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الرحيــم الرحمـان اللــھ   باسـم

 

م املح س الرئ   ،السيد

والسالس ميدات املح الوزراء   ،ن و ادة

والساالس شار يدات املس مو دة املح   ،ن و ن
  

أن أنظار أعرضشرف املوقرع الذيخالصةاملجلس ر التقر

منأنجزتھ ا ا ان بمناسبة جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم نة

مشروعد رقمارسة ن 45.18قانون والعامل العامالت نة م نظيم ب يتعلق

ومة ا س رئ لدن من املختصة نة ال ع أحيل والذي ن جتماعي

خ   .2020يونيو25بتار

ذا نة ال شرتدارست ال وفق3 النص اجتماعات

التالية خ الكر ( 2021يناير18: التوار عبد شار املس شريبرئاسة وا ل م

نة ال س لرئ السادس ليفة برئاسةو،2021يناير14،27و،)ا ذلك

نة، ال س رئ الدين حامي الع عبد حضور( السيد جميلةو السيدة

عدد رفقة سرة و واملساواة جتماعية والتنمية التضامن رة وز املص

ن شار املس والسادة السيدات مشاركة و الوزارة، أطر عنمن أو ا حضور

عد عن التواصل تقنية ق   .طر

السيد تقدم القانون، املشروع ذا دراسة الشروع وقبل

ي يجا ا تفاعل ع رة الوز للسيدة والتقدير الشكر عبارات س الرئ

النص ذا لدراسة ا نظم،واستجاب الذي الدرا اللقاء ا مشارك وكذا

ن،بمقر2020يوليوز20حولھ شار املس شأنھ،مجلس را تقر وأنجز

جتما و قتصادي املجلس بھ أد الذي شاري س بالرأي مذكرا

والذي ملانية ال الفرق عض لدن من املقدمة للطلبات استجابة والبي
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خ بتار ن شار املس مجلس رئاسة طرف من عليھ ن18أحيل إذ2020ش ،

املس والسادة السيدات مضامينحيل ع لإلطالع ن ضمنمشار ا

ر التقر ذا ات  .محتو

عدئذ ذا،و حول ا عرض لتقديم رة الوز للسيدة لمة ال أعطيت

سياقالاملشروع إطار ي يأ بأنھ أكدت الذي متعددةاتقانون ومرجعيات

بھ جاء الذي والتضام جتما البعد ز عز لضمان ة ودستور حقوقية

وضعية ،2011دستور اص وخاصة ة الفئو قوق ا وتفعيل

قتصاديصعبة، املجلس سيما وال امة، ا يآت دور شيط ت وكذا

وا جتما وتفاعلھو مشار لبي آرائھمع تقديم خالل من ن القوان ع

مش  ة، شار تتطلبةس وال املفتوحة، ى الك الوطنية وراش إ

منظ اجتماعيا وذلكعمال املجال، ذا متخصصة كفاءات تديره ما

ش ال للتنمية الوطنية واملبادرة املتقدمة ة و ل يرافقتفعيال وما ة منار

يل تأ شمل الذي جتماعية ماية ا وملنظومة العدالة ملنظومة إصالح

امج ال وتفعيل ر تطو إ إضافة جتماعية، الرعاية مؤسسات منظومة

افؤجتماعي وت التضامن كرس و دمات ا إ العادل الولوج يضمن بما ة

املسطرة تحقيقإطارالفرص وكذا ومي، ا نامج الدولة ال داف أ

يخص فيما اتيجية املستدامةتحقيقس   .2030التنمية

تھوأش ن ورا املشروع ذا مية أ إ رة الوز السيدة ارت

و  جتماعية دمات ا ر جتماتطو و قتصادي التطور ب س ا ع تنو

بالتنمية ارتباط ا ل حقيقية االت وإش صعبة أوضاع من أفرزه وما

ا وشروط قوقية ا ا عاد أ ستقاللية و جتماعية واملشاركة

ورش إنجاح أساسيا فاعال جتما العامل تجعل وال املوضوعية

جتماعإ ماية ا منظومة بمصالح وجودةية عرض ن تحس ذلك ا

ن تمك ع والعمل ا، املعنية ة شر ال املوارد وتدعيم جتماعية دمات ا
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، جتما للعمل مؤطرة قانونية نصوص من الوزارةبالدنا عملت بحيث

ن املعني ن الفاعل مختلف مع بالتعاون وأبحاث دراسات عدة إنجاز ع

للعا العامة الوضعية يص باملغربل ن جتماعي ن أجلمل ثمارمن اس

و  القانون املشروع ذا إعداد القانون يحقتنتائجھ مع لتقائية رقم ق

حول65.15 معطيات قدمت كما جتماعية، الرعاية بمؤسسات املتعلق

ز ينا الذي ن جتماعي ن العامل أعداد لتطور الية ا 35.000الوضعية

حاليا وعاملة سبةعامل بلوغ أفق45.000انتظار    .2025عامل

سطت يتضمنو الذي القانون املشروع ذا ن مادة25مضام

ع   :أبواب6موزعة

ول اميتضمن :الباب العاملتؤطر عامة،اأح وم مف تقعيد

طبيعة ذات بتدخالت نية م بصفة يقوم ص ل باعتباره جتما

الفرد لفائدة أواجتماعية اجتماعية مساعدة تقديم ا م يراد ماعة ا أو

ذا تم وقد م، وإدماج م وحماي م ومساعد فراد يل لتأ خدمات

وكذاطار ا تقديم جتما للعامل يمكن ال دمات ل نماذج تقديم

ا عل سري ال ال الفئات حدد مثلما جتما العامل نة م مزاولة أنماط

ام القانون أح   .ذا

ي الثا العاملي :الباب نة م ملزاولة الشروط من مجموعة حدد

املختصة، دارة سلمھ خاص اعتماد ع صول ا ذلك بما جتما

للشروط املستوفون لألجانب خول ذهكما ممارسة ق ا ة املطلو

نة   .امل

الثالث جت:الباب العامل نة م مزاولة قواعد مايحدد

رقم القانون بمقت الرعاية65.15املحددة بمؤسسات املتعلق

ذلكجتماعية عبما املحافظة صوصية، ا ام اح ، التمي عدم

  .إ... الكرامة
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ع الرا عن :الباب التمثييتحدث لإلطاراتالنظام املحدد

ا الصعيدين ع ن جتماعي ن العامل ستوعب ال لوطالتنظيمية

ا داف وأ ا شكيل وطرق وي   .وا

امس ا طرف :الباب من ا اف اق يمكن ال املخالفات عاين

ال حدد و ، جتما لفةعقالعامل امل ة ا يان ت مع ا ل الرادعة ات و

  .بذلك

السادس مدةي : الباب لإلمتثال3حدد انتقالية كمرحلة سنوات

صو  ا أجل من القانون ذا ام الشروطألح وفق وذلك عتماد، ع ل

معيات سنة مدة حدد كما ، التنظي النص ا سيحدد ال والكيفيات

القانون ذا شر خ تار عند قانونية بصفة املؤسسة ن جتماعي ن العامل

امھ أح مع ا أنظم   .ملالئمة

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،ن و السيدات

وا شار السيدات املس مو لسادة املح   ،ن و ن
 

لت نش شار املس والسادة للسيدات مناسبة العامة املناقشة

رقم القانون املشروع ذا ھ العامالت45.18للتنو نة م نظيم ب املتعلق

ن جتماعي ن منوالعامل لھ و ملا قصوى مية مايةسعيھأ ا توف إ

ن جتماعي ن والعامل   .للعامالت

شرواعت ال النص ذا بأن املداخالت إحدى سياقت ي يأ

و لبالدنا، الدولية امات ل و قوقية ا للدينامية مواكب ودو  وط

دستورل تفعيال عليھ نص الذي ي القانو يخص2011لمقت فيما

جتماعية ماية ا ز عز و ية والبي جتماعية و قتصادية قوق ا

شة، ال ن،للفئات واملسن طفال و اصة ا حتياجات لذوي وخاصة
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توف يقت مما خاصة، نوعية من اجتماعية دمات بحاجة وال

ملواكبة  العمل من النوع ذا متخصصة املضطردكفاءات رتفاع

م السب جتماعية ر املظا من العديد أفرزت ائحة ا وأن خصوصا ،

ا تدعيم الر ستوجب وضمان جتما هانب وتأط جتماعية عاية

غية املختصة نة ال نظمتھ الذي الدرا باليوم التذك تم كما قانونيا،

القانون  املشروع ذا حول النقاش   .عميق

يصعب جتما العمل أن ع املداخالت إحدى وجاء

ومجاالت نوعيتھ تحديد يمكن ولكن دقيق، ل ش فھ ععر تدخلھ

جاءت سية تأس كمرحلة النص املحدثة معيات ا أن كما قل،

مع سيق بالت وذلك ا، مزاول أخالقيات ومراعاة جتما العمل لضبط

املختصة باملزاولة،دارة ذن سلم أنھ ال املجاليجبغ ف

مع قيود دون معيات ا س لتمثييئةإحداثلتأس جامعة لواحدة

ع ن ني الوطامل   .املستوى

النص ذا يتضمنھ ما رغم أنھ ع املداخالت إحدى وأكدت

أو ن، املزاول ن ني للم سواء ماية ا تضمن إيجابية جوانب من شر ال

فإنھ ، جتما املجال ا يوفر ال دمات ل ؤون ي الذين اص لأل

حد إ تضعف شوائب عدة يتضمن ذلك، جانب يإ ما ا البعد ما

ي بما يتعلق فيما وخاصة القانون املشروع ذا ل   :والتنظي

ا- إل نبھ وال ، م كمجال ذاتھ جتما العمل ف عر غياب

بحيث ، والبي جتما و قتصادي للمجلس شاري س الرأي أيضا

جتما العامل أو العاملة ف بتعر القانون املشروع ذا فقط،فضل

جتما العمل ية ملا دقيق توضيح إعطاء ع العمل ستوجب مما

ال للقيم تؤسس ديباجة وضع أو ، شر ال النص ذا ل يد تم إطار

املؤطر الدستوري املرجع يل وت ياتھ حي يان وت القانون ذا ا عل ند س
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جتما للعامل الدو ف بالتعر ستعانة وكذا منظمةوفلھ، وم مف ق

القانونية قوتھ ز لتعز وذلك املتحدة   .مم

ال- ا و كما جتما العمل مجاالت طبيعة تحديد عدم

نة م جتما العمل ون ع دوليا عليھ املتفق ف للتعر سبة بال

الذات قائم ادي أ معر   .وتخصص

ب- مثلمقاصدغي يم املختصة: "مفا ومية ا السلطات

واملساندة الدعم جتماعية، املساعدة وم مف وكذا املختصة، دارات و

جتماعية التنمية تدب جتماعية، و ة يحدد"إ... سر ال كما ،

نية امل ا وفروع ا   .أصناف

ات- حر مبدأ مع املشروع ذا يكرسھ الذي سالتعارض تأس

ينص حيث معيات، املا أذا ع القانون نشروع العامل ن

نية م جمعية اململكة ات ج من ة ج ل ب تظمون ي ن جتماعي

أي جامعة12واحدة، ا بدور تظم ت الوط اب ال عموم جمعية

ظ ام ألح تخضع مع1958وطنية عارض ا داف أل تحديد دون ،

ي12الفصل النقا التنظيم حق ممارسة دون حول و الدستور، من

واملكفو  الوطنية ن القوان وكذا لبالدنا، امللزمة الدولية باملواثيق ل

امل التنظيم إ الدعوة تمت الصدد، ذا و الشغل، مدونة ا مقدم

ي ي ئةإطار ال غرار ع نية ا،ائةم وغ طباء و بات للطب لوطنية

امل عن تبة امل اليات ش وحل والتنظيم التأط يل س ل مارسةوذلك

ن جتماعي ن والعامل العامالت حقوق يضمن ل ش نية   .امل

من- أساسيا عنصرا عد الذي نية امل ستقاللية مبدأ إغفال

نية امل املسؤولية بمبدأ ومرتبط نة امل أخالقيات   .عناصر

ع- الزجري ع الطا املغلبة القانونذا خاللشروع من

وا للمخالفات امھ أح ثلث نائيةتخصيص وا ية التأدي ات   .لعقو
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بمشروع- مرافقة لألثر أولية دراسة القانون غياب ماذا حسب

م سا أن ا شأ من وال والبي جتما و قتصادي املجلس لھ

ن و والت شغيل ال ع ه وتأث واملا قتصادي ثر ع الوقوف

املسارات ر   .وتطو

ساؤ  سال وطرحت حول نت ع التا عوان و ن املوظف ناء است ب

ابية ال ماعات وا الدولة العموميةإلدارة واملقاوالت وكذاوللمؤسسات

ن العمل،املتطوع من النوع ذا مزاولة الذي من ء ال عنھسيذا تب

ن جتماعي ن للعامل سبة بال قانونيا املمارسةفراغا طور ،الذين

جتما العمل جعل شاطاو باعتباره إليھ ينظر ال العمومي القطاع

ومدى الوط عاش باإل ن العامل حول استفسار طرح كما نيا، م

و  ، شر ال النص ذا مقتضيات من م و استفاد الواجبما القانون

ل النص ذا م عل املنصوص ن واملستقل جراء ع تطبيقھ

شر ال النص ذا م عل سري قانونس م عل سيطبق أم فقط،

أيضا؟   .الشغل

ووضع ود ا من د املز بذل ضرورة ع املداخالت جميع وحثت

وسن املطروحة اليات ش لتفادي والبعيد املتوسط املستوى ع تصور

والتدقيق وتجميعھ مجاالتھ تحديد يرا جتما للعمل منظم إطار

جامع وطنية يئة وإحداث يمھ، نمفا ني امل ن الفاعل مع شاور بال ة

معو  سيق التنظيميةالت النصوص إصدار مراعاة وكذا الوصية، الوزارة

ن املعني مع شاور بال عية شر ال النصوص ذه إصدار مع موازاة ا إبا

ع،باألمر فقط قتصار ذاالوعدم ومة ل العامة مانة مع سيق ت

صوص   .ا
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ا س الرئ مالسيد   ،ملح

