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 334 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ٓخرجامدى  26الثال ر 09(هـ 1442 ا  ).م2021 فربا
شار السيد : الرئاسة س اخلامس، اخلليفة عبد امحليد الصورياملس   .لرئ
ت ة  ست عرشة: التوق قة، ابتداء من السا قة  السادسةدق ق ة وا الثام

 .مساء
ٔعامل ىل النا :دول ا رشيعية التاليةراسة والتصويت    :صوص ال

 يقيض بتغيري القانون رمق 133.13 القانون رمق يغري مقرتح قانون .1
؛ 05.12 نة املرشد السيا ظمي   املتعلق ب

ة نظام املعاشات احملدث لفائدة  مقرتح قانون .2 ٔن ٕالغاء وتصف ش
شارن من جملس  ىل جملس املس ٔعضاء جملس النواب، احملال 

 النواب؛
ٔعضاء جملس  مقرتح قانون .3 ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ يقيض 

شارن  .املس

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

شار السيد  س اجللسةعبد امحليد الصورياملس   :، رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي

ىل موال رسول هللا   .والصالة والسالم 
تاح اجللسة ال  لن عن اف   .رشيعيةٔ

ر احملرتم ر (؛ السيد الوز سان يقصد السيد وز و امللكف حبقوق إال ا
ة اجللسات والعالقات مع الربملان ارضا بقا ي اكن    .)ا

شارون احملرتمون   ،السادة املس

ىل  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا
رشيعية التالية    :النصوص ال

 يقيض بتغيري القانون رمق 133.13 القانون رمق يغري مقرتح قانون 
؛ 05.12 نة املرشد السيا ظمي   املتعلق ب

 ة نظام املعاشات احملدث لفائدة  مقرتح قانون ٔن ٕالغاء وتصف ش
شارن من جملس  ىل جملس املس ٔعضاء جملس النواب، احملال 

 النواب؛
 ٔعضاء جم مقرتح قانون ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ لس يقيض 

شارن  .املس

ٔن ٕالغاء  ش ىل مقرتح قانون  راسة والتصويت  سهتل هذه اجللسة 
ٔعضاء جملس النواب ة نظام املعاشات احملدث لفائدة    .وتصف

صاديةاللكمة ملقرر جلنة  - ق مقرتح لتقدمي  املالية والتخطيط والتمنية 
لجنة حو  .التقرر وزع............. . القانون وتقرر ا

سبني ( - ري املن لس  ٔعضاء ا ة و مو لمناقشة، فللفرق وا سبة  ل
ا يف  وبة قصد ٕادرا الت مك ٔو تقدمي املدا ل  احلرية يف التد

  ).، والقرار لمك السادة الرؤساءاحملرض
ٓن،......  ىل مواد  ا لتصويت  قل    :القانون مقرتحن

ٔوىل  :املادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

 :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :10املادة 
  .ٕالجامع: قوناملواف

 :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  

  

لتصويت ه  رم  :ٔعرض مقرتح القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون
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شارن ة  ىل مقرتح قانون ٕاذن، وافق جملس املس ٔن ٕالغاء وتصف ش
  .ٔعضاء جملس النوابنظام املعاشات احملدث لفائدة 

ىل مقرتح قانون راسة والتصويت  قل  ة نظام  ن لغاء وتصف ٕ يقيض 
شارن ٔعضاء جملس املس  .معاشات 

د مقديم مقرتح القانون - ٔ   .اللكمة 

صاديةاللكمة ملقرر جلنة  - ق تقرر لتقدمي  املالية والتخطيط والتمنية 
لجنة حول مقرتح القانون  .ا

  .زعالتقرر و ....... 

