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 تقريـــــــــر لجنـــــة الفالحة وألامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة

 باملوافقة علىمشروع قانون أساس ي يتعلق حول 

 بين 1022ديسمبر  21اتفاق النقل الجوي املبرم في 

  (18/1028)عدد  حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا 

 مشروع قانون أساس ي يتعلق باملوافقة وحول 

 بينعلى اتفاق متعلق بالنقل الجوي  

 (41/1028)عدد  حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين

 
 

 8181جويلية  81و 8181جوان  81 على املجلس: ينالقانون يتاريخ إحالة مشروع 

 8181جويلية  88و 8181جوان  82 على اللجنة:  ينالقانون يتاريخ إحالة مشروع 

  ينالاتفاق ونص ي شرح ألاسباب تيوثيق :ينالقانون يشروعملالوثائق املرفقة، 

  :8181 نوفمبر 81جلسة يوم تاريخ بدأ ألاشغال . 

  :8181 نوفمبر 81 جلسة يومتاريخ انتهاء ألاشغال . 

 
 

   رئيس اللجنة: الزهير الرجبي 

أحمد قرر اللجنة: م                                  سناء الصالحيرئيس اللجنة:  ةنائب      
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  الصديق

: ةمساعد ةمقرر                                                    وفاء عطية مقررة مساعدة:

 رجاء السعداوي 
 

 الفالحة وألامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة قريـــــــــر لجنـــــةت

 اتفاق النقل الجوي املبرم في باملوافقة علىمشروع قانون أساس ي يتعلق حول 

  بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا 1022ديسمبر  21

 مشروع قانون أساس ي يتعلق باملوافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين وحول 

 حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين

 

  ينالقانون يمشروعأوال: تقديم  

 8182ديسمبر  81أبرمت حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا ببلغراد في 

الثنائي املبرم بين الجمهورية  الاتفاقفي مجال خدمات النقل الجوي يلغي ويعوض  اثنائي ااتفاق

 81بشأن النقل الجوي، املوقع بتونس في  الاشتراكية الاتحاديةالتونسية وجمهورية يوغسالفيا 

وذلك أساسا بهدف مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها النقل  8611نوفمبر 

واملوص ى  الاتفاق داعتماد الصياغة النموذجية ملختلف موا ستو  الدويي م  خالللجوي على املا

الجديد للمعايير الدولية خاصة  الاتفاقمالءمة وكذلك  قبل منظمة الطيران املدني الدوييبها م  

 في مجال السالمة الجوية وأم  الطيران املدني.

 82أبرمت حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين بكوتونو في وفي نفس إلاطار، 

 بشأن خدمات النقل الجوي بين وما وراء إقليميهما. ااتفاق 8182ديسمبر 

بالخدمات الجوية عديد البنود التي تهم الحقوق املتعلقة  ين املذكوري الاتفاقتضم  يو 

نقل جوي لتشغيل كحق العبور وحق الهبوط وغيرها والحق في تعيين مؤسسات  املنتظمة

وقف تراخيص و سحب و  إلغاء والحق فياستثمار الخدمات املتفق عليها و  الخطوط الجوية

 لهذه املؤسسات.  التشغيل أو الرخص التقنية املمنوحة
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بسريان  االلتزامطة بلعديد الجوانب إلاجرائية ال سيما منها املرتب ينكما يتعرض الاتفاق

تحديد تعريفات النقل الجوي وشروط عرضها و  على املؤسسات املعنية نظمةألا قوانين وال

تحويل فائض إلايرادات على و  الجمركية والرسومالضرائب وإجراءات إلاعفاء م   وتطبيقها

ودخول هذه التعديالت  ماأو ملحقه ينالاتفاقكيفية تعديل . كما تم التنصيص على املصروفات

 باالتفاقين ودخولهما حيز التنفيذ.حيز التطبيق وشروط إنهاء العمل 

 

 ثانيا: أعمال اللجنة 

على ضوء ما ورد  ينألاساسي ينالقانون يشروعم جلسة نظرت خاللها في نص عقدت اللجنــة

السيد وزير إيى  واستمعت خاللها تينالاتفاقي يونص  شرح ألاسباب تيعليها م  بيانات بوثيق

 النقل.