م املح الوزراء والسادة   ،ن و السيدات

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن

مختلف ع رة الوز السيدة ا قدم ال يضاحات ل مس

والسادة السيدات مداخالت املطروحة واملالحظات ساؤالت ال

ع م ل والتقدير الشكر عبارات بتقديم بداية تفضلت ن، شار املس

مت بع ت خالل من شر ال النص ذا تمام م وإيال البناء م فاعل

معلنة القانون، املشروع ذا بدراسة املرتبطة ر التقار افة ع م وإطالع

ن والعامل العامالت لفائدة جدا م م ع شر ل يؤسس خ ذا بأن

سبة من للوصول لالرتفاع ة مر وال ن املع35.000جتماعي

يقارب ما إ حاليا سنة45.000وعاملة أفق اجة2025عامل يجة ن

جتماعية و قتصادية التحوالت جراء مستقبال، ا إل مضيفةبالدنا ،

و  اجتماعية برامج عدة إعداد ع عمل الوزارة عموميةسنبأن سياسة

ن، املسن اص لأل ة فإنو موج التا و املعنفات، ساء وال الطفولة

القادمة ة العشر مقبلة متخصصةعبالدنا كفاءات يل تأ ضرورة

و  املقلقة، جتماعية ر الظوا ة ملواج وذلك ، جتما السيمااملجال

اص و ساء ال ضد ي و لك والعنف طفال ضد العنف

املج رغم وال الشارع، البقاءوضعية يفضلون م، الحتوا املبذولة ودات

لآلثار ة مش ا، ل حلول وإيجاد رة الظا ذه م ف ستوجب مما الشارع،

ع السلبية ا وتداعيا ائحة ا عن تبة امل جتماعية و قتصادية

النف انب يحتاجلأل ا الذي مر ذا ، جتما التباعد يجة ن فراد

للمواكبة تزايدأيضا كذلك ن املسن فئات بأن مضيفة جتماعية،

من انتقلت حيث سنة3مستمر، أن4إ2014مليون كما حاليا، مليون

يقارب ما أن بحيث مرتفعة، سبة ل ش عاقة ذوي مركز63الفئات



9 
 

عدم م عل غلب ، الوط اب ال مستوى ع ن باملسن خاص اجتما

ي سما ا من(ستقالل ن)%60أك املحال سبة ارتفاع إ إضافة ،

اجتماعية خدمات إ ستحتاج وال التقاعد البيوتع داخل تقدم

جانب إ ية جتماعيةاملركباتاملغر بالرعاية اصة فإنا التا و ،

إ ستصل بالدنا الشيخوخة سبةسنة59حدود%33سبة بال

ركيةلإل  ا تعاقة مما اجة، ا ةدعو للعملامل ي قانو تأط إ

  .جتما

جتما العمل ن لتقن ي يأ لم شر ال النص ذا بأن وأكدت

عدة الدولة ا تؤد اجتماعية خدمات عدة ناك ألن عام، ل ش

والتعليمقطاعات ة بمشاورات...ال الوزارة قامت فقد ثم ومن ،

وذلكمعمقةدراساتوأنجزت مكثفة القانون املشروع ذا حول

ومة ل العامة مانة مع سيق تم ،بالت السابقةكما اكمات ال مراعاة

عمومية سياسات أفقمللبلورة جتماعية امللفات ة سنوات،10عا

ن للمسن العمومية السياسة إ ة منالمش ،2030إ2020تمتد

الزمنية ة الف نفس اعتمدت ساءكما لل قتصادي ن للتمك سبة بال

صعبة منحيثوضعية طفال2030إ2020تمتد وفئات ،

عاقة) 2015،2025( مضيفة)2015،2025(و شاراتب، س الزالتأن

و  ة يجةممن ن جاء شر ال النص ذا و الوزارة، صعيد ع مستمرة

سنة تم الذي يص ال2013لل الورشات وكذا امش، ع فتحت

ن65.15قانون ساسي ن الفاعل مع التنظيمية النصوص إخراج أجل من

جتماعية الرعاية اص(مؤسسات ساء، ال الطفولة، ن، املسن

إعاقة ت)وضعية وقد يقارب، ملا خيص ال ة،مؤسسة1.145م بأنمش

امل معيات ا جميع مع شاور بال مؤخرا قامت للمراكزالوزارة ة س

ذه و ن، املسن لفائدة عمومية سياسة سن غية وذلك ن باملسن اصة ا

وكذا الوزارة، لدى متواصلة ة شاور ال لإل العملية املجال ستماعفتح
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مانة مع ذلك املوازنة مراعاة ضرورة مع ساء، ال ضد العنف قضايا

ومة ل   .العامة

بالعامل  اص ا وم املف خصوص بأنھو أكدت فقد ، جتما

ة مش ألخرى، دولة من تختلف وإنما لھ، ووحيد محدد ف عر ناك س ل

وه اعت الذي جتما للعمل الكندي ف التعر إ"إ دف نة م

ن تحس ع واملجتمعات ماعات وا سر و فراد ممساعدة رفا

ما وا ه"الفردي اعت الفر ف والتعر السماحم: "، إ دف نة

ندماج يل س ل ساسية قوق ا جميع إ للوصول للناس

ومتداخلة"جتما متعددة مجاالت يتضمن جتما فالعمل التا و ،

يدخل جامعية ومعارف وأخالقية قيمية مجموعة ع يرتكز التخصصات

ر  مظا تحليل يحتاج ال جتماعية و سانية العلوم زواياضمن من ا

و قامت الوزارة بأن مضيفة شرافية، واس متعددة ات ونظر مختلفة

جتما للعامل ف عر بإعطاء ع شر ال قسم ذاإطار وارد و كما

سلمالنص القاعدة ملدة،و ممارسات عدة عد و املستقبل، ما ور

مراجع6 يمكن ، أك أو ذسنوات و ة املف املؤسسما عية،ع شر ال ة

ن والعامل العامالت ن تقن اتجاه تم الوزارة اختيار فإن التا و

بداية و ن، مايةجتماعي ا منظومة إطالق مع تزامنت لبالدنا مة م

ذا و جتماعية، والرعاية املساعدة ا أسس م أ ن ب من وال جتماعية

ل ي يأ القانون نةاملشروع امل ذه اف العامالتإلع عمل ن وتثم

ن جتماعي ن عنوالعامل الصادرة التوصيات ا م مطلبا ان والذي

مدخال ون سي مر ذا و ن، معو ا ن الفاعل مع ة شاور ال اللقاءات

واملرتف ن العامل لفائدة ا ر وتطو قوق ا من مجموعة عقلضمان ن

م عل سري كذلك جانب بأن مضيفة سواء، احد ملزاول معينة شروط

العمل ا اري ا ن القوان وفق قانونية بوضعية م تمتيع وخاصة
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خاص إذن ع صول املختصةبذلكوا دارة ضمانمن مراعاةغية

سريال ما و و شة، ال بھفئات أخرى العمل دول   .عدة

محمودة املسألة ذه بأن أكدت ثر، بدراسة يتعلق وفيما

وافة بالدرجة ة مطلو تظل ولكن ن، املرتبطةالقوان ن القوان

ذه مثل ثر دراسة نما ب مباشر، اس ع ا ا ل ون ي ال ئة بالب

النصوص من فىبقيالنوعية صاص إاا وء ال يتم التا و ا، وا

مباشرة عية شر ال   .العملية

املشرع فإن التمثيلية، قضية بخصوص اأما اعتمد ي املغر

بالصناعة املتعلق القانون إ الباب ذا ة مش عية، شر نصوص عدة

اعتماد تم حيث ن، السياحي واملرشدين ماالتقليدية ل واوطنيي ،اوج

ا أحقي عنھ تب سي وإنما معيات، ا س تأس حق مع يتعارض ال و و

مب و خرى، دون عتماد ع صول نا م لدن من ا تثمي تم ادرة

لضمان جمعية إطار التنظيم م ل تخول بحيث التقليدية، الصناعة

املشروع الواردة املختصة دارة بأن مؤكدة جتماعية، م حقوق

النصوص جميع ترد وال املختصة ومية ا السلطة القانون

باإل  ا إل شارة بالضرورة س ول اعتمدتھالقانونية الذي ختيار و سم،

معيات، ا س تأس بحق بتاتا يمس ال و و وط وي ج تنظيم و الوزارة

ا تحدد شروط وفق واحدة معية فقط عتماد ستعطي الوزارة ولكن

تم س أنھ إ ة مش املختصة، دارة ا عل تصادق ال الداخلية نظمة

الدعم ع اصلة ا معيات ا النصوصمراعاة ن ني امل لتمثيل

ا اري ا ن القوان وفق النقابية م حر مراعاة ضمان مع التنظيمية،

والدستور    .العمل

، شر ال النص ذا ن املوظف إدراج عدم ملسألة سبة ال و

العمومية للوظيفة سا للقانون يخضعون م بأ أكدت بمافقد
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ال باملاسا نظامذلك ناص ي،تصرف ال التا ضمنو م إدخال مكن

ن والعامل مرالعامالت ذا ضبط الصعب من ون سي ألنھ ن، جتماعي

أخرى، أساسية بأنظمة يتمتعون م أل بذلك القيام املالئم غ من التا و

ن مستو ع نة امل ذه حماية و النص ذا من سا دف : وال

والعاأو  العامالت ما ذهال من املستفيدين ما وثان ن، جتماعي ن مل

التفرغ إ بحاجة العمل من النوع ذا بأن مضيفة دمات، ا

ة ستمرار واملؤسسات،و دارات وأعوان موظفي إدراج يمكن ال التا و

فعل يمكن مستقبال ما ر ولكن يف، التص ذا ضمن العمومية واملقاوالت

إ اجة ا تنامي أمام النوعذلك العملذا نجاعتھمن حالة و ،

فإن ي، القانو التأط سبق نة امل ذه ل املمارسة ون ل ونظرا وفعاليتھ،

منح انتقالية3املشرع كمرحلة املالءمةسنوات أجل ناءمن است مع

التطو   .كذلكالعمل

شرو  ال العمل بأن م،أعلنت سا والتنظيمالتأطس

جتماصلةمتواوالرغبة بالعمل خاصة مدونة تجميعھ،غيةتوف

شرالتدرجو  ال الزمن وأن خصوصا ن القوان من النوع ذا تطبيق

سنة تمت قانون املشروع ذا ثاق ان فكرة أن إ ة مش جدا، لف م

ضرورة2008 ع أكدت كما ع، كذلكالعمل التطو العمل   .تأط

ح بخصوص جدا،أما معقولة ا بأ أعلنت فقد ة، الزجر ام

تم ستكما ل وغالبا العود، حاالت التنصيصمراعاة تم وقد مادية، ت

ا للعملعل س التأس وتم دمات، ا اتھ من للمستفيدين مراعاة

منظور وفق وذلكحقوجتما م، إدماج إلعادة ي إحسا س ول ،

رقم القانون مع امل وقد65.15ت التطبيقي، املرسوم ع املصادقة تمت

لھ، ساملرافق عكما ومة ل العامة مانة مع سيق بالت الوزارة تعمل

املرتبطة القرارات مؤكدإخراج كذلك، القانون ائحةةذا ا ة ف بأن
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ع شر ال قسم ا ودراس النصوص ذه ع لإلنكباب فرصة انت

من بھ جاء ما مثمنة شربالوزارة، ال النص ذا حول قيمة   .مداخالت

ا تقني عا ما ا لد س ل بأنھ أكدت فقد للديباجة، سبة بال أما

قيمة عطي و عاما، إطارا ا باعتبار ، شر ال النص ذا ضمن

ا تدارك يمكن ا محل مالحظة و امة   .قانونية

مب إعالن بمثابة بأنھ أعلنت فقد طار، قانون خصوص ادئو

تق إ تتجھ والوزارة ا، كب عيا شر زمنا جتماعسيأخذ العمل يد

وحثت لبالدنا، م م القانون املشروع ذا و تھ، ومع وضبطھ نھ وتقن

قدما بھ والدفع معھ ي يجا بالتفاعل ن شار املس والسادة   .السيدات

ا أخ س ول ختيار وآخرا ذا بأن رة الوز السيدة أكدت ،

تنظيم ظيالتن اعتماده يلتم س ع التقليدية الصناعة حرف عدة

معياتاملثال ا س تأس مكفولة ة ر ا وأن إعطاء، يمكن ال ولكن ،

يحدد بحيث ة، ج ل داخل املؤطرة معية ل سبة بال إال ا ل عتماد

للعامالت نية امل معيات ل سا للنظام نموذج تنظي بنص

ن اوالعامل ف تتوفر وال املؤسسة معية ا أن بحيث ن، عجتماعي

ا اص ا سا النظام ا عل املنصوص  املعتمدةالشروط

ا ني م منتمثيل بحيث التنظيم، ل أس معية ا اختيار أن إ ة مش ،

ما ر املمارسة ومع ، الوط املستوى ع فيدرالية تنظيم تم س ا خالل

أوال م مساعد يجب حاليا أنھ إال م، عمل لتنظيم أخرى موارد ر ستظ

اف، ع و التنظيم أنع بمقتكما مضمونة النقابية ة ر ا

ن واملستقل جراء شمل التنظيم ذا بأن ة مش ا، ل املنظمة ن ، القوان

شغل عقد ن مؤكداملرتبط نية، امل التنظيمات جميع بھ معمول و ةو

مقرة ن، امل اتھ ل تؤسس مرحلة بالدنا تأخربأن ذهبوجود إخراج

الوجود، ح إ تداركھالنصوص من وذلكع والبد عية، شر ال العملية
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أخرى ن قوان ناك بأن مضيفة متطورة، اجتماعية حماية ضمان غية

