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سياُق اإلحالة

أحــاَل رئيــُس مجلــس المستشــارين، بتاريــخ 14 أبريــل 2015، علــى المجلــِس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــّي، مــن أجــل 
إبـْـداء الــرأي، مشــروَع القانــوِن رقــم 14-80 المتعلــق بمؤّسســات اإليــواء الّســياحي وأشــكال اإليــواء األخــرى. 

مــا مــن الّناحيــة القانونيــة. وبالتالــي، فــإّن افتتــاَح  ويُعتبــُر اإليــواء الســياحّي فــي المغــرب، إلــى حــدوِد اليــْوم، نشــاطاً منظَّ
واْشــتغاَل وتْصنيــف مؤسســة مــا لإليــواء الّســياحي يجــُب أْن تْحتــرَم عــدداً مــَن الّشــروط واإلْجــراءات، التــي ينــّص عليهــا، 

علــى وْجــه الخصــوص، القانــون رقــم 00-61 بمثابــة الّنظــام األساســّي للمؤّسســات الســياحية.

غيـْـَر أّنــه بــاَت مــَن الضــرورّي إعــادة الّنظــِر فــي ِنطــاِق التْصنيــف الجــاري بــه العمــل، فــي ســياٍق يعــرُف تطــّوراً كبيــًراً علــى 
مْســتوى العْرض الســياحي:

اْرتفــاع ملحــوظ فــي َعــَدد األِســّرة الُمصنَّفــة، مــع انْتقــاٍل مــن 95.000 ســرير ســنة 2000، إلــى 216.000 ســرير  ■
ســنة 2014، أْي بزيــادة قدرهــا 118 فــي المائــة؛

ــَرة تتعلــق باإليــواء، والتــي ال يشــملها التصنيــف  ■ منتوجــات متنّوعــة علــى نحــو متزايــد، مــع ظهــور منتوجــات ُمبتَك
الحالــي.

... ولكن هناك كذلك تطّور يمّس البيئة السياحية: 

منافسة قوّية، وال سّيما في منطقة حْوض البحر األبيض المتوّسط؛  ■

زبناء أكثر درايًة وإلحاحاً، سواء أكانوا محلّيين أْم أجانب؛  ■

تطّور تكنولوجّي كبير خالَل العْشر سنوات األخيرة.  ■

وبالتالــي، فــإّن مشــروَع القانــوِن الحالــي، مــْن خــالِل ُمراجعــة القانــوِن الخــاّص بالّتصنيــِف الفندقــّي، يشــّكُل فْرصــًة 
ــِل:  ــة مــن أْج مواتي

تحسيِن الجْودة داخل مؤّسسات اإليواء الّسّياحي؛  ■

مالءمة نظام التْصنيف مع تطّور وتنويِع العْرض المتعلق باإليواء السياحي؛  ■

تْشجيع االستثمار على مستوى مؤّسسات اإليواء عبَْر تبسيِط اإلْجراءات اإلدارّية وتْحسينها؛  ■

وْضــع وتنفيــذ مبــادئ جديــدة للحكامــة والتْدبيــر داخــل القطــاع، مــع األْخــذ فــي االعتبــار المتطلبــات اإليكولوجيــة  ■
والّطاقّيــة، مــْن أجــل ســياحة ُمســتدامة تحتــرم الَمعاييــر الّدولّيــة المْعمــول بهــا فــي مجــال البيئــة.
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العْرض اإلجمالي لرأي المجلس االقتصادّي واالجتماعّي والبيئّي

أََحــاَل رئيــُس مجلــس المستشــارين علــى المجلــِس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــي، بتاريــخ 14 أبريــل 2015، مــن أجــل 
إبــداء الــّرأي، مشــروَع القانــون رقــم 14-80، المتعلــق بمؤسســات اإليــواء الســياحي وأشــكال اإليــواء األخــرى. 

وِطبقــاً للماّدتيـْـن 2 و7 مــن القانــون التنظيمــي، المتعلــق بتنظيــم وعمــل المجلــس، والّنظــام الداخلــي للمجلس ال ســّيما في 
ماّدتــه 37، عهــَد مكتــب المجلــس بإعــداد هــذه اإلحالــة إلــى اللجنــة الّدائمــة المكلفــة بالقضايــا االقتصاديــة والمشــاريع 

االستراتيجّية. 

وخــالل دورتهــا الخْمســين العاديــة، التــي انعقــدت بتاريــخ 28 مــاي 2015، صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى هــذا الرأي.

ــة  ــواء الســياحي األخــرى خطــوة إيجابّي ــق بالمؤّسســات الســياحية وأشــكال اإلي ــون المتعل يشــّكل مشــروع إصــالح القان
فــي اّتجــاه العمــل علــى التدبيــر الّناجــع والمســتدام للقطــاع، يحّركهــا طمــوح تكريــس ثقافــة حقيقّيــة للجــْودة داخــل هــذه 
المؤّسســات. وتُعتبــر المراجعــة القانونّيــة المتعلقــة بالتصنيــف الفندقــّي، فــي حقيقــة األمــر، مســألة حاســمة لمصاحبــة 
ــه 7 فــي المائــة مــن  ــل عاِئدات ــّي، حيــث تمّث ــا: قطــاع واعــد لالقتصــاد المغرب ــة واالجتماعيــة لبالدن التنميــة االقتصادي
ــغل فــي مجمــوع االقتصــاد ككّل فــي ســنة 2014.  ــة مــن فــرص الّش ــي الخــاّم، وهــو مْصــدر 5 فــي المائ ــج الداخل النات
ويتعّيــُن أْن ينْخــرَط تدبيــر هــذه المؤّسســات فــي االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة رؤيــة 2020، مــع األخــذ فــي االعتبــاِر 
الّرهانــات البيئيــة التــي لهــا عالقــة بالمحافظــة علــى األْوســاط الطبيعيــة وعلــى اإلطــاِر المعيشــّي للّســاكنة، وبتشــجيع 

الســياحة المســتدامة، تكــوُن أكثــر احترامــا للبيئــة وللمــوارِد الطبيعيــة.

وبصفــة عاّمــة، فــإّن مشــروع القانــون َعِمــَل علــى إْدخــال ُممارســاٍت جيــدة بالنســبة للقطــاع، غيــر أّنــه ال بــّد مــن اإلشــارِة، 
مــع ذلــك، إلــى بْعــض عناصــِر الَهَشاشــة: 
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 نقاط الّضعفنقاط القّوة

أشكال  ■ مختلف  يشمل  واحٍد  نّص  ووضع  تْوحيد 
المؤّسسات السياحّية؛ 

أخرى  ■ ألشكال  بالنسبة  التصنيف  مفهوم  إدخال 
الضيافة،  دور  )مالجئ،  السياحية  المؤّسسات  من 

رياضات...(؛

التصنيف،  ■ نظام  في  نوعّية  جديدة  معايير  إدخال 
تعزيًزاً لمعايير الجْودة؛ 

المنظمة  ■ وبإشراك  المهنّيين  مع  بتعاون  يتّم  إصالح 
العالمية للسياحة.

هيْمنة دور اإلدارة الوصّية؛ ■

مناســبة  ■ آليــات  وغيــاب  التنفيــذ،  فــي  صعوبــات 
؛ حبــة للُمصا

ضعف األخذ في االعتبار المعايير البيئّية؛ ■

البيئيــة  ■ للّرهانــات  القانــون  مشــروع  إدراج  ضعــف 
للســياحة  والثقافّيــة  والمجتمعّيــة  واالجتماعيــة 

والفنْدقــة؛

ضعف معالجة الجانب المتعلّق بالموارد البشرية؛ ■

غيــاب معالجــة الجانــب المالــي، وال ســّيما مــا يخــّص  ■
إْشــكالّية التعريفــة والخدمــة الفنْدقيــة المناســبة؛ 

انعدام قانون للبناء خاّص بمهن اإليواء السياحي؛ ■

إْصــالح أُِعــدَّ وفــق مقاربــة لــْم تشــرك بمــا فيــه الِكفاية  ■
النقابات والُمستهلكين.

 المخاطرالفرص الُمتاحة

الطابــع  ■ إْضفــاء  إلــى  يــؤّدي  بمــا  القطــاع  تأطيــر   
عليــه؛  المهنــي 

التنظيــم القانونــّي للقطــاِع وتعزيــز أســاليب المراقبــة  ■
يشــّكالن فْرصــة للقضــاء علــى القطــاع غيــر الُمهيْــكل. 

تهــّم  ■ التــي  القانــون  تطبيــق  نصــوص  توفــر  عــدم   
عناصــر أساســية ) 26 نقطــة فــي المجمــوع( فْضــاًل 
عــْن تعــّدد اإلحــاالت علــى قوانيــن تنظيميــة أخــرى 

التــراب...(؛  )إعــداد 

خطــورة عــدم تمّكــن المهنّييــن مــن االمتثــال لألحــكام  ■
المنصــوص عليهــا، مــع مرحلــة انتقاليــة لمــّدة ســنتيْن، 

فــي غيــاب تدابيــر المصاَحبَــة؛ 

ضــرورة توّفــر الكفــاءات البشــرية ووســائل المراقبــة،  ■
علــى الصعيــد الوطنــي والمحلّــي.
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بنــاًء علــى هــذه المالحظــة، وعلــى التجــاِرِب الســابقة المتعلقــة بإصــالح القطــاع، رّكــز رأي المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي علــى أربعــة مظاهــر أساســّية:

توصيــات عامــة، تتعلّــق بدواعــي وأْســباب وْضــع المشــروع، وكــذا بدواعــي وأســباب وتدابيــر متعلقــة بضمــان وفعلّيــة  ■
القانــون. 

توصيــات ترتبــط برهانــات إجرائيــة، ترتكــُز أساســاً علــى إعــادة تنْظيــم التصنيــف الفندقــّي وْفقــاً لنظــاٍم ثنائــّي يتــّم  ■
تحديــد معاييــره وقواعــده مــن طــرف الّدولــة ومهنّيــي القطــاع، بينمــا يُْعهــُد تصنيــف المؤّسســات )تحديــد عــدد 

ــو القطــاع.  ــة ومهنّي ــى الئحــة خدمــاٍت تضعهــا الدول ــة، وذلــك اعتمــاداً عل ــات خارجّي النجــوم وتتّبعهــا( إلــى هيْئ

ــة  ــّدة القانوني ــِب الع ــي ُصل ــّي، ف ــي واألجنب ــون، المحلّ ــل رضــا الّزب ــك جْع ــار كذل ــي االعتب ــي األخــذ ف ينبغ
ــة. ــة أفقي ــر نوعّي بإدخــال معايي

ــى منطــق ترشــيد  ■ ــه الخصــوص إل ــى وْج ــل عل توصيــات ترتبــط برهــان اقتصــادّي يهــّم َمْهننــة وهْيكلــة القطــاع، تحي
تدبيــر القطــاع.

توصيــات تســتجيب لرهانــات اجتماعّيــة وبيئيــة، تهــدف أساســاً إلــى تْحســيِن شــروط العمــل داخــل القطــاع، وكــذا  ■
ــدة فــي مجــاِل االْســتدامة واحتــرام البيئــة.  تعزيــز الُممارســات الجّي
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I • حصيلة ورهانات نشاط المؤّسسات السياحّية 

م كبير ونقص ينبغي تداركه أ.  االستراتيجية السياحّية الوطنية: تقدُّ

ال يهــدُف رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى إنجــاز تقييــٍم لالســتراتيجيات الســياحية 2010 و2020، 
بقــدر مــا يْســعى إلــى تقديــِم نْظــرة موَجــَزة بشــأن اإلنْجــازات الكبــرى واإلكراهــات التــي تواجههــا هــذه االســتراتيجّيات.