سبني ( - ري املن لس  ٔعضاء ا ة و مو لمناقشة، فللفرق وا سبة  ل
ا يف  وبة قصد ٕادرا الت مك ٔو تقدمي املدا ل  احلرية يف التد

  ).، والقرار لمك السادة الرؤساءاحملرض

ٓن، منر...  - ىل مواد  وا   :القانون مقرتحلتصويت 

ٔوىل  :املادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

 :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :4املادة 
  ؛30= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

 :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :9املادة 
  .ٕالجامع: قوناملواف

 :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم  :ٔعرض مقرتح القانون 
  ؛30= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

شار، ٕاذن ة  ىل مقرتح قانون نوافق جملس املس لغاء وتصف ٕ يقيض 
شارن ٔعضاء جملس املس   .نظام معاشات 

ىل  راسة والتصويت  قل   133.13 القانون رمق يغري مقرتح قانونن
نة املرشد السيا 05.12 يقيض بتغيري القانون رمق ظمي   .املتعلق ب

ٔعضاء فريق التجمع ال د مقديم مقرتح القانون من  ٔ وطين اللكمة 
ٔحرار   .ل

شار السيد محمد البكوري   :املس
ات  س جلنة القطا لشكر اجلزيل ٕاىل السيد رئ ٔتقدم  ٔن  بداية، البد 
ىل  ٕالجامع  ن صوتوا  لجنة احملرتمني ا ٔعضاء ا ة، وٕاىل السادة  إالنتاج
لهم إالجيايب مع مضمونه، والشكر موصول  ن بتفا هذا املقرتح، مشيد

ر  لسيدة وز صاد كذ  ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا ة السيا
ليه، وهو ما  لت  ٔد ولها لهذا املقرتح ولتعديالت اليت  ىل ق عي  ج
ٔداءه، وجيع  ، وسيطور  سيعطي القمية املضافة لقانون املرشد السيا

ي  ة ا ٔداء هذه املهنة يف اجتاه الريق بقطاع السيا ب  ا يوا يعترب قطا
ا،م  صاد الوطين، وذ راجع  ٕاجيابية نتاجئ  ت ق رامج  ٕاىلىل 

ة اعمتدت رشي ٔساس وخمططات حكوم من  ،ىل العنرص القانوين وال
ٔهيل وتنظمي  الل ت ٔو من  الل سن نصوص قانونية تنظم هذا القطاع 

رشي العامل بذات القطاع ات . العنرص ال ىل ف ركز  ي  ري ا ٔ هذا ا
عدد سامه  م ي  ٔمهها املرشد السيا ا مثني وعرض شة من  بري يف  لك 

ملوروث  ،املنتوج السيا الوطين رزا يف التعريف  فهو يلعب دورا 
لمملكة   .الثقايف واحلضاري والطبيعي 

لرثوة  ة  ات املنت ٔداء القطا ة ٕاىل تطور  ا الرام اما مع مواقف س وا
ٔساسية لتقليص البطا  ٔى فريق التجمع رافعة  شغيل، ارت ل هنوض  وا

اصة  رب تقدمي هذا املقرتح،  ة  ينام خنراط يف هذه ا ٔحرار  الوطين ل
ٔن احلكومة  نة و ىل تنظمي  الل القانون إالرشادقد معلت   السيا من 

نة املرشد السيا 05.12 رمق ظمي  ي مت تغيريه سنة  ،املتعلق ب وا
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ٔن  ٕاال ،2019سنة  93.18والقانون رمق  133.13لقانون رمق  2014
جلريدة الرمسية  رخي رشه  ذ  العمل هبذا القانون والقانونني املعدلني  م

ٓندود  ٕاىل ة من  ا ر مجمو ىل  إالشاكالتٔ رت سلبا  ٔ العملية اليت 
ني ن السياح ة عريضة من املرشد ٔن التقى  اليت معل ف ا  سبق لفريق

ات عريضة ث بف يف نقطتني  من جتميع هذه إالشاكالت اكمت  مهنا، ح
  :متني

ن -  نة  :التكو د مزاو  ىل اع ٔسايس يف احلصول  ي يعترب رشط  ا
ىل املادة (املرشد السيا  دد )05.12من القانون  6بناء  د  ث يو ، ح