املال  افة مع للتجاوب مستعدة ا بأ معلنة طار، نفس حظاتتنصب

النص، د بأنلتجو منمجددة ل طو ملسار ج تتو القانون املشروع ذا

رقم كقانون أخرى ن قوان عدة جانب إ والدراسات ،65.15املشاورات

جتماعية الرعاية مؤسسات لفائدة أخرى برامج يل ت ع العمل تم كما

الع ايا ساء لل التكفل برنامج ن، للمسن العمومية نف،السياسة

املواكب سنبرنامج وخاصة للطفولة، متعددةسنة18ة برامج و ،

جتماعية الرعاية مؤسسات مع املباشرة شارة س صلب الوزارة تضع

عنھ تب ي والذي م ن بم اف ع م مطال م أ ن ب ومن ا، ف ن والفاعل

اتھ ل قوق ا توف من د واملز جتماعية التغطية   .الفئاتضمان
 

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،ن و السيدات

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن
  

تقدمت ن، شار املس ملجلس الداخ النظام ملقتضيات طبقا

املشروع ذا مواد مت بتعديالت برملانية ومجموعة الفرق عض

ا عدد بلغ فيما30القانون، تمثلت   : يعديال،

 الديمقراطية ونفدرالية ال ومجموعة للشغل ي املغر تحاد ق فر

املواد12: للشغل مت و ،2،3،5،8،9،10،12،13(عديال،

14،15،24.(  

 والتنمية العدالة ق ن: فر ن(عديل  ).15و3املادت

 ،والتعادلية للوحدة ستقال ق املواد8: الفر مت و ،1(عديالت

3،5،10،12،16،20،21.( 
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 واملعاصرة صالة ق املواد8: فر مت و ،2،3،7،12(عديالت

13،14،15(  

نة ال اجتماع عاءوخالل ر يوم  2021يناير27املنعقد

حول املقدمة التعديالت ع ت للتصو خصص رقمالذي قانون مشروع

ن 45.18 والعامل العامالت نة م نظيم ب نيتعلق عرضتجتماعي فقد ،

املصادقة ملسطرة التعديالت ا، ذه م البعض قبول تم حيث مادة، مادة

االبعضورفض ببعض ث ش ال تم فيما ماخر، وفق يجة الن انت ف

أسفلھ ت التصو جدول ن مب   .و

برمتھ القانون املشروع ذا ع نة ال وافقت تام، ا و

تم   .باإلجماععديلھكما

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  طرف الحكومةمن  ةــاللجنل على ـــكما أحی ونــالقان روعــمش



رئــــيـــــــــــــــس الحــــكـــــــومــــــة

األمانة العامة للحكومة )املطبعة الرسمية( - الرباط

الــمــمـلـــــكــــــة الــمـغــربيـــــة

2020 - 1441

مشروع قانون رقم 45.18

يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين 

االجتماعيين



الــبـــاب األول

أحــكـــام عــامــة

املــادة األولــى

تزاول مهنة العامل االجتماعي وفق الشروط والقواعد املحددة في 

هذا القانون.

املادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي :

- العامل)ة( االجتماعي)ة( : كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، 

بمساعدة الجماعات أو األفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر 

أجل  من  وذلك  االجتماعية،  الحياة  في  الكاملة  املشاركة  عليهم 

تيسير إدماجهم في املجتمع وضمان استقالليتهم أو الحفاظ عليها 

وحفظ كرامتهم.

 ويشار إليه بعده باسم »العامل االجتماعي«.

- الفرد والجماعة، نفس تعريفهما الوارد في القانون رقم 65.15 

املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

املادة 3

 يزاول العامل االجتماعي نشاطه في املجاالت التالية :

 - املساعدة االجتماعية ؛

 - التنشيط والتربية االجتماعية ؛

 - الدعم واملساندة األسرية واالجتماعية ؛ 

 - تدبير التنمية االجتماعية.

 يمكن تغيير أو تتميم الئحة هذه املجاالت بنص تنظيمي.

 تحدد األصناف املهنية التي يتضمنها كل مجال من املجاالت املذكورة 

وكذا فروعها بنص تنظيمي يتخذ داخل أجل ال يتعدى سنة ابتداء من 

تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

املادة 4

يزاول العامل االجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير 

لدى الغير.

 يجب أن يكون العامل االجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير 

لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل. 

املادة 5

 ال تسري أحكام هذا القانون على املوظفين واألعوان التابعين إلدارة 

الذين  العمومية،  الترابية واملؤسسات واملقاوالت  الدولة والجماعات 

يزاولون نفس املهام أو األنشطة التي يزاولها العاملون االجتماعيون.

 كما ال تسري على األشخاص الذاتيين الذين يقومون بصفة عرضية 

وبدون مقابل بنشاط من األنشطة التي يزاولها العامل االجتماعي.

الباب الثاني

شروط مزاولة مهنة العامل االجتماعي

املادة 6

يشترط ملزاولة مهنة العامل االجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه 

اإلدارة املختصة.

تحدد كيفيات تسليم االعتماد بنص تنظيمي.

 املادة 7

يجب أن يكون كل رفض بتسليم االعتماد املشار إليه في املادة 6 

أعاله معلال.

املادة 8

 يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل االجتماعي 

أن يكون :

مشروع قانون رقم 45.18

يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين
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أ( مغربي الجنسية ؛

ب( بالغا من العمر ثمانية عشر )18( سنة على األقل ؛

ج( متمتعا بحقوقه املدنية ؛

الدبلومات املحددة قائمتها  أو   على إحدى الشهادات 
ً
 د( حاصال

بنص تنظيمي ؛

هـ( غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة ال�ضيء املق�ضي به بسبب 

جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره ؛

و( غير صادرة في حقه، في إطار املهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية 

بالتشطيب أو بسحب اإلذن أو االعتماد ؛

ز( غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسالك الوظيفة 

العمومية.

 املادة 9

 يمكن للعاملين االجتماعيين األجانب املستوفين للشروط املنصوص

عليها في البنود من »ب« إلى »و« من املادة 8 أعاله مزاولة مهنة عامل 

اجتماعي باملغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية 

املختصة وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي، وذلك دون اإلخالل 

بأحكام املواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة 

الشغل.

الباب الثالث

قواعد مزاولة مهنة العامل االجتماعي

املادة 10

 تعتبر مصلحة املستفيدين من الخدمة االجتماعية مصلحة فضلى 

تقت�ضي من العامل االجتماعي أن يكون قادرا على اإلنصات إلى املستفيد 

من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع املعلومات املتعلقة بوضعيته 

وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه. 

ويتعين على العامل االجتماعي أن يلتزم، في هذا اإلطار، بما يلي : 

• عدم التمييز أيا كان سببه أو نوعه ؛

• حماية حقوق املستفيد ومصالحه املادية واملعنوية ؛

• احترام خصوصيات املستفيد واملحافظة على سرية املعلومات 

والوثائق املتعلقة به، سواء أثناء تقديم الخدمة أو بعدها ؛

• السهر على السالمة الجسدية والنفسية لألشخاص املستفيدين ؛

• الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر املستفيد، إذا كان هذا 

األخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية ؛

• التحلي باملسؤولية واألمانة والحياد في أداء املهام ؛ 

بنوعية وحجم  املتعلقة  الضرورية  باملعلومات  املستفيد  تزويد   •

الخدمات املتاحة، وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية ؛

•املحافظة على كرامة املستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو 

مادي به ؛

• الحفاظ على السـر املنهي.

املادة 11

عالوة على االلتزامات الواردة في املادة 10 أعاله، يتعين على العامل 

االجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخالقيات املهنة، املشار 

إليها في املادة 15 أدناه.

الـباب الـرابــع

النظام التمثيلي

املادة 12

ينتظم العاملون االجتماعيون بكل جهة من جهات اململكة في جمعية 

مهنية للعاملين االجتماعيين تضم العاملين االجتماعيين املزاولين بصفة 

وتخضع  أجراء،  بصفتهم  املزاولين  االجتماعيين  والعاملين  مستقلة 

ألحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 

)15 نوفمبر 1958( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره 

وتتميمه وألحكام هذا القانون.

ال يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة.

تحيل الجمعيات املهنية للعاملين االجتماعيين أنظمتها األساسية 

على اإلدارة املختصة التي تتحقق من مطابقتها ألحكام هذا القانون.

املهنية  للجمعيات  األسا�ضي  النظام  نموذج  تنظيمي  بنص  يحدد 

للعاملين االجتماعيين.

املادة 13

تتولى الجمعيات املهنية للعاملين االجتماعيين داخل النفوذ الترابي 

للجهة املهام التالية :



-3-

• ضمان مزاولة العامل االجتماعي ملهنته بصفة قانونية وتمثيله 

لدى اإلدارات ؛

للنصوص  االجتماعيين  العاملين  تطبيق  حسن  على  العمل   •

التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال نشاطهم ؛

• الحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخالقيات املهنة ؛

• املساهمة في تأطير وتطوير املهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية 

للعاملين االجتماعيين ؛

العاملين  قدرات  لتقوية  الالزمة  والتكوينات  التداريب  تنظيم   •

االجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع اإلدارة املختصة.

املادة 14

في  أعاله   11 املادة  في  إليها  املشار  املهنية  الجمعيات  تنتظم   

 جامعة وطنية للعاملين االجتماعيين تخضع ألحكام الظهير الشريف

رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 )15 نوفمبر 1958( 

بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه وألحكام 

هذا القانون.

 تحيل الجامعة الوطنية للعاملين االجتماعيين نظامها األسا�ضي على 

اإلدارة املختصة قصد التحقق من مطابقته ألحكام هذا القانون.

املادة 15

 تتولى الجامعة الوطنية للعاملين االجتماعيين القيام بما يلي :

- تمثيل العاملين االجتماعيين لدى اإلدارة ؛

- إعداد مدونة سلوك وأخالقيات املهنة التي تعرض على موافقة 

اإلدارة املختصة، والعمل على تحيينها قصد مالءمتها مع متطلبات 

املهنة، وكذا العمل على حسن تطبيقها ؛

- إحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو املساعدة لفائدة 

أعضاء الجمعيات املهنية وفق التشريع الجاري به العمل ؛

- العمل على حسن تطبيق العاملين االجتماعيين في أداء مهامهم 

للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاطهم ؛

العاملين  قدرات  لتقوية  الالزمة  والتكوينات  التداريب  تنظيم   -

االجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع اإلدارة املختصة ؛

- القيام بإدارة ممتلكاتها وتلك املوضوعة رهن إشارتها وحفظها ؛

- تقديم كل االقتراحات والتوصيات الالزمة لتنظيم املهنة وتطويرها، 

لإلدارة املختصة ؛

- تبليغ اإلدارة بكل فعل أو مخالفة ملدونة السلوك وأخالقيات املهنة 

وإحالة الشكايات املقدمة ضد العاملين االجتماعيين عليها.

الــباب الخــامس

معاينة املخالفات – العقوبات

املادة 16

يؤهل للبحث عن املخالفات ألحكام هذا القانون ومعاينتها، عالوة 

املنتدبون بصفة  املحلفون  األعوان  القضائية،  الشرطة  على ضباط 

قانونية لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة.

تثبت املخالفات املشار إليها في الفقرة األولى من هذه املادة في محاضر 

وتقارير ال يمكن الطعن في مضمونها إال بالزور.

إذا شكلت املخالفات املثبتة في محاضر أو تقارير البحث أو املعاينة 

جريمة، وفق التشريع الجاري به العمل، تحال وجوبا على النيابة العامة 

قصد إجراء املتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.

املادة 17 

يعاقب وفقا ألحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة 

العامل االجتماعي دون توفره على االعتماد املنصوص عليه في املادة 6 

أعاله.

املــادة 18

 دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية املنصوص عليها في هذا القانون

مخالفة  كل  على  يترتب  العمل،  به  الجاري  الجنائي  التشريع  في  أو 

ألحكام هذا القانون وملدونة السلوك وأخالقيات املهنة، إصدار إحدى 

العقوبتين التاليتين، من قبل اإلدارة املختصة، مع تحديد أجل التخاذ 

إجراءات التسوية املطلوبة :

• اإلنــذار ؛

• التــوبيــخ.

 إذا استمرت املخالفة رغم اإلنذار أو التوبيخ، تقوم اإلدارة املختصة، 

بموجب قرار معلل، وبعد تبليغ العامل االجتماعي املعني باألمر باألفعال 

 املنسوبة إليه، بكل الوسائل املتاحة، بسحب االعتماد بصفة مؤقتة

أو نهائية، على أال تتجاوز مدة السحب املؤقت سنة واحدة.
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املادة 19

تقوم اإلدارة املختصة بسحب االعتماد بصفة نهائية من العامل 

االجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة ال�ضيء املق�ضي به، 

من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، باستثناء 

الجنح غير العمدية.

املادة 20

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و20.000 درهم كل 

عامل اجتماعي زاول نشاطه خالل فترة السحب املؤقت لالعتماد.

 وفي حالة العود تقوم اإلدارة بالسحب النهائي لالعتماد.

املادة 21

 تتحقق حالة العود املشار إليها في املادة 20 أعاله إذا ارتكبت أفعال 

مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.

املادة 22

تتقادم املتابعة التأديبية في حق العامل االجتماعي :

- بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة ألحكام هذا القانون 

والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛

 - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل املرتكب يشكل جناية

أو جنحة.