ــى  ــئ يبرهــن عل ــا فت ــذي م ــة قطاعــه الســياحّي ال ــذ اســتراتيجية تنمي ــرب تنفي ــي، يواصــل المغ ــد العالم ــى الصعي  عل
ُمُرونتــه فــي وْجــِه مختلــف الّصدمــات الخارجيــة التــي تعــود، علــى وْجــه الخصــوص، إلــى انعــداِم االســتقرار فــي المنْطقــة. 
وبالفعــل، فــإّن قطــاَع الّســياحة يكتســي أهّميــة خاّصــة علــى الصعيــِد الماكــرو- اْقتصــادّي، حيــث أنــه وراء مــا يقــُرُب مــن 

7 فــي المائــة مــن الناتــج الّداخلــي الخــاّم، و5 فــي المائــة مــْن فــرص الّشــغل فــي االقتصــاد الكلــي لســنة 2014.

إنجازات »رؤية 2010«: أهداف تحّققت بصفة جزئّية

مــْن أجــل الّنهــوض بســياحته، تبّنــى المغــرب رؤيــة ســياحية فــي أفــق 2010، تمّثلــْت فــي وْضــع سياســة لتنميــة القطــاع 
تقــوُم علــى خلــق ديناميــة النمــو المســتدام والمندِمــج. وقــد ُفتحــْت عــدة أوراش تهــدف إلــى خلــق دينامّيــة داخــل النشــاط 
الســياحي فــي بالدنــا، ورّكــزت بالخصــوص علــى: تنويــع الُمنْتجــات، وتحريــر ســوق الّربـْـط الجــّوي، وتقديــم صــورة جديــدة 

عــن المغــرب بفْضــِل اعتمــاد أســاليب جديــدة للتْســويق وإْطــالق وْرِش تْكويــن الرأْســمال البشــري.

ومــْن حيــث النتائــج، ســّجَل المغــرب بصــورة فعلّيــة دخــول 9.3 مليــون زائــٍر فــي أواخــر ســنة 2010، محّققــاً بذلــك هــدَف 
ــع. أّمــا مــا يخــّص مســاهمة الســياحة فــي العائــدات بالعملــة الّصعبــة، فقــد تمّكــن القطــاع  بلــوغ 10 مليــون ســائح المتوقَّ
مــْن جلـْـِب مــا يقــرب مــن 441 مليــار درهــم فــي الفتــرة مــا بيــن ســنتْي 2000 و2010، حيــُث عّبــَأ أكثــر مــن 80 فــي المائــة 

مــن المداخيــل المتوّقعــة.

وإذا كاَن المخّطــط األزرق قــْد شــّكَل رؤيــة دينامّيــة هاّمــة، فإنــه قــْد عــَرف، مــع ذلــك، نْوعــاً مــن الّتأخيــِر بســبِب األزمــة 
الماليــة العالميــة، التــي كاَن لهــا األثــُر الســلبي، خــالَل ســنتْي 2008 و2009، علــى النشــاط الســياحي ببالدنــا، ممــا أّدى 
إلــى الحــّد مــن اآلفــاق الســياحية ألهــّم البلــدان التــي تبعــث الســياح إلــى المغــرب )إســبانيا، فرنســا، بريطانيــا، ألمانيــا، 
ــَط لــْم يحّقــْق ســوى 8 فــي المائــة مــن أْهدافــه الُمْعلَنـَـة علــى صعيــِد  إيطاليــا...(. وال بــّد مــن اإلشــارِة إلــى أّن هــذا الُمخطَّ

االْستثماِر.

وعلــى صعيــٍد آخــر، فــإّن العــْرَض الســياحّي المغربــي ليــس متنوعــاً بمــا فيــه الكفايــة، وذلــك لكْونــه يرتكــُز أساســا علــى 
أربــع مــدن تتوّفــر علــى طاقــة إيوائّيــة كبيــرة، وهــي مــدن: مراكــش وأكاديــر والــدار البيضــاء وطنجــة.

ومــع ذلــك، فقــد ســّجلت الســياحة المغربّيــة، فــي إطــار »رؤيــة 2010«، تحــّوال كبيــرا علــى مســتوى الصناعــة الســياحية 
للمملكــة، مســّجاًل بذلــك تحّســنا هاّمــا علــى المســتوييِْن النوعــّي والكّمــي، مقارنــة مــع ســنة 2001، علــى الّرغــم مــن أّن 

األهــداف التــي تــّم تحديدهــا فــي البدايــة لــْم تتحّقــق إاّل جزئّيــا. 
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الجدول1: إنجازات وتوّقعات وأهداف رؤية 2010

اإلنجازاترؤية 200120102010
)بالنسبة المائوية(

وصول السياح إلى الحدود
المقيمــون  المغاربــة  فيهــم  بمــا  )بالمالييــن، 

ج( ر لخــا با
93 بالمائة4,49,310

العائدات التراكمية للسياحة
)بمالييــر الدراهــم ســنة 2000 باعتبارهــا ســنة 

مرجعّيــة(
97 بالمائة51465480

الطاقة اإليوائّية
)بآالف األِسّرة(

78 بالمائة97180230

مبيتات السياح
)بالماليين، سياح أجانب ومحلّيون(

37 بالمائة12,718,550

الخــام  الداخلــي  الناتــج  فــي  الســياحة  مســاهمة 
بــّي لمغر ا

)بالنســبة المأئويــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، 
حصــة مباشــرة وغيْــر مباشــرة

40 بالمائة6,1%8%20%

آفاق تطّور السياحة املغربّية: »رؤية 2020«

بانخراطهــا فــي إطــار اســتمرارية »رؤيــة 2010«، تْطمــح رؤيــة 2020 الجديــدة إلــى الّرفــع مــْن ُمســتوى النشــاط الســياحي 
ــه الرئيســّي فــي  ــى هدف ــد العالمــي، كمــا يتجلّ ــى الّصعي ــى عل ــًة األول ــن العشــرين وْجه ــل المغــرب مــن بيْ ــا، وجع ببالدن
ُمضاعفــة عــدد الزائريــَن بحلــول 2020. أمــا مــن حيــث العائــدات، فمــن المتوّقــع أْن ترتفــع إلــى 140 مليــار درهــم، 

مســّجلة بذلــك نمــّوا ســنوّيا قــدره 9,6 فــي المائــة.

ــرى ِل»رؤيــة 2020«، هنــاَك تنويــع الُمنْتَجــات والِوْجهــات الُمتاحــة للســياح، والتــي تشــّجع علــى  مــن بيــن التوّجهــات الكبْ
تثْميــن جميــع المــوارد الطبيعّيــة لبالدنــا، مــع الحفــاظ عليْهــا، والحــْرص علــى اْحتــراِم الخصوصّيــة السوســيو- ثقافيــة 

للمواقــع الســياحّية.ِ

وفيمــا يتعلـّـق بالحكامــة، تــّم توقيــع خْمَســة عشــر عقــود- برامــج جهوّيــة، وذلــَك فــي إطــار توافقــّي يجمــع بيــن الّســلطات 
الســياحّية والفاعليــن المحلّييــن. وبالمقابــل، فــإّن الهيْئــة العليــا للســياحة ووكاالت التنميــة الســياحية، باعتبارهمــا أداتيـْـن 
لحكامــة االســتراتيجية الســياحية »رؤيــة 2020«، لــْم تْظهــر للوجــود بعــُد. وينبغــي أْن تُحــَدَث وكاالت التنْميــة الســياحية 

بصفــة تدريجّيــة، فــي 8 مجــاالت ســياحّية لضمــان نجــاح االســتراتيجيات الترابّيــة، والسياســة الســياحّية الجهوّيــة.
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وفيمــا يتعلــق بالجهــود المبذولــة فــي مجــاِل تعزيــز الِوْجَهــة، واصــل المكتــب الوطنــّي المغربــّي للّســياحة )ONMT( َحَمالته 
المتصلــة بالعالقــات العمومّيــة مــن خــالل المشــاركة فــي مختلــف المعــاِرِض والّتظاهــرات الســياحية فــي أهــّم البلــدان 
المصــّدرة للّســّياح، مــع البْحــث، فــي الوْقــت ذاتــه، عــْن أســواق جديــدة، وخاّصــة الهنــد وأفريقيــا جنــوب الصحــراء. ومــن 
شــأن عائــدات الّرّســوم المتعلقــة بالّتأهيــل الســياحّي تعزيــز الجهــود المبرَمَجــة مــن أجــل تحســين جاذبّيــة المغــرب، وال 
ســّيما مْشــروع تطويــر »عالمــة المغــرب« الــذي تمّكــُن مــن تنســيق وتوحيــد الجهــود لتأهيــل صــورة المغــرب علــى الّصعيــد 

الّدولي. 

 وفــي مســتوى آخــر، عملــت عــّدة إجــراءات علــى تْعزيــز الّربــط الجــّوّي للمْغــرب. يتعلّــق األْمــر، علــى وْجــه الخصــوص، 
ــة شــراكة مــع مؤّسســة ترانســافيا )وهــي  ــو 2014، اتفاقي ــي للســياحة، فــي شــهر يوني ــّي المغرب ــب الوطن ــع المكت بتَْوقي
شــركة تابعــة لشــركة إيــْر فرانــْس- كــي إْل إْم( التــي تلتــزم بتعزيــز رحالتهــا المباشــرة إلــى البــالد. مــن جانبهــا، وبالمــوازاة 
ــل وجــزر  ــدة مــع البرازي ــح روابــط جدي ــة مــع األســواق الّرئيســية المصــّدرة والّصاعــدة )فت ــط الجوي ــر الّرواب مــع تطوي
الكنــاري، وتعزيــز عــدد الرحــالت...(، شــرعت الخطــوط الجويــة الملكّيــة، خــالل 2014، فــي تدشــيِن العديــد مــن 
الخطــوط الجويــة الداخليــة. ومــع ذلــك، ينبغــي اإلشــارة إلــى أْن هــذه الجهــود ينبغــي أْن تتعــّزز، وذلــك لســّد الحاجــة إلــى 
الّربـْـط الجــوّي مــن أجــل تحقيــق أهــداف رؤيــة 2020، التــي تتوّقــع ربْطــاً جّوّيــا يتــراوح مــا بيــن 1032-1079 رحلــة فــي 
األســبوع )ســوس- الصحــراء المحيــط االطلســي / الجنــوب األطلســي الكبيــر )30,8 فــي المائــة(، الشــمال )17,5 فــي 
المائــة(، وســط المغــرب )15,7 فــي المائــة(، األطلــس والواحــة )15,5 فــي المائــة( ومراكــش األطلســي )14 فــي المائــة((.