ٔو شهادة يف جمال  ىل دبلوم  ني ال يتوفرون  ن السياح بري من املرشد
سبة  ،السيا رشاداالٕ  الية مك نية  ىل كفاءة  ملقابل يتوفرون  لكن 

د  ،حبمك ممارسة املهنة لسنوات ع ىل  وهو ما حيول دون حصوهلم 
ور مسبقا خصوصا يف العامل القروي   ؛املذ

شتغالدود  -  ن :جمال  تني من املرشد ث حيدد القانون ف ة  :ح ف
ة مرشدي الفضاءات الطبيعية ،ةمرشدي املدن واملدارات السياح   .وف

ة  ٔوىل الف شتغل يف املواقع  ،شتغل فقط يف املدار احلرضيا ٔما الثانية ف
اري والقرى ىل . الطبيعية اكجلبال والص برية  ال احملدود  انعاكسات  فا

تني شتغل يف الوسط القروي ،مردودية اشتغال الف ة اليت   ،خصوصا الف
ٔسباب ٕاىلوذ راجع  ال  ،دة  شلك مومسي فقط يف ا مهنا اشتغاهلم 

ي يقع يف بعض املناطق بني العرض  هيك عن ،القروي ن ا التبا
ال احلرضي والقروي  .السيا يف ا

ٔسايس ٔمر رضوري و ا  سبة لفريق ل رشي  ٔهيل العنرص ال  ،ٕاذن ف
لعامل القروي د  ة الشباب املتوا ٔن  دورا ٕاضافة ٕاىل  ،خصوصا يف ف

ة ٔساسيا لتعزز  رية اليت يعرفها قطاع السيا ة الك ينام  ٕاىل ٕالضافةا
سب البطا هذه الرشحية خصوصا يف صفوف  ،قابليته يف التقليص من 

شجيعها  ا ل ٔما ال  ح ا ة القروية واجلبلية، وف ىل السيا شتغل  اليت 
زامن ي  خنراط يف هذه املهنة وا ة مع امل  ىل  ة السام بادرة امللك

مج دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة ر ٔينا اقرتاح  ،النطالق    ارت
دود جمال اشتغال  05.12تعديل القانون  لتكون و رتبط  خصوصا ف 

ني ن السياح لق فرص شغل يف صفوف مما  ،املرشد سميكن من 
اصة يف العامل القروي ل امل  ،الشباب  عية كام سميكن من  ج شالك 

ن السياح ة عريضة من املرشد هنوض  ،نيوالعملية لف هيك عن ا
  .السيا ببالد ٕالرشاد

ث  شارية مع خمتلف املهنيني، ح دد هذا املقرتح وفق مقاربة  ٔ لقد 
رة التعديالت ووضع العديد  اهتم، مما جعلنا نوسع دا اتصلوا بنا مبختلف ف

قات اليت فرض  ل من التدق ٔرض الواقع من ق ىل  ها تزنيل هذا القانون 
دود معل مرشد الفضاءات الطبيعية ومرشد املدن احلرضية  ق  تدق
ىل  ح الشارة وحمتواها مع التنصيص  ة، وكذا م واملدارات السياح

ن لطخو  ن املزيفني، وا ت الرضورية محلاية املهنة من املرشد مسعة  االعقو

هيا، و  ٔساءوا ٕا ٔن ظاهرة املهنة و د )les faux guides(ٔعتقد  ٔ ، تعد 
لهيا  ل القضاء  ٔ ٔ من  ٔن نتعب لينا  ٔساسية اليت جيب  العنارص ا

ٔن نعزز مضمون ىض نظر  ٔ  وحمارصهتا،  اق هذا املقرتح وجع مي
ات اليت فرضها تزنيل  نة  05.12قانون الخمتلف الفرا ظمي  املتعلق ب