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

املادة 23

يمكن، بصفة انتقالية وملدة أقصاها ثالث سنوات تبتدئ من تاريخ 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تسليم االعتماد لألشخاص املزاولين في 

هذا التاريخ لنشاطهم في مجال من املجاالت املنصوص عليها في املادة 3 

من هذا القانون، والذين ال يتوفرون على املؤهل العلمي املنصوص عليه 

في املادة 8 منه، وذلك وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

املادة 24

املؤسسة  االجتماعيين،  للعاملين  املهنية  الجمعيات  على  يجب   

بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مالءمة أنظمتها 

األساسية مع أحكامه، داخل أجل سنة يبتدئ من التاريخ املذكور.

املادة 25

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه 

بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية املنصوص عليها في املواد 6 و8 

و9 و12 و23 منه. يجب أن تنشر هذه النصوص داخل أجل ال يتعدى 

سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة املذكورة.
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 45.18تقدیم مشروع القانون رقم  
یتعلق بتنظیم مھنة العامالت والعاملین 

االجتماعیین

عرض السیدة جمیلة المصلي
وزیرة التضامن، والتنمیة االجتماعیة، والمساواة 

واألسرة

2021ینایر   14الخمیس :  مجلس المستشارین 
1



السياق والمرجعيات

 وراهنيتهأهمية المشروع

معطيات حول الوضعية الحالية

أهم اإلشكاليات عند اإلعداد

مضمون المشروع
2

محتوى العرض

2



3

السياق والمرجعيات
  الممارسة االتفاقیة للمملكة/ دینامیة حقوقیة سریعة ومتطورة

 ھیئات الحكامة+ الحقوق الفئویة+ البعد االجتماعي والتضامني / 2011دستور

أوراش وطنیة كبرى تحتاج إلى عمل اجتماعي منظم  وكفاءات عالیة في المجال:

الجھویة المتقدمة

 المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

إصالح وحكامة منظومة الحمایة االجتماعیة الذي یشمل تأھیل منظومة مؤسسات الرعایة االجتماعیة

إصالح منظومة العدالة

 ى الخدمات ادل إل وج الع ا یضمن الول ة بم رامج االجتماعی ل الب البرنامج الحكومي في شقھ المتعلق بتطویر وتفعی

ویكرس التضامن وتكافؤ الفرص

 2030الرغبة األكیدة للدولة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة
6

3



4

وراهنيتهالمشروع أهمية

أوضاع من أفرزه وما واالجتماعي االقتصادي التطور بسبب وتنویعھا االجتماعیة الخدمات تطویر إلى الحاجة 
 وشروطھا الحقوقیة أبعادھا في واالستقاللیة االجتماعیة والمشاركة بالتنمیة العالقة ذات وإشكاالت صعبة

 الحمایة منظومة وحكامة إصالح ورش إنجاح في أساسیا فاعال االجتماعي العامل من تجعل والتي الموضوعیة،
:یلي بما منھ تعلق ما خاصة االجتماعیة،

عرض تحسین طریق عن وذلك االجتماعیة الحمایة عنصري أحد باعتبارھا االجتماعیة المساعدة تطویر 
.بھا المعنیة البشریة الموارد وتدعیم  االجتماعیة الخدمات وجودة

االجتماعي الدعم برامج تطویر.
وتمكینھا األسر لمواكبة اجتماعي عمل من سیتطلبھ وما )الموحد االجتماعي السجل( االستھداف تحسین 

.االجتماعي الدعم برامج من االستفادة من
2013 لسنة العام التقریر في المثارة اإلشكاالت / االجتماعیة الرعایة منظومة تأھیل ورش إنجاح شروط 

 +التأطیر شروط + الخدمات معیرة نظام+ بالغیر التكفل ( االجتماعیة الرعایة مؤسسات وضعیة حول
االجتماعیة الرعایة بمؤسسات المتعلق 65.15 رقم القانون مع المالءمة ) العاملین وضعیة

ھذا في أساسیة لبنة المشروع / عامة بصفة االجتماعي للعمل مؤطرة نصوص من بالدنا تمكین في الرغبة 
6 المسار
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معطيات حول الوضعية الحالية
تطور األعداد

 على إنجاز مجموعة من الدارسات لتشخیص عام لوضعیة الفاعلین المعنیینعملت الوزارة، بتعاون مع مختلف ،
للعاملین االجتماعین، والذي یحقق  45.18العاملین االجتماعین بالمغرب الستثمار نتائجھ في إعداد مشروع القانون 

:المتعلق بمؤسسات الرعایة االجتماعیة وتتمثل في 65.15االلتقائیة مع القانون رقم 

؛)دول من منطقة المینا 8دراسة جھویة مقارنة بین (حول أوضاع العاملین االجتماعیین بالمغربالدراسة •

مجال حمایة الطفولة؛من أجل إعداد دلیل مرجعي لوظائف العاملین االجتماعیین في الدراسة •

,الدراسة إلعداد برنامج للتكوین في مجال العمل االجتماعي•
 
 

6
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معطيات حول الوضعية الحالية
تطور األعداد

 عامل وعاملة حالیا؛ 35.000عدد العاملین االجتماعیین یناھز

؛2025عامل في أفق سنة  45.000قرب إلى ما ی ھذا العدد سیرتفع
57 من العاملین االجتماعیین ھم نساء، مما یعطي االنطباع أن العمل االجتماعي في المغرب ھو في األغلب مھمة ٪

.نسائیة

 والسیما الجمعیات التي تتولى تدبیر )٪60أكثر من ( الجمعويیشتغل أغلب العاملین االجتماعیین لحساب القطاع ،
؛)عامل اجتماعي 12.000ما یناھز (مؤسسات الرعایة االجتماعیة 

للجامعات التابعة غیر العالي التعلیم ومؤسسات للجامعات التابعة العالي التعلیم مؤسسات بین التكوین مصادر تتوزع 
المھني؛ التكوین مؤسسات إلى باإلضافة )حكومیة لقطاعات تابعة ومراكز معاھد(

6
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تابع -معطيات حول الوضعية الحالية
التكوين والتأهيل

؛وشابة شاب 3000 إلى المھني والتكوین العالي التعلیم مؤسسات مختلف من سنویا المتخرجین عدد یصل

86٪ ؛)أكثر أو اإلجازة( جامعیة شھادة لدیھم االجتماعیین العاملین من

شھادات على الحاصلین االجتماعیین العاملین من مھمة نسبة وجود مع ثانویة أو مھنیة دبلومات لدیھم ٪14 فقط 
االجتماعي؛ العمل مجال في

43٪ قبل؛ من العمل لھم یسبق لم ٪57 بـ مقارنة االجتماعي العمل غیر أخرى وظائف في عملوا

45٪ المستمر للتكوین برنامج أي من یستفیدون ال االجتماعیین العاملین من.
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أھم اإلشكالیات والتحدیات عند اإلعداد

 وجود ممارسات سابقة للتأطیر القانوني وممارسون بحكم الواقع في ظل غیاب قواعد قانونیة معیاریة موحدة
.ضابطة

غیاب إطار قانوني شامل ومنسجم ینظم العمل االجتماعي

 دون مسمى عامل اجتماعي(تعدد أصناف الممارسین تحت مسمیات عدیدة(

  بدون شواھد+ حاملي شواھد + موظفون + ممارسة حرة + أجراء ( اختالف وضعیاتھم ومراكزھم القانونیة(

 بما / غیاب مرجع للمھن والكفاءات خاص بالعاملین االجتماعیین یحدد أصنافھم ومھامھم وقواعد وضوابط العمل
.في ذلك بروتوكوالت التكفل

 الشروط المؤھالت العلمیة في عالقتھا بالنصوص القانونیة المنظمة لمنح الدیبلومات /تعدد مصادر التكوین
.والشواھد

  
6
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مبررات اختیار اإلطار القانوني

  نظرا لطبیعة الوضعیات القانونیة المستحدثة بنص مشروع ھذا القانون فإن اإلطار القانوني األنسب لتصریفھا ھو إصدار
العامالت والعاملین (قانوني معیاري یمكن من ضبط وتنظیم مكونات البنیة القانونیة للنص، والتي ترتبط بتنظیم مھنة ما 

؛)االجتماعیین

 إنشاء وضعیات قانونیة مادیة تستجیب لعناصر اإلیحاء التشریعي المكونة ) قانون إطار مثال(ال یمكن إلطار قانوني آخر
من الدستور تنحصر وظیفة القوانین االطار في وضع إطار عام لألھداف  71لبنیة النص، فحسب الفقرة الثانیة من الفصل 

األساسیة لنشاط الدولة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة، ما یعني أنھا أطر قانونیة تمكن من إعالن 
األھداف وااللتزامات العامة للدولة في مجال من المجاالت السالفة الذكر وال تمكن من إنتاج وضعیات قانونیة معیاریة كتلك 

؛)...اعتمادات مالیة خاصة/ صنادیق(أو ما یتسق بالوضعیات المالیة ) نصوص زجریة(المرتبطة بالزجر

 العامل االجتماعي، الفرد والجماعة(على بنیة محددة تتمثل في مفاھیم  المفاھیمیةإن اعتماد مشروع القانون في أطره  (
تعارف  إلقتراحالمحتمة إللزامیة تعریف المفاھیم المستعملة في بنیة النص، وال یمكن تجاوزھا  اللیجستیكیةتوجبھ الضرورة 

أخرى كمفھوم العمل االجتماعي باعتباره خارج مناط االستخدام الوظیفي للوضعیات القانونیة الواردة بھ، كما قد یشكل ھذا 
.مع طبیعة الوضعیات القانونیة المفترض ضبطھا بھ یتالئمالمفھوم موضوع إطار قانوني آخر 

6
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مضمون المشروع 

:مادة موزعة على ستة أبواب ، وذلك على الشكل التالي 25یتضمن مشروع القانون 

أحكام عامة:الباب األول 

تم من خاللھ تقعید مفھوم العامل االجتماعي، باعتباره كل شخص  یقوم  بصفة مھنیة بتدخالت ذات طبیعة اجتماعیة 
لفائدة الفرد أو الجماعة، یراد منھا تقدیم مساعدة اجتماعیة أو خدمات لتأھیل األفراد ومساعدتھم وحمایتھم وإدماجھم، 

كما  عالج ھذا الباب انماط مزاولة . وقد تم في ھذا االطار تقدیم نماذج للخدمات التي یمكن للعامل االجتماعي تقدیمھا 
.مھنة العامل  االجتماعي متلما   حدد الفئات  التي ال تسري علیھا احكام ھذا القانون 

شروط مزاولة مھنة العامل االجتماعي: الباب الثاني 
التي تتطلب الحصول تم بمقتضاه تحدید مجموعة من االشتراطات الواجب احترامھا لمزاولة مھنة عامل اجتماعي  

كما أعطى لألجانب المسوفین للشروط المطلوبة الحق في ممارسة ھذه  ،المختصة  على اعتماد خاص تسلمھ اإلدارة
 . المھنة

6
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مضمون المشروع 
. 

قواعد مزاولة مھنة العامل االجتماعي: الباب  الثالث 
المستفید من الخدمة االجتماعیة في تماه مع مبادئ /المبادئ الحقوقیة الواجبة احترامھا إزاء الغیر أكد ھذا الباب  على 

عدم التمییز، احترام (  المتعلق بمؤسسات الرعایة االجتماعیة 65.15التكفل بالغیر، كما ھي محددة بمقتضى القانون 
........)الخصوصیة ، المحافظة على الكرامة 

النظام التمثیلي: الباب الرابع 
حدد ھذا الباب االطارات التنظیمیة التي تستوعب العاملین االجتماعیین على الصعیدین الوطني والجھوي  وطرق 

.تشكیلھا وأھدافھا
العقوبات–معاینة المخالفات :الباب الخامس  

، مع بیان الجھات التي تتولى معاینة لھا  المخالفات التي یمكن أن یقترفھا العامل االجتماعي والعقوبات الرادعة حدد  
ھذه المخالفات، وتلك التي لھا أمر إصدار العقوبات

أحكام انتقالیة وختامیة:الباب السادس 
من أجل الحصول على االعتماد،  ھذا القانون  مدة ثالث سنوات كفترة انتقالیة لالمتثال ألحكام تم بمقتضاھا تحدید  

حدد مدة سنة لجمعیات العاملین االجتماعیین، كما وذلك وفق الشروط والكیفیات التي سیحددھا نص تنظیمي، 
6.المؤسسة بصفة قانونیة عند تاریخ نشر ھذا القانون، لمالءمة أنظمتھا مع أحكامھ

11
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ملوادناقشةامل رقمالتفصيلية قانون نة45.18مشروع م نظيم ب يتعلق

ن جتماعي ن والعامل   العامالت

 

 ولقراءة عامة: الباب ام   )1،2،3،4،5املواد(أح

  : 2املادة

آخر الواردة ماعة وا الفرد ف عر مسألة ت منالأث فقرة

القانون2املادة ع فھ عر الرعاية65.15وإحالة بمؤسسات املتعلق

ذلك عن تب ي وما الدعوةمنجتماعية تمت لذا يم، املفا تضارب

رقم القانون ع إحالتھ دون ماعة وا الفرد ف بتعر كتفاء ضرورة إ

65.15.  