الجدول 2: أهم مؤشرات رؤية 2020

201020152020

الطاقة اإليوائّية
)عدد األسّرة(

178 000256 400372 300

عدد السياح غير المقيمين
)باآلالف(

9 20013 71120 000

عدد الرحالت المحلية
)إقامــات فــي مؤسســات اإليــواء الســياحي المصنفــة 

بــاآلالف(
1 8503 9305 752

العائدات السياحية لغير المقيمين
)بماليين الدراهم(

56 00085 000138 000

الناتج الداخلي الخام السياحي المباشر
)بماليين الدراهم(

59 90093 493148 518

706 147914 283645 449فرص شغل ناتجة مباشرة عن النشاط السياحي
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الجدول رقم 3: تقديم أهداف ونتائج رؤية 2020، والمنجزات المرحلّية إلى نهاية 2013

 * الرصيد الصافي )االفتتاح - اإلغالق(

إنجازات
2013 - 2011

الهدف في
 2015

الهدف في
 2020

متوسط معدل النمو
السنوي

APF 201320 مليون13,7 مليون10,04  مليون
% 8 : )2020-2011(
% 3 : )2013-2011(

% 10 : )2020-2014(

المحللية
) اإلقامات في

مؤسسات اإليواء
السياحي

المصنفة (
2013

5,7 ماليين3,9 ماليين2,4 ماليين
% 11 : )2020-2011(
% 5 : )2013-2011(

% 13 : )2020-2014(

العائدات
138 مليار درهم85 مليار درهم58 مليار درهم2013

% 9 : )2020-2011(
% -1 : )2013-2011(
% 13 : )2020-2014(

الوجهات 20 غير متوفرالرتبة 27التصنيف
األوائل 

طاقة إيوائية
إضافية

2013 - 2011
000 400200 94272 30 سرير *

 % 9 : )2020-2011(
% 5 : )2013-2011(
% 9 : )2020-2013(

43%15%
طاقة إيوائية

إجمالية
2013

300 400372 572256 207 سرير

81%56%
فرص شغل

إضافية
2013-2011

50 000195 000470 000
% 8 : )2020-2011(

 % 4 : )2013-2011(
% 9 : )2020-2013(

26%11%

000 130** 687 38التكوين
)2011-2020( : 000 13 / سنة
)2011-2013( : 900 12 / سنة
)2013-2020( : 000 13  / سنة

30%

202
0

201
5

201
3

201
1

** منهم حوالي 6300 تكونوا من طرف مؤسسات عليا )المعهد العالي الدولي للسياحة + المدرسة العليا للسياحة...(



مشروع القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤّسسات الّسياحية وأشكال اإليواء الّسياحي األُخرى

15

َدة للقطاع السياحي وهوامش هاّمة يتعّين استغاللها ب.  دينامّية مؤكَّ

ــة قطــاع الســياحة  ــة، وأهمي ــات التحتي ــرى والبني ــاألوراش الكب ــة ب ــة المتعلّق صــة للسياســة الوطني ــة المخّصً إّن األولوي
فــي االقتصــاد الوطنــّي، تجعــل وْرش مراجعــة القانــون المتعلّــق بتصنيــف الفنــادق مســألة حاســمة بالنســبة للتنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة لبالدنــا. وال بــّد مــن تســجيل أّن مشــروع المراجعــة هــذا ينبغــي أن ينــدرج فــي إطــار طمــوح 
ــا، تعمــُل  ــا وإيكولوجّي االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة »رؤيــة 2020« مــن أجــل تطويــر قيــام ســياحة مســؤولة اجتماعّي
علــى تْســريع وتيــرة التنميــة االقتصاديــة لبالدنــا، دون تشــويه تراثهــا الطبيعــّي والثقافــّي، حيــُث تتقاطــع األبعــاد الّتاليــة:

الُبعد االقتصادي

البعد البيئي الُبعد االجتامعي

رهانات استغالل

املؤسسات السياحية

1 - اســتراتيجية اقتصاديــة للبــالد ترتكــز علــى قطــاع الســياحة كأحــد العوامــل الرئيســّية 
للتنميــة، لــه آثــار قوّيــة علــى الناتــج الداخلــي الخــام، والبنيــات التحتيــة، وصــورة المغــرب 

وإشــعاعه علــى الصعيــد الدولــي...

ــدة للّدخــل وفــرص الشــغل، مــع تأثيــٍر  2 - المؤّسســات الســياحية والمؤسســات المماثلــة مولِّ
قــوّي علــى البيئــة العامــة وعلــى المســتوى المعيشــي للمواطنيــن.

3 - اســتغالل المؤسســات الســياحية والمؤسســات المماثلــة ينطــوي علــى ُبْعــٍد إيكولوجــي ال 
جــدال فيــه، بحْكــم أثــر وجودها=تشــييدها علــى البيئــة )أثــر علــى اســتعمال المــاء، وعلــى 

اســتهالك بــل واســتنزاف المــوارد...(.

1

23

إذا كان أثــر نشــاط المؤّسســات الســياحّية علــى مختلــف األبْعــاِد قاِبــاًل للقيــاس، فــإّن األْرقــاَم الــواردة أدنــاه، ال تأخــذ فــي 
االعتبــاِر، بطبيعــة الحــاِل، حّصــة الجانــب غيــر الُمهيـْـَكل فــي القطــاع، والــذي يَُقــّدر عجــزه الضريبــي ِب 1,2 مليــار درهــم.

ــا كّل مجــاالت الّنشــاط  ــرِة النمــّو السوســيو-اقتصادّي. وهــي تمــّس عملّي تشــّكُل الســياحة رافعــة أساســيّة لتســريِع وتي
ــة األخــرى:  ــى باقــي القطاعــات االقتصادي االقتصــادّي، وبالتالــي تمــارُس تأثيــراً كبيــراً عل

ثاني أكبر مساهم في الناتج الوطني الّداخلي الخاّم، وثاني قطاع من حيث خلق فرص الشغل 

تعــّد الســياحة مــن بيــن القطاعــات التــي تســاهم فــي خلــق الثــروات، وفــي الحــّد مــن البطالــة والفقــر، مــع وجــود طلــب 
ســياحّي إجمالــّي يمثــل حوالــْي 12 فــي المائــة مــن الناتــج الّداخلــي الخــاّم. كمــا أّن القطــاَع يعتبــر مــن القطاعــات المــدّرة 
لفــرص الشــغل، حيــث يحّقــق 505.000 فرصــة عمــل مباشــر، بمــا يشــّكل حوالــْي 5 فــي المائــة مــن فــرص الشــغل التــي 

يحدثهــا فــي مجمــوع االقتصــاد الوطنــي.

ُمساِهٌم رئيسّي في ميزان األداءات 

تحتــّل الســياحة مكانــة هاّمــة باعتبارهــا مصــدرا لجلـْـب العْملــة الصْعبــة، إلــى جانــب تحويــالت المغاربــة المقيميــن فــي 
الخــارج. وبالفعــل، فــإّن العائــدات التــي يجلبهــا غيــر المقيميــن الذيــن زاروا المغــرب تبلــغ فــي ســنة 2014 )خــارج النقــل 
الدولــي( حوالــْي 57,2 مليــار درهــم. وتمّثــل هــذه العائــدات بالعملــة األجنبيــة مــا يقــرب مــن 29 فــي المائــة مــن صــادرات 
الســلع والخدمــات، كمــا أّن رصيــد ميــزان الّرحــالت قــْد غّطــى 24 فــي المائــة مــن العجــز فــي الميــزان التجــاري فــي 

.2014
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السياحة الدولية في أْوج تطّورها في المغرب

انتهــت ســنة 2014 بنتيجــة إيجابيــة بالوصــول إلــى 3,10 مليــون ســائح أجنبــّي، أْي بزيــادة قْدرهــا 4,2 فــي المائــة مقاَرنـَـة 
مــع ســنة 2013. وخــالل الســنة ذاتهــا، بَلـَـَغ عــدد مبيتــات الســياح األجانــب الوافديــن 6,19 مليــون، بفــارق 3 فــي المائــة 

مقارنــة مــع ســنة 2013.  

ُقُدرات تتطّور 

ــْي 8.820 ســريًرا  ــادة حوال ــر مــن 216.386 ســريراً، بزي ــة المَصنَّفــة أكث ــة ســنة 2014، بلغــت الطاقــة اإليوائّي فــي نهاي
إضافّيــا، أْي بفــارِق 4 فــي المائــة مقارنــة مــع ســنة 2013. كمــا أّن فنــادق 3 و4 و5 نجــوم، واألنْديــة الفنْدقّيــة باتــْت تشــّكُل 
61 فــي المائــة مــن إجمالــي أســطول اإليــواء الســياحي المصنَّــف. ومــن المالَحــظ أّن وجهتــْي مراكــش وأكاديــر تحتكــراِن 

أكثــر مــن 46 فــي المائــة مــن الطاقــة اإليوائيــة اإلجماليــة للبــالد.

وعليْــه، فقــد َجعــل المغــرب مــن الســياحة أولوّيــة وطنّيــة. ولذلــك، فــإّن الجهــود التــي بذلــت خــالل هــذا العقــد األخيــر 
فــي مجــال تأهيــل المنتجــات الســياحية، وفــي زيــادة االســتثمار الســياحي، وتحريــر النقــل الجــّوي، كان لهــا أثــر إيجابــّي 
علــى أداء هــذا القطــاع. وبالفعــل، وعلــى الّرغــم مــن المنافســة الّشرســة المتزايــدة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط 
)تركيــا، تونــس...(، فــإّن مجموعــًة مــن مؤشــرات األداء تشــهد علــى ديناميــة النشــاط الســياحّي الــذي ينبغــي اإلشــارة 

إلــى تطوراتــه اإليجابيــة بصــورٍة عامــة:
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II • التطّور التاريخي لتْنظيِم القطاع 

الرهانــات التشــريعية المتعّلقــة بالمؤسســات الســياحية وأشــكال اإليــواء الســياحي أ- 
األخــرى

يشير تشريع المؤّسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى إلى الّرهانات التالية: 

رهانــات مرتبطــة بالمــوارد البشــرية باعتبارهــا هــي ُصلْــِب تْحســين جــودة الخدمــات الســياحية، التــي تتناســب مــع  ■
طلــب ســياحّي ملــّح علــى نحــو متزايــد؛

التشجيع على قيام قطاع مسؤول من الناحية االجتماعية ومندمج في المحيط المحلّي؛  ■

المحافظــة علــى األوســاط الطبيعيــة، وعلــى إطــار عيـْـش الســاكنة المحليــة، بــْل وتحســينها بفــّك العزلــة عنهــا وخلــق  ■
الثــروات المحليــة...؛ 

تشجيع سياحة مستدامة أكثر احتراماً للبيئة وللموارد الطبيعية؛  ■

االْخذ في االعتبار أهّمّية التكنولوجيات الحديثة كمنّصة لتقييم / تصنيف البنيات الفندقية. ■

اإلطار الحاليب- 

المؤسسات السياحّية ينظمها القانون رقم المتعلق بالّنظام االساسي بشأن المؤسسات السياحية 

يقــّدم القانــون رقــم 00-61 تعريفــا لمؤسســات اإليــواء الســياحّي، ويحــّدد 13 نوعــا منهــا )الفنــادق، األنديــة الفندقيــة، 
الّنــزل، دور الضيافــة، اإلقامــات الفندقّيــة، الــخ(. كمــا ينــّص هــذا القانــون علــى إلزاميــة »التصنيــف«، ويفّصــل فــي 

ــة.   ــة المســاطر اإلداري ــد مخالََف ــّررة عنْ ــات المق العقوب

نظام التصنيف المعمول به ونطاق التصنيف 	 

يحــّدد نطــاق التصنيــف أشــكال المؤسســات الســياحّية التــي يشــملها نظــام التصنيــف. قــراءة فــي هــذا النطــاق المعمــول 
بــه تفضــي إلــى المالحظــات التاليــة:

وجود عدد كبير من أشكال اإليواء، دون أن تشمل مع ذلك بعض الّصيغ البارزة )الرياضات، القصبات...(؛  ■

 بعض أشكال اإليواء التي ينّص عليها الّتصنيف الحالي ال تتالءم بما فيه الكفاية مع تطّور السوق )النزل....(؛ ■

تطوير أشكال مبتكرة ال يْشملها الّنطاق الحالي. ■

وباإلضافــة إلــى هــذه المالحظــات، فــإّن عبــارة فنــدق فاخــر تنطــوي، فــي بعــض األحيــان، علــى بعــض الغمــوض. 
ذلــك أّن كّل شــكل مــن أشــكاِل مؤسســات اإليــواء يقابلــه تصنيــف يتــّم التعبيــر عنــه بالّنجــوم بالنســبة للفنــادق، 

وباألصنــاف بالّنســبة ألشــكال اإليــواء األخــرى.
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نظام التصنيف المْعمول به واإلجراءات اإلدارية	 

ينــّص القانــون 00-61، الُمشــار إليــه أعــاله، علــى أّنــه »يجــب أْن تكــون كل مؤسســة ســياحية محــّل تصنيــف تحــدد 
إجراءاتــه ومعاييــره بنــصٍّ تنظيمــي، بحســب الَغــَرض المعــّدة لــه المؤّسســة المعنيــة. يتــم التصنيــف فــي مرحلتيــن 

متتابعتيــن ومتكاملتيــن همــا »التصنيــف التقنــي المؤقــت« و»التْصنيــف المرتبــط باالســتغالل«.