ٔم ىل   ، ٔعضاء جملسنا املوقر، بعد املرشد السيا ٔن حيظى مبوافقة  ل 
ٕالجامع، وكون بذ قد عزز املبادرة  تصة مشكورة  لجنة ا مصادقة ا
لها إالجيايب والرسيع مع  رة تفا لسيدة الوز رن  لس، شا لم رشيعية  ال

ا الهادف ٕاىل   26و 25و 22و 11و 10و 7و 6و 4تعديل املواد مقرتح
ٔن 31و ٔمل  ىل  اوب مع املهنة ،  ىل الت كون هذا املقرتح قادرا 

ل لك إالشاكليات العالقة هبته املهنة   .واملهنيني يف هذا القطاع، و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ة  اللكمة ملقرر جلنة - ات إالنتاج لجنة حول لتقدمي القطا تقرر ا

  .عوزلتقرر ا .……مقرتح القانون 
سبني ( - ري املن لس  ٔعضاء ا ة و مو لمناقشة، فللفرق وا سبة  ل

ا يف  وبة قصد ٕادرا الت مك ٔو تقدمي املدا ل  احلرية يف التد
  ).، والقرار لمك السادة الرؤساءاحملرض

ٓن، ........  - ىل مواد مقرتحوا لتصويت  قل   .القانون ن

ٔوىل  :املادة ا
  ؛25= املوافقون

  ؛4 =املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

 :2املادة 
  ؛25= املوافقون

  ؛4= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  

لتصويتٔعرض  ه  رم   :مقرتح القانون 
  ؛25= املوافقون

  ؛4= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

شارنٕاذن،   133.13 القانون رمق يغري ىل مقرتح قانون وافق جملس املس
نة املرشد السيا 05.12  القانون رمق يقيض بتغيري ظمي    .املتعلق ب

  .شكرا لمك
  .ورفعت اجللسة

-------------------------------------------------------------------------  
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وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   :املدا

 يقيض بتغيري القانون رمق 133.13 القانون رمق يغري مقرتح قانون 
نة املرشد السيا 05.12 ظمي   .املتعلق ب

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   ٕاخواين املس
راسة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ىل مقرتح قانون يغري القانون رمق  يقيض بتغيري القانون  113.13والتصويت 
نة املرشد السيا 05.12رمق  ظمي    .املتعلق ب

 ، ٔدوار اليت يقوم هبا املرشد السيا ٔمهية ا ليمك، بداية،  وال ختفى 
زور بالدا ال يعرف  ي  ذ بيد الساحئ ا ٔ ي ي ه، فهو ا ري سفري لب فهو 

ش م ٔهلها، ساحئ قدم ليع اداهتا وطباع  ع شعب رمبا قرٔ لغهتا، ال يعرف 
ٔشياء دة  ا لكن ال يعرف عنه    .عنه ش

قة  ستدعي معرفة دق ي  ، فه ري سه نة املرشد السيا  ٕان 
داث التارخيية وحضورا ذهنيا دامئا، كام حيتاج املرشد السيا يف  ٔ
ملواقع  قة  لغات، وٕاىل ٕاملام مفصل بتارخي بالده ومعرفة دق نته ٕاىل ا

رية ومن ب  ٔ ابعة ا ليه م داث التارخيية اليت مرت هبا، و ٔ ناها ومعامرها وا
  .القراءة واملطالعة لتحيني معلوماته وجتديدها

ٔكرث  ٔن طالبنا يف  ٔصا واملعارصة  يف هذا إالطار، سبق لنا يف فريق ا
رشي  ٔهيل العنرص ال اسبة برضورة اختاذ التدابري الرضورية لت من م

اسام يف امال  ة  عتباره  هنوض به ملوا تطور القطاع السيا وا
الل توفري  ٔىت ذ ٕاال من  ت املنافسة احملتدمة ٕاقلمييا ودوليا، ولن يت حتد
ني لالستفادة من التكون والتكون  ن السياح لمرشد الرشوط املالمئة 
قة  ق ة والتواصلية، واملعرفة ا لغوية والثقاف االت ا املسمتر يف خمتلف ا

ة اخلاصة ٔ  ٔريولوج ة واحلضارية وا داث التارخيية واملعطيات اجلغراف
غي التعريف به  ي ي متزي بغناها التارخيي والثقايف واحلضاري ا ببالد اليت 
ابة ملتطلبات الساحئ وتوفري لك الرشوط الرضورية  ىل، است بطريقة م

ه   .لراح
س،   السيد الرئ

ل ٕاد ٔ اء هذا املقرتح من  ىل القانون املتعلق لقد  ال تعديالت 
ني  ن السياح لمرشد ، يف اجتاه ٕاعطاء الفرصة  نة املرشد السيا ظمي  ب
سبة حبمك ممارسة املهنة لسنوات،  الية مك نية  ىل كفاءة  ن يتوفرون  ا
، مما حيول  ٔو شهادة يف جمال إالرشاد السيا ىل دبلوم  لكهنم ال يتوفرون 

ىل  سبة دون حصوهلم  ل اصة  د املطلوب ملامرسة املهنة،  ع
لعامل القروي   .لمزاولني 

ىل مماريس املهنة،  ة  شلك عبئا ٕاضاف شتغال  ٔن حتديد جمال  كام 

ة مرشدي الفضاءات  ٔوف ة،  ة مرشدي املدن واملدارات السياح سواء ف
  .الطبيعية

بع من ا رخست ٕان تعاطينا إالجيايب مع هذا املقرتح قانون  ة اليت  ا لق
ملقابل فٕاننا نطالب احلكومة  اء هبا، لكن  ٔمهية التعديالت اليت  ينا ب
ة يف  ٔوضاع الصعبة اليت تعاين مهنا هذه الف ا ل لول  برضورة ٕاجياد 
ي يعرفه القطاع  ، والشلل شبه التام ا ورو احئة  ظل تداعيات 

ة، و  دم ٕادراج هذه الف ، مستغربني  ٔضعف يف السيا اليت تعترب ا
ن من  د لرضر، مضن املستف ٔكرث عرضة  ة وا سلس القمي السياح
ات  يق القطا ىل غرار  لعمل، وذ  التعويضات عن الفقدان املؤقت 

ورو   .اليت استفادت من الصندوق اخلاص جباحئة 
س،   السيد الرئ

لجنة، فٕاننا نص ل ا رب عنه دا ي  اما مع املوقف ا س وت ا
ىل هذا املقرتح قانون   .ٕالجياب 

س   .وشكرا السيد الرئ

II - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 
دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  سعدين 

يقيض بتغري القانون رمق  133.13قانون تغري القانون رمق  خبصوص مقرتح
نة املرشد السيا 05.12 ظمي    .املتعلق ب

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ول، من اهنيار  ، كام يف العديد من ا يعاين القطاع السيا يف بالد
الق  ة ٕا ىل املغرب، ن ن  دد السياح الوافد راجع  ث  م، ح شبه 

ب ت س ويل، خصوصا احلدود الربية والبحرية واجلوية،  وقف النقل ا
صاد الوطين يعرف  ق ز  ي يعترب من راك ه، هذا القطاع ا اجلوي م

ل دول العامل ت مالية مجة يف املغرب ويف    .صعو
لقطاع  بري يف لك اخلدمات املرتبطة  راجع  ٔدى ٕاىل  هذا الوضع 
سبوه  ي يعاين م ، ا ادق واملطامع وإالرشاد السيا السيا اكلف
دة  لو ستقاليل  راهات اليت ما ف الفريق  العديد من إالشاكالت وإال
لمرشد  ٔسايس  ور ا والتعادلية يطالب احلكومة حبل مشالكه؛ نظرا 
 ، ملوروث الثقايف واحلضاري والطبيعي لبالد السيا يف التعريف 

مثني املنتوج السيا الوطين   .وسامه يف 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

نة مرشد سيا  د مزاو  ىل اع لامدة (ٕان رشط احلصول   6طبقا 
ن ال ) 05.12من قانون  ني ا ن السياح برية من املرشد داد  ٔ ىل  ر  ٔ

ال  ربة وكفاءة  ىل  ال، رمغ توفرمه  ىل شهادة يف هذا ا ية يتوفرون 
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د ع ىل    .بفعل املامرسة لعدد من السنني، ما حيول دون حصوهلم 
ملسا  شتغل  ة مرشدي الفضاءات الطبيعية اليت  ، معا ٕاضافة 

ىل القدرة ...اجلبلية والقروية والصحراوية ، ويبقى اشتغالها مومسي، مما يؤر 
  .الرشائية لهذه الرشحية

ٔمهية التعديالت واملناق  ة يوم ونظرا  ات إالنتاج شات اليت عرفهتا القطا
ر  8االثنني  ٔمهيهتا بعد جتويدها 2021فربا ىل  ٔعضاؤها  ٔمجع  فٕان ، واليت 

دة والتعادلية يصوت بـ  لو ستقاليل  ىل مقرتح قانون رمق " نعم"الفريق 
نة املرشد  05.12يقيض بتغيري القانون رمق  133.13 ظمي  املتعلق ب

  .السيا

III - فريق العدا والتمنية:  
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد  مس فريق العدا والتمنية ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
لشغل  اقشة مقرتح قانون يغري القانون رمق الوطين  ملغرب، يف ٕاطار م

نة املرشد  05.12يقيض بتغيري القانون رمق  133.13 ظمي  املتعلق ب
نة  ،السيا ىل  ت امللقاة  ىل اعتبار الرها لغة  ٔمهية  يس  ك ي  ا

ٔمام عرشات املئات من  ، وملا سوف توفره من ٕاماكنية  إالرشاد السيا
ارج إالطار  الشباب ن اكنوا يعملون  ة، ا العامل بقطاع السيا

مة بفعل املامرسة يف هذا امليدان  القانوين، مما مكهنم من مرامكة جتربة 
بية يف هذا الباب ٔج ديدة وٕاتقاهنم لعدة لغات   .لسنوات 

لحكومة ف خيص مضامني مقرتح هذا القانون و  ل إالجيايب  لتفا ننوه 
ن عهنا تطبيق القانون رمق لتدارك النواق ٔ ظمي  05.12ص اليت  املتعلق ب

عتبارات مهنا ة من  ٔملته مجمو   :نة املرشد السيا اليت 
  م اة رضورة ٕادما ارج إالطار القانوين ومرا دد املامرسني  ساع  ا

ربهتم يف هذا الباب؛  لالستفادة من 
 ن يعملون يف القط ني ا ن السياح ري املهيلكٕادماج املرشد  .اع 

مثن مضامني مقرتح هذا  ٔن  سعنا يف فريق العدا والتمنية ٕاال  وال 
الل  ، من  نة إالرشاد السيا ىل تنظمي  ر ٕاجيابية  ٓ القانون ملا  من 

ىل القانون رمق  دد من التعديالت  نة  05.12ٕادراج  ظمي  املتعلق ب
ٔمهها   :املرشد السيا و

 ة ومرشدي  توسيع جمال مزاو مرشدي املدن واملدارات السياح
شمل مجموع الرتاب الوطين، لك حسب  الفضاءات الطبيعية ل

صاصه، وذ مضن احلدود املقررة بنص تنظميي؛  اخ
  لمرشد السيا شارة سلمي إالدارة  تعويض البطاقة املهنية ب

ٔثناء  ٕامسية، خشصية، مع ىل رضورة محلها  د والتنصيص  ع
ٔعوان احمللفون  مزاو ه ذ ا امه وإالدالء هبا مىت طلب م

تصة؛  املنتدبون بصفة قانونية من طرف إالدارة ا
  ٔو هنائية، ال ميكن ة  ٔن مقرر السحب بصفة مؤق ىل  التنصيص 

لك  سوبة ٕاليه  ٔفعال امل د  ع اختاذه ٕاال بعد ٕاشعار صاحب 
نه من ا ت التوصل، ومتك ىل امللف الوسائل اليت تث ٕالطالع 

سخ عبارة  ابية مع   ؛"ٔو مالحظاته الشفوية"وتقدمي مالحظاته الك

ىل  ا  ات فريق عتبار اقرتا ذ بعني  ٔ كام ندعو احلكومة ٕاىل ا
مت تزنيلها يف هذا الباب وفق ما ييل ة اليت س   :مستوى النصوص التطبيق

 ىل اختاذ ٕاجراءات حلل ٕاشاكلية ق مؤسسات ا لتكون العمل 
دمات  ادرات لتجويد  د م ال، واع ظومة التكون يف هذا ا وم

؛   إالرشاد السيا
  صاص مرشد الفضاءات الطبيعية ٕاىل ة اخ اة مطلب تغيري ف مرا

ة اليت سوف يمت حتديدها بنص  مرشد املدن واملدارات السياح
كون مرشوطا بعامل السن يف  ٔن  يه ملقاربة النوع و تنظميي، بت

لمرشد السيا ويف مخسة عرشة ) 20(ن عرش  سبة  ل سنة 
ة) 15( لمرشدة السياح سبة  ل   .سنة 

ىل مقرتح قانون يغري  ٕالجياب  ا  ٔساس، سيصوت فريق ىل هذا ا و
نة  05.12يقيض بتغيري القانون رمق  133.13القانون رمق  ظمي  املتعلق ب
  .املرشد السيا

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

IV - الفريق احلريك:  

  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔعرض  لسنا املوقر،  مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة نظر حول مقرتح قانون يغري القانون رمق  يض بتغيري يق 133.13و

نة املرشد السيا 05.12القانون رمق  ظمي    .املتعلق ب
ٔنوه بعمل  ٔن  ٔود  ة"يف البداية،  ات إالنتاج ة والقطا " جلنة الفال

شارن مع  لسادة املس ل إالجيايب  لتفا ٔيضا  شيد  ٔعضاهئا، كام  ولاكفة 
نة  ىل تنظمي  ٔن احلكومة قد معلت  اصة و إالرشاد هذا املقرتح الهام، 

ي مت تغيريه سنة  ، وا والقانون رمق  133.13لقانون رمق  2014السيا
ذ 2019سنة  93.18 ٔن العمل هبذا القانون والقانونني املعدلني  م ، ٕاال 

ة من إالشاكالت  ر مجمو ٔ ٓن،  دود ا جلريدة الرمسية ٕاىل  رخي رشه 
ة عريضة من  ىل معل ف رت سلبا  ٔ نيالعملية اليت  ن السياح   .املرشد

س احملرتم،   السيد الرئ
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ل مع هذا املقرتح، فٕان تعديل القانون رمق  رتبط  05.12يف ٕاطار التفا
لتكوي دود جمال اشتغـخصوصا  ني، حب ـال املرشدين و يث  ن السياح

اصة يف العامل القروي، كام  سميكن من فرص الشغل يف صفوف الشباب 
متك ٔيضـــس ل املشن  عية والعملية لفالكا من  ج   ة من ة عريض 

ٕالرشاد السيا ببالد هنوض  ٕالضافة ٕاىل ا ني،  ن السياح   .املرشد
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل هذا املقرتح قانون عتبارات، سنصوت ٕاجيا    .للك هذه 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