العامل- ف عر حول مالحظة الوارد) ة(جتما) ة(طرحت

قد2املادة ال الية ش و ام، وامل شطة عض ا يتمتطرح ال

ا والعمالمزاول للعامالت سبة بال الشأن و كما مثال، املنازل داخل

ن لي   .امل

وتؤطر- تؤسس ديباجة وضع انية إم حول بتوضيحات املطالبة

النص ذا الواردة النقائص ع ف،(وتجيب عار داف،   ...).أ

  : 3املادة

حول  - مالحظة ت املادةأث من و الفقرة الوارد 3املصط

ذلك بما ، جتما العمل مزاولة ومجاالت شطة باأل واملتعلقة

جتماعية، و ة سر واملساندة والدعم جتماعية بية وال شيط الت

املادة نفس من ة خ الفقرة جاءت ن ح جتماعية، التنمية وتدب

صنا عن نيةتتحدث امل طرحف كما ا، حول توضيحات ستوجب مما ،

املادة اتھ الواردة نتقالية ة الف ان سر مدى حول ع) سنة(ساؤل
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سنة تحديد تم وملاذا معا، صناف و عدةشطة ناك ل و فقط،

تنظيمية؟   .نصوص

املادة- الواردة شطة النظر إعادة والتدقيق3ضرورة

املثال،مج يل س ع افة ال أخرى مجاالت ناك وأن خصوصا ا، اال

ي قانو منتوج إلفراز أخرىمتوذلك أصناف ور ظ انية إم إ إضافة امل،

الحقا التنظي النص ا إدراج وكيفية ، جتما العمل   .من

الثالثة- املادة الواردة الفقرة إ شارة أو"تمت غي يمكن

تنظيتتم بنص املجاالت ذه الئحة معوذلك" يم أو غي  بقاءبحذف

مصط تج".تميمت"ع ال ال عية شر ال النصوص ية ات ل اما اح

تنظي بنص قانون   .غي

قتصادي- املجلس بآراء ناس ست مدى حول ساؤل طرح

صياغ ا بتحليال ستعانة و ، والبي جتما النصو ذا بنود ة

و  شر اال تدارك يمكن التعديالتال   .إطار

  : 4املادة

املتعاقدين مع املادة ذه وفق التعامل كيفية إ شارة تمت

نة؟ امل   .ملزاولة

  : 5املادة

بالتج ستعانة انية إم حول ساؤل بخصوصطرح سية التو ة ر

متداراموظفي عل سري ل مدونةواملقاوالت تطبيق ومدى النص؟ ذا

  .الشغل؟

رة الوز السيدة   :جواب

ومثمرا، غنيا ان شر ال النص ذا مناقشة أن إ بداية أشارت

رقم القانون ع حالة تمت بأنھ ة   .65.15مو
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املادة الواردة نية امل صناف بخصوص يف3أما تص و ف ،

الت اعتماد ع الرأي استقر وقد ي، ا،و م عة الرا املادة الوارد يف ص

بھ معمول و ما وفق يفات التص ذه تقسيم ارتأى املشرع أن بحيث

مواكبة يمكن وإنما ائية، ست ل الالئحة أن مضيفة الدولية، يفات التص

وفق ا تطور مدى ومراعاة شطة ذه ا ستعرف ال املستجدات

ش بال وذلك مستقبال، ا إل اجة دراسيةا لقاءات وتنظيم ن ني امل مع اور

ا قدم ال باملالحظات ستعانة ع عملت الوزارة بأن مؤكدة م، مع

القانون املشروع ذا صياغة والبي جتما و قتصادي املجلس

مع ة شاور ال العملية بأن معلنة مقتضياتھ، ا شاف اك يمكن وال

وس فعليا تمت قد ن السياسةالفاعل إ ة مش ا، ن الوزارة ستمر

املتعلق ول وتو وال مؤخرا، ن املسن لفائدة ا عل املصادق العمومية

العنف ايا ساء   .إ...بال

شر ال النص ذا الواردة شطة ذه ملزاولة سبة ال و

بصف أو أجراء م بصف ن جتماعي ن والعامل العامالت ع ا مواقتصار

سية الفر ة بالتجر ة الشب سية التو ة التجر إ أشارت فقد ن، مستقل

لنظام وتخضع ن، و الت وحدة بضمان نماأواملتعلقة ب موحد، سا

ن، و الت ومصادر املؤطرة نظمة تتعدد نية،(بالدنا امل جازات

امل ن و الت مكتب مزاول...)جامعات، ن تقن ذلك م سا مما العامل، ة

مستقلة بصفة أو ا أج باعتباره   .جتما

 ي الثا جتماالباب العامل نة م مزاولة من(شروط 6املواد

  ) :9إ

  : 8املادة

-، جتما العامل نة م مزاولة شروط حول مالحظات ت أث

مصط بإضافة املطالبة تمت بحيث ، جن ص لل سبة بال وخاصة
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جا إ سيةأجن ا ي مغر أ(نب ن)الفقرة الشرط حذف وكذا ،

ن ت خ ن الفقرت املادة ذات   .الواردين

املزاولة- يخول الذي الدبلوم ع صول ا شرط حول ساؤل طرح

ال من أو العام القطاع من كالل م مع التعامل وكيفية اص، ا قطاع

ن الت   .ا

  : 9املادة

ازدواج الية إش نطرحت العامل ع املطبق التنظي النص ية

ال بحيث م، عل كذلك الشغل مدونة بنود ان وسر جانب ن جتماعي

ة املغار ن جتماعي العمال مع املساواة   .يضمن

رة الوز السيدة   :جواب

املرتبطة القانونية املقتضيات م بأ جاء ي الثا الباب بأن أكدت

نق شأنھ طرح حيث حذفباالعتماد، عدم عنھ تمخض مستفيضا اشا

ن وامل شة ال للفئات حماية اديعتماد ي العزل شرط أن كما معا، ن

تطبيقھ بينعدم وال شطيب وال العمومية الوظيفة لقانون سبة بال

خطاء اب ارت حالة تطبق أن العادة جرت وقد اص، ا القطاع

ت وقد االت، ا من ا غ دون سيمة لنصا ذا ا عل التنصيص م

تجميع لھ يمكن املشروع بأن مضيفة نة، امل سمعة ع فاظ ل

مع سيق بالت ومراسيم قرارات بمقت واحد نص التنظيمية النصوص

أخرجت ومة ا أن إ ة مش ومة، ل العامة تنظي26مانة نص

الكيفية   .بتلك

لألج سية ا شروط يتعلق فيما العالمأما بلد ل فإن ، ن

النص ذا وأن مطلقا، جانب بحقوق يمس ال ذا و ا، سي بج تدأ ت

نة امل بمزاولة اف ع أساسا   .يضمن
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تفاديا النص ذا ا إضاف يمكن ال فإنھ الديباجة، خصوص و

ارتأى لذا الحقا، ا ع تب ي قد ال والقضائية القانونية اليات لإلش

ع فإناملشرع خرى، ن القوان إ بالرجوع أنھ كما ا، عل التنصيص دم

ومحد جدا قليلة ا بنود ضمن الديباجة ع   .دةو التنصيص

ذه ل املزاولة إذن ع صول ا فعليھ ، جن للعامل سبة بال أما

أن إ ة مش املختصة، ة دار السلطة طرف من عليھ مصادق نة امل

الت ضانة ا دور أجانبأغلب أطفاال تضم الوط للتعاون عة   .ا

 الثالث جتما: الباب العامل نة م مزاولة من( قواعد املواد

 )11إ10

  : املناقشة

ع يطبق بأنھ يو بحيث الباب، ذا حول مالحظات عدة ت أث

جتما العامل حول املقدم ف التعر بأن علما ن، عتبار اص

ص السرباعتباره ع فاظ ا مستوى ع اال إش يخلق بحيث ذاتيا، ا

قضائيا، مر ذا مع التعاطي وكيفية ن عتبار اص لأل سبة بال امل

العامل نة م مزاولة قواعد وضبط تحديد ة صعو ع التأكيد تم كما

من تطبيقھ يجب الذي امل السر ع فاظ ا وخاصة واقعيا، جتما

امل سو ستفيدينلدن السالمةل ع ر الس وكذا ، جتما العامل

والنفسية سدية املراد. ا الفض ة املص حول ساؤل طرح كما

جتماعية دمة ا من للمستفيدين ا   .تحقيق

محددة الئحة وضع ضرورة إ الصدد ذا الدعوة تمت لذا

الع أو العاملة ا يقدم أن يجب ال دمات ا لفائدةبنوعية جتما امل

  .املستفيدين

ر  الوز السيدة   : ةجواب
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بخصوص ت جتماأو العامل لدن من نة امل مزاولة قواعد

ن امل جميع وأن نة للم مؤطرة أخالقية ومنظومة للسلوك أرضية ا و ب

بمثابة و ن، امل تلك ملزاولة ا التقيد يجب ا ل قواعد وضع يتم املقننة

ف امات للمستفيدينال الفض ة املص تحقق ، جتما للعامل ردية

أو املعنفات ساء ال أو الطفولة مجال سواء جتماعية دمة ا من

ن املعاق أو ن ع...املسن ينص شر ال النص ذا إن بحيث ، إ

القواعد لتلك ى د د ا   .مقتضيات

 عالباب التمثي:  الرا من(النظام   )15إ21املواد

  :املناقشة

ساؤالت - عدة خاللھ من طرحت مستفيضا نقاشا الباب ذا عرف

تنظيم انية إم حول حات نومق جتماعي ن والعامل ةالعامالت ج ل ب

يئة ال بھ معمول و ما غرار ع وطنية يئة إطار اململكة ات ج من

سلفا، محددة ة و ج جمعيات عوض ا وغ طباء و بات للطب الوطنية

ومراعاة معيات ا س تأس ق ا ومراعاة م حقوق ضمان ز لتعز وذلك

ا اعتبار تم ن ح الباب، ذا الدستور عليھ ينص نيةما امل امعة

غرف غرار ع بھ معمول و كما معيات، ا ملختلف الناظم امل الوعاء

س تأس لزامية إلغاء ضرورة إ الدعوة تمت كما التقليدية، الصناعة

ن ني امل أمام املجال وفتح ة ج ل مستوى ع واحدة ة و ج جمعية

تحديد بدون معيات ا م تنظيما ااختيار ل ناظمة يئة وإحداث ،.  

السلوك- ملدونة املخالفة باألفعال دارة تبليغ حول ساؤل طرح

طرحت كما أخرى؟، إدارة ناك ل و دارة تلك من نة امل وأخالقيات

الوط والتعاون جتماعية التنمية الة و حول   .مالحظات

رة الوز السيدة   :جواب

و  تنظيم ء م أ بأن النظامأكدت يكمن ن امل ضبط

لواء تحت نضواء ع ن ني امل ساعد و ذلك عزز الباب ذا و ، التمثي
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بھ العمل تم النص ذا الواردة الصيغة وأن م تؤطر نية م جمعيات

أن غ ن، السياحي واملرشدين التقليدية رف ا ا أبرز ن القوان من الكث

التقل رف ا يف التص املجالنطاق يف التص عن يختلف يدية

، جتما العمل ن لتقن ولية مراحلھ القانون ذا اعتبار و ، جتما

أن غ عام، ل ش معيات ا س تأس ة حر من يحد ال الباب ذا وأن

لدى م تمثيلي لضمان جاء ة و ا نية امل معيات ا تحديد من دف ال

ال النصوص وتطبيق ممانظيميةتدارات م، عمل مزاولة يخص فيما

لم املشرع بأن مضيفة جتماعية، التنمية ع ي إيجا ل ش ينعكس

جمعية بإحداث خاصة شروط وضع وإنما معيات، ا س تأس يوقف

اجة ا تزدادا وعندما عتماد، منح غية ة ج ل مستوى ع واحدة

ال أش اختيار يتم ثما ر أخرى شطة وأ التنظيماتأخرى لتخصصات من

النص ذا التا ةيحثو و ج نظيمات ب وطنية جامعة إحداث ع

مع يتعارض ال النص ذا فإن ثم ومن أخرى، آليات التفك يمكن عدئذ

س تأس يمكن وال معيات، ا س تأس قانون ومع ة الدستور املقتضيات

أل  ، شر ال النص ذا الواردة الشروط وفق يئة ساال دف ال ن

نة بم اف ع و منھ و و و واملساعدةنجتماعينالعاملالعامالت

ا عل املنصوص املختصة ة دار السلطة بأن مضيفة م، تنظيم ع

امعة ا وأن جتماعية بالتنمية لفة امل الوزارة شر ال النص

ا اعتماد تم س ال أساالوطنية نظام نستضع ني كذلكللم م سا و

ن واملستقل جراء حقوق وحماية ة و ا معيات ا   .دعم

 امس ا املخالفات: الباب ات-معاينة   :العقو

  : 16املادة

م ضد حرر الذين باألمر ن املعني أمام املجال فتح إ الدعوة تمت

املحلفو  عوان و القضائية، الشرطة ضباط لدن من ر وتقار نمحاضر
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املختصة ة دار السلطة لدن من الغرض ذا ل قانونية بصفة املنتدبون

ا حول م دفوعا وتقديم ا مضامي الطعن فرصة م   .وإعطا

ساؤال  اتتوطرحت العقو ا ف وردت ال النص بنود حول عديدة

ع التأكيد تم أخرى ة ج ومن ا، ف مبالغ ة ج من ا بأ ت واعت ة الزجر

تلك العملأن ملزاولة املتطوعة الفئات ع الية إش ستطرح ات العقو

النص ذا بمقتضيات م إشمال بضرورة املطالبة تمت لذا ، جتما

كذلك م قطاع.ماي داخل يتم الذي جتما العمل مسألة طرحت كما

ن دار ن املتصرف سيما وال العمومية   .الوظيفة

رة الوز السيدة   :جواب

افأو ع و اتھ م م أ ن ب من شر ال النص ذا بأن ت

املشروع ذا جاء وقد وواجباتھ، حقوقھ وحماية جتما العامل نة بم

ماية ا مجال ا عرف ال اكمات ال من مجموعة ع بناء القانون

قانون مع املوازاة و ببالدنا، جتماعية وض65.15واملساعدة ال إ الرامي

حمايةب م سا س نة امل ذه تنظيم أن إ ة مش جتماعية، دمات ا

، تنظي بنص العمل ذا ن تثم تم وس معا، واملستفيدين ن ني إضافةامل

تلكإ منح تم وس خالقيات، و السلوك ملدونة ا عمل ا مراعا

لتجميع قانونية ومواكبة يكيا ولوجس تقنيا دعما املؤسسة معيات اما م

انتقالية مرحلة إطار وذلك تة، مش صل ال جتما العمل

ا الوطنية،3مد امعة وا معيات ا تلك س تأس ا خالل يتم سنوات

، الواق املستوى ع املطروحة م اليا إش مختلف حل ع ر س س حيث

، جتما بالعمل خاص د مع ع يتوفر املغرب بأن تمبحمضيفة س يث

والذي العل ل املؤ ع ن املتوفر غ ن املزاول اص لأل عتماد سليم

، التنظي النص إطار تإضافةستحدد مراعاة ضرورة نإ ثم

التعلمات مجال سبات   .املك
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ع بھ العمل يتم ان التطو العمل بأن رة الوز السيدة وأعلنت

