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 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 
 

 مقترح قانون 

من القانون  20يقضي بتعديل وتتميم المادة 

يتعلق بتـنظيـم التـكويـن المس تمر  71.06رقم 

لفائدة أ جراء القطاع الخاص وبعض فئات 

مس تخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية 

وال شخاص الآخرين غير ال جراء الذين 

 يزاولون نشاطا خاصا
 تقدم به الس يد المستشار محمد البكوري وابقي أ عضاء فريق التجمع الوطني لل حرار 

 
 32رقم التسجيل: 

 10/01/2023اتريخ التسجيل: 
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 مذكرة تقديمية:

آفاق جديدة  طار التأ سيس لحق ال جير في التكوين المس تمر وفتح أ في ا 

ملون بها، انخرط يععلى مس توى الجمعيات التي للترقية االجتماعية والمهنية لهم 

فريق التجمع الوطني لل حرار الى تقديم مقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم 

ليه أ عاله لتثمين الموارد  71.06من القانون  01المادة  من القانون المشار ا 

البشرية واالرتقاء ابلكفاءات وتعزيزها بكفاءات أ خرى عبر التكوين، تفعيال 

ذي أ قر " االس تفادة من الحق في التكوين من الدس تور ال 10ل حكام الفصل 

 المهني لجميع المواطنات والمواطنين".

رفع من قدرات النس يج الجمعوي الوطني ال ويروم هذا المقترح قانون

نتاجيته وتقوية تنافسيته عفاء الجمعيات، المحد وتحسين ا  ثة لهذا من خالل ا 

عداد مخططات التكوين  الغرض من قبل المنظمات المهنية، التي تضطلع اب 

المس تمر الخاصة بأ جرائهم من أ داء الرسم على التكوين المهني لفائدة مكتب 

نعاش الشغل.   التكوين المهني وا 
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يتعلق بتـنظيـم  71.06م من القانون رق 20مقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم المادة 

التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات 

 واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والمقاوالت العمومية

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 مادة فريدة:

يتعلق بتـنظيـم  71.06من القانون رقم  01م وتغير على النحو التالي أ حكام المادة متت

التـكويـن المس تمر لفائدة أ جراء القطاع الخاص وبعض فئات مس تخدمي المؤسسات 

 :والمقاوالت العمومية وال شخاص الآخرين غير ال جراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

 :01المادة 

عداد مخططات التكوين المس تمر الخاصة بأ جرائهم،   من أ جل تمكين المشغلين من ا 

ليه في المادة   01وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار ا 

أ عاله، تضطلع الجمعيات، المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات المهنية، طبقا ل حكام 

( .013نوفمبر  03) .016جمادى ال ولى  1صادر في ال 167..0.3الظهير الشريف رقم 

 3و 4و 1بتنظيم حق تأ سيس الجمعيات، ابلعمليات والبرامج المنصوص عليها في البنود 

 من هذا القانون. 6من الفقرة الثالثة من المادة 

على م رستعفى الجمعيات، المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات المهنية، من أ داء ال

نعاش الشغل.التكوين الم   هني لفائدة مكتب التكوين المهني وا 

 

 