اللتان تربطان حكومة املتعلقتين بالنقل الجوي وتطرق السيد الوزير إيى أهم بنود الاتفاقيتين 

أهمية مثل هذه  الجمهورية التونسية بحكومة جمهورية صربيا وبحكومة جمهورية البنين، مبينا

تطوير منظومة النقل الجوي الدويي وفق املقاييس الدولية في مجال الطيران املدني الاتفاقات في 

تطوير عالقات الصداقة والتفاهم وتكثيف الربط الجوي بأغلب الجهات في العالم عالوة على 

د حرص 
ّ
والتعاون بين الدول ألاطراف ودورها في املساهمة في تقدم الطيران املدني. كما أك

دة على ضمان أقص ى قدر م  السالمة وألام  في النقل الجوي الدويي وخلق ألاطراف املتعاق

 خدمات جوية منتظمة.

د على دور الوزارة في
ّ
مالءمة املحيط املؤسساتي والتشريعي مع املتطلبات الدولية في مجال  وأك

ل مواصلة إلاصالحات التي ستشمل مجال النقوالعمل على  السالمة الجوية وأم  الطيران املدني

استحثاث نسق إنجاز مشاريع تأهيل الشركات العاملة في القطاع الجوي واملطارات م  خالل 

لعملية التدقيق في مجال السالمة  وإلاعداد إنجاز مشاريع تأهيل البنية التحتية للمطاراتو 

 .الجوية م  قبل منظمة الطيران املدني الدويي

لقوانين املعروضة ودور الوزارة في تعزيز ولد  تدخلهم، ثّم  السادة النواب أهمية مشاريع ا

عالقات التعاون والتواصل مع عديد الدول في مجال النقل الجوي، معتبري  أن هذه الاتفاقيات 

 تخدم املستثمر التونس ي وتساهم في دفع التصدير وتعزيز السياحة التونسية.

الناقلة الوطنية في ظل تهرم أسطول الطائرات واملنافسة الكبيرة  وتساءلوا ع  مد  جاهزية

وفي ظل  جواء املفتوحة حيز التنفيذألا مع قرب دخول منظومة التي ستتيحها هذه الاتفاقيات 
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تواصل عدد م  إلاشكاليات كتدهور الخدمات املقدمة م  قبلها والتأخير في السفرات وظاهرة 

 . بعض امللفات سرقة ألامتعة وشبهات الفساد في

هذا واستفسر النواب كذلك حول عدد م  املسائل التي تهم مجال النقل الجوي بصفة عامة 

على غرار خطة الوزارة إلصالح الناقلة الوطنية وبرامج تهيئة املطارات والبنية التحتية وملف 

 .وغيرها م  املسائل ألاخر   ألاجواء املفتوحة

دوفي ردوده، 
ّ
تحسين مؤشرات القطاع م  حيث السيد الوزير على دور هذه الاتفاقيات في  أك

وجلب املستثمري  نحو الوجهة التونسية مساهمتها في الاقتصاد الوطني واستقطاب السياح 

  .الدراسة بالجامعات التونسية وتعزيز إقبال الطلبة ألاجانب على

وشّدد على مواصلة العمل م  أجل تحديث إلاطار القانوني للعالقات الثنائية بين تونس وبقية 

والبلدان املجاورة البلدان م  أجل ضمان تطور أسطولنا الوطني وتعزيز الربط الجوي بين تونس 

باعتبارها سوقا واعدة، كما أفاد مواصلة الجهود لتحسين جودة  ةإلافريقيالبلدان وخاصة 

 مات املسداة باملطارات التونسية وتطوير الحركة الجوية باملطارات الداخلية.الخد

 رار اللجنةـ: قثالثا 

ألاساسيين  ينالقانون يعلى مشروعأعضائها الحاضري   إجماعبقّررت اللجنة املوافقة 

 املعروضين.

 

 مقرر اللجنة                      رئيس اللجنة                                                           

 أحمد الصديق                الزهير الرجبي                                                            