ــاء،  ــة )رخصــة البن ــص التقليدي ــى التراخي ــة إل ــي أْن يحصــل، باإلضاف ــواء الســياحّي ينبغ ــروع لإلي ــإّن كّل مْش ــك، ف لذل
شــهادة المطابقــة ورخــص االســتغالل، الــخ(، علــى تصنيــٍف تحــّدده وزارة الســياحة، يشــهد باســتيفاء المشــروع لمعاييــر 

ــه. التصنيــف المطابقــة لصنْف

وبالّنظر إلى هذه العناصر، فإّن العملية المتبعة اليوم من طرف مؤسسة اإليواء السياحي تثير عدداً من المالحظات:

المالحظة األولى: التصنيف التقني المؤّقت ورخصة البناء

علــى الّرغــم مــن تنْصيــِص القانــون علــى أّن الّتصنيــَف التقنــي المؤّقــت يجــب أْن يتــّم قبـْـل أو بالّتزامــن مــع رخصــة البنــاء، 
فــإّن هــذا الُمقتضــى ال يُحتـَـَرُم دائمــا:

تُمنَح رخصة البناء، في بعض الحاالت، إلى المستثِمرين دون التحّقق المْسبق من احتراِم معايير التصنيف؛	•

ــة 	• ــان مرحل ــت يمكــن أْن تتعــّدل قبــل أو إّب ــة المكلَّفــة بالّتصنيــف التقنــي المؤّق ــا اللجن ــم التــي توافــق عليْه الّتصامي
ــر الّتصنيــف؛ ــرم التعديــالت معايي ــاء، دون أن تحت ــح رخصــة البن ــة بمنْ ــة المكلّف ــى مســتوى اللجن ــا عل معالجته

ــن للغــرض نفســه: »الموافقــة علــى تصاميــم البنــاء«. 	• ــن إداريتيْ يجــد المســتثمر نفســه مضطــّرا إلــى القيــام بعمليتيْ
وتتكــّون هاتــان الهيْئتــان )الهيئــة المكلفــة بالتصنيــف والهيئــة المكلفــة بتراخيــص البنــاء( مــن نفــس األعضــاء تقريبــا. 

مّمــا يعّقــد المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة بهــذا الشــأن.

المالحظة الثانية: تصنيف االستغالل وترخيص االستغالل

يعمــُل بعــض المنعشــين علــى اســتغالل مؤسســاتهم اإليوائيــة فقــط بنــاًء ُرْخصــة االســتغالل، بــدون اّتبــاع المْســطرة إلــى 
حيــن الحصــول علــى تْصنيــف االســتغالل، األمــر الــذي يــؤدي إلــى انتشــار المؤّسســات غيــر الُمصنَّفــة.

 الُمالحظة الثالثة: تعّدد أعضاء اللجان الجهوّية للّتْصنيِف

طبْقــاً ألحــكاِم المــادة 6 مــن المرســوم المتعلّــق بتطبيــِق القانــون رقــم 00-61، تتأّلــف »اللجنــة الجهويــة لتصنيــف 
المؤسســات الســياحية« مــن أكثــر مــن ثمانيــة أعضــاء يمّثلــون إدارات ومؤسســات مختلفــة.

ويعكُس هذا الّتعّدد في المتدّخلين:

 صعوبــة تعبئــة مختلــف الفاعليــن المعنّييــن، ويحــّد بشــكل كبيــر مــن عــدد عمليــات المراقبــة، كمــا يمــّس، فــي نهايــة 	•
األمــر، مــْن جــودة المنتــوج؛

التخفيف مْن سلط مختلف المتدّخلين.	•
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من هنا تأتي األهمية التي تكتسيها مراجعة األحكام المتعلقة بهذه اللْجنة، بهدف جْعل عملها أكثر نجاعًة.

يتمــم القانــون 00-61 مرســوم التطبيــق رقــم 2.02.640 )الصــادر فــي 2 شــعبان 1423، 9 أكتوبــر 2002(، الــذي يحــّدد 
الئحــة اإلجــراءات اإلداريــة المرتبطــة بالحصــول علــى التْصنيــف، وكيفيــات الُمراقبــة، كمــا يتممــه القــرار رقــم 1751.02، 

الــذي يفّصــُل معاييــر الّتصنيــِف )مرجعيــة التصنيــف( الخاّصــة بــكّل شــكل مــن أشــكاِل اإليــواء الســياحي.

هــذه المرجعيــات التشــريعية، إضافــة إلــى القانــون رقــم 07-01، ونصوصــه الّتطبيقّيــة، التــي تتعلـّـق باإلقامــات العقاريــة 
لإلنعــاش الســياحّي، تشــّكل حجــر الّزاويــة في«نظــام تْصنيــف المؤّسســات الّســياحّية« الــذي ينقســم إلــى ثالثــة أْقســام: 

نطاق التصنيف: أشكال اإليواء السياحي المقترحة؛ 	•

المساطر اإلدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص وعلى الّتصنيف؛	•

مرجعّية التصنيف )معايير التصنيف(.	•

كمــا أنــه بفْضــل عرضانيــة اإليــواء الســياحي، يْخضــع القطــاع لقوانيــن أخــرى لهــا عالقــة بإشــكاليات مثــل حْفــظ الصحــة 
والســالمة والولوجّيــة، الخ. 

التحليل النقدي لمشروع اإلصالح الجديدج- 

الخطوط العريضة لمْشروع القانون . 1

َعــة علــى 7 أبــواب، إلــى إعــادة الّنَظــر فــي نظــام التصنيــف الحالــي،  يهــدف مشــروع القانــون، الــذي يتكــّوُن مــن 59 مــاّدة موزَّ
ــن  ــف م ــر تحســيِن التنســيق والتخفي ــف(، وأكثــر مرونــًة ) عب ــة نطــاق الّتصني ــر مراجع وذلــك بجعلــه أكثــر مالءمــة )عبْ
اإلجــراءات اإلداريــة(، وأكثــر وضوحــا )عبــر مراجعــة شــبكات الّتصنيــف(، ويدمــُج االنشــغاالت الحاليــة المرتبطــة بواقــع 

القطــاع وبرهانــات التْنميــة ببالدنــا.  

مراجعــة نطــاق تصنيــف المؤسســات الســياحية: لــن تبقــى الفنــادق هــي التــي تُصنَّــف وحدهــا فــي أصنــاف  1.1
ــة والرياضــات  ــة ودور الضياف ــوادي الفندقي ــى الن ــه حت ــك أن ــى خمســة. ذل ــن واحــد إل ــق النجــوم م تطاب

ــزل وحتــى المخيّمــات ســتخضع لتقييــمٍ تبعــاً لخدماتهــا.  والقصبــات والمالجــئ والنّ



رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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مراجعة آلية مْنح التراخيص ا إلدارية والتصنيف الفندقّي  2.1

تذكير باآللية المعمول به

التصنيف التقني
املؤقت

تصنيف رخصة االستغاللشهادة املطابقةرخصة البناء
االستغالل

12345

يهــدف التصنيــف التقنــي المؤّقــت إلــى ضمــان مطابقــة التصاميــم الهندســية للمؤسســات الســياحية لمعاييــر التصنيــف 
القياســية ) التــي يحددهــا قــرار لوزيــر الســياحة( قبــل انْطــالق األشــغال.

وبفْضــل التشــريع الحالــي، فــإّن التصنيــف التقنــي المؤّقــت ينبغــي أن يتــّم تحديــده قبــل أو بالمــوازاة الترخيــص بالبنــاء، 
مــن طــرف والــي الجهــة، بنــاًء علــى رأي تصــدره لجنــة اْستشــارية تُســّمى »اللجنــة التقنيــة لتنســيق المشــاريع الســياحية«.

ومن شأن هذا التصنيف أْن يْضمَن احتراَم البنايات المستقبلّية للمعايير القياسية في مجال الفنْدَقة. 

إدراج التصنيــف التقنــي المؤّقــت علــى مســتوى مســطرة مْنــح رخصــة البنــاء، مــن خــالل: )1( تشــريع عــام يتعلــق 	•
بالبنــاء خــاّص باإليــواء الســياحي، يضــّم مجمــوع القواعــد التــي يجــب احترامهــا قْصــد الحصــول علــى رْخصــة البنــاء، 
ويتماشــى مــع المعاييــر الخاّصــة بمؤّسســات اإليــواء الســياحي؛ )2( وشــهادة المطابقــة لمعاييــر التصنيــف يســلّمها 

المهنــدس المكلَّــف بالمشــروع.

إحــداث تصنيــف مؤّقــت: يتــّم إْخضــاع افتتــاح أّيــة مؤّسســة إيــواء ســياحّي للحصــول علــى رْخصــة االْســتغالل. وتشــّكل 	•
ــة  ــّم تحديدهــا فــي صيغ ــي يت ــر الســالمة )الت ــة، ومعايي ــة الغذائّي ــة العامــة والّصّح ــر الّصّح شــهادة مطابقــة معايي
دفاتــر تحّمــالت خاّصــة مــع األطــراف المْعنّيــة(، والتصنيــف الُمؤّقــت الــذي تمنحــه وزارة الســياحة، شــروطاً أساســية 

للحصــول علــى رْخصــة االســتغالل.  

والوظيفيــة،  القياســية  المعاييــر  مراقبــة 
والنجاعــة  والســالمة،  الصحــة  ومعاييــر 

المــاء اســتعمال  وترشــيد  الطاقيــة 
المؤسســات  تصنيــف  قــرار 
غيــر الخاضعــة للزيارة الســرية

الزيارة السرية

1 
لة 

ح
مر

ال
2 
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تصنيف المؤسسات
الخاضعة للزيارة السرية
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تقديم اآللية الُمستْهدَفة

1234

رخصة البناء

تشريع قانوني للبناء خاص
باملؤسسات السياحية

1• شروط النظافة
2• شروط السالمة

3• تصنيف مؤقت

1• جلنة التصنيف + زيارة سرية
2• إعالن التصنيف علو لوحة رسمية

3• تصنيف قابل للتجديد

تصنيف االستغاللرخصة االستغاللشهادة املطابقة

 فصل اإلشكاليات المتعلقة بالصحة والسالمة عن التصنيف 3.1

يــدرج مشــروع القانــون مجمــوع األحــكام المرتبطــة بفصــل اإلشــكاليات المتعلقــة بالصحــة والســالمة عــن التصنيــف، 
ــة مؤّسســة إيــواء ســياحي. والتــي ســتصبح شــرطا أساســيا الفتتــاح أّي

ولهــذه الغايــة، ســيتّم إعــداد دفاتــر تحّمــالت خاّصــة مــْن َطــَرِف وزارة الســياحة ومختلــف الــوزارات المعنّيــة، وال ســّيما 
ــة والمكتــب الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة )L’ONSSA(. وســيتّم إصــدار  ــة المدنّي مــْن طــرف الوقاي

هــذه المرجعّيــات واألحــكام المتصلــة بهــا مــن خــالل نصــوص تنْظيمّيــة مشــتَركة.

الحفاظ على تصنيف االستغالل مع إدخال مفهوم االفتحاص الّسّري 4.1

بعــد االفتتــاح، تخضــع كّل مؤسســة إيــواء ســياحّي لتصنيــف اســتغالٍل تمتــّد صالحيتــه لخمــس ســنوات )تخلّلهــا مراقبــات 
دورّية(.

وســيجري هــذا التصنيــف دائمــا علــى الّصعيــد الجهــوي، عــْن طريــق »اللجــان الجهويــة للتصنيــف«، التــي تتكــّون، علــى 
ــن لــوزارة الســياحة، والتــي يتــّم تشــكيلها لهــذا الغــرض. ــن تابعيْ ــن اثنيْ وْجــه الخصــوص، مــْن مفتحصيْ

كمــا أّن زيــارة اللجنــة الجهويــة للّتصنيــِف لبْعــض أنــواع وأصنــاف المؤسســات المتوســطة والفاخــرة )3 نجــوم فمــا فــْوق(، 
ســوف تْعُقبُهــا زيــارة تُســمى »االفتحــاص الّســّرّي«، والتــي ســتجري بــدون علـْـم المســتغّل مــن طــرف خبــراء مفتحصيــن 
ُمعتمديــن. ومــن شــأن هــذه االفتحاصــات الّســّرّية أْن تمّكــن مــن تقييــِم مؤّسســة اإليــواء الســياحّي لمنْــح فئــة الّتصنيــف 

المالئمــة. 