أخ ن م إطار ولكن سنوات، مقتضياتعدة ع محيلة ا، ع مؤدى رى

املادة2املادة مقتضيات وكذا ، جتما العامل عرفت تق5ال ال

الدولة إلدارة ن ع التا عوان و ن املوظف ع النص ذا ان سر عدم

نفس يزاولون الذين العمومية واملقاوالت واملؤسسات ابية ال ماعات وا

ال شطة أو ام انامل سر عدم وكذا ، جتما العامل ا عھيزاول

من شاط ب مقابل دون و عرضية بصفة يقومون الذين ن الذاتي اص

جتما العامل ا يزاول ال   .شطة

املادة أن إ و17وأشارت الصفة، انتحال يجرم بندا تتضمن

ا جميع ا العمل يتم وال نة للم امة ال ماية الا بحيث ن، لقوان

ل سا ال معيمكن مةالتعامل ر   .ا

كأج بصفتھ جتما العامل حماية يرمي النص ذا بأن وأكدت

ال خرى الفئات با ع امھ أح سري ال وأنھ مستقلة، بصفة أو

أنظمة ع تتوفر ا أل العمومية الوظيفة لقانون خاصةتخضع أساسية

أن إ ة مش عنا، الصادرة واملحاضر القرارات الطعن يمكن ال ھ

قانونية بصفة املنتدبون املحلفون عوان وكذا القضائية، الشرطة ضباط

تلك ا س تك ال الضبطية الصفة اعتبار ع املختصة دارة لدن من

والقرارات   .املحاضر

ما النص ذا الوارد ي والعقا التأدي النظام بأن إالوأفادت

ات وغعقو يخ،مشددة التو نذار، من تدئ ت التطبيق متدرجة

ي ا ال ب ال املؤقت، ب السالبة. ال ات العقو من خالية ا أ كما

البند املالية الغرامة ع التنصيص تم كما نادرة، حاالت إال ة ر ل

نة20 امل ذه مزاولة أمام ماية ا ز لتعز   .فقط

وختامية:  السادسبالبا انتقالية ام من( أح   )25إ23املواد

  :املناقشة
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ن جتماعي ن للعامل نية امل معيات ل سبة بال ساؤل طرح

سنة داخل امھ أح مع ساسية ا أنظم مالئمة قانونية بصفة املؤسسة

منح مرونة أك عت ال يئة ال عوض معيات ا إحداث أسباب حول

وملاذاع املخالفة، حاالت النص ذا الواردة ات العقو وتنفيذ تماد

حثت بحيث ة، ج ل مستوى ع ة و ج جمعية معيات ا حصر تم

املحدثة معيات ا مختلف ا لوا تحت تنضوي يئة إحداث انية إم   .ع

ر الوز السيدة   :جواب

بأن ت تؤطر23املادةأو الباب ذا عتمادالواردة سليم

د الشوا ع يتوفرون ال الذي جتما للعمل ن املزاول اص لفائدة

ال و سبات،العلمية، املك ن تثم م سا ف املادةتا أن تحث24كما

ا أنظم تضع بحيث ن، جتماعي ن للعامل نية امل معيات ا إحداث ع

ال النص ذا ام أح مع وتالئمھ خالداخلية تار من سنة إطار شر

جتما العمل إ بحاجة بالدنا بأن مضيفة الرسمية، دة ر با شره

قوق ا يرا تمثي نظام خالل من نة امل ذه اف ع و تنظيمھ، ز عز و

بتمثيل تقوم ال الوطنية امعة ا أن كما العامالتوالواجبات،

ن املوالعامل ع ن تأخراجتماعي عرفت بالدنا بأن مقرة ، الوط ستوى

ن امل من النوع ذا اتنظيم م أ من أسباب عدة اكم ل يجة ن

ذا أن ع مؤكدة الفرص، من الكث تضيع ال الثقافية ات الصعو

ن، ني وامل اء الشر با مع مشاورات عدة نتاج السيداتالنص حاثة

بالتعاون  ن شار املس لسدوالسادة القانون املشروع ذا مع ي يجا

جتما البعد ذات ع املشار من النوعية اتھ صاص   .ا
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  تعدیالت 
  رینبمجلس المستشا التعادلیة و للوحدة االستقاللي الفریق

 حول 
مھنة العامالت و العاملین  یتعلق بتنظیم  45.18مشروع قانون رقم

  االجتماعیین
 مھنة العامالت و العاملین االجتماعیین
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  تبرير التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي  المادة  رت

1-   1  

 الشروط وفق االجتماعي العامل مھنة تزاول
  القانون ھذا في المحددة والقواعد

 الشروط وفق االجتماعي العامل مھنة تزاول
من  القانون ھذا في المحددة والقواعد

تعزیز التغییر االجتماعي والتنمیة  أجل
  .االجتماعیة والتماسك

جتما العمل نة مل ساسية ام امل

فوفق العامة IASSWعر معية  ا

جتما العمل ملدارس الدولية    .للرابطة

2-   3 

 في نشاطھ االجتماعي العامل یزاول
 : التالیة المجاالت

 ؛ االجتماعیة المساعدة -
 ؛ االجتماعیة والتربیة التنشیط -
 ؛ واالجتماعیة األسریة ساندةوالم الدعم -
 .االجتماعیة التنمیة تدبیر -

 المجاالت ھذه الئحة تتمیم أو تغییر یمكن
  )الباقي بدون تغییر..(.تنظیمي بنص

 ال عدةفي  نشاطھ االجتماعي العامل یزاول
 : التالیة مجاالت

 ؛ االجتماعیة المساعدة -
 ؛ االجتماعیة والتربیة التنشیط -
 ؛ واالجتماعیة األسریة ةوالمساند الدعم -
 .االجتماعیة التنمیة تدبیر -

 ھذه الئحة تتمم تتمیم أو تغییر تغییر یمكن
الباقي بدون ..(. .تنظیمي بنص المجاالت

  .)تغییر

املجاالت ذه تفصيل الواجب من ان

التا و ا عض ا شارة بدل ا ل

و فاألر ا تفصيلحذف اترك اف

التنظي   .النص
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3  5  

 الموظفین على القانون ھذا أحكام تسري ال
 والجماعات إلدارة الدولة التابعین واألعوان

 العمومیة، والمقاوالت والمؤسسات الترابیة
 التي األنشطة أو المھام نفس الذین یزاولون

 .االجتماعیون العاملون یزاولھا
 الذین الذاتیین األشخاص على تسري ال كما

 بنشاط مقابل رضیة وبدونع بصفة یقومون
  .االجتماعي العامل یزاولھا التي األنشطة من

 الموظفین على القانون ھذا أحكام تسري ال
 والجماعات إلدارة الدولة التابعین واألعوان

 العمومیة، والمقاوالت والمؤسسات الترابیة
 التي األنشطة أو المھام نفس الذین یزاولون

 .االجتماعیون العاملون یزاولھا
 الذین الذاتیین األشخاص على تسري ال كما

 من بنشاط مقابل عرضیة وبدون بصفة یقومون
 العامل یزاولھا التي األنشطة

  )تحذف(.االجتماعي

للمادة - املشروع6طبقا ذا من

صول ا نة امل مزاولة ط ش ال

ترخيص السلطةع سلمھ

عتماداملختصة سليم تحدد كما

ا   .تنظيالصلنملقتضيات

4  10  

 الخدمة من المستفیدین مصلحة تعتبر
 العامل من تقتضي فضلى مصلحة االجتماعیة
 إلى اإلنصات على قادرا یكون أن االجتماعي

 وإمداده معھ والتحاور خدماتھ من المستفید
 وتذلیل بوضعیتھ المتعلقة المعلومات بجمیع

 .تواجھھ قد التي الصعوبات
 في یلتزم، أن تماعياالج العامل على ویتعین

 : یلي بما اإلطار، ھذا
 ؛ نوعھ أو سببھ كان أیا التمییز عدم •
 المادیة ومصالحھ المستفید حقوق حمایة •

 ؛ والمعنویة
 والمحافظة المستفید خصوصیات احترام •

 بھ، المتعلقة والوثائق المعلومات سریة على
 ؛ بعدھا أو الخدمة تقدیم أثناء سواء

 الخدمة من تفیدینالمس مصلحة تعتبر
 العامل من تقتضي فضلى مصلحة االجتماعیة
 إلى اإلنصات على قادرا یكون أن االجتماعي

 وإمداده معھ والتحاور خدماتھ من المستفید
 وتذلیل بوضعیتھ المتعلقة المعلومات بجمیع

 .تواجھھ قد التي الصعوبات
 في یلتزم، أن االجتماعي العامل على ویتعین

 : یلي بما اإلطار، ھذا
 ؛ نوعھ أو سببھ كان أیا التمییز عدم •
 المادیة ومصالحھ المستفید حقوق حمایة •

 ؛ والمعنویة
 والمحافظة المستفید خصوصیات احترام •

 بھ، المتعلقة والوثائق المعلومات سریة على
  ؛ بعدھا أو الخدمة تقدیم أثناء سواء

  

  

 ام اح ا املادة نفس شارة تمت

امل  .السر

 سا ل يحدث قد التمي عدم ا شارة

العلم مع الوطن خارج من املتلقى لدى

الدستور   ان
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 والنفسیة الجسدیة السالمة على السھر •
 ؛ المستفیدین لألشخاص

 ولي من مسبق كتابي إذن على الحصول •
 أو قاصرا األخیر ھذا كان إذا المستفید، أمر
 ؛ ذھنیة إعاقة وضعیة في
 في والحیاد واألمانة بالمسؤولیة لتحليا •
 ؛ المھام أداء
 الضروریة بالمعلومات المستفید تزوید •

 المتاحة، الخدمات وحجم بنوعیة المتعلقة
 ؛ حریة بكل القرار اتخاذ من لتمكینھ وذلك

 إلحاق وعدم المستفید كرامة على المحافظة•
 ؛ بھ أومادي معنوي ضرر أي
  .المھني السر على الحفاظ •

 والنفسیة الجسدیة السالمة على السھر •
 ؛ المستفیدین لألشخاص

 أمر ولي من مسبق كتابي إذن على الحصول •
 في أو قاصرا األخیر ھذا كان إذا المستفید،
 ؛ ذھنیة إعاقة وضعیة

 أداء في والحیاد واألمانة بالمسؤولیة التحلي •
 ؛ المھام

 الضروریة بالمعلومات المستفید تزوید •
 المتاحة، الخدمات اتعاب حجمو بنوعیة قةالمتعل
 ؛ حریة بكل القرار اتخاذ من لتمكینھ وذلك

 إلحاق وعدم المستفید كرامة على المحافظة•
 ؛ بھ أومادي معنوي ضرر أي

 .المھني السر على الحفاظ •

  

  

 نحن بل منتوجات تقديم بصدد لسنا

ع املستفيد ون ي أن يجب خدمة بصدد

لف ت و ا عا با ااعلم م ب س   .ول
 حماية ا املادة نفس شارة  تمت

ھ املستفيد حقوق  ة املادية ومصا ؛ واملعنو

باملع الملام افية الفقرة ذه أن عتقد   و

5 
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  الباب الرابع
  النظام التمثیلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع
  النظام التمثیلي

  ):یحذف الباب الرابع بأكملة ویعوض بفقرة(
للعامالت و العاملیین  وطنیة ھیئة تحدث

العامل  لمھنة الممارسین االجتماعیین
 القطاع في سواء بالمغرب االجتماعي

 مرافق في العام القطاع في أو الخاص
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

ویراعى في تكوینھا مركزیا  العمومیة
 .وجھویا التمثیلیة النسائیة

  

  

و هیئة وطنیة أفضل ، بحكم اختصاصاتها 
یات الخدمات التي یمكنها أن تقدمها و االمكان

التي قد تمتلكها أو ترصد لها، وبعیدا عن 
عیات التي االخالل بمبدأ حریة تأسیس الجم

  .یضمنها الدستور و المواثیق الدولیة
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16  

 
 ھذا ألحكام المخالفات عن للبحث یؤھل

 ضباط على عالوة ومعاینتھا، القانون
 المحلفون األعوان القضائیة، الشرطة

 لدن من الغرض لھذا قانونیة بصفة المنتدبون
  .المختصة اإلدارة

 

 القانون ھذا ألحكام المخالفات عن للبحث یؤھل
 الشرطة ضباط على عالوة ومعاینتھا،
 بصفة دبونالمنت المحلفون األعوان القضائیة،

، المختصة اإلدارة لدن من الغرض لھذا قانونیة
للعامالت و  الھیئة الوطنیة مراقبو

  العاملیین االجتماعیین

  

  

  

  

  

7  20  

 2000 بین ما مبلغھا یتراوح بغرامة یعاقب
 اجتماعي كل عامل درھم 20.000 و درھم
 المؤقت السحب فترة خالل نشاطھ زاول

 .لالعتماد
 النھائي بالسحب اإلدارة تقوم العود حالة وفي

  .لالعتماد

 بین ما غھامبل یتراوح قدرھا بغرامة یعاقب
 كل عامل درھم10.000 و درھم 2000
 السحب فترة خالل نشاطھ زاول اجتماعي

 .لالعتماد المؤقت
 النھائي بالسحب اإلدارة تقوم العود حالة وفي

  .لالعتماد

حتى ال یبقى تحدید مبلغ الغرامة مزاجي  ، وتم   
أشد  درهم بحكم أن هناك عقوبة 10.000اقتراح 

  لسحب النهائي لالعتمادو هي ا في نفس المادة 
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8  21  

  
 20 المادة في إلیھا المشار العود حالة تتحقق
 مضي قبل أفعال مماثلة ارتكبت إذا أعاله
 العقوبة تنفیذ تمام من سنوات خمس

  .أوتقادمھا

  
 20 المادة في إلیھا المشار العود حالة تتحقق
 مضي قبل أفعال مماثلة ارتكبت إذا أعاله
 العقوبة تنفیذ تمام من سنوات  اربع خمس

  .أوتقادمھا

من مشروع القانون هذا،   22انسجاما مع المادة 
التي تحدد المتابعة التأدیبیة في حق العامل 

  االجتماعي بمرور اربع سنوات

  



1 

 

ـــة ــ يـــ املغر   اململكــــة
ـــان ـــ ــ ملـ   ال

ن ـــــار ـــ ــ شــ املس ــــس   مجلـ
*********  

ـــــاصرة ــ ـــ واملعــ ـــــالة ــ صـــ ـــق ـ   فر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واملعاصرة   صالة ق فر رقمعديالت القانون مشروع نة45.18 ع م نظيم ب يتعلق

ن جتماعي ن والعامل   العامالت



2 

 

  

ا  رت ا ح  النص املق التعديل  التعديل ير   ت

1  

  :2املادة

ي بما القانون ذا مدلول   : يقصد

ي): ة(جتما) ة(العامل- ذا ص   ....ل

  :2املادة

ي بما القانون ذا مدلول   : يقصد

جتما - إ: العمل دف شاط ل و

ن ب املتبادل التكيف ع فراداملساعدة

ياة ا املة ال املشاركة م عل تتعذر الذين

ع وذلك ، جتما م ووسط جتماعية

وحل م اجيا ستجابة من م تمكي

املجتمع مع م تكييف ا يطرح ال االت  .ش

ي): ة(جتما) ة(العامل - ذا ص   ....ل

ي املفا طار تحديد للعملضرورة

العاملجتما تدخل مجال تحديد قصد ،

  . جتما

مم ف عر ع بناءا صياغتھ تم ف التعر

دمة ا ملدارس الدولية والرابطة املتحدة

  .جتماعية

2  

  :2املادة

ي بما القانون ذا مدلول   : يقصد

ص): ة(جتما) ة(العامل - ل

ي  ....ذا

ده إليھ شار العامل" باسمو

  "تماج

الوارد - ما ف عر نفس ماعة، وا الفرد

  :2املادة

ي بما القانون ذا مدلول   : يقصد

ي): ة(جتما) ة(العامل - ذا ص  ....ل

ده إليھ شار جتما" باسمو   "العامل

م - ف عر نفس ماعة، وا الواردالفرد ا

رقم الرعاية65.15القانون بمؤسسات املتعلق

 .جتماعية

ة ك من د ا و، التعديل من دف ال

ع فاظ وا أخرى ن قوان ع حاالت

النص، نوحدة ف التعر نفس نقل ارتأينا لذا

رقم القانون املتعلق65.15املوجودين

فقط جتماعية، الرعاية   .بمؤسسات
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رقم املتعلق65.15القانون

جتماعية الرعاية   .بمؤسسات

  

وال: الفرد - صعبة وضعية يوجد ص ل

ن املتمدرس طفال و ن، مل امل طفال سيما

اص و شاشة وضعية ساء وال

ن إعاقةاملسن وضعية اص و ،. 

ماعة - يوجدون: ا اص من مجموعة ل

خاصةوضعي ظروف ب س ة شا م ات

ا تلبي املطلوب حتياجات نفس م   .ول

  

3  

  :3دةاملا

املجاالت شاطھ جتما العامل يزاول

  : التالية

جتماعية؛ -  املساعدة

جتماعية؛ - بية وال شيط  الت

جتماعية؛ - التنمية  تدب

املجاالت الئحة تتميم أو غي يمكن

تنظي   .بنص

نية امل صناف   .... تتخذ

  :3املادة

املجاال  شاطھ جتما العامل التاليةيزاول   : ت

جتماعية؛ -  املساعدة

جتماعية؛ - بية وال شيط  الت

جتماعية؛ - التنمية  تدب

بنص املجاالت الئحة تتميم أو غي يمكن

  .تنظي

فراد - و ماعات ا اندماج م سا مجال ل

جتماعية ياة ا ن   .املعني

نية امل صناف   ....تتخذ

النصوص ة ك من وتركالتخفيف التنظيمية

أن يمكن الذي التطور أمام مفتوح املجال

العمل   . .جتماعرفھ
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4  

  : 7املادة

املشار عتماد سليم ب رفض ل ون ي أن يجب

املادة معلال6إليھ   .أعاله

  : 7املادة

إليھ املشار عتماد سليم ب رفض ل ون ي أن يجب

معلال،6املادة داخأعاله يتعدىوذلك ال أجل نل ثالث

عيوما صول ا بطلب دارة توصل خ تار من

  .عتماد

دارة واب ي قانو أجال   .وضع

5  

  :12املادة

من ة ج ل ب جتماعيون العاملون تظم ي

ل نية م جمعية اململكة ات نج لعامل

ن املزاول ن جتماعي ن العامل تضم ن جتماعي

م بصف ن جتماعي ن والعامل مستقلة بصفة

ف الشر الظ ام ألح وتخضع أجراء،

و3الصادرة 1.58.376 15( 1378جمادى

س) 1958نوفم تأس ق ا نظيم ب

ذا ام وألح وتتميمھ ه غي وقع كما معيات، ا

  .انون الق

واحدة نية م جمعية من أك س تأس يمكن ال

ة ج   .ل

ن جتماعي ن للعامل نية امل معيات ا تحيل

ال املختصة دارة ع ساسية ا أنظم

  :12املادة

ات ج من ة ج ل ب جتماعيون العاملون تظم ي

نيئة جمعيةاململكة جتماعي ن للعامل نية م

مستقلة بصفة ن املزاول ن جتماعي ن العامل تضم

أجراء، م بصف ن جتماعي ن اموالعامل ألح وتخضع

ف الشر و3الصادرة1.58.376الظ جمادى

س) 1958نوفم15( 1378 تأس ق ا نظيم ب

ذا ام وألح وتتميمھ ه غي وقع كما معيات، ا

  .القانون 

ل واحدة نية م جمعية من أك س تأس يمكن ال

ة   .ج

معياتتحيل يئات ا نال جتماعي ن للعامل نية امل

من تتحقق ال املختصة دارة ع ساسية ا أنظم

ا ألح ا القانون مطابق ذا   .م

للفصل و12بالرجوع واملادة الدستور من

ف الشر الظ 3الصادرة1.58.376من

و نظيم) 1958نوفم15( 1378جمادى ب

معيات ا س تأس ق اا أن نجد ق،

حق و ا إل نتماء و معيات ا س تأس

ن املواطن ميع بأي. مخول تقييده يمكن وال

ال ش من ل   .ش

ح نق معيةاعتمادلذا ا بدل يئة   .ال
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القانون  ذا ام ألح ا مطابق من   .تتحقق

سا النظام نموذج تنظي بنص يحدد

ن جتماعي ن للعامل نية امل معيات   .ل

سا النظام نموذج تنظي بنص معياتيحدد  ل

يئات نال جتماعي ن للعامل نية   امل

6  

  :13املادة

ن جتماعي ن للعامل نية امل معيات ا تتو

التا ام امل ة ل ي ا ال النفوذ   :داخل

العامل  - مزاولة نتھضمان مل جتما

لدى وتمثيلھ قانونية  ؛تدارابصفة

ع -  .... العمل

السلوك - بمدونة التقيد ع رص ا

مة؛ امل  وأخالقيات

سيق - بت نة، امل ر وتطو تأط مة املسا

ن للعامل الوطنية امعة ا من

ن  .جتماعي

ب - التدار   ..... تنظيم

  :13املادة

يئاتتتو للعاال نية النفوذامل داخل ن جتماعي ن مل

التا ام امل ة ل ي ا   :ال

بصفة - نتھ مل جتما العامل مزاولة ضمان

لدى وتمثيلھ  ؛تداراقانونية

ع -  .... العمل

وأخالقيات - السلوك بمدونة التقيد ع رص ا

مة؛ املادةامل ا عل  أدناه؛15املنصوص

امل - ر وتطو تأط مة مناملسا سيق بت نة،

امعة يئة ا نال جتماعي ن للعامل  .الوطنية

ب التدار   .....تنظيم

  

  

  

وتأكيد   .للتوضيح

املادة ع الوارد التعديل مع 11للمالئمة

القادم   .والتعديل
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7  

  : 14املادة

املادة ا إل املشار نية امل معيات ا تظم 11ت

ج ن للعامل وطنية جامعة نأعاله تماعي

ف الشر الظ ام ألح 1.58.376تخضع

و3الصادرة نوفم15( 1378جمادى

كما) 1958 معيات، ا س تأس ق ا نظيم ب

القانون  ذا ام وألح وتتميمھ ه غي   .وقع

  : 14املادة

تظم معياتت يئات ا اال إل املشار نية امل

نو يئة جامعةأعاله11املادة للعامل طنية

ن   جتماعي
  

8  

  :15املادة

ن جتماعي ن للعامل الوطنية امعة ا تتو

ي بما   : القيام

  ........ تمثيل -

  :15املادة

ا ا امعةتتو يئة نال جتماعي ن للعامل لوطنية

ي بما   : القيام

  ........تمثيل

  للمالئمة
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  المتعلق بالعاملین والعامالت االجتماعیین 45.18مشروع القانون رقم على  تعدیالت فریق العدالة والتنمیة

  رقم المادة
رقم 

  التعليل  النص المعدل  النص األصلي  التعديل

  3المادة 
  1  

  3املادة 
االت التالية   :يزاول العامل االجتماعي نشاطه يف ا

 املساعدة االجتماعية؛ -
 والرتبية االجتماعية؛ التنشيط -
- ......... 
- ......... 

االت بنص تنظيمي   .ميكن تغيري أو تتميم الئحة هذه ا
االت  حتدد األصناف املهنية اليت يتضمنها كل جمال من ا

  ............................................املذكورة

  3املادة 
االت التالي   :ةيزاول العامل االجتماعي نشاطه يف ا

  املساعدة االجتماعية؛ -
  التنشيط والرتبية االجتماعية؛ -
- .........  
- .........  

االت بنص تنظيمي تغيير أوميكن    .تتميم الئحة هذه ا
ـــاالت  حتـــدد األصـــناف املهنيـــة الـــيت يتضـــمنها كـــل جمـــال مـــن ا

  ............................................املذكورة

  
  

احرتاما  ،)تغيير أو(حذف عبارة 
اليت ال لرتاتبية النصوص التشريعية 

 تغيري قانون بنص تنظيميجتيز 
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  2   15المادة 

  15املادة 
  :تتوىل اجلامعة الوطنية للعاملني االجتماعيني القيام مبا يلي

 متثيل العاملني االجتماعيني لدى اإلدارة؛ -
- ......... 
- ......... 
- ......... 
- ......... 
- ......... 
- ............... 
تبليـــغ اإلدارة بكـــل فعـــل أو خمالفـــة ملدونـــة الســــلوك  -

وأخالقيــات املهنــة وإحالــة الشــكايات املقدمــة ضــد 
  .العاملني االجتماعيني عليها

  15املادة 
  :تتوىل اجلامعة الوطنية للعاملني االجتماعيني القيام مبا يلي

 متثيل العاملني االجتماعيني لدى اإلدارة؛ -
- ......... 
- ......... 
- ......... 
- ......... 
- ......... 
- ......... 
بكـــــل فعـــــل أو خمالفـــــة  المختصـــــة تبليــــغ اإلدارة -

ملدونــــــــة الســــــــلوك وأخالقيــــــــات املهنــــــــة وإحالــــــــة 
الشــكايات املقدمـــة ضـــد العـــاملني االجتمـــاعيني 

  علي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حىت تكون  ضمان تناسق النص
اجلامعة اجلهة اليت تتعامل معها 

االجتماعيني الوطنية للعاملني 
  .واحدة

 



 
 
 

. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   ديالتــعــــــت

  نفدرالية الديمقراطية للشغل و مجموعة الكفريق االتحاد المغربي للشغل و 
  حول

  العاملين االجتماعيينيتعلق بتنظيم مهنة العامالت و  45-18مشروع قانون رقم 

 المملــــكة المــــغربیة
 البرلمـــــــــــــــان

 نـشاریـتمجلـــــــس المس
  

 
 

ROYAUME DU MAROC 
PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS  



  

 عامة مأحكا :األولالباب 

  1:التعدیل رقم 
ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفقرة ذه مقتضيات بدلتدقيق
رقمباإلحالة كتفاء القانون  -15ع

النصو 61 د لتجو   .ذلك
  
  
  
  
  
  
 

  2املادة

بما القانون ذا مدلول   :ييقصد

بصفة): ة(جتما) ة(العامل- يقوم ي ذا ص ل
الفئات، مختلف من فراد أو ماعات ا بمساعدة نية م

