش تغلني للعمل بفقداهنم الرصح والعامل للمس تخدمني

 .هبا العمول
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أ ن فريق العداةل والتمنية مبجلس الستشارين يرشفنا يف  ،ويف اخلتام

 أ حاكم بسن التعلق 30.20رمق  القانونرشوع م "نصوت ابالإجياب عىل 

 اجلوي النقل وعقود الس ياحية والقامات ال سفار بعقود تتعلق خاصة

آملني، "للمسافرين  أ ن يسهم يف حتقيق الغاايت الرجوة منه. أ

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

VI . الفريق احلريكمداخةل: 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ،رئيس احملرتمالس يد ال

 ،الس يدة الوزيرة احملرتمة

 ،الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون

عرض ن أ تناول اللكمة ابمس الفريق احلريك مبجلس نا الوقر، ل  أ  يرشفين 

بسن أ حاكم خاصة تتعلق  30.20مرشوع قانون رمق "وهجة نظران حول 

 . "سافرينبعقود ال سفار والقاوالت الس ياحية وعقود النقل اجلوي للم 

نتاجية ولاكفة أ عضاود أ ن أ نوه بعمل جلنة أ  يف البداية،  ا، هئالقطاعات االإ

مع هذا الرشوع الهام، كام نش يد ابلتفاعل االإجيايب للسادة الستشارين 

نقاذ مقاوالت هذا القطاع  احليوي من ش بح واذلي جاء يف س ياق اإ

ل هذه الآلية وذكل عن طريق تزني ،حقوق الزبناء ظحف وابلتايلاالإفالس، 

، خاصة ورصد االإماكانت القانونية التاحة من خالل هذا الرشوعالقانونية 

 يف ظل الوضعية احلالية للقطاع. 

أ ن هذا النص القانوين يكتيس  نؤكد يف الفريق احلريك،هبذه الناس بة، و 

فريوس كوروان من  جاحئهلكونه يرتبط مبا أ فرزته  أ مهية اس تعجالية،

 .اجلوي ع الس ياحة والنقلتداعيات عىل قطا

قانون، من قبيل احلد من مجيع كام نمثن أ يضا لك أ هداف هذا الرشوع 

قتصادي وتأ ثريه عىل مناصب الشغل، وذكل من أ شاكل توقف النشاط الا

فالس  خالل ختفيف الضغط عىل خزينة مقديم اخلدمات، وجتنب خطر اإ

 الزبناء، وحتفزي الس امي مقديم اخلدمات الغاربة وحامية مصاحل ادلائنني،

وذكل من خالل جتنب  الطلب واحلفاظ عىل قمية العامالت ابلغرب،

يف هذه الفرتة، ويه فرتة زمنية  مةل الصعبة،داءات الرتقب دفعها ابلعال  

دقيقة، وختص عقود ال سفار والقاوالت الس ياحية وعقود النقل اجلوي 

 2020بني فاحت مارس  رتة ما، الربجمة يف الفقامات احملجوزةواالإ للمسافرين 

ىل غاية  لغاؤها نتيجة تفيش ، 2020ش تنرب  30واإ فريوس  جاحئهواليت مت اإ

 كوروان. 

نشري اىل رضورة مراعاة االإشاكالت القانونية والتنظميية  االإطارهذا  ويف

، من قبيل تغطية خدمات اليت قد ترافق تزنيل مقتضيات هذا الرشوع

ضافة  ملزتم هبا بأ ثر رجعي، ىل مراعاة مسأ ةل خمالفة اإ تناسب  مبدأ  اإ

 العقود. و  الالزتاماتقانون  بةلذات الص الترشيعات

 ،الس يد الرئيس

 ،يدة الوزيرةالس  

 ،الس يدات والسادة الستشارين

فتطلعنا يف الفريق احلريك كبري  ،ارتباطا هبذه اخلطوة الترشيعية الهامة

رين من تداعيات هذا الترض  ىل أ ن تمت مواكبة لك القاوالت والفاعلينياإ 

والقطاعات الرتبطة به، وختفيف الضغط عىل  الوابء يف القطاع الس يايح،

تدابري دلمع الترضرين  ذوهو ما يتطلب اختا، علني ابلس ياحةلك الفا

الفاعليني يف  ذنقااإ  جيف برانم ،االئامتنبناك وخمتلف مؤسسات واخنراط ال  

كام يتطلب ديوهنم بدون فوائد،  ، وتأ جيلواحليوي هذا القطاع االإسرتاتيجي

  الوضع رؤية حكومية لراجعة وختفيف النظومة الرضيبية يف القطاع.

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يدة الوزيرة احملرتمة

للك الاعتبارات السابقة، ونظرا ل مهية مضامني مرشوع هذا القانون 

جيا ،نظارانأ  العروض عىل  ننا يف الفريق احلريك س نصوت اإ اب عىل فاإ

 مقتضياته. 

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

V . التجمع الوطين فريق الستشار الس يد حلسن أ دعي ابمس مداخةل

 :لل حرار

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد وزير ادلوةل احملرتم

 ،ةاحملرتم ةالوزير  ةالس يد

 ،الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني

تدخل ابمس فريق التجمع الوطين لل حرار يل عظمي الرشف أ ن أ  

 القاماتيتعلق بعقود ال سفار و  30.20 رمق مرشوع قانون" لناقشة

 .داخل اجللسة العامةواذلي جاء يف وقته  ،"النقل اجلوي الس ياحية وعقود

اليت  ،الوزيرةالتقدير للس يدة و خاللها ابلشكر من  مناس بة أ تقدمويه 

نقاذ ش جاءت هبذا الرشوع  حية كربى من الستمثرين والعاملني يف القطاع الإ

 ،عىل هذا االإجناز كنهمنئي  ،الس يايح واذلين توقفت خمتلف أ نشطهتم الهنية

 اليت أ حدهثا "جلنة اليقظة الاقتصادية"واذلي انضلت من أ جهل داخل 

زمة عرب االإماكنيات اليت يوفرها ولكفها بتدبري ال   ،جالةل الكل نرصه هللا

آاثر ال  اص للتخفيف من الصندوق اخل زمة اليت خلفهتا اجلاحئة عىل الوضعية أ

  الاقتصادية والاجامتعية.

 مبليوينالصناع التقليديني واذلي يقدر عددمه أ وضاع احلرفيني و  كام أ ن

من أ برز القطاعات الترضرة  تبقى أ يضا، ،أ لف صانعة وصانع تقليدي 400و

 الس يدة الوزيرة تشاركية اليت تهنجهاالقاربة ال ممثنني  ؛اجلاحئة العاليةه هبذ

وحماورة ابرعة  ،حيث زرعت دينامية جديدةالقطاع منذ أ ن تولت تدبري 

 ،مع خمتلف الهنيني يف القطاع يف تعاملهالغة الرصاحة والوضوح  تعمتد

ىل تمنية لو هبدف ب الصناعة الس ياحة و  قطاعرة مرشوع مشرتك هيدف اإ
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زم الذلا أ صبح من ال ،أ دوار ممكةل ان وهلام يتقاطعامعمل أ هنلا مع التقليدية،

والضامنة لفرص شغل دمعهام ابعتبارهام من أ مه القطاعات النتجة و ام مواكبهت

الرفع من من أ جل ، الظروف الاس تثنائيةخصوصا يف هاته  ،كبرية ومس تقرة

باش جراء بشلك م اذلين تأ ثروا و ، اموحتسني ظروف العاملني هب اممردوديهت

 .وابء كوروان اليت فرضهائ الصحية و حاةل الطوار 

 ،الس يدة الوزيرة احملرتمة

ن قطاع  القطاعات النتجة يف بالدان ويسامه بشلك الس ياحة من أ مه اإ

وذكل بفعل اجملهود الكبري اذلي  ،كبري يف دمع الناجت ادلاخيل اخلام الوطين

 عىل هلبذلته ادلوةل لتحسني أ داء القطاع عرب مجموعة من االإجراءات ادلامعة 

حيث متكنا من خلق جيل من احلرفيني والهنيني عىل  ،اكفة الس توايت

الاحرتافية العالية يف جمال القطاع الس يايح باكفة مكوانته مس توى كبري من 

نشاء ام جشعت القطاع اخلاص الوطين وال  ك ،والتدخلني فيه جنيب عىل اإ

 هذا ركذلكل س يكون من غري النصف ت ،استامثرات خضمة يف اجملال

عرب فتح  ،جل احتواء ال زمةأ  الرسيع من  تدخلمك شاكرا لمك ،لقدرهالقطاع 

خراج هذا الرشوع. توجمتوها ،قنوات احلوار مع خمتلف الهنيني  ابإ

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد وزير ادلوةل

 ،ةاحملرتمالس يدة الوزيرة 

 ،الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني

، اليت تضم يف "جلنة اليقظة الاقتصادية"رار  قنسجل ابرتياح كبري

الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي الس يدة وزيرة عضويهتا 

عىل موافقهتا دمع القطاع عرب هذا الرشوع اذلي  ،والاقتصاد الاجامتعي

مهنا  ،ختلف أ نواعه من ش بح االإفالسمقاوالت القطاع الس يايح مب  ذسينق

الس يايح، النقل  أ راببو الس ياحية، ؤسسات الو  سفار،ال  واكالت 

تعاين من صعوابت مالية جراء هذه  للمسافرين، واليتالنقل اجلوي  أ راببو 

 .الظرفية

 ،الس يدة الوزيرة احملرتمة

ال بعد  أ كيد أ ن القطاع توقف يف ظل اجلاحئة ولن ينطلق من جديد اإ

 الس ياحةذلكل جيب الراهنة عىل  ،مرور أ كرث من س نتني عىل أ بعد تقدير

من  نخيرجو بدأ واعلام أ ن شاكءان اذلين  ،شجيعهاادلاخلية عرب دمعها وت 

ال بعد شهر أ كتوبر ذلكل جيب التعامل  ،احلجر الصحي لن يفتحوا حدودمه اإ

قدراتمك حبيث س نخرج أ قوى من هذه لنا الثقة يف ، و مع الوضعية بذاكء

مقرتحنا  فيه مبات مؤكدين عىل رضورة برجمة لك القوانني والقرتحا ،زمةال  

ىل تع من أ جل دفعة قوية  ديل مقتضيات قانون الرشد الس يايحالرايم اإ

خصوصا يف  ،وتعزيزه ابلكفاءات الشابة اليت حترتف هذه الهنة ،للقطاع

 .العامل القروي

س يصوت  كد لمك عىل أ ن فريق التجمع الوطين لل حرارأ ؤ  ،ويف ال خري

قامات الس ياحية سفار والال   يتعلق بعقود 30.20مرشوع قانون " عىل

طالبا من زماليئ الستشارات  ،ابالإجياب "للمسافرين النقل اجلويوعقود 

ليه.الهنيني الاسة حلاجة نظرا  ،ابالإجيابوالستشارين التصويت عليه   اإ

 .تهعليمك ورمحة هللا تعاىل وبراك والسالم

IV . الاشرتايكالفريق مداخةل: 

 الس يد الرئيس، 

 لسادة الوزراء احملرتمني،الس يدات وا

 والسادة الستشارين احملرتمني،الس يدات 

ابمس الفريق الاشرتايك مبجلس الستشارين،  ،بد من التنويهال ،بداية

ابالإجراءات والتدابري الاحرتازية والاستباقية والعقالنية اليت اختذهتا بالدان 

صابة منذ ظهور أ ول حاةل شاف ت االإ وحت ،تنفيذا للتعلاميت السديدة، اإ

ىل م ،كل محمد السادس نرصه هللاالباش لصاحب اجلالةل ال واهجة الرامية اإ

 تصدي لتفش يه بلك حزمل ، وابأ رسه اليت رضبت العاملجاحئة فريوس كوروان 

حامية لصحة وسالمة الوطن والواطنني، واليت أ ابنت عن فعاليهتا  ،وقوة

 .أ  ال سو وجناعهتا وجنبت بالدان 

ما فئت يقدهما والتضحيات اليت ابجملهودات التنويه البد من  ،كذكل

الصحة، ال من الوطين  ييوهمنمن أ طباء وأ طر  ،جنود الصفوف ال مامية

، وادلرك الليك، القوات السلحة اللكية، القوات الساعدة والوقاية الدنية

اليت قدموها وال  اجلليةلعىل اخلدمات  ونصفق هلم حبرارة، السلطات احملليةو 

ادلور  كام أ نه جيب أ ال ننىس ،واطننيللوطن وال خدمة ،الوا يقدموهناز 

لا  ،ظل هذه ال زمةيف  حامية الصحة العموميةيف  عامل النظافةل احليوي

حىت  رمغ اخلطر احملذق هبم، ذلات والاس مترار يف العمللمن نكران أ ابنوه 

 ال زقة ال تتفامق ال وضاع الصحية بسبب انتشار النفاايت الطروحة يف

 . وال حياء

 ،س يد الرئيسال 

ن  تتعلق بعقود  بسن أ حاكم خاصة 30.20قانون رمق مرشوع "اإ

اذلي حنن  ،"ال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي للمسافرين

جراءات  ،بصدد مناقش ته لهيااليت أ شان الوقائية الهامة يعترب من بني االإ يف  اإ

القطاعات الاقتصادية واكبة ىل ماإ  هيدفوهو مرشوع  ،بداية تدخلنا

قتضيات قانونية مب  جاء حيث، احليوية، كقطاع الس ياحة والنقل اجلوي

 ىل حاالت بعيهنا يف زمن حمددعوبرشوط واحضة تنطبق  ،حمددة ودقيقة

ىل غاية  1)ما بني  طار ،ش تنرب( 30مارس اإ تدبري وضعية قانونية طارئة ل  اكإ

 رة.اهقالقوة الالظروف الطارئة و فرضهتا 

 الرئيس،الس يد 

ن الوضع الاس تثنايئ اذلي متر به بالدان كام ابيق دول العامل يف ظل  اإ

جراءاتفرض علينا القيام  ،"19-كوفيد"تفيش فريوس كوروان  استباقية  ابإ

، حاةل الطوارئ الصحيةواس تعجالية لواهجة أ ثر الظرفية الصعبة اليت فرضهتا 

الوضع الاقتصادي ة عىل واليت س تكون لها ال حماةل انعاكسات خطري 
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 بسبب هذه اجلاحئة اليت يشهدها العامل. ،والاجامتعي ببالدان

 ،أ هيا السادة ،أ هيا الس يدات

ن  بسن أ حاكم خاصة تتعلق بعقود  30.20مرشوع قانون رمق "اإ

كام س بق  ،"ال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي للمسافرين

ىل غاية  1ما بني ) ولفرتة حمددةدة اذلكر، جاء مبقتضيات قانونية حمد مارس اإ

تنفيذ أ حد ال طراف اللزتاماته  أ صبحواليت ختص العقود اليت ش تنرب(  30

لغاؤهامت و للغاية أ مرا صعبا حتت طائةل القوة القاهرة بسبب تفيش فريوس  اإ

عمل عىل سد الفراغ القانوين يس   وابلتايل فالرشوع، "19-كوفيد"كوروان 

من خالل العالقة بني مقديم اخلدمات والزبناء،  عىل مس توى تنظمي

عاجلة الزناعات القانونية اليت تنشئ يف حاةل ل الآليات القانونية اليت جاء هبا

خالل أ حد أ طراف  والعقود  تالعقد ببنوده، خاصة وأ ن قانون الالزتامااإ

 (.1913)الاس تعامر عهد  سوظل حبي، ظل قاصا يف هذا الباب

 الس يد الرئيس،

نن ، كام وراهنتيهنستشعر أ مهية هذا الرشوع ا يف الفريق الاشرتايك اإ

جراءاتاكفة  أ ننا واعون حبرص بالدان عىل اختاذ تدبري ب  الالزمة والكفيةل االإ

بسن أ حاكم خاصة  30.20مرشوع القانون رمق "هذه الرحةل احلرجة، وما 

 ،"مسافرينال سفار والقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي لل تتعلق بعقود 

ال واحد من بني هذه مناقش ته والتصويت عليه اذلي حنن بصدد ، اإ

جراءات  آلياتاليت  االإ نقاذ مقاوالت القطاع  نعتربها هممة جدا كآلية من أ اإ

فالس حقيقي،  يد  كام أ هنا س تعمل عىل مدالس يايح والنقل اجلوي من اإ

والنقل  ،الؤسسات الس ياحية،  من واكالت ال سفارالساعدة للك

يف ظل الصعوابت الالية اليت تعرفها يف هذه  ،الس يايح واجلوي للمسافرين

د من الآاثر حلكام س تقوم ابالظرفية الصعبة اليت متر هبا بالدان وابيق العامل، 

، كقطاعات حيوية لها النقل اجلويالس ياحة و  يالسلبية للجاحئة عىل قطاع

ني يالهن  ودمع واكبةمالعمل عىل ، و دورها يف النس يج الاقتصادي ببالدان

 .التخفيف من معاانهتم وجتنيهبم االإفالسو  ،شوهناي لواهجة الصعوابت اليت يع 

خاصة  من حامية مصاحلهم وضامن حقوقهم، ادلائنني س متكن ،كذكل

ة، احئهذه اجليف ظل الظروف الاقتصادية والاجامتعية اليت فرضهتا  ،الزبناء

ىل  ضافة اإ العامالت ببالدان، وضامن  تشجيع الطلب واحلفاظ عىل قميةاإ

للخروج من  ،اس مترار النشاط الاقتصادي واحلفاظ عىل مناصب الشغل

 بأ قل اخلسائر المكنة. الصعبة هذه الوضعية

ننا يف الفريق الاشرتايك مبجلس  ،عىل لك ما س بق ذكره بناءو  فاإ

س نصوت ابالإجياب عىل هذا  ،مكوانت ال غلبيةمككون من  ،الستشارين

 الرشوع.

 .تعاىل وبراكته السالم عليمك ورمحة هللاو 

IIV . الاحتاد العام لقاوالت الغربفريق مداخةل: 

 احملرتم، اجللسة الس يد رئيس

ة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد وزير  ةالس يد

 ،ةاحملرتم الاجامتعي

 ن،ون احملرتموالس يدات والسادة الستشار 

يطيب يل ابمس فريق الاحتاد العام  ،رتماحمل جللسةا الس يد رئيس

ثر  ،الغربلقاوالت  مرشوع قانون رمق " والتصويت عىل راسةادلعىل اإ

حية بسن أ حاكم خاصة تتعلق بعقود ال سفار والقامات الس يا 30.20

أ ن أ نوه ابل جواء االإجيابية اليت سادت  ،"وعقود النقل اجلوي للمسافرين

 للس يدات والسادة، وابالخنراط الفاعل يعيةهذه اجللسة العامة الترش خالل 

عرب نقاش جدي  -أ و عن بعد ماداي- ن اذلين حرضوا أ شغالهاوالستشار 

بسبب  العامل ودوليس تحرض الظرفية الصعبة اليت متر مهنا بالدان  ،ومسؤول

آملني من امجليع ،تداعيات جاحئة فريوس "كوروان" الس تجد التضامن  ،أ

آاثرلزتام لواهجة والتعبئة والاخنراط والا  .ال زمةهذه  أ

ابلشكر اجلزيل عىل  ، هبذه الناس بة،ةاحملرتم ةالوزير  ةس يدال  ،نكام أ تقدم لك

 راسةادليسامه يف تيسري مسطرة س اذلي  ،القمي والشامل نعرضك

بسن أ حاكم خاصة تتعلق  30.20رمق  مرشوع قانون" والتصويت عىل

عىل  "النقل اجلوي للمسافرينبعقود ال سفار والقامات الس ياحية وعقود 

 .رشيعيةمس توى اجللسة العامة الت 

 ،احملرتم لرئيساالس يد 

أ مام اجللسة  اسة والتصويتقيد ادلر  30.20يندرج مرشوع قانون رمق 

س ياق دويل ووطين خاص ودقيق بسبب التداعيات  يف العامة الترشيعية

-كوفيد"" انورووس "كفري  ارانتشن ت عبيت ترت ة ال التوقعة وغريالسلبي

وعىل أ غلبية القطاعات الاقتصادية والالية  ،عىل الاقتصاد العالي "19

  .، خاصة منظومة الس ياحة الوطنيةةالوطني للمنظومة

طار جت  نيب مقديم اخلدمات يف القطاع الس يايح والنقل اجلوي ويف اإ

تقرر  ،"كوروان"حئة ش بح االإفالس والتقليل من اخلسائر الالية بسبب جا

، من رضوريةجراءات واإ س تثنائية نون تدابري اب مرشوع هذا القامبوج

عالن  شأ هنا االإسهام بكيفية مباشة يف مواهجة الآاثر السلبية الرتتبة عن اإ

بتعويض البالغ الس تحقة  للمهنينييسمح ، بشلك حاةل الطوارئ الصحية

 اثةل أ و معادةل، دون أ يلزابئهنم، عىل شلك وصل ابدلين يقرتح خدمة مم

اكن القطاع  ،ويف غياب مقتضيات قانونية من هذا القبيل ،زايدة يف السعر

 خملاطر كبرية. ،بال أ دىن شك ،سيتعرض

 ،احملرتمالرئيس الس يد 

ننا يف أ حاكم نمثن فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب  وأ خريا، فاإ

عقود ال سفار بسن أ حاكم خاصة تتعلق ب 30.20رمق  مرشوع قانون"

آملني أ ن تشلك  ،"ل اجلوي للمسافرينالس ياحية وعقود النقوالقامات  أ

 حد من مجيع أ شاكل توقف النشاط الاقتصاديمقتضياته أ داة ترشيعية لل

جتنب يف أ فق وتأ ثريه عىل مناصب الشغل،  للمنظومة الس ياحية الوطنية

فالس مقديم اخلدمات الغاربة وحامية مصاحل ادلائنني ، الس امي خطر اإ



 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

9 

 (2020 ماي 19) 1441 رمضان 25

ىل حتفزي الطلب الزابئن، ابالإض واحلفاظ عىل قمية العامالت ابلغرب؛ افة اإ

 .وذكل من خالل جتنب ال داءات الرتقب دفعها ابلعمةل الصعبة

 ة ــة اخملتصــة الربلانيــل اللجنــا داخــوقف فريقنع مـا مـامرا، وانسجــوأ خي

ننا نصوت 30.20رمق قانون خبصوص مرشوع  ليه أ عاله، فاإ عىل  الومأ  اإ

 ابالإجياب.وع هذا القانون مرش 

صغائمك  .وشكرا عىل حسن اإ