إدخال التصريح اإللكتروني 5.1

ــدد  ــا وبع ــن عليْه ــِح بالوافدي ــة بالّتصري ــواء الســياحي األخــرى ُملَزَم ــواء الســياحي وأشــكال اإلي ســتكوُن مؤسســات اإلي
المبيتــات عبْــر معالجــة إلكترونّيــة تُســّمى »التصريــح اإللكترونــي«، وذلــك ســْعياً، مــن جهــة، إلــى تجــاوز الّطابــع المــاّدي 
إلجــراءات التصريــح، ومــن جهــة أخــرى إلــى تْوحيــِد مْســطرة تجميــع المعلومــات )وزارة الســياحة، وزارة الداخليــة، اإلدارة 

العامــة لألمــن الوطنــي، الــّدرك الملكــي(.  
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 أبرز الّصعوبات والّنواقص . 2

إذا كان مْشــروع القانــون يحــّدد جميــَع اإلجــراءات ومختلــف المراحــل المرتبطــة بنشــاط المؤسســات الســياحّية وأشــكال 
َلــة لألحــكام المتصلــة بهــا تســمح بالوقــوف عنــد ثــالث صعوبــات كبــرى:  اإليــواء الســياحي األخــرى، فــإّن المراجعــة المفصَّ

نقــص المعلومــات المتعلقــة بشــروط وكيفّيــات التطبيــق، بحْكــِم اإلحالــة علــى نصــوص تطبيقّيــة غيــر متوّفــرة بعــد،  ■
بحــث هنــاك 26 ُحْكمــاً مــن أحــكام المشــروع تحتــاج إلــى تدقيقــات مــن خــالل نصــوص تطبيقّيــة. يتعلــق األْمــر 

بالنســبة ألكثرهــا أهميــة: 

تحديد قانون البناء الخاّص بمؤّسسات اإليواء السياحي )الماّدة 4(؛ 	•

قرار منح رخصة االستغالل وكيفيات التصنيفات المؤّقتة )المادة 5(؛ 	•

تأليف اللجنة الجهوية لتصنيِف مؤسسات اإليواء )المادة 6(؛	•

مّدة صالحية تصنيف االستغالل وكيفيات تجديده )المادة 8(؛	•

أنــواع وأصنــاف مؤسســات اإليــواء الّســياحي المرّخــص لهــا باســتغالل وحــدة أو وحــدات عقاريــة مســندة، وكيفيــات 	•
الحصــول عليهــا )المــواّد مــن 20 إلــى 22(؛ 

معاييــر دنيــا قياســية ووظيفّيــة، ومعاييــر حفــظ الّصحــة وإنتــاج الخدمــات واســتغالل المطعــم الســياحي، وتصنيفــه 	•
)المــادة 25(؛ 

كيفيات التصريح اإللكتروني ونموذج االستمارة الفْردّية لإليواء التي يتعّين أْن يمألها الّزبناء )المادتان 36 و37(.	•

ولذلــك، مــن الّصعــب الحكــم ببســاطة وشــفافّية المســاطر اإلدارّيــة المنصــوص عليهــا، فــي غيــاب عناصــر تتعلــق بالنقــاط 
الُمشــار إليهــا أعــاله. 

مسطرة التصنيف الفندقي ما تزال قابلة للتحسيِن، وتستدعي مراجعة وتحيينا لمبادئ اشتغالها.  ■

بالعــودة إلــى تاريــخ التشــريعات القانونّيــة للقطــاع، يتبّيــن أّن التصنيــف الفندقــّي كاَن يحيــل إلــى طبيعــة الخصائــص 
الماديــة للخدمــات التــي تقّدمهــا المؤّسســات )حجــم الغــرف، الفضــاءات المشــتَركة، وجــود فضــاءات خاّصــة داخــل 
ــة مطابقــة هــذه  ــه مــَن الســهولة مراقب ــة. ولذلــك فإّن ــّم تحديدهــا فــي التصميــم بصفــة قبْلّي ــي يت ــَرف...( والت الُغ

الخصائــص للّتصميــِم.

غيـْـر أنــه ينبغــي فْصــل هــذا الجانــب عــن التصنيــف بمعنــاه الواســع، والــذي يدمــج العنْصــر البشــرّي وكّل مــا يْرتبــُط 
بــه مــن حيــث جــودة الخدمــات وتأطيــر العامليــن وتوّفــر أو عــدم توّفــر بْعــض الخدمــات...

واليــوم، فــإّن نوعيــة الخدمــات فــي المؤّسســات الســياحّية قابلــة للتطــور، وتخضــع لتغّيــرات ظرفيــة، منتقلــة مــن 
»جيــد جــدا« إلــى »ســّيء جــدا«، مهمــا يكــْن صنْــف المؤّسســة: ذلــك أنَّ االنتقــاَل مــن الجّيــد إلــى الســيئ ال يعنــي، 
َمــة ليْســت فــي مســتوى عــدد الّنجــوم  بطبيعــة الحــال، أّن حجــم الغــرف قــد تقلـّـص، بقــْدر مــا يعنــي أّن الخدمــة المقدَّ

المخصصــة للمؤّسســة. 
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فــي هــذه الصــورة، ال تقــوم الدولــة بــدْور التنظيــم فقــط، بــل إنهــا تلعــب دور المراِقــِب كذلــك، بحكــم أنهــا هــي التــي 
تحــّدد التصنيــف بحســب النجــوم، وتســهر علــى مراقبتــه.  

إصالح للتصنيف الفندقّي ال يأخذ بعين االعتبار الّرهانات البيئية واالجتماعية والمجتمعية والثقافية للسياحة  ■
والفْندَقــة. وبالفعــل، فــإّن األبعــاد االجتماعيــة )نوعيــة العمــل، شــروط العمــل، التكويــن والصحــة والســالمة والحمايــة 
االجتماعيــة..(، والشــروط المجتمعيــة )العمــل المحلــي، اآلثــار علــى ظــروف عيْــش الســاكنة المحليــة، المشــتريات 
المحليــة، احتــرام الثقافــات المحليــة، الــخ..(، وكــذا رهانــات المســؤولية االجتماعيــة )الحمايــة مــن تبييــض األمــوال، 
مكافحــة اإلدمــان، الحمايــة مــن كل أشــكال التمييــز والتحــّرش، الــخ( لــم يتــّم إدراجهــا ضمــن مشــروع القانــون، علــى 

الرغــم مــن أنــه كان ينبغــي أن تكــون ضمــن النصــوص المصاحبــة لهــذا المشــروع.

مجموعــة مــن االلتزامــات بالنســبة للمهنييــن، إيجابيــة لهيكلــة القطــاع، لكــن مــن الصعــب أحيانــا تنفيذهــا، فــي غيــاب  ■
أحــكام المواَكَبة. 

ــع أحــكام مشــروع  ــى االنســجام م ــه عل ــه مشــكلة قدرت ــون وأحكام ــذي يقترحــه مشــروع القان ــف ال يطــرح التصني
القانــون. ثــّم إن الفتــرة االنتقالّيــة المحــّددة فــي 24 شــهراً لتْطبيــق هــذا النــّص ليســت كافيــة لتجــاوز هــذه الصعوبــة: 
ــض  ــْن االســتجابة لبع ــن م ــدرات والتمّك ــر الوســائل والق ــن أجــل تطوي ــة م ــر للمواكب ــه يجــب اتخــاذ تدابي ــك أن ذل
األحــكام اإللزاميــة التــي يشــتمل عليهــا هــذا القانــون )وال ســّيما الّرهانــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية باعتبارهــا 

ُصلْــَب عمليــة تحســين جــودة الخدمــات الســياحّية(.  
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III • توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

إذا كاَن مْشــروع القانــون، فــي مجملــه، يســعى إلــى أْن يكــوَن متكامــال وَطموحــًا، ويشــكل خطــوة متقدمــة، فإنــه يتطلـّـُب، مــع 
ذلــك، مجموعــة مــن التعديــالت والتدقيقــات التــي مــن شــأنها االســتجابة بكيفّيــة أْفضــل للرهانــات الكبــرى المرتبطــة 

بالقطــاع. 

انْطالقــاً مــن الّتْشــخيص الســابق، واســتحضارا للّرهانــات الكبــرى المرتبطــة بالقطــاع الســياحي، تنتظــُم توصيــات 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــْول أربعــة محــاور كالتالــي:

أ- توصيات عامة

دواعي وأسباب اإلصالح؛  ■

تدابير تتعلق بضمان فعلّية القانون؛  ■

تعديل عنوان مشروع القانون.  ■

ب- توصيات ترتبط برهاناٍت إجرائّية

تبْســيط وتوضيــح اإلجــراءات بإعــادة تنْظيــم التصنيــِف تبعــاً لنظــاٍم ثنائــّي تتحــّدد بموجبــه المعاييــر والقواعــد مــن  ■
طــرف الدولــة ومهنّيــي القطــاع، بينمــا يُعهــد بمنـْـح عــدد الّنجــوم وتتّبعهــا إلــى هيئــات خارجّيــة؛

جْعل رضا الزبون، الوطني واألجنبّي، في صلْب اإلطار التنْظيمي بإْدراج معايير نوعّية عرضانية ؛ ■

إدراج البُعد العالمي؛ ■

تعديل بعض البنود الخاّصة.  ■

ج. توصيات ترتبط برهان مْهَنَنِة وهْيَكَلة القطاع

عقلنة تدبير القطاع؛ ■

تدابير تتصل بمْستوى تكوين وتأهيِل العاملين، واألخذ في االعتبار أهّمّية الرأسمال البشري 1 ■

ّحل؛ ■ هيكلة سياحة الرُّ

م؛ ■ التشجيع على هيكلة القطاع غير المنظَّ

تعزيز دور الجمعيات المهنّية.  ■

1 - بالعودة إلى تقرير املنتدى االقتصادي العاملي للسفر والسياحة الصادر سنة 2015، يّتضح أّنه من بني ما مجموعه 141 بلدا، يحتّل املغرب املرتبة 62 يف املؤشر العاملي 
لتنافسية السفر والسياحة. كما يحتّل املرتبة 4 يف املنطقة. وإذا كانت بالدنا حتتل مراتب جّيدة من حيث السالمة واألمن والبنية التحتية واملوارد الثقافية ومناخ األعمال، 

فإن العديد من األوراش ينبغي أْن تعرف وتيرة أسرع، بدءا باملوارد البشرية، وال سّيما الصحة والنظافة حيث ال يتجاوز املغرب املرتبة 98 .
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د. توصيات تستجيب لرهانات اجتماعية وبيئّية 

تحسين شروط العمل في القطاع؛ ■

تدابير ذات صلة بمستوى التزام المؤّسسات في مسلسل التكوين المستمّر لفائدة العاملين؛ ■

الممارسات الجّيدة في مجال االستدامة واقتصاد الطاقة والماء واحترام البيئة. ■

توصيات عامةأ- 

قبل تقديم التوصيات الخاصة بمْشروع القانون، تّمت بلورة توصيتيْن اثنتيْن لهما صبغة عاّمة: 

إدراج تقديــٍم علــى مســتوى نــّص مشــروع القانــون. )ال يعتبــر وْضــع تقديــم ممارســة دارجــة فــي القوانيــن المغربّيــة. . 1
ومــع ذلــك، فمــن إيجابياتــه أنــه يلقــي الّضــوء علــى الســياق، وعلــى األهــداف والنقــاط الهامــة التــي يســتهدفها الّنــص 

القانونــّي(.

وبالنســبة لهــذا المشــروع المتعلــق بالمؤسســات الســياحية ومؤسســات اإليــواء األخــرى، فــإّن عــرض الدواعــي والدوافــع 
ينبغــي أْن يبــرز مبــادئ الحكامــة الجيــدة والتدبيــر، وكــذا اإلضافــات التــي جــاء بهــا القانــون الجديــد، وطموحــه، ورهاناتــه، 

ونطاقــه. ويمكــن أْن يحيــَل إلــى الجوانــب المتعلّقــة بالســالمة والصحــة ومعيــار التصنيــف.  

ضمان فعلّية وإجرائية القانون. ولتحقيق هذا الهدف، من الّضرورّي توّفر شرطين كحّد أدنى: . 2

توفيــر مشــروع القانــون مصحوبــا بأهــّم النصــوص التطبيقّيــة المنصــوص عليهــا، رغــم أنهــا توجــد فــي طــور اإلعــداد. 
ذلــك أن تحليــل مشــروع القانــون يبقــى ناقصــا فــي غيــاب النصــوص التطبيقّيــة التــي تتعلّــق بنقــاط أساســّية. ومــن ثــّم، 
فــإّن اإلحالــة علــى نصــوص تنظيمّيــة ســترى الّنــور فــي المســتقبل لتدقيــق مضاميــن وكيفّيــات بعــض التدابيــر، ال تســمح 

بالحكــم علــى درجــة بســاطة وإجرائّيــة هــذه التدابيــر.

اإلمكانــات التطبيقّيــة ألحــكام القانــون: يجــب أن يكــون مشــروع القانــون مشــروعا طموحــاً، مــع تكييفــه ومالءمتــه 
لخصوصيــات ووســائل الواقــع المغربــي، وواقــع القطــاع. لذلــك، فــإّن االلتزامــات المطلوبــة للعامليــن فــي القطــاع، يجــب 
أن تواكبهــا تدابيــر المواَكبَــة، وذلــك حتــى ال تكــون مهــّددة بعــدم تطبيقهــا بســبب نقــص التمويــل وهيكلــة القطــاع. ولذلــك، 
ــر قطــاع  ــة فــي القطــاع، وتطوي ــل المــوارد البشــرية العامل ــى ضمــان تأهي ــات المقترحــة تهــدف إل فــإّن مجمــل التوصي

مســؤول مــن الناحيــة االجتماعّيــة وأكثــر احترامــا للبيئــة.

عــالوة علــى ذلــك، وفيمــا يخــّص عنــوان مْشــروع القانــون نفســه، فــإّن اإليــواء الســياحي ينبغــي أْن ُيفــَرَد لــه بــاب مســتقّل 
ــص ألشــكال اإليــواء  تفاديــًا ألّي التبــاٍس مــع المؤّسســات التــي تعمــل فــي القطــاع غْيــر الُمهيــَكل، أّمــا الجــْزء المخصَّ

األخــرى، فيجــب إدماجــه مــع البــاب المشــار إليــه. 
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تعديــل عنــوان مشــروع القانــون، الــذي يحســن تْســميته كمــا يلــي: مشــروع القانــون المتعلــق بالمؤسســات الســياحية . 3
التاليــة: 

مؤسسات اإليواء السياحي؛  ■

المطاعم السياحية. ■

  توصيات ترتبط برهاناٍت إجرائّيةب- 

تبسيط وتوضيح إجراءات التصنيف. 4

ألجــل ذلــك، يتعلــق األمــر بإعــادة تْنظيــِم التصنيــف َتَبعــًا لنظــاٍم ثنائــّي تحــّدد بموجبــه الدولــة ومهنّيــو القطــاع المعاييــر 
والقواعــد، بينمــا ُيعهــُد بتحديــِد عــدد النجــوم وتتّبعهــا إلــى هْيئــات خارجّيــة، بتســليم شــهادة، بمــا يجعــل المحافظــة 
علــى الشــهادة وكــذا إعــادة الّنظــر فيهــا أكثــر مرونــة. أمــا الئحــة المقــاوالت فســتتّم الموافقــة عليْهــا مــن طــَرف الدْولــة 

والمهنّييــن الذيــن يحــّددون نــْوع الخدمــات المخولــة لذلــك.

ومــْن ثــّم، فــإّن تتّبــع الّتصنيــف ســيجري، إذن، وفــق منْطــق المراقبــة الخارجيــة اإلجباريــة، التــي تختلــف كيفياتهــا بحســب 
صنـْـف المؤّسســة ) مســتويات المراقبــة والحاجيــات تختلــف باختــالف عــدد الّنجــوم(. غيــَر أّن الدولــَة تحتفــظ، مــع ذلــك، 

بحــّق القيــام بعمليــات المراقبــة واالفتحــاص كلّمــا اعتبــرْت ذلــك ضروريــا.

فــي حيــن أّن األبعــاد المتعلقــة بالصحــة والســالمة تظــّل شــروطا مطلوبــة عنــد كّل افتتــاٍح لمؤّسســات ســياحية، وخاضعــة 
لمراقبــة اإلدارة الوصّيــة علــى القطــاع.    

جْعل رضا الّزبون، الوطني واألجنبّي، في صْلِب اإلطار القانونّي بإدخال معايير نوعّية أفقّية:. 5

حســب صنــف المؤسســة: نوعيــة الّراحــة التــي توّفرهــا التجهيــزات؛ مطابقــة التجهيــزات للمعاييــر التــي يتطلّبهــا  ■
الّصنْــف؛ نوعيــة ومســتوى وتنــّوع الخدمــات الُمقتََرحــة علــى الزبائــن بالقيــاِس إلــى الصنْــف...؛ 

تهــّم جميــع المؤّسســات: معاييــر الســالمة؛ معاييــر الّصّحــة؛ كيفيــات اســتقبال الزبائــن فــي وضعّيــة إعاقــة أو  ■
محــدودي الحركــة. 

ــَدة وشــمولية للجــودة، مــن خــالل جْعــل  مــن شــأن الّطمــوح الّســياحي الوطنــّي أْن يســتفيَد بانخراِطــِه فــي مقاربــة موحَّ
رضــا الزبائــن، الوطنّييــن واألجانــب، فــي صلــب اإلطــار القانونــّي.

إدخال الُبعد الدولّي. 6

مــن شــأن مشــروع القانــون أن يســتفيد مــن تضميــن منهجيتــه فحصــا أفقّيــا لمعاييــر ومقاييــس العالمــات الدولّيــة األكثــر 
ــى أهّمهــا مــن أجــل االقتــراب مــا  ــق بحجــم الغــرف والفضــاءات المشــتركة، والحفــاظ عل ــة، وال ســّيما فيمــا يتعل أهّمّي

أمكــن مــن المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا، ومواَكبــة دخــول سالســل فندقّيــة دولّيــة.   
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تعديل بعض البنود الخاصة. 7

الطابــع الموســمّي للخدمــات الفندقّيــة: يجــب أْن يْخَضــَع الفتـْـح المســتمّر للمؤّسســات الســياحية لتدابيــر تحفيزيــة  ■
مشــّجعة علــى مواصلــة هــذه المؤسســات ألنشــطتها. غيــر أنــه فــي بعــض الحــاالت التــي ال يُمكــن أْن يكــوَن فيهــا 
ــمح  ــه » ال يُس ــى أن ــّص عل ــي تن ــة الشــغل الت ــى مدّون ــودة إل ــن الضــرورّي الع ــه م ــط، فإن النشــاط إاّل مْوســميا فق
بإغــالق المقــاوالت أو االســتغالالت، كليــا أو جزئيــا، ]...[ إذا كان ســيؤدي إلــى فصــل األجــراء، إال فــي الحــاالت 
ــْن أّن الطابــع الموســمّي للنشــاط الســياحي ينبغــي  ــاًل ع ــة«2. فْض ــة نشــاط المقاول ــا مواصل ــي يســتحيل معه الت
ــزات الســياحية لــكل جهــة علــى حــدٍة. أمــا كيفيــات الطابــع  أْن يبقــى ممكنــا، يتــالءم، علــى الخصــوص مــع الممّي

ــة التــي تشــير إليْهــا التوصّيــة رقــم 14. ــُج فــي إطــاِر االتفاقيــة الجماعّي الموســمي فتُعالَ

توّقــف النشــاط الســياحي للمؤّسســات: يتعلّــق األْمــر بضمــاِن االحتــرام التــاّم لمدّونــة الّشــغل فــي حالــة توّقــف  ■
نشــاط المؤسســة الســياحية. 

 توصيات ترتبط برهان مْهَنَنِة وهْيَكَلة القطاع ج- 

يجب أْن تمّكَن تدابير َمْهنَنَة وهيْكلة القطاع من االستجابة لعّدة رهانات: 

َمْهننَة تنظيم الفاعلين في القطاع تجويد نشاطه؛  ■

التشجيع على الخروج من القطاع غير المهيَكل للتمكين من تدبيٍر شّفاٍف وأْمثل للبنيات التحتّية.  ■

ترشيد تدبير القطاع . 8

إضافًة إلى اإلطار التنظيمّي المنتظر، من الضرورّي إعداد ُمصاحبة خاصة للمهنّيين، والتي يْمكُن أْن ترتكز على: 

التحسين الّنوعّي وتطوير التكوين لفائدة مهنّيي القطاع؛ ■

التكويــن المتعلــق بمعاييــر الســالمة، والمعاييــر االجتماعّيــة والبيئيــة )حمايــة التنــّوع البيولوجــي، التدبيــر العقالنــي  ■
للمــاء...( بهــدف الوصــول إلــى منـْـح شــهادات للمؤسســات؛

تيسير عمليات التواصل مع اإلدارة، وتوفير المعلومات بشأِن اإلجراءات اإلدارّية ونقط االتصال. ■

آلية المصاحبة هذه هي في حّد ذاتها وسيلة لتقديم المساعدة والتشجيع على الخروج من القطاع غْير المهيَكل. 

ــا  ــي أغفله ــا(، والت ــة له ــة المطابق ــة الفندقي ــة والخدم ــكالّية التعريف ــة )إْش ــة المالي ــإّن المعالََج ــك، ف ــع ذل ــوازاة م وبالم
مشــروع القانــون، ينبغــي مراجعتهــا وجعلهــا منســجمة، وذلــك قْصــَد إحــداث تــوازن فــي األثْمنــة الموجــودة فــي الســوق، 

ــط التعريفــة بالّتصنيــِف. مــع تــْرك مجــال المنافســة حــّراً فــي القطــاع. وربْ

2 - مدونة الشغل، املادة 69.
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هْيكلة أْشكاٍل سياحّية خاّصة . 9

ــل: لضمــان مزيــد مــن التــوازن بيــن مختلــف أشــكال اإليــواء الســياحي، والتكيــف مــع التوّقعــات  ■ ســياحية الّرحَّ
ــن اعتبارهــا شــكال متكامــاًل مــن  ــي يتعّي ــرة للســياح، مــن الضــرورّي اســتهداف أفضــل لهــذه لســياحة، الت المتغي
أشــكال اإليــواء الســياحي، التــي يمكنهــا تقديــم طلــب تصنيفهــا )وهــو التصنيــف الــذي يْمكــن أْن يصــَل إلــى ثالثــة 
ــة( والخضــوع لالفتحــاِص  تَ أْصنــاٍف تشــتمل علــى ِصيــغ اإليــواء »غيــر العاديــة«، ســياحة الّرّحــل والســياحة المؤقَّ

مــْن طــرف مكتــب خارجــّي بنــاًء علــى المعاييــر الُمعتمــدة. 

الســياحة الصحيــة: لقــْد أصبــَح العــْرض الخــاّص بالخدمــات الســياحية التــي ترتكــُز علــى الصحــة والّراحــة  ■
موجــوداُ فــي المغــرب، مــع تطــّور ســياحة المعالجــة المائيــة أو المعالجــة بميــاه البحــر. ومــع ذلــك، وبالنظــر 
إلــى الطلــب العالمــي المتزايــد علــى العــالج الجيــد، فإنــه مــن المستحســن وضــع معاييــر خاّصــة بهــذا النــوع مــن 
المؤّسســات ضمانــاً للجــْودة. وينبغــي ربـْـط تطويــر هــذا العــْرض بالقانــون رقــم 13-131 الــذي صــودق عليــه مؤّخــراً، 

ــر األطبــاء افتتــاح عيــادات خاّصــة. ــُح للمســتثمرين مــن غيْ والــذي يبي

م. 10 الّتشجيع على إْدماِج القطاع غير المنظَّ

باإلضافــة إلــى تبســيط وتوضيــح إجــراءات التصنيــف، قْصــد تجّنــب أّيــة منافســة غيــر شــريفة، وبُْغيــة تشــجيع مؤّسســات 
ــِم، ينْبغــي التنْصيــص  اإليــواء التــي تمــارس أنْشــطتها فــي إطــار القطــاع غيــر المنظــم علــى االندمــاج فــي القطــاع المنَظَّ
علــى إجــراءات تتعلــق بمواكبــة هــذه المؤسســات فــي إطــار النصــوص التطبيقّيــة، وتُمنَــح لهــذه المؤسســات مهلــة            
لَة فــي هــذا الشــأن.  24 شــهرا لالنخــراط فــي القطــاع، قبـْـل االنتقــال إلــى اّتخــاِذ عقوبــات فــي حــّق المخالفــات الُمَســجَّ

 تعزيز دْور الجمعّيات المْهنّية . 11

مــن الــالزم تقديــم الدعــم إلــى المجهــود الــذي تقــوُم بــه الجْمعيــات المهنّيــة، وذلــك لتْمكينهــا مــْن توحيــد العامليــن 
بالقطــاع، ومــن أن تصبــح قاطــرة حقيقّيــة يمكنهــا المســاهمة فــي إضفــاء الطابــع المهنــي علــى القطــاع. ولهــذه الغايــة، 

مــن األْجــدر: 

 إْدراج مقتضيات تلزم المؤسسات باالنخراط في الجمعّيات الجهوّية للصناعة الفندقّية؛  ■

ــِص مشــاريع االســتغالل الســياحّي، وفــي  ■ ــة بفْح ــان المكلََّف ــة فــي أشــغال اللّج ــات الجهوي ــي الجْمعي ــراك ممّثل إْش
ــِف. ــة للتصني اللجــان الجهوي
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تْوصيــات ترتبــط بالتزامــاٍت ذات صلــة بالمْســؤولية االجتماعّيــة والبيئّيــة: خلــق إطــار د- 
منســجم لتدبيــر المخاطــر وااللتــزام بالمســؤولّية االجتماعّيــة للقطــاع 

التزامات بالمسؤولية االجتماعّية

تحسين االلتزامات بالمسؤولية يتطلب وْضع إطار شمولّي بهدف توجيه مجموع األهداف والمؤّشرات التالية: 

 تحســين إخبــار الزبنــاء مــن خــالل تمكينهــم مــن المعلومــات التــي تهــّم الولوجّيــة والتصنيــف بواســطة مختلــف . 12
وســائط اإلعــالم واالّتصــال )الّدليــل، الويــْب...(. 

 مالءمــة عــْرض المؤّسســات الســياحّية مــع حاجيــات األشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة عبــر تحســيس و/أو تكويــن . 13
ــف المؤسســة- التوضيــح فــي الملحــق 3(،  العامليــن فــي مجــال اســتقبال الزبنــاء فــي وضعيــة إعاقــة )بحســب صنْ

ــة لألشــخاص المســّنين... ــر الكراســّي المتحّرك وتوفي

إّن األحــكام المتعلقــة باســتقبال الزبائــن فــي وضعيــة إعاقــة أو حركّيــة محــدودة، توجــد ضمــن المعاييــر المعمــول بهــا، 
غيــر أنــه يجــب أن تصبــح فعلّيــة.

 تحسين ظروف العمل في القطاع عبر االلتزام: . 14

ــان شــروط  ■ ــن المســتمّر، وضم ــاوض الجماعــّي والّنهــوض بالحــوار االجتماعــّي، والتكوي ــي التف ــرام الحــّق ف باحت
ــغل؛ ــون الّش ــّل لقان ــى األق ــن عل ــن ومطابقيْ وتوقيــت الئقيْ

بمراجعة وتحيين محتويات االتفاقّية الجماعّية المتعلقة بقطاع الفنْدقة؛ ■

بالتحذيــر مــن إســاءة اســتخدام عقــود العمــل الهــّش، وحمايــة الســالمة الجســدية والنفســية، والّســهر علــى التكويــن  ■
التأهيلــي، والتعويــض الاّلئــق للمتدربين؛

 إحــداث مدّونــة لحســن الســلوك مــن طــرف المهنّييــن تحــّدد المبــادئ الكبـْـرى للعمــل، وتدمــج علــى الخصــوص البعــد . 15
األخالقــي لألعمــال )الوقايــة مــن الّرشــوة، الوقايــة مــن تبييــض األمــوال، والوقايــة مــن اإلْدمــان، حمايــة األطفــال، 

الوقايــة مــن الّدعــارة...(؛ 

 إرســاء ثقافــة »االســتهالك المحلــي« عبـْـر االســتعمال المنتظــم لإلنتــاج الجهــوّي ) تثميــن المنتــوج المحلــّي، الصناعــة . 16
ــى  ــا عل ــّم تْطويره ــة ت ــات وطنّي ــتهالك منتوجــات وخدم ــن اْس ــاء م ــِن الّزبن ــار، اللوحــات...( لتْمكي ــة، المعم التقليدّي

ــّي. الصعيــد المحلّ

 التقييــم الُمنتظــم لألثــر االجتماعــي للنشــاط الســياحي مــن حيــُث عــدد ونْوعّيــة مناصــب الّشــغل المحدثــة، . 17
والمنتوجــات المحلّيــة المســتعملة، والتعــاون مــع المقــاوالت الصغيــرة والمتوّســطة، وأشــكال التعاونيــات المحلّيــة.
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التزامات المسؤولية البيئية

 تطبيق مبادئ المسؤولّية البيئّية داخل القطاع، وذلك مْن خالِل:. 18

ــق بالتزامــات وأداء المؤّسســات فــي مجــال التنْميــة  ■ َمــة التــي تتعلّ تمكيــن الزبنــاء مــن المعلومــة الواِضَحــة والمنظَّ
المســتدامة؛

َمــة عــن  ■ تحســيس المتعاونيــن والّزبنــاء بالتدبيــِر االقتصــادي للمــاء والّطاقــة والنفايــات، وتتّبــع وتحديــد أهــداف مَرقَّ
االقتصــاد فــي اْســتهالِك المــاء والكْهربــاء؛

ــن أْن تكــون هــذه  ■ ــق بإعــادة اســتعمال أو إعــادة تصنيــع الميــاه العادمــة وعــزل النفايــات. ويتعّي تنفيــذ تدابيــر تتعلٌّ
الخيــارات بمثابــة انشــغال كبيــر، علــى اعتبــار أّن إعــادة الّتدويــِر هــي نشــاط للمســتقبل، تمليــه فــي الوقــت نْفســه 

ــة واقتصاديــة؛  اعتبــارات بيئّي

االســتعمال األْمثــل للمــواد واألدوات التــي تحتــرم البيئــة )حضــور منتجــات اســتقبال إيكولوجيــة داخــل الحّمامــات،  ■
ــَزة جميعهــا بَمصابيــح ذات االســتهالك المنخفــض...(؛  وُغــرف مجهَّ

 التحسيس والتكوين المرتبطان باآلثار البيئية للنشاط. 19

يتعّيــن أْن يتــّم تحســيس المهنييــن والزبنــاء بشــكل متزايــد بحمايــة التنــّوع البيولوجــي، والحيوانــات والّنباتــات المحيطــة، 
واألنــواع الهّشــة، وتكــون فــي إطــار منطــق الحــوار والتنســيق، مــن أجــل ضمــان اســتغالل مســؤول.  

وضع مقاربة مندمجة من أجل سياحة مستدامة. 20

إّن تطويــر نمــوذج مغربــي لســياحة مســتدامة مــن شــأنه أْن يشــّكل ميــزة تنافســية مــن خــالل إحــداِث عالمــات ومبــادرات 
فــي هــذا المجــال. ولمواكبــة انتشــار وتطويــر هــذا الجانــب المتعلــق بالتنميــة المســتدامة فــي القطــاع، ينبغــي اعتمــاد 
ميكانيزمــات خاصــة، بمــا فيهــا وضــع مؤشــرات التقيييــم والتتّبــع. وهكــذا، فــإّن اآلليــة ســتمّكن مــن تطبيــق أفضــل 

ــة المتعلقــة باالســتدامة، ووضــع آليــات ماليــة لدعــم تطويــر المجــاالت البيئيــة. لمقاييــس المقتضيــات التنظيمّي
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مــــالحـــــق 

الملحق 1: أهّم التعاريف

المؤسسات السياحية 

تتضّمن المؤسسات السياحّية: 

مؤسسات اإليواء السياحي؛  ■
المطاعم السياحية؛  ■
األشكال األخرى لإليواء السياحي. ■

مؤسسات اإليواء 
السياحي

تعتبــر مؤسســة لإليــواء الســياحي كل مؤسســة ذات طابــع تجــاري تســتقبل زبنــاء عابريــن 
أو مقيميــن، وتقــّدم لهــم خدمــة اإليــواء ومجمــوع خدمــات المطعــم والترفيــه أو بعضهــا.

يمكــن أن تتوفــر مؤسســة اإليــواء الســياحي علــى تجهيــزات ومعــّدات تســمح لهــا بــأن 
تقــّدم لزبنائهــا، باإلضافــة إلــى اإليــواء، خدمــات أخــرى تتعلــق باالســتحمام مــن أجــل 

العــالج أو الراحــة أو الرياضــة أو عقــد المؤتمــرات.

أشكال مؤسسات اإليواء 
السياحية

الفنــادق، األنديــة الفندقيــة، اإلقامــات الســياحية، دور الضيافــة، الريــاض، القصبــة، 
الملجــأ، النــزل، المخّيــم. 
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الملحق 2: بْنية ومحتوى مْشروع القانون موضوع اإلحالة

أبرز محتويات النصوص التطبيقّية أهّم محتويات مواّد المشروعاألبواب والمواد

المادة األولى

ثالثــة  إلــى  الســياحي  اإليــواء  مؤسســات  تقســيم 
أصنــاف:: 

مؤسسات اإليواء السياحي؛  ■
المطاعم السياحية؛  ■
أشكال اإليواء السياحي األخرى.  ■

الباب -1
مؤسسات اإليواء السياحي

الفرع 1 )الماّدتان 2 و3(

تعاريف وأحكام عامة: 

إعــادة تنظيــم نطــاق التصنيــف الفندقــّي، الــذي بــاَت 
الفنــدق،  التاليــة:  أنــواع اإليــواء الســياحي  يغّطــي 
النــادي الفندقــي، اإلقامــة الســياحية، دار الضيافــة، 

الريــاض، القصبــة، الملجــأ، النــزل، المخيــم.

ــا تُحــّدد بنــّص تنْظيمــّي  ــة الدني الطاقــات اإليوائّي
والمالجــئ  الضيافــة  ودور  للفنــادق  بالنســبة 

 .)3 )المــادة  والمخّيمــات 

الباب -1
عن مؤسسات اإليواء 

السياحي.
)الفرع 2، المواد من 4 إلى 17(

تصنيف واستغالل مؤسسات اإليواء السياحي:

مســطرة  مــع  المؤّقــت  التقنــي  التصنيــف  دمــج 
المــّدة  مــن  تقليــص  بهــدف  البنــاء،  رخصــة  منــح 
القراريْــن  علــى  والحصــول  لمعالجــة  المخّصصــة 
اإلدارييــن، فــي احتــراٍم للمعاييــر المعمــول بهــا فــي 
القياســية  والمعاييــر  والســالمة،  والبنــاء  التعميــر 

الفنْدقّيــة.   والوظيفيــة 

فصــل اإلشــكاليات المتعلّقــة بالصحــة والســالمة 
عــن ســيرورة التصنيــف الفندقــي. 

ــد حصــول  ــح رخصــة االســتغالل إاّل بع ال يمكــن من
مؤسســة اإليــواء الســياحي علــى تصنيــف مؤّقــت، 

واالمتثــال لشــروط الســالمة وحفــظ الصحــة. 

تصنيــف  مســتوى  علــى  جديــدة  منهجيــة  إرســاء 
االســتغالل، يتــّم إنجازهــا عــى مرحلتيْــن متتاليتيْــن: 
زيــارة تقــوم بهــا لجنــة جهويــة للتصنيــف، تعُقبُهــا 
المؤسســات  أنــواع  لبعــض  بالنســبة  وتتممهــا، 

ســّرّية.   زيــارات  الســياحية، 

ــواء  ــاء خــاص بمؤسســات اإلي ــون للبن ــد قان تحدي
الســياحي بنــّص تنظيمــّي )المــادة 4(.

التصنيــف  وكيفيــات  االســتغالل  رخصــة  منــح 
.)5 نــّص تنظيمــّي )المــادة  المؤقــت يحّددهمــا 

أســاس  علــى  المؤقــت  التصنيــف  قــرار  يصــدر 
المعاييــر القياســية والوظيفيــة الخاصــة بالتجهيــز 

بنــّص تنظيمــّي )المــادة 5(. 

تأليــف اللجنــة الجهوّيــة للتصنيــف يحّددهــا نــّص 
قانونــّي )المــادة 6(.

الســياحي  اإليــواء  مؤسســات  وأصنــاف  أنــواع 
التــي تشــملها الزيــارات الســرّية، وكيفيــات إجــراء 
المراقبــة، يحّددهــا نــّص تنْظيمــّي )المــادة 6(.

د مــدة صالحيــة تصنيــف االســتغالل، وكــذا   تحــدَّ
كيفيــات تجديــده، بنــصٍّ تنْظيمــي )المــاّدة 8(.
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الباب -1 عن مؤسسات 
اإليواء السياحي 

الفرع 3 )المواد من 18 إلى 
      )24

تعاريــف وأحــكام عامــة تتعّلــق باإلقامــات العقارّيــة 
المســندة إلــى مؤسســة إيــواء ســياحي:

تقــع  إقامــة  »إقامــات عقاريــة مســنَدة« كل  تُعتبــر 
ــا  ــع فوقه ــي تق ــك الت ــة أرض مجــاورة لتل ــوق قطع ف
مؤسســة اإليــواء الســياحّي، وتتكــّون مــن وحــدة أو 
عــدة وحــدات ســكنّية فــي ملكيــة شــْخص أو عــدة 
أشــخاص، وتعــرض إليــواء زبناء عابريــن أو مقيمين. 

الســياحي  اإليــواء  مؤسســات  وأصنــاف  أنــواع 
باســتغالل  لهــا  يــؤَذُن  بنــّص تنظيمــّي  َدة  المحــدَّ
.)20 )المــادة  أكثــر.  أو  ُمســندة  وحــدة ســكنية 

مــن  مســنََدة  عقاريــة  إقامــة  اســتغالل  يخضــع 
طــرف مؤسســة لإليــواء الســياحي لرخصــة تســلم 

وفــق المحــددة بنــّص تنظيمــي )المــادة 22(. 

لنفــس  المســندة  الســكنّي  الوحــدات  تخضــع 
المراقبــة المنصــوص عليهــا فــي المــاّدة 8 أعــاله 
ــواء الســياحي المســندة  ــى غــرار مؤسســة اإلي عل

إليهــا )المــادة 24(. 

الباب -2 عن المطاعم 
السياحية

)المواد من 25 إلى 28(

تعاريف وأحكام عامة:

»مطعمــا  لإلطعــام  مؤّسســة  كّل  تصنيــف  يمكــن 
المطلوبــة. للمعاييــر  وفقــا  ســياحيا« 

يجب أن يُســتغّل كّل مطعم ســياحّي بكيفّية مســتمّرة 
علــى مدار الســنة.

ــة  ــة، المتعلق ــا القياســية والوظيفي ــر الدني المعايي
الخدمــات واالســتغالل  وإنتــاج  بحفــظ الصحــة 

يحّددهــا نــّص تنْظيمــّي )المــادة 25(.
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الباب -3
عن أشكال أخرى لإليواء 

السياحي 
)المواد من 29 إلى 35(

تعاريف وأحكام عامة:

تضــّم أشــكال اإليــواء الســياحي األخرى المؤسســات 
التاليــة: المخّيــم المتنّقــل )بيفــواك(، اإليــواء عنــد 

الســاكن، اإليــواء البديــل. 

ويخضــع اســتغالل أحــد أشــكال اإليــواء المنصــوص 
بدفتــر  مرفقــة  لرْخصــة  البــاب  هــذا  فــي  عليهــا 

للتحّمــالت.

المخيمــات  إقامــة  وكيفيــات  المواقــع  ُد  تحــدَّ
 .)29 )المــادة  تنْظيمــّي  بنــّص  المتنّقلــة 

ــي  ــّم تســويقها ف ــي يت ــرف الت ــدد األقصــى للغ الع
إطــار اإليــواء عنــد الســاكن يحــّدده نــّص تنْظيمــّي 

)المــادة 29(.

يخضــع اســتغالل أحــد أشــكال اإليــواء المنْصــوص 
عليْهــا فــي هــذا البــاب لرخصــة مصحوبــة بدفتــر 

للتحّمــالت )المــادة 30(. 

ومــّدة  االســتغالل،  رخصــة  تْســليم  كيفيــات 
صالحيتــه، وكــذا نمــوذج دفتــر الّتحمــالت تَُحــّدد 

.)30 )المــادة  تنْظيمــّي  بنــصٍّ 

المنصــوص  الســياحي،  اإليــواء  أشــكال  تخضــع 
مــّدة صالحيــة  أثنــاء  البــاب،  هــذا  فــي  عليهــا 
وفقــاً  اإلدارة  لمراقبــة  اســتغاللها  رخصــة 
دة بنــّص تنظيمــّي )المــادة 31(.  للكيفيــات المحــدَّ

الباب -4
عن التصريح بالوافدين 

والمبيتات لدى مؤسسات 
اإليواء السياحي وفي 

اشكال اإليواء السياحي 
األخرى

)المواد من 36 إلى 38(

لــدى  والمبيتــات  بالوافديــن  اليومــي  التصريــح 
مؤسســات اإليــواء الســياحي وفــي أشــكال اإليــواء 
تُســّمى  اإللكترونيــة  المعالجــة  عبْــر  األخــرى 

اإللكترونــي«.  »الّتصريــح 

بنــّص  د  تُحــدَّ اإللكترونــي  التصريــح  كيفيــات 
)36 )المــادة  تنظيمــي 

نمــوذج االســتمارة الفرديــة لإليــواء التــي ســيوّقعها 
الّزبائــن ســيحّددها نــّص تنْظيمــي )المــادة 37(.
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الباب -5
إثبات المخالفات 

والعقوبات
)المواد من 39 إلى 52( 

الئحــة العقوبــات اإلداريــة الجنائيــة فــي حالــة عــدم 
احتــرام أحــكام القانــون.

الباب -6
التمثيل )الفصول من 53 

إلى 55( 

الســياحي  اإليــواء  مؤسســات  انضــواء  شــروط 
جمعيــات  لــواء  تحــت  األخــرى،  اإليــواء  وأشــكال 

الفندقّيــة.  للصناعــة  جهويــة 

شــروط انضــواء المطاعــم الســياحية تحــت لــواء 
الســياحية. المطاعــم  جمعيــات جهويــة ألربــاب 

الباب -7
أحكام انتقالية وختامية

)المواد 55 إلى 59( 

أجــل انتقالــّي مــن أجــل مالءمــة مجمــوع مؤسســات 
األســطول الوطنــي مــع معاييــر التصنيــف الجديــدة 
النصــوص  نشــر  تاريــخ  مــن  ابتــداء  لســنتين، 

التنظيميــة مــن أجــل االمتثــال إلــى أحكامهــا.
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الملحق -3 توضيح التزامات المسؤوليات االجتماعّية والبيئّية بحسب النقط النجوم 
الخاّصة بالمؤّسسات

التزامات المسؤولية االجتماعيةالنقط النجوم

إقامة مصابيح حواجز في جميع الممّرات 1

معلومات تتعلق بالولوجية والتصنيف عن طريق حوامل معلوماتية )دليل، الويب...(2

تحسيس العاملين في االستقبال بالزبناء في وضعية إعاقة2

توفير كرسّي متحرك2

2
االلتــزام بالحــق فــي احتــرام التفــاوض الجماعــّي وتأهيــل الحــوار االجتماعــّي، والتكوين المســتمّر، 

وضمــان شــروط وأوقــات الئقــة للعمــل، تتــالءم علــى األقــّل مــع قانــون الّشــغل

3
االلتــزام بمنــع إســاءة اســتخدام عقــود العمــل الهــّش وغيــر المنّظــم، وحمايــة الســالمة الجســدية 

والنفســية، والّســهر علــى التكويــن التأهيلــي والتعويــض الالئــق للمتدربيــن

االستعمال المنتظم لمنتوجيْن اثنيْن على االقّل من المنتوج الجهوي3

اتخاذ تدابير واضحة ومراَقبَة ضّد تبييض األموال )قاعات اللعب(3

اقتراح حْمية تقي من الّسمنة ومن سوء التغذية3

تْمكين الزبناء من اْستهالِك منتجات وخدمات محلية3

4
ــة، التعــاون  ــة األعمــال، المشــتريات المحلي ــّي للنشــاط: ونوعّي ــر المجتمع ــم المنتظــم لألث التقيي

ــزام وااللت

تكوين العاملين في مجال استقبال الزبناء في وضعّية إعاقة 5
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التزامات المسؤولية البيئّيةالنقط النجوم

تحسيس المتعاونين والزبناء بأهمية التدبير المقتِصد للماء والطاقة 2

َمة تتعلق بالتخفيض من استهالك الماء والكهرباء2 تتّبع وتحديد أهداف مَرقَّ

تحسيس المتعاونين بالتدبير المقتصد للنفايات 2

اتخاذ على األقّل تدابير تتعلق بإعادة استعمال أو إعادة تدوير المياه العادمة 2

تنفيذ تدابير فرز النفايات 2

التزامات من أجل حماية التنّوع البيولوجي واألنواع الهّشة والبيئات المعرَّضة للمخاطر2

غرف مجّهزة كلها بمصابيح ذات استهالك منخفض2

معلومات واضحة ومنّظمة بشأن التزامات وأداء المؤسسة في مجال التنمية المستدامة 3

استعمال منتجات تنظيف ومواّد تحترم البيئة3

توّفر منتجات االستقبال التي تخّص الحّمامات اإليكولوجّية 3

زة كلّها بمصابيح ذات استهالك منخفض 3 مناطق مشتركة مفتوحة للعموم مجهَّ
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الملحق -4 الئحة جلسات اإلنصات والمساهمات 

حامل مشروع القانون

- وزارة السياحة 

الــــوزارات 

- وزارة الداخلية 
- الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة

- وزارة السياحة )مديرية الموارد البشرية والتكوين(

المكاتب

- المكتب الوطني المغربي للسياحة

الخبراء والشركاء 

- الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية
- الكونفدرالية الوطنية للسياحة

- القرض العقاري والسياحي

جلسات اإلنصات الداخلية

- جلســة إنصــات مــع الســيد فــؤاد بــن الصديــق فــي موضــوع »رهانــات التنميــة الُمســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة 
فــي قطــاع الســياحة«
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