املشاركةالذين م عل جتماعية،تتعذر يات ا املة ال
منو  و ذلك املجتمع م إدماج س ت نضماأجل

و  ا عل فاظ ا أو م ماستقاللي كرام   .حفظ

باسمو  عده اليھ جتما"شار   ".العامل

صعبة،ل: الفرد - وضعية يوجد والسيماص
القانون طفال مدلول حسب ن مل 15-01رقمامل

ن، مل امل طفال بكفالة طفالاملتعلق و
ن ساء املتمدرس شاشةوال اصوضعية و

ن اص املسن إعاقة؛و   وضعية

ماعات- يوجدون: ا اص من مجموعة ل
م ل و خاصة ظروف ب س ة شا م وضعيات

ا تلبي املطلوب حتياجات  .نفس

  2املادة

بمايقصد القانون ذا   :يمدلول

بصفة): ة(جتما) ة(العامل- يقوم ي ذا ص ل
مختل من فراد أو ماعات ا بمساعدة نية فم

املشاركة م عل تتعذر الذين ياتالفئات، ا املة ال
و  منجتماعية، املجتمعذلك م إدماج س ت أجل

اضماو  عل فاظ ا أو م استقاللي مو ن كرام   .حفظ

باسمو  عده اليھ جتما"شار   ".العامل

و - رقمالفرد القانون الوارد ما ف عر نفس ماعة، ا
الرعاية15-65 بمؤسسات  .جتماعية املتعلق

 

 

  

<



 عامة مأحكا :الباب األول

  2:التعدیل رقم 
ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

  
  
  
  
  

للتعریف  ةإضافة فقرة جدید
  "العمل االجتماعي"ب
  

مسألة جتما العمل ف عر عد
املشروع ن مضام م لف ة ضرور

تدخلھ ومجال وقيمھ مبادئھ    .ولتحديد
بال ذاو كون إ واسعظر وم املف

تطور فقدو لھباستمرار وضعت
ف التعر ذا املتحدة مم   منظمة

 

  2املادة

بميق القانون ذا مدلول يصد   :ا

بصفة): ة(جتما) ة(العامل- يقوم ي ذا ص ل
الفئات، مختلف من فراد أو ماعات ا بمساعدة نية م

املشاركة م عل تتعذر جتماعية،الذين يات ا املة ال
منو  و ذلك املجتمع م إدماج س ت نضماأجل

و  ا عل فاظ ا أو م ماستقاللي كرام   .حفظ

شار باسمو عده جتما"اليھ   ".العامل

ماعة،- وا جتماعية....................... الفرد   .الرعاية

جتما ع: "العمل املساعدة إ دف شاط
جتما م ووسط فراد ن ب املتبادل التكيف

وأساليب تقنيات استخدام ع دف ال ذا تحقق و
وا فراد ن تمك إ ماعاتدف وا ملجموعات

ال املشكالت وحل م اجيا ستجابة من
عمل خالل من متغ مجتمع مع م تكيف ا يطرح

قتصادية الظروف ن تحس إ س ي عاو
جتماعية  "و

  2املادة

ي بما القانون ذا مدلول   :يقصد

بصفة): ة(جتما) ة(العامل- يقوم ي ذا ص ل
بم نية مختلفم من فراد أو ماعات ا ساعدة

يات ا املة ال املشاركة م عل تتعذر الذين الفئات،
املجتمع م إدماج س ت أجل من وذلك جتماعية،

م كرام وحفظ ا عل فاظ ا أو م استقاللي   .وضمان

باسم عده اليھ شار جتما"و   ".العامل

ماعة،- وا جتماعية.......................الفرد   .الرعاية

 

 

 

 

 

 

  

  
  



  3:التعدیل رقم 

  
ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

  

  

  

   

 

 

ع التنصيص التعديل ذا من دف ال

التغي س ول  .التتميم

  3املادة

التالية املجاالت شاطھ جتما العامل   :يزاول

جتماعية؛-   املساعدة

وا- شيط جتماعية؛الت بية   ل

جتماعية؛- و ة سر واملساندة   الدعم

جتماعية- التنمية   .تدب

أويمكن تنظي غي بنص املجاالت ذه الئحة   .تتميم

ا يتم ال نية امل صناف املجاالتتحدد من مجال ل

و  ورة الاملذ أجل داخل يتخذ تنظي بنص ا فروع كذا

التنفيذابتداءةسنيتعدى ح القانون ذا دخول خ تار  .من

 

  3املادة

التالية املجاالت شاطھ جتما العامل   :يزاول

جتماعية؛-   املساعدة

جتماعية؛- بية وال شيط   الت

جتماعية؛- و ة سر واملساندة   الدعم

جتماعية- التنمية   .تدب

املجاال  ذه الئحة تتميم أو غي تنظييمكن بنص   .ت

ل ا يتم ال نية امل صناف املجاالتتحدد من مجال

و  ورة الاملذ أجل داخل يتخذ تنظي بنص ا فروع كذا

التنفيذ ح القانون ذا دخول خ تار من ابتداء سنة  .يتعدى

 

  



  
 

  4:التعدیل رقم 
 

ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

  
  
  
  

ديل التدقيق واحلرص على اهلدف من هذا التع
املنصوص عليها يف املادة  حتديد األصناف املهنية

يت حيددها النص ، ومن ضمنها تلك الاعاله 3
  التنظيم، 

  
  
  
 

 

  5المادة   
ال تسري أحكام هذا القانون على املوظفني واالعوان التابعني 
إلدارة الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت 

التي نشطة األلذين يزاولون نفس املهام أو العمومية، ا
العاملون االجتماعيون المنصوص عليها في يزاولها 
  .أعاله 3المادة 

كما ال تسري على األشخاص الذاتيني الذين يقومون بصفة 
التي يزاولها نشطة األعرضية وبدون مقابل بنشاط من 

 3المنصوص عليها في المادة  العامل االجتماعي
  .أعاله

 

  
  5ادة الم

 واالعوان التابعنيال تسري أحكام هذا القانون على املوظفني 
املؤسسات واملقاوالت إلدارة الدولة واجلماعات الرتابية و 

العمومية، الذين يزاولون نفس املهام أو األنشطة اليت يزاوهلا 
  .العاملون االجتماعيون

اتيني الذين يقومون بصفة تسري على األشخاص الذ كما ال
بدون مقابل بنشاط من األنشطة اليت يزاوهلا العامل عرضية و 

  .االجتماعي
 

 
 



 

5:التعدیل رقم  
 

ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

  
  
  
  
  

مالءمة مع حذف الفقرتني أدناه، وكذا  ذا مروءةإضافة 
ا العمل، والسيما  مالءمة مع النصوص القانونية اجلاري 

  .لعام للوظيفة العموميةمن النظام األساسي ا 21الفصل 
  
  
 

ن الفقرت مقتضيات) ز( و) و( حذف ا باعتبار

التح شرط إضافة و الشغل ق ل سالبة

ن بالقطاع ن املشتغل ا توفر املطلوب باملروءة

اص ا و  .العام

  8املادة

مزاول يرغب الذي ص ال ع نةيجب م ة
يكون  أن جتما   :العامل

ي) أ سيةمغر   ؛ا

ع) ب ثمانية العمر من قل) 18(شربالغا ع   ؛سنة

املدنية) ج بحقوقھ مرو و ،متمتعا   ؛ءة ذا

الدبل) د أو ادات الش إحدى ع
ً
املحددةحاصال ومات

تنظيمي بنص ا   ؛قائم

املق) ـ ء ال لقوة حائز بحكم عليھ محكوم غ
غ نح ا ناء باست جنحة، أو جناية ب س بھ

اعتبارها إليھ يرد لم ما   ؛لعمدية،

رة،) و ا ن امل إطار حقھ، صادرة غ
ذن ب أو شطيب بال ائية ية تأدي ة عقو

  عتماد؛أو

من) ز بالعزل ية تأدي ة عقو حقھ صادرة غ
العمومية الوظيفة  .أسالك

  8املادة

مزاول يرغب الذي ص ال ع نةيجب م ة
يكون العامل  أن   :جتما

ا) أ ي   ؛سيةمغر

العم) ب من عشربالغا ثمانية قل) 18(ر ع   ؛سنة

املدنية) ج بحقوقھ   ؛متمتعا

الدبل) د أو ادات الش إحدى ع
ً
وماتحاصال

تنظيمي بنص ا قائم   ؛املحددة

املق) ـ ء ال لقوة حائز بحكم عليھ محكوم غ
باست جنحة، أو جناية ب س العمدية،بھ غ نح ا ناء

إليھ يرد لم   اعتباره؛ما

ة) و عقو رة، ا ن امل إطار حقھ، صادرة غ
أو ذن ب أو شطيب بال ائية ية   عتماد؛تأدي

من) ز بالعزل ية تأدي ة عقو حقھ صادرة غ
العمومية الوظيفة   .أسالك

 

 



 الباب الرابع

 النظام التمثیلي

 6:م التعدیل رق

ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

سيكون  التأكيد على أن النص التنظيمي
وليس نص  ،3يف املادة  ذكرالسالف  هنفس

  .تنظيمي أخر
وإذا كان احلال احلصول على إذن تسلمه 
السلطة احلكومية وفق الكيفيات احملددة 
بنص تنظيمي غري ذلك املشار إليه يف املادة 

آجال صدوره ابتداء من  ، فيجب حتديد3
  .تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

  9املادة

ن جتماعي ن للعامل ............................... يمكن

املحددة الكيفيات التنظيميوفق بالنص

املادة عليھ دون. اعاله3املنصوص وذلك

......................... ...............................................خالل

الشغل..............................    بمدونة

  9املادة

جتماع ن للعامل نيمكن ............................... ي

تنظي بنص املحددة الكيفيات دون. وفق وذلك

 ........................................................................خالل

الشغل..............................    بمدونة

 
 
 
 
 
  
 
 



 الباب الثالث
 قواعد مزاولة مھنة العامل االجتماعي

7:التعدیل رقم   

ير ح  الت املق صلية  التعديل   املادة

  حذف الفقرات المبالغ فيها والمتكررة

  
جتماعية دمة ا من املستفيدين ة مص عت

تقت فض ة قادرامص ون ي أن جتما العامل من
معھ والتحاور خدماتھ من املستفيد إ نصات ع
وتذليل بوضعيتھ املتعلقة املعلومات بجميع وإمداده

ھ تواج قد ال ات   . الصعو

طار، ذا م، يل أن جتما العامل ع ن تع و
   :يبما

أو•  بھ س ان أيا التمي   نوعھ؛عدم

املادية•  ھ ومصا املستفيد حقوق ة؛حماية   واملعنو

ة•  سر ع واملحافظة املستفيد خصوصيات ام اح
أو دمة ا تقديم أثناء سواء بھ، املتعلقة والوثائق املعلومات

ا؛   عد

اص•  لأل والنفسية سدية ا السالمة ع ر الس
  املستفيدين؛

أمر •  و من مسبق ي كتا إذن ع صول إذاا املستفيد،
إعاقة وضعية أو قاصرا خ ذا نية؛ان   ذ

أداء•  ياد وا مانة و باملسؤولية ام؛التح    امل

م•  و بنوعية املتعلقة ة الضرور باملعلومات املستفيد د تزو
ل ب القرار اتخاذ من لتمكينھ وذلك املتاحة، دمات ا

ة؛   حر

املستفي• كرامة ع معنوياملحافظة ضرر أي اق إ وعدم د
مادي   بھ؛أو

  .الحفاظ على السـر المھني• 

  10املادة

جتماعية دمة ا من املستفيدين ة مص عت
قادرا ون ي أن جتما العامل من تقت فض ة مص
معھ والتحاور خدماتھ من املستفيد إ نصات ع

بوضعي املتعلقة املعلومات بجميع وتذليلوإمداده تھ
ھ تواج قد ال ات   . الصعو

طار، ذا م، يل أن جتما العامل ع ن تع و
   :يبما

أو•  بھ س ان أيا التمي   نوعھ؛عدم

املادية•  ھ ومصا املستفيد حقوق ة؛حماية   واملعنو

ة•  سر ع واملحافظة املستفيد خصوصيات ام اح
املتعلقة والوثائق أواملعلومات دمة ا تقديم أثناء سواء بھ،

ا؛   عد

اص•  لأل والنفسية سدية ا السالمة ع ر الس
  املستفيدين؛

إذا•  املستفيد، أمر و من مسبق ي كتا إذن ع صول ا
إعاقة وضعية أو قاصرا خ ذا نية؛ان   ذ

أداء•  ياد وا مانة و باملسؤولية ام؛التح    امل

د•  متزو و بنوعية املتعلقة ة الضرور باملعلومات املستفيد
ل ب القرار اتخاذ من لتمكينھ وذلك املتاحة، دمات ا

ة؛   حر

معنوي• ضرر أي اق إ وعدم املستفيد كرامة ع املحافظة
مادي   بھ؛أو

امل•  السـر ع فاظ   .ا

 



 

 الباب الرابع
 النظام التمثیلي

8:التعدیل رقم   

ير حا  الت املق صلية  لتعديل   املادة

  

  

  

  

تنظيم و معيات ل ر ا س التأس مبدء ام اح

العمل بھ جاري و ما غرار ع نة  . امل

 
  12املادة

يأة نيةتحدث نم جتماعي ن تظمللعامل ي ،

ا املزاولون ف جتماعيون نةالعاملون مل

جتما و العامل مستقلة العاملونبصفة

أجراءجت م بصف املزاولون  .ماعيون

لنظام ن جتماعي ن العامل يئة تخضع

تنظيمي بنص يحدد   .أسا

ن   جتماعي ن العامل يئة ا تمارس اختصاصا

وط مجلس و بواسطة تأليفھ ھتإختصايحدد

ااملوفق   .عدهلواردