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  احلادية وأ/ربعني اجللسةحمرض 

  .)م2016ٔ��ريل  26( هـ1437رجب  18الثال6ء : التارخي
  .ه احللوطي، اخلليفة الثاين EلرئDسالاملس�شار السCيد عبد االٕ : الرئاسة
عرشة دقOقة، ابتداء من الساSة السادسة واRقOقة الرابعة  ٔ�ربعة :التوقOت

  .وامخلسني مساء
يتعلق  40.13تصويت Sىل مرشوع قانون رمق Rراسة وال ا :Xدول أ/عامل

  .احملال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب ،مبدونة الطريان املدين

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

  :ه احللوطي، رئDس اجللسةالاملس�شار السCيد عبد االٕ 
 gرسول هللا iىل موالS سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم.  

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اrلس هذه اجللسة pEراسة والتصويت Sىل مرشوع قانون 
احملال Sىل جملس املس�شار�ن من  ،يتعلق مبدونة الطريان املدين 40.13رمق 

  .جملس النواب
  .اللكمة Eلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السCيد الوز�ر

جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل  السCيد محمد
  :واEلوDXس�Oك، امللكف �لنقل

  .شكرا السCيد الرئDس
  السCيد الرئDس،

  السادة املس�شار�ن، 

  :السCيد رئDس اجللسة
  .تفضل Eلمنصة السCيد الوز�ر

السCيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واEلوDXس�Oك، امللكف 
  :�لنقل
  .السCيد الرئDسشكرا 

 g �ٓ� ىلSىل ٔ�رشف املرسلني وS سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم
  .وحصبه وسمل �سل� كثريا ٕاىل يوم ا�Rن

  السCيد الرئDس،
  السادة والسCيدات املس�شار�ن احملرتمني،

كام تعلمون، النقل اجلوي والطريان املدين يف معومه هو من اrاالت 
 التمنية �ق�صادية و�ج�عية Eلبp، وال خيفى الرضورية والرئDسCية يف

 ..Sليمك Sىل ٔ�ن
  

  :السCيد رئDس اجللسة
  .انتظر السCيد الوز�ر، هللا خيلّيك، حلظة، تفضل السCيد الوز�ر

السCيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واEلوDXس�Oك، امللكف 
  :�لنقل

، �لفعل، تعطي لهذا اrال وال خيفى Sليمك Sىل ٔ�ن احلكومة املغربية.. 
من �ه�م ما سDسمح لنا من �الل التصويت Sىل هذا القانون ٔ�ن نعمل 
Sىل تطو�ر العديد من اrاالت، اEيل يه جماالت مرتبطة �لطريان املدين 
ؤ�يضا �لصناSة اجلوية ؤ�يضا �rاالت السCياحOة املرتبطة �لنقل اجلوي 

  . ات اجلويةؤ�يضا لك ما هو مرتبط �خلدم
تعلمون ٔ�يضا Sىل ٔ�ن املنافسة العاملية احلالية تضطر املغرب ٔ/ن �كون 
عندو Sديد من القوانني اEيل يه ٔ�يضا تنافسCية، وهاذ القوانني اEيل ¤�سمح 
لو Sىل ٔ�نه �لفعل ما »كوªش عندو اSرتاضات من طرف الرشاكء د¦لنا 

قOات دولية، سواء اكنت الرئDسني، و�اصة ا®�ن مت التوقOع معهم Sىل اتفا
 )Open Sky(ٔ�و االتفاق مع �حتاد أ/وريب د¦ل  1944اتفاقOة شCياكغو 

ٔ�و ٔ�يضا اRول العربية اEيل عندi معها رشااكت يف هذا  أ/جواء املف�و½ة،
اrال، واEيل عندها معها ٕاما اتفاقOات ثنائية ؤ�يضا اRول إالفريقOة وبعض 

  .عها اتفاقOات يف هذا اrالاRول أ/خرى، اEيل عندi م 
هاذ القانون القدمي ا®ي ªشCتغل Sليه واEيل اليوم تنطوروه، املرسوم 

تعديالت  6اكنت فOه العديد من إالجيابيات، وعرف حوايل  2.61.161
سCنة أ/�رية، لكن اتضح Sىل ٔ�نه اليوم مل يعد Ãسا�ر التطورات  �40الل 

  . املرتبط �rال اجلوي و�لطريان املدين
اليوم، احلكومة، كام تعلمون ٔ�يضا يف ٕاطار تطو�ر القطاع د¦ل الطريان، 

، ويه اسرتاتيجية لتطو�ر اrال اجلوي "ٔ�جواء"اعمتدت اسرتاتيجية 
مبختلف مكوiته، سواء اكنت املكون د¦ل السالمة، اEيل �لÇسCبة لنا 

  .السالمة اجلوية هو مكون رئDيس
اEيل هو مرتبط �لبÊDة ولك ما هو � املكون ا/ٓخر إالضايف اجلديد، 

Sالقة �لطريان املسCتدام، ولكن ٔ�يضا احملاور أ/خرى املرتبطة �لبOÇة 
التحتية الرئDسCية د¦ل املطارات، البناء د¦لها، إالصالح د¦لها، ؤ�يضا لك 

  .ما مرتبط مبكوiت EلمÌال الطريان املدين
لفعل، ترنكزو فهيا Sىل ، �2035د¦ل " ٔ�جواء"هاذ إالسرتاتيجية د¦ل 

ٔ�ننا Ñرفعو من مسCتوى أ/داء د¦ل املطارات املغربية ؤ�يضا الطريان املغريب، 
، ولكن ٔ�يضا نقل 2035مليون مسافر يف ٔ�فق  75رفعنا حتدي د¦ل بلوغ 

ٔ�لف طن �لÇسCبة ملا هو حشن جوي، ؤ�يضا حناول من  500ٔ�كرث من 
ا Ñكونو �لفعل الرشكة أ/وىل Sىل �الل اÖمتركز د¦ل اRار البيضاء Sىل ٔ�نن

صعيد الطريان ٔ�و الثانية Sىل الصعيد إالفريقي، ونعمل Sىل ٔ�ننا نطورو 
  .أ/داء فهاذ اrال

، �لفعل يف احملور الثامن هناك "ٔ�جواء"احملاور ال×نية السرتاتيجية 
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عنرص رئDيس ومركزي، اEيل هو مرتبط مبا هو �رشيع وما هو قوانني وتقوية 
  .نظور واملنظومة القانونية ومÚظومة احلاكمةامل 

ٕاذن يف ٕاطار هاذ احملور تيجي هاذ التعديل املقرتح Sىل هاذ املرشوع 
 - كام قلت  -واEيل �لفعل د¦ل مÛابة مدونة الطريان املدين،  40.13د¦ل 

تريكز هو مرشوع تنعتربوه احÚا شامل، �عتبارو ت�Dطرق مجليع إالجراءات 
�ٔ/من و�لسالمة واملال½ة اجلوية و�لبOÇة التحتية و�لبÊDة  اEيل يه مرتبطة

و�لك ما هو ٕازSاXات ؤ�يضا لك ما هو اتصاالت، وهو ٔ�يضا هيدف ٕاىل 
الرفع من قدرة السلطة احلكومOة امللكفة �لقطاع Sىل àام التخطيط وàام 

  .التقÚني وàام التصديق ؤ�يضا لك ما هو مرتبط مبراقâة �لزتامات
يف�ح اrال هاذ املرشوع Öمتكني السلطة احلكومOة امللكفة  ،ضاؤ�ي

�لقطاع من عقد رشااكت يف ٕاطار عقود ام�ياز بني اRوä والقطاع اخلاص 
سCتغاللها، ٕاذن اكنت فOه الؤ�يضا املك�ب الوطين، سواء لبناء املطارات ٔ�و 

  .العديد من إالجراءات اجلديدة
�لفعل اجلهود د¦ل مجيع ٔ�مثن من هاذ املنرب، السCيد الرئDس، 

 - ميكن نقول  - املس�شار�ن واملس�شارات، ا®�ن �لفعل اشCتغلوا بطريقة 
توافقOة بصيغة ٕاجيابية Xدا، احلكومة ½اولت ٔ�ن تقâل لك ما هو مقرتح من 

مقرتح د¦ل مجيع الهيئات احلارضة يف اrلس، احلكومة قâلت  �37الل 
ح تعديل، Sىل ٔ�ساس ٔ�ن مقرت  �37لضبط من ٔ�صل  29ٔ�و  29حوايل 

  .ال×نية أ/خرى مت حسهبا يف اEلجنة
و�لتايل حصل إالجامع Sىل النص ا®ي بني ٔ�يد�مك، وبه ٔ�شكر مجيع 
املس�شارات واملس�شار�ن Sىل تفاSلهم إالجيايب وSىل قâوهلم �ملسودة اليت 
قدمت ٕاÖهيم، من �الل ٕاد�ال مجموSة من التعديالت، ؤ�تصور ٔ�ن هاذ 

ٕان شاء هللا، ¤ادي �كون ٕاجيايب �لÇسCبة Eلطريان املدين معوما يف النص، 
iبالد.  

  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسةالسCيد رئDس 
 . شكرا السCيد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة اRا�لية وامجلاSات الرتابية والبOÇات أ/ساسCية، 
  .التقر�ر وزع

  :ٕاذن ٔ�ف�ح �ب املناقشة
  .Ãسمل، شكرا ..�سCتقاليل Eلو½دة والتعادلية الفريق -
  ؛فريق أ/صاä واملعارصة -
  ؛الحقا ..فريق العداä والتمنية -
  ؛الفريق احلريك -
  ؛فريق التجمع الوطين لôٔحرار -
  ؛فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، سمل -
  ؛الفريق �شرتايك -

  ؛سمل ..فريق �حتاد املغريب Eلشغل -
  ؛سDسمل ..RسCتوري اRميقراطي �ج�عيالفريق ا -
  ؛Ãسمل ..مجموSة الكونفدرالية اRميقراطية Eلشغل -
  . .كذ÷ مت �سلميه ..مجموSة العمل التقديم -

  .تفضل السCيد املس�شار احملرتم

  :املس�شار السCيد عبد اEلطيف ٔ�معو
  .شكرا السCيد الرئDس

  السCيد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  ار�ن،السCيدات والسادة املس�ش
  .قانوi مÛل هذا، امسح يل، السCيد الرئDس ال Ãسمل

ؤ��ريا متكن املغرب من ٔ�ن يتوفر Sىل مدونة النقل اجلوي املدين، هذا 
  .½دث ومعطى úبري يف حOاتنا اليوم

ٔ�ظن ٔ�ن الرشف �رجع ٕاىل احلكومة من مضن ما متكÚت �الل وال�هتا 
ذا املسCتوى، من سد النقص احلاصل يف هيلكة البالد، خصوصا Sىل ه

تذúروا معي Sدد من حوادث الطريان ½دثت �الل العقود املاضية، واكنوا 
فهيا مغاربة، ٔ��ن مصريمه؟ i�ٔ عشت ½االت اسCتعىص Sيل أ/مر ٔ�ن X�ٔد 

  .إالطار القانوين حلل معاجلة مشالكهم
Sىل ٔ�ن حيدث ٔ�ن ) Open Sky(املغرب الزتم يف اتفاقOة  2006مÚذ 

Çسجم مع الزتاماته اRولية، اكتفى املغرب �الل يضع �رشيعا م�اكمال، ي 
عقود بتوقOع االتفاقOات الثنائية و�نضامم لالتفاقOات اRولية يف جمال 

  .الطريان املدين، ولكÚه جعز عن وضع قوانÚDه اRا�لية
بد ٔ�ن تعزت برتساÑهتا اRا�لية قâل ٔ�ن فاRوä اليت حترتم نفسها ال

  .ومواثيق دولية�سCتمكلها مببادئ ٔ�و مضامني 
ٔ�غفلنا هذا املوضوع وحنن دوä سCياحOة، وحنن يف قطب احلركة 
العاملية، �عتبار املوقع اجلغرايف Eلبالد، يف تقاطبات كثرية Xدا Sىل Sدة 
مسCتو¦ت، يف اسCتقâاالت، يف التنقالت، وªسري gرشكة وطنية حمرتمة، 

  .رمغ مشالكها، ولكهنا مôٔت الفراغ
رو ب�ٔنه سدينا هاذ الفراغ مبدونة م�اكم� يف الشلك اليوم ميكن لنا نف�خ

ويف اجلوهر، ٔ�عطت أ/ولوية Eلقطبية الفعلية ٔ�و ما Ãسمى �سرتاتيجية 
  .الطريان Sىل املسCتوى اRويل

البد ٔ�ن هن احلكومة اليت هي�ٔت هذا املرشوع، وهن ٔ�نفسCنا 
ونقدم كربملانيني، ا®�ن اسCتطعنا من �الل ٔ�شغال جلاننا ٔ�ن نناقشه 

تعديالت، واRليل Sىل Xدية املس�äٔ ٔ�ن احلكومة قâلت Sدد úبري من هذه 
  .التعديالت ٕاغناء لهذه املدونة

فال Ãسعنا يف مجموعتنا ٕاال ٔ�ن ªسÌل هذا احلدث ؤ�ن ننضم  ،ف�÷
  .ٕاىل اكفة املس�شار�ن Eلتصويت Sليه
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  .وشكرا

  :السCيد رئDس اجللسة
 .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

 .Eلتصويت Sىل مواد املرشوع كام مت تعديلها يف اEلجنة ون�Çقل
  : املادة أ/وىل
  .ٕاجامع

  : املادة الثانية
  .ٔ�جامع

  : املادة الثالثة ٕاىل العارشة
  .ٕاجامع
  : 50ٕاىل املادة  11من املادة 
  .ٕاجامع
  : 99ٕاىل املادة  51من املادة 
  .ٕاجامع
  : 150ٕاىل  100من املادة 
  .ٕاجامع
  : 200املادة ٕاىل  151من املادة 
  .ٕاجامع
  : 250ٕاىل  200من املادة 
  .ٕاجامع

  : 300ٕاىل  251من 
  .ٕاجامع
  : 310ٕاىل  301من املادة 
  .ٕاجامع

  . ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Eلتصويت
  .ٕاجامع: املوافقون

يتعلق  40.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 
  .مبدونة الطريان املدين

  .را لمك مجيعاورفعت اجللسة، وشك

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

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة Eلرئاسة: امللحق
  .يتعلق مبدونة الطريان املدين 40.13مرشوع قانون رمق 

  :مدا�� الفريق �سCتقاليل Eلو½دة والتعادلية.1
  السCيد الرئDس احملرتم،

  السCيد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ملناقشة �ل �مس الفريق �سCتقاليل Eلو½دة والتعادلية Ãرسين ٔ�ن ٔ�تد
 .املتعلق مبدونة الطريان املدين 40.13مرشوع قانون رمق 

مما الشك فOه ٔ�ن املرشوع ٔ�حضى �ك�يس ٔ�مهية كربى يف الوقت 
احلارض، �لنظر ٕاىل حتوالت اليت عرفها �الل السCنوات أ/�رية سواء ف� 

  .ٔ�و تÇشCيط السCيا½ة gشقهيا اRا�يل واخلار�يتعلق �ملسافر�ن ٔ�و البضائع 
لقد حتول النقل اجلوي ٕاىل ركزية ٔ�ساس يف النظام �ق�صادي 
و�ج�عي ملا ي��Oه من ٕاماكنيات لالتصال املسCمتر بني النقاط ا�تلفة 
Eلعملية �ق�صادية وإالنتاجOة، ٔ�و لنقل أ/يدي العام� ٕاىل املواقع اليت 

ريًا يف العملية إالنتاجOة و�رسيع معليات تدفق السلع »كون فهيا ٔ�كرث ت�ٔث
  .واخلدمات ورؤوس أ/موال

ٕاال ٔ�ن هذه أ/مهية ال بد لها من ت�ٔطري قانوين يضبط العمل دا�ل هذا 
اrال وحيمك العالقات املتبادä فهيا، وÃسامه يف �ªسÌام مابني ال�رشيع 

  .افر�نالوطين واRويل، ويؤمن السالمة ويضمن حقوق املس
ويف هذا السCياق، فٕان ٕاقرار مرشوع القانون املتعلق مبدونة الطريان 

ٕاصال½ا Xذر¦ وSاما Eلنظام  -ال حماä  -سDشلك  40.13املدين رمق 
بتارخي  2.61.161القانوين املطبق Sىل الطريان املدين اخلاضع Eلمرسوم رمق 

ذ÷ النواقص اليت يوليوز gش�ٔن تنظمي املال½ة اجلوية املدنية، م�Ìاوزا ب 10
  .�شوب املرسوم �لرمغ من التعديالت املتعددة اليت حلق�ه

ٕاننا يف الفريق �سCتقاليل نتفق Sىل وجود Sدة عوامل دفعت ٕاىل 
تغيري املنظومة القانونية املؤطرة Eلطريان املدين، وذ÷ قصد مواúبة التطور 

ة هيلكة احلاصل Sىل املسCتوى التقين و�ق�صادي والتكÚولو� وٕاSاد
وتقÚني املطارات وضبط اسCتعامالهتا وتدقOق الزتامات خمتلف الفاSلني 

  .و�رتقاء �ملنظومة اجلوية
ٕان ٔ�مهية أ/هداف اليت رمسها املرشوع يه اليت تدفعنا يف الفريق 
�سCتقاليل ٕاىل التعاطي إالجيايب مع التعديالت املتضمنة يف املرشوع، ٔ/هنا 

ني مق�ضيات املواثيق اRولية وال�رشيع الوطين، جتعل مÚه قانوi يوازن ب
وذ÷ مبا يتوافق ومضمون اRسCتور يف ديباج�ه واليت تنص Sىل ٔ�ن 
االتفاقOات واملعاهدات اRولية Rهيا مسو Sىل ال�رشيع الوطين، وهذا ما 
حصل من �الل مرشوع املدونة ا®ي جعل من النصوص اليت تنظم 

والطريان املدين بصفة Sامة ختضع Eلمطابقة  املال½ة اجلوية وحركة الطا!رات
مع املامرسة االتفاقOة Eلمغرب مسCتحرضة ٔ�حاكم اتفاقOة شCياكغو ومونرت¦ل 

  ..وروما
  السCيد الرئDس،
  السCيد الوز�ر،

  السCيدات والسادة املس�شارون،
سواء ٕان هاجس معاجلة املشالك املطرو½ة Sىل مسCتوى العميل، 

ملنظم Eلمال½ة اجلوية املدنية ٔ�و املرتبطة ا 1962املرتبطة بتطبيق مرسوم 
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�لثغرات ٔ�و الفجوات اليت »رصدها تقار�ر املنظمة اRولية Eلطريان املدين يف 
ال�رشيع، �سCتلزم العمل لك العمل Sىل سن إالجراءات والتدابري الرشعية 

  :والتطبيقOة الكفO� بتخفOف أ/هداف التالية
ٔ/خطار اليت هتدد سالمة ª�ٔشطة ت�ٔمني السالمة اجلوية واحلد من ا -

  الطريان واملال½ة اجلوية؛
-  äوRرشوط الت�ليق فوق ٕاقلمي اg د املتعلقةSيادة(وضع القواCالس (

والهبوط Sىل مطاراهتا ٔ�و إالقالع مهنا ورشوط نقل املسافر�ن والبضائع 
  طبقا ملق�ضيات دقOقة »راعي مجيع اجلوانب؛

ة اجلاري هبا العمل، �اصة الصادرة ضامن التطابق مع أ/نظمة اRولي -
مهنا عن املنظمة اRولية Eلطريان املدين، وضامن تقارب �رشيعي مع دول 
�حتاد أ/ورويب ا®ي �رتبط معه املغرب �تفاقOة àمة وحيظى معه �لوضع 

  املتقدم؛
�شجيع �س�×رات يف القطاع مبا يواúب تطلعات خمتلف العاملني  -

ن املدين واملزاولني ٔ/ªشطة م�عددة سواء املرتبطة حبركة دا�ل قطاع الطريا
  .الطا!رات و�يق املهن املرتبطة هبا

  السCيد الرئDس،
  السCيد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
ٕاننا يف الفريق �سCتقاليل، وٕاذ Ñمثن Sاليا املضامني إالجيابية Eلمرشوع، 

ق ٕاÖهيا املرشوع، مهنا فٕاننا نؤكد Sىل ٔ�ن هناك مجموSة من إالشاكليات مل يطر 
Sيل اخلصوص تغيDب تضمني البعد اجلهوي يف املرشوع، حOث ندعو يف 
هذا الباب ٕاىل �لق رشااكت مع اجلهات وفك العزä عن بعض اجلهات 

  .و�شجيع الطريان اخلاص
هذه بعض املالحظات اليت ٔ�راد الفريق �سCتقاليل ٔ�ن Ãسامه هبا 

سCنصوت Sليه �ٕالجياب، اªسÌاما مع ملناقشة هذا املرشوع املهم، وا®ي 
  .موقفÚا املبديئ ا®ي يدمع لك القوانني القمينة �الرتقاء �لوطن

  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعايل و�راكته

  :مدا�� فريق أ/صاä واملعارصة.2
  السCيد الرئDس،
  السCيد الوز�ر، 

  ٔ�خوايت، ٕاخواين،
دين والطفرة النوعية اليت ال خيفى Sليمك ٔ�مهية وحOوية قطاع الطريان امل

عرفهتا صناSة الطريان، حOث ٔ�صبح املغرب قاSدة Xذابة لالس�×رات 
الكربى، اليت ٔ�جنزت مؤخرا يف هذا القطاع مما جعل بip تعد منوذXا Sىل 
صعيد ٕافريقOا والرشق أ/وسط، ن�ÌOة EلسCياسة اليت اتبعت والهادفة ٕاىل 

  .حتر�ر سوق الطريان
Oدد ٕاىل السامء كام سامهت اتفاقX لنيSة أ/جواء املف�و½ة يف وصول فا

املغربية، واكن من بDهنم Sىل اخلصوص رشاكت النقل اجلوي املنخفضة 
ومÚذ ذ÷ احلني، شاهدú iيف متت ٕاSادة توزيع حصص سوق . التلكفة

الوافدة والرشاكت ) اEلوúوست(النقل اجلوي بني الرشاكت املنخفضة التلكفة 
  . ªش,ت سابقاالتقليدية اليت �ٔ 

وبذ÷، ٔ�صبح من الرضوري سن �رشيع م�اكمل والقOام ٕ�صالح 
Xذري وSام Eلنظام القانوين املطبق Sىل الطريان املدين، مبا Ãسمح وميكن 
من �لق �ٓليات لتطو�ر مراقâة اجلودة يف جمال صناSة الطريان وخمتلف 

  .اخلدمات املرتبطة �لقطاع
ا®ي هيدف ٕاىل حتديد إالطار  ويف هذا إالطار، ي�ٔيت هذا املرشوع

القانوين املطبق Sىل الطا!رات واملطارات واملال½ة اجلوية وارتفاقات املال½ة 
اجلوية وحامية البÊDة يف جمال املال½ة اجلوية ومسCت-ديم املال½ة اجلوية 
والنقل اجلوي ؤ�من الطريان املدين ؤ�نظمة حتديد املسؤولية ومÚح 

Sىل معليات البحث التقين يف حوادث  التعويضات EلمسCتعملني، وكذا
  .وعوارض الطريان

املتعلق مبدونة الطريان املدين ٔ�ن  40.13مفن ش�ٔن مرشوع قانون رمق 
يدمج القواSد واملبادئ املنصوص Sلهيا يف املعاهدات واالتفاقOات اليت وقع 
Sلهيا املغرب، يف اªسÌام 0م مع نص اRسCتور املغريب، ا®ي نص يف 

مسو االتفاقOات واملعاهدات اRولية Sىل ال�رشيع الوطين، وهو  ديباج�ه Sىل
ما ٔ�كده مرشوع املدونة ا®ي جعل من النصوص اليت تنظم املال½ة اجلوية 
وحركة الطا!رات والطريان املدين، بصفة Sامة، ختضع Eلمطابقة مع املامرسة 

  .االتفاقOة Eلمغرب
  ،السCيد الرئDس

�اص من طرف املنظمة اRولية قد خضع املغرب لعدة معليات اف�ل
، E2015لطريان املدين، اكنت �ٓخرها، املهمة اليت ٔ�جنزت يف شهر شCتÇرب 

وSىل ٕا1ر هذه املهامت مت �سجيل Sدة نواقص، Xلها يتعلق �جلانب القانوين 
املنظم Eلطريان املدين �ملغرب، وا®ي ال Ãسا�ر املعايري اRولية، ®÷، 

المئة �رشيعاته يف هذا اrال، والتنصيص Sىل مÚحت à� ٕاضافOة Eلمغرب مل
الزتاماته مضن املعاهدات واالتفاقOات اRولية اليت وقع Sلهيا، مهنا معاهديت 
فرسوفOا ومونرت¦ل اليت تنص Sىل حقوق املسافر�ن والتعويضات املمنو½ة 
�ٕالضافة ٕاىل االتفاق أ/ورو م�وسطي املتعلق �خلدمات اجلوية، املوقع 

  .2006دجÚرب  12 بتارخي
ملهمة اف��اص Sام من  2016مايو  24كام سCيخضع املغرب جمددا يف 

طرف �رباء املنظمة اRولية Eلطريان املدين، ويه فرصة Eلت�ٔكد من تصحيح 
املغرب Eلنواقص اليت جسلت يف املهام السابقة، ويه نواقص �سÌل يف 

عرض صورة املغرب املوقع إاللكرتوين لت4 املنظمة وSدم �سCتÌابة لها سCي
Eلخطر يف جمال الطريان املدين، قد تذهب ٕاىل ٕادراج الناقالت الوطنية يف 

 .السÌل أ/سود Rول Sديدة ومÚعها من ولوج مطارات ت4 اRول
  السCيد الرئDس،
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مبثابة  40.13وخ�اما، نؤكد تصوي�Úا �ٕالجياب Sىل مرشوع قانون رمق 
S سامهÃ ىل ت�ٔمني السالمة اجلوية واحلد مدونة الطريان املدين، ون�ٔمل ٔ�ن

من أ/خطار اليت هتدد سالسة ª�ٔشطة الطريان واملال½ة اجلوية وانتظاàا 
وبلوغ مسCتو¦ت مقâوä لسالمة النقل اجلوي وٕاىل Xلب �س�×رات 
ومواúبة تطلعات خمتلف العاملني دا�ل قطاع الطريان املدين وضامن 

العمل، �اصة الصادرة مهنا عن  التطابق مع أ/نظمة اRولية اجلاري هبا
 .املنظمة اRولية Eلطريان املدين

  :الفريق احلريك �مس أ/¤لبية مدا��.3
 .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئDس احملرتم،

  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 ،  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ناقشة مرشوع قانون رمق Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ٕ�مس الفريق احلريك مل 
  .يتعلق مبدونة الطريان 40.13

ويف البداية، فٕاننا ننوه هبذا املرشوع ا®ي �ك�يس ٔ�مهية �لغة من 
حOث »كرÃس بالدi كقاSدة اق�صادية ولوجس�OكOة وحتقOق أ/هداف 
الطمو½ة لتمنية السCيا½ة 6ٔول منط لنقل السCياح، وكذا تعز�ز �ندماج 

Xديدة وحتسني احلرúية وتطو�ر صيانة وصناSة اجلهوي �ربط مÚاطق 
الطريان، هذا ٕاضافة ٕاىل تطو�ر التكو�ن يف املهن املرتبطة بقطاع الطريان 

  .املدين
ويف نفس السCياق، فٕاننا ªسÌل ٕ�جياب أ/هداف اليت يتو�اها هذا 
املرشوع، واملمتث� يف جتاوز الثغرات اليت يعرفها �رشيع الطريان املدين، 

هتا املنظمة اRولية Eلطريان املدين بعد معلية التدقOق اليت خضعت واليت ٔ�قر 
� بالدi وت�ٔمني مسCتوى Sال يف جمال السالمة اجلوية ؤ�من الطريان املدين 
وحامية حقوق املسافر�ن طبقا Eلمق�ضيات اRولية واع�د مق�ضيات �سمح 

»كرÃس مâدٔ� Eلقطاع اخلاص لالس�×ر يف متويل وبناء واسCتغالل املطارات و 
الرشاكة بني القطاع العام واخلاص يف هذا اrال، وكذا مواص� مسلسل 
حتر�ر النقل اجلوي وفق رشوط املنافسة العادä ومواúبة التطور التقين 
والتكÚولو� ا®ي Ãشهده جمال الطريان املدين وتطو�ر قطب منوذ� 

  .شامل Eلتكو�ن يف املهن املتعلقة هبذا امليدان
  السCيد الرئDس،

ٕاننا يف فرق أ/¤لبية ªسÌل ٕ¦جياب كذ÷ مسCتÌدات هذا املرشوع 
من حOث ما يقرت½ه من تقÚني شامل rال الطريان املدين، مبا يف ذ÷ 
اجلوانب املتعلقة �ٔ/من والسالمة وحامية البÊDة واحلد من جضيج الطا!رات 

EلقOام مبهام التخطيط  وتقوية دور السلطة احلكومOة امللكفة �لطريان املدين
والتقÚني والتصديق و»كرÃس مâدٔ� حامية حقوق املسافر�ن وٕاصالح نظام 

  .العقو�ت وا�الفات

  السCيد الرئDس،
انطالقا من ٔ�مهية هذا املرشوع، ال من حOث مر»كزاته ومسCتÌداته 

  .وال من حOث ٔ�هدافه املذúورة S�ٔاله فٕاننا نصوت Sليه �ٕالجياب
  .وشكرا

  :� حÚيين �مس فريق التجمع الوطين لôٔحراراس�شار محمد مدا�� امل .4
 السCيد الرئDس احملرتم،

  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق التجمع الوطين لôٔحرار م�د�ال 
طريان املدين، وا®ي مبثابة مدونة ال 40.13ملناقشة مرشوع قانون رمق 

صادقت Sليه جلنة اRا�لية وامجلاSات الرتابية والبOÇات أ/ساسCية مبÌلسCنا 
املوقر بعد ٕا½الته Sلهيا من طرف جملس النواب، بعد ٕاد�ال Xل 
التعديالت املقدمة من طرف الفرق واrموSات املمث� مبÌلسCنا املوقر، 

معها احلكومة gشلك  وSىل رٔ�سها تعديالت فرق أ/¤لبية اليت تفاSلت
اجيايب، وقâلهتا يف خشص السCيد وز�ر التجهزي والنقل واEلوDXس�Oك، ا®ي 

  .جندد � الشكر من هذا املنرب Sىل التÌاوب البناء
 السCيد الرئDس احملرتم،

  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
�ارطة طريق àمة يف جمال الطريان ٕان هذا املرشوع القانون يعترب 

املدين، وٕاذا كنا دا�ل الفريق ªسÌل ت�ٔخر ٕاخراXه ٕاىل ½زي الوجود، حOث 
اكن من املفروض ٕاSادة تقدميه Eلربملان �الل السCنوات أ/وىل من معر هذه 

تضمنت مراجعة  (Open Sky)الوالية، Sلام ٔ�ن اتفاقOة أ/جواء املف�و½ة 
ان املدين املغريب، ومت يف هذا إالطار ٕاSداد مرشوع الرتسانة القانونية Eلطري 

القانون املتعلق هبا gرشاكة مع اEلجنة أ/وروبية، بعد ٔ�ن رشعت اEلجنة 
الربملانية ا�تصة يف الوالية السابقة يف مÚاقشة مق�ضياته ومت حسبه بعد 

و ذ÷ من X�ٔل مالءم�ه مع مق�ضيات اRسCتور .تنصDب هذه احلكومة
  .اجلديد
 د الرئDس احملرتم،السCي

  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني

ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لôٔحرار Sىل يقني 0م ٔ�ن هذا املرشوع 
 Xل القانون سCيحقق أ/هداف اليت ٔ�دت ٕاىل تزني9، ولعل ٔ��رزها جتاوز

 اRولية املنظمة ٔ�قرهتا واليت ،املدين الطريان اليت يعرفها �رشيع الثغرات
 ٔ�مهها »متثل املغرب، واليت لها خضع ا®ي التدقOق معلية Eلطريان املدين بعد

 مق�ضيات مالحق مع ومÇسجمة م�اكم� �رشيعية مÚظومة وجود يف Sدم
 يف املدين سلطة الطريان دور ٕا�راز املدين ورضورة Eلطريان اRولية املنظمة
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 سCياسة اع�د املدين، مع غياب التنصيص Sىل انالطري  ؤ�من سالمة مراقâة
äوRسالمة املتعلقة اg ىل �حملافظة املدين واملتعلقة الطريانS ة وقصورÊDالب 
 صالحOاهتم و½دود املدين Eلطريان العامة التابعني لٕالدارة املف�شني نظام

الطا!رات  جتهزيات لك ٕاىل Eلمف�شني �لولوج يفOد السامح ما وغياب
 ش�ٔن يف التقين التحقOق هيئة لفائدة صالحOات وجود تنصيص Sىل وغياب

Eلم-الفات  اRقOق الوصف غياب املدين، وكذا حوادث وعوارض الطريان
 الت�ٔدي;Oة وطريقة والعقو�ت اجلنائية العقو�ت ما بني واÖمتيزي والعقو�ت

 نظام وجود الغرامات، مع رضورة بت>âيت امللكفة والسلطة كتابة احملارض
اRويل  ال�رشيع مع الوطين ملطابق�ه Eل�رشيع واملسCمتر املنتظم �لتعديل Ãسمح
 وحامية املدين الطريان ؤ�من السالمة اجلوية جمال يف Sال مسCتوى وت�ٔمني
 Eلقطاع �سمح مق�ضيات طبقا Eلمق�ضيات اRولية واع�د املسافر�ن، حقوق

و»كرÃس مâدٔ�  املطارات واسCتغالل وبناء متويل يف اخلاص لالس�×ر
 مواص� مسلسل اrال، مع هذا واخلاص يف العام القطاع بني الرشاكة

 العادä، �ٕالضافة ٕاىل مواúبة املنافسة رشوط وفق اجلوي النقل حتر�ر
 قطب وتطو�ر الطريان املدين جمال Ãشهده ا®ي والتكÚولو� التقين التطور

  .الهبذا اr املتعلقة املهن Eلتكو�ن يف منوذ� شامل
 السCيد الرئDس احملرتم،

  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ٕاننا ندعو الوزارة الوصية Sىل القطاع لبذل جمهودات ٕاضافOة ٕالجياد ½ل 
ٕالشاكلية ربط املطارات الوطنية اRولية �اكفة وسائل النقل امجلاعية 

Ú<تCاسâهيا، فÖىل حمطة ل�سهيل الولوج ٕاS اء مطار محمد اخلامس ا®ي يتوفر
سككOة Eلقطار، فٕان �يق املطارات املغربية اRولية أ/خرى تعاين من انعدام 

  .وسائل النقل امجلاعية
ومن مÚطلق ان�ئنا لôٔ¤لبية احلكومOة، وحOث ٕان هذا املرشوع القانون 

 اق�صادية ولوجس�OكOة وحتقOق كقاSدة املغرب سDسامه يف »كرÃس
 السCياح، مع تعز�ز لنقل 6ٔول منط السCيا½ة لتمنية الطمو½ة أ/هداف
 صيانة احلرúية، وتطو�ر Xديدة وحتسني مÚاطق �ربط اجلهوي �ندماج
 الطريان بقطاع املرتبطة املهن يف الطريان، وكذا تطو�ر التكو�ن وصناSة

  .املدين، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لôٔحرار سCنصوت Sليه �ٕالجياب
  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مدا��.5
  السCيد رئDس جملس املس�شار�ن احملرتم،

    السCيدات والسادة الوزراء
    السCيد الوز�ر احملرتم،

    السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ملقاوالت املغرب  Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق �حتاد العام

املتعلق مبدونة الطريان املدين،  40.13مبناسCبة مÚاقشة مرشوع القانون 
وحنن ٕاذ Ñمثن مضامني هذا املرشوع، ªشكر احلكومة يف خشص السCيد 
وز�ر التجهزي والنقل واEلوDXس�Oك Sىل حسن جتاوبه مع التعديالت اليت 

ت من ٔ�صل �سع تعديال 8تقدم هبا فريقÚا Sىل هذا املرشوع، حOث قâلت 
  .تعديالت

  ،السCيد الوز�ر
املتعلق مبدونة الطريان املدين،  40.13ٕاننا وحنن نناقش مرشوع القانون 

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هذا القطاع اكن حباXة �لفعل ٕاىل مدونة م�طورة، 
�سا�ر التحوالت واملسCتÌدات امل�سارSة يف جمال الطريان املدين، �عتبار 

مئ أ/ساسCية احملورية لتمنية Sدد من القطاSات املهيلكة هذا القطاع من اSRا
لالق�صاد الوطين، اكلسCيا½ة والتبادل التÌاري والصناSة، ذ÷ ٔ�ن 

 10(�رشيعاتنا املعمول هبا يف هذا اrال تعود ٕاىل سCتÚDيات القرن املايض 
، ؤ�صبحت Xل مق�ضياهتا م�Ìاوزة، وال ت�Úامغ مع �رشيعات )1962يوليو 

وروبية واتفاقOاتنا املربمة مع �حتاد أ/ورويب �اصة اتفاقOة أ/جواء اRول ا/ٔ 
املف�و½ة، اليت نصت Sىل رضورة مراجعة الرتسانة القانونية Eلطريان املدين 
�ملغرب، كام ٔ�ن هذه ال�رشيعات املتقادمة اكنت حباXة ٕاىل التالؤم مع 

  .رشيعيتوصيات املنظمة العاملية Eلطريان املدين يف اrال ال� 
هذه احلاXة املل�ة لت�ديث �رشيعاتنا يف هذا اrال يه ما دفعنا ٕاىل 

املعروض Sلينا اليوم، وا®ي تقدمÚا يف  40.13التفاSل مع مرشوع القانون 
  : ش�ٔنه مبقرت½ات تعديالت جوهرية هتم Sىل اخلصوص

  نظام إالذن ٕ�½داث املطار ٔ�و توسCيعه ٔ�و تغيريه؛ -
ري املطار ٔ�و ٕا½دى مÇش�ٓته، ومدة هذا نظام �م�ياز يف تدب -

�م�ياز، مع معاجلة املواد املوالية املتعلقة بنظايم إالذن و�م�ياز املدرXة 
 من القسم الثاين من مرشوع القانون؛ 4و 3و 2مضن أ/بواب 

ٕادماج اخلدمات اجلوية والطريان الر¦يض مضن اrاالت اليت يؤطرها  -
أ/وىل تتعلق ب�Úظمي ومÚح اسCتغالل اخلطوط  هذا القانون وٕاضافة مادتني،

اجلوية Eلرشاكت املغربية اخلاضعة Eلقانون العام ٔ�و اخلاص، والثانية تتعلق 
ب�Xٓال ٕاصدار النصوص التنظميية اخلاصة بتطبيق هذا القانون، ٕاضافة ٕاىل 

  .مقرت½ات تعديالت ٔ�خرى هتم العديد من املواد
اRا�لية واجلهات وامجلاSات وقد مت قâول معظم مقرت½اتنا يف جلنة 

  .الرتابية والبOÇات أ/ساسCية
ٕاننا ٕاذ Ñمثن ٕاSداد هذا القانون وتقدميه Eلمناقشة والتصديق Sليه، 
واعتبارا للك احلي>Oات املذúورة اليت �سCتوجب ٕاقراره، فٕاننا يف فريق 

  .�حتاد العام ملقاوالت املغرب سCنصوت �ٕالجياب لفائدته
  .وشكرا

  :فريق �شرتايكمدا�� ال. 6
  السCيد الرئDس احملرتم،
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  السCيدات والسادة الوزراء،
  ،السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

Ãسعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفريق �شرتايك مبÌلس املس�شار�ن يف 
يتعلق مبدونة الطريان املدين، بعدما  40.13مÚاقشة مرشوع قانون رمق 

  .صادق Sلهيا جملس النواب
  ئDس،السCيد الر 

نظرا ٔ/مهية النقل اجلوي يف الوقت الراهن، �عتباره ركزية ٔ�ساسCية يف 
التمنية �ق�صادية و�ج�عية Sىل مسCتوى البp، ولكونه وسCي� فعاä يف 
الربط بني خمتلف النقط اليت تتدا�ل يف العملية �ق�صادية، ولكونه كذ÷ 

ٕالقلميي والقاري يعترب حمرك ٔ�سايس يف �لق �ندماج Sىل املسCتوى ا
واRويل �عتباره الشCبكة الوحOدة الرسيعة Sىل املسCتوى العاملي، ٕاضافة ٕاىل 
التقدم ا®ي عرفه Sىل املسCتوى التقين والتكÚولو� ٔ�صبحت الرضورة 
مل�ة ٕاىل تعديل النظام القانوين املطبق ½اليا Sىل الطريان املدين، ا®ي 

اقOات اRولية اليت وقعها املغرب ٔ�صبح م�Ìاوزا، اسCتÌابة Eلمعاهدات واالتف
اليت هتم جمال النقل اجلوي، حOث هيدف هذا القانون ٕاىل حتديد إالطار 
القانوين املطبق Sىل الطا!رات واملطارات واملال½ة اجلوية وارتفاقاهتا وحامية 
البÊDة يف جمالها ومسCت-دمهيا والنقل اجلوي ؤ�من الطريان املدين ؤ�نظمة 

و»رتDب اجلزاءات ومÚح التعويض EلمسCتعملني وكذا حتديد املسؤوليات 
معليات البحث التقين يف حوادث وعوارض الطريان، واrاالت املرتبطة 

  .به، حسب مÚطوق املادة أ/وىل من هذا القانون
ولهذا اعتربi ٔ�ن هذا النص ب�ٔقسامه أ/ربعة عرش Ãشلك ٕاصال½ا 

  :شامال لهذا القطاع احليوي ا®ي �ريم ٕاىل

 ز الفراغ القانوين ا®ي يعرفه �رشيع الطريان املدين؛جتاو   -

ت�ٔمني السالمة اجلوية ؤ�من الطريان املدين وحامية حقوق  -
 املسافر�ن؛

�لق فرص �س�×ر يف جمال الصناSات املرتبطة �لطريان املدين  -
ٔ�مام القطاع اخلاص، مع احلفاظ Sىل مâدٔ� الرشاكة بني القطاSني العام 

 س�×ر يف معلية بناء واسCتغالل املطارات؛واخلاص، وكذ÷ �

�سCمترار يف حتر�ر النقل اجلوي يف ٕاطار املنافسة، من �الل  -
تنويع عروض وحرúية النقل اجلوي Sىل املسCتويني اRويل واRا�يل لتعز�ز 

 �ندماج اجلهوي هذا Sىل املسCتوى اRا�يل طبعا؛

ودة اخلدمات الرفع من الطاقة �س�Oعابية Eلمطارات وحتسني ج -
 من �الل ٕاSادة هيلكة املطارات وضبط اسCتعامالهتا؛

 تدقOق الزتامات خمتلف الفاSلني يف جمال النقل اجلوي؛ -

تطو�ر التكو�ن يف املهن املتعلقة �rال اجلوي ملواúبة التطور  -
التقين والتكÚولو� ا®ي Ãشهده قطاع الطريان املدين �سCمترار Sىل 

 . املسCتوى العاملي

  ،د الرئDسالسCي
ٕاضافة ٕاىل لك ما سCبق، ال ننكر اrهودات املبذوä من X�ٔل تطو�ر 
البOÇات التحتية Eلمطارات وت�ٔهل العنرص ال;رشي وعرصنة الوسائل 
اEلوجس�OكOة ملواúبة التطورات الرسيعة اليت يعرفها هذا اrال، كام سCبق 

النقل ا®úر، ٕاال ٔ�ن ذ÷ الزال مل �رق ٕاىل مسCتوى تطلعات مسCتعميل 
اجلوي، �اصة اRا�يل ا®ي جيب ٔ��ذه بعني �عتبار �كونه رافعة Eلتمنية 
اجلهوية، و�لتايل رضورة تعز�ز اخلطوط اجلوية اRا�لية Eلربط بني خمتلف 
Aات اململكة �شجيعا EلسCيا½ة من Aة و تقريب مÚاطق اململكة من 

ني وكذ÷ نقل بعضها البعض لفك العزä عهنا و�سهيل معلية تنقل املواطن
البضائع Sرب الرتاب الوطين، �اصة املناطق البعيدة، مع خفض ٔ�سعار 
»لكفة الر½االت، كام ªشدد Sىل رضورة ربط املطارات بوسائل النقل 
ل�سهيل معلية الوصول واخلروج مهنا Sىل غرار مطار محمد اخلامس، ا®ي 

شالك، يتوفر Sىل خط السكك احلديدية، وا®ي يعرف هو ا/ٓخر بعض امل 
�اصة الت�ٔخر يف مواعيد القطارات مما يؤدي ٕاىل ضياع الر½االت دون 

  .تعويض املسافر�ن
  السCيد الرئDس،

نؤكد Sىل رضورة ف�ح مطارات Xديدة وجتويد اخلدمات املقدمة يف لك 
املطارات، عن طريق جتديدها وجتهزيها بوسائل »كÚولوجOة م�طورة 6ٔنظمة 

Rواعي ٔ�مÚية، وتوسع مجموSة من املطارات املعلومOات واكمريات املراقâة 
  ....مكطار الناظور، مطار تطوان، مطار وXدة

كام نؤكد Sىل رضورة تدقOق الزتامات ومسؤوليات لك الفاSلني 
املسامهني يف تدبري املطارات يف ٕاطار نظام �م�ياز جتنبا Eلفوىض اليت قد 

ملسCتعميل ت�Çج عن ذ÷، مما سÚDعكس سلبا Sىل اخلدمات املقدمة 
  .املطارات مسافر�ن اكنوا ٔ�و رشاكت النقل اجلوي

نؤكد كذ÷ Sىل رضورة ٕاصدار النصوص التنظميية واملراسCمي التطبيقOة 
لتفعيل مضامني مواد هذا املرشوع يف ٔ�قرب ا/Xٓال حىت ال يظل قانون 

  .بدون تطبيق
  السCيد الرئDس،

ريان املدين، يتعلق مبدونة الط 40.13جتاو� مع ٔ�هداف مرشوع قانون 
واسCتحساE iلمسCتÌدات اليت ٔ�ىت هبا، �اصة ف� يتعلق بت�ٔمني السالمة 
اجلوية ؤ�من املطارات والطريان املدين وحامية حقوق املسافر�ن وحامية 

  .البÊDة، نصوت Sىل هذا املرشوع
  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فريق �حتاد املغريب Eلشغل.7
  الرئDس احملرتم، السCيد

  السCيد الوز�ر احملرتم،
 السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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  السCيد الرئDس،
Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق �حتاد املغريب Eلشغل مبÌلس 

اخلاص مبدونة  40.13املس�شار�ن، مبناسCبة مÚاقشة مرشوع القانون رمق 
ن تقدمي الشكر اجلزيل EلسCيد الطريان املدين، كام ال تفوتين الفرصة دو 

الوز�ر احملرتم Sىل العرض القمي ا®ي مت تقدميه ٔ�مام ٔ�نظار جلنة اRا�لية 
  .وامجلاSات الرتابية والبOÇات أ/ساسCية

  ،السCيد الرئDس
ٕان النقل اجلوي ٔ�صبح يف الوقت احلارض لDس فقط واسطة النقل بني 

pان وٕامنا ٔ�يضًا بني املدن يف البpالوا½دالقارات والب  .  
ولٕالشارة فٕان ٔ�مهية النقل �لطا!رة ال تقف عند نقل أ/فراد فقط بل 
نقل البضائع، وهذا ما جيعل مÚه ٕا½دى الراك!ز أ/ساسCية يف النظام 
�ق�صادي و�ج�عي Sىل مسCتوى البp، و�عتباره كذ÷ الوسCي� 

ية �ق�صادية الفاS� يف حتقOق االتصال املسCمتر بني النقاط ا�تلفة Eلعمل 
وإالنتاجOة واملمتث� مبواAة التوسع أ/فقي Eلمدن وتقليص املسافات بني 

 . املنتج واملسCهت4، مبا ميث9 من اخ�صار لعامل الزمن
ويف نفس السCياق، ي�ٔيت مرشوع القانون املتعلق مبدونة الطريان املدين 

نظام القانوين ا®ي نعتربه نصا م�اكمال وٕاصال½ا Xذر¦ وSاما Eل  40.13رمق 
 10بتارخي  2.61.161املطبق Sىل الطريان املدين، املمتثل يف املرسوم رمق 

يوليوز gش�ٔن تنظمي املال½ة اجلوية املدنية، م�Ìاوزا بذ÷ النواقص اليت 
   .�شوب املرسوم �لرمغ من التعديالت املتعددة اليت حلق�ه

 السCيد الرئDس،
شارة ٕاىل رضورة مواúبة وEلوصول ٕاىل أ/هداف املÇشودة جتدر االٕ 

التطور احلاصل Sىل املسCتوى التقين و�ق�صادي والتكÚولو� وٕاSادة 
هيلكة وتقÚني املطارات وضبط اسCتعامالهتا، وتدقOق الزتامات خمتلف 

  .الفاSلني، و�رتقاء �ملنظومة اجلوية
�ه اليت يه جزء ال وXد�ر �®úر ٔ�ن نص اRسCتور املغريب يف ديباج 

ٔ�ن االتفاقOات واملعاهدات اRولية Rهيا مسو Sىل ال�رشيع  Sىل يتجزٔ� مÚه
الوطين، و�لتايل ف�ٔحاكàا يتعني ٔ�ن تربز يف القوانني اRا�لية، وهذا ما 

ا®ي جعل من النصوص اليت تنظم  حصل من �الل مرشوع املدونة
املال½ة اجلوية وحركة الطا!رات والطريان املدين، بصفة Sامة، ختضع 

مع املامرسة االتفاقOة Eلمغرب مسCتحرضة ٔ�حاكم اتفاقOة شCياكغو  Eلمطابقة
  .ومونرت¦ل وروما

ؤ�مهية املرشوع تâÇع من »كرÃسه جلودة العمل إالداري و�سCيري مرفق 
الطريان املدين، ا®ي ين;ين Sىل ت�âع قانوين مسCمتر لكون هذا العمل 

ٔ�وهلام ÃشCتغل Sىل واAتني àمتني وحساسCتني يف نفس الوقت، تق�يض 
املوازنة بني ال�رشيع اRويل والوطين، وا®ي ÃسCتلزم معلية مراجعة وتعديل 
م�واصلني، وÑ6هيا ½9 لعدة مشالك طرحت Sىل مسCتوى الواقع سواء 

املنظم Eلمال½ة اجلوية املدنية ٔ�و املرتبطة  1962املرتبطة بتطبيق مرسوم 

ة Eلطريان املدين يف �لثغرات ٔ�و الفجوات اليت »رصدها Sني املنظمة اRولي
ال�رشيع الوطين �لنظر ٕاىل النصوص الصادرة عهنا وذات الص� مبÌال 

   .ختصصها
ومل يغفل املرشوع كذ÷ التعويض املمنوح Eلمسافر�ن ومساSدهتم يف 
½اä رفض الرúوب ٔ�و ٕالغاء الر½� ٔ�و ت�ٔ�ري àم فهيا كتكرÃس حلقوق 

   .املسافر�ن املتعارف Sلهيا دوليا
 ،لرئDسالسCيد ا

مبثابة مدونة  40.13نود ٔ�ن ªشري يف اÖهناية ٕاىل ٔ�ن مرشوع القانون رمق 
  :Eلطريان املدين يعترب تنظ� àام ورضور¦ لهذه أ/سCباب

 ت�ٔمني السالمة اجلوية؛ -

-  äوRرشوط الت�ليق فوق ٕاقلمي اg د املتعلقةSوضع القوا
نقل والهبوط Sىل مطاراهتا ٔ�و إالقالع مهنا ورشوط ) السCيادة(

 املسافر�ن والبضائع، طبقا ملق�ضيات دقOقة »راعي مجيع اجلوانب؛

 سن نظام م�اكمل متكن من القOام ب�ٔعامل املراقâة اجلوية؛ -

ضامن التطابق مع أ/نظمة اRولية اجلاري هبا العمل، �اصة  -
الصادرة مهنا عن املنظمة اRولية Eلطريان املدين، وضامن تقارب �رشيعي 

ٔ/ورويب ا®ي �رتبط معه املغرب �تفاقOة الوضع مع دول �حتاد ا
 املتقدم؛

Xلب �س�×رات Sرب قانون يواúب تطلعات خمتلف العاملني  -
دا�ل قطاع الطريان املدين املزاولني ٔ/ªشطة م�عددة، سواء املرتبطة 

 .حبركة الطا!رات و�يق املهن املرتبطة هبا
ننوه ٕ�جيابيات مرشوع ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب Eلشغل وSليه، ف
اخلاص مبدونة الطريان املدين، وªشCيد �لتÌاوب إالجيايب  40.13القانون رمق 

مع التعديالت اليت اقرتGا فريقÚا واليت تصب لكها يف جتويد النص لغو¦ 
  .وقانونيا، و®÷ نصوت �ٕالجياب Sىل نص املرشوع

  :مدا�� مجموSة الكونفدرالية اRميقراطية Eلشغل.8
  سCيد الرئDس احملرتم،ال 

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

Ãرشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة �مس مجموSة الكونفدرالية اRميقراطية Eلشغل 
املتعلق مبدونة الطريان املدين،  40.13مبناسCبة عرض مرشوع القانون ر مق 

  .�جللسة العامة ال�رشيعية
نظر pEور احليوي و�سرتاتيجي ا®ي يلعبه قطاع الطريان املدين �ل 

يف التمنية �ق�صادية و�ج�عية Eلمملكة، فٕان ت�ٔطريه القانوين من �الل 
ٕاخراج هذا املرشوع وا®ي يâÇغي ٔ�ن يف�ح اrال ٔ�مام ت�ٔهيل هذا القطاع 

القارة  ليقدم �دمة معومOة ذات جودة Sالية و ب�ٔمثنة مÚاسCبة، �اصة يف
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  .إالفريقOة اليت متثل جماال خصبا وسوقا واSدة
كام نثري �ن�âاه ٕاىل رضورة ا½رتام معايري السالمة البي,Oة املعمتدة يف 
هذا اrال، �اصة ؤ�ن السالمة البي,Oة ٔ�صبحت رهاú iونيا حيظى ب�ٔولوية 

  .úبرية يف وضع Xل السCياسات �ق�صادية Sرب العامل
 22قOة �رÃس، وحنن مقâلون Sىل اح�ضان اRورة وقد وقعنا Sىل اتفا

  .COP 22ملؤمتر أ/طراف حول التغريات املناخOة 
Oلخواص، حE بري تفويت هذا القطاع احليويú ل حبذرÌسª كامJ ث ميثل  

  .جماال سCياد¦ ؤ�مÚيا، �اصة والعامل يعاين من تنايم ظاهرة إالرهاب
أ/جنع ملق�ضيات هذه ومن Aة ٔ�خرى يبقى الت�دي ا/ٔكرب هو التفعيل 

املدونة، وذ÷ من �الل السهر Sىل ضامن توفري اخلدمة العمومOة �لشلك 
املطلوب وحامية حقوق الشغي� وبذل اrهودات من X�ٔل الرفع من 
القدرات التدبريية Eلموارد ال;رشية، من �الل ف�ح اrال ٔ�مام التكو�ن 

  .رشاكت الطريان والتكو�ن املسCمتر، �اصة يف جمال ٕا�رام عقود مع
  .وشكرا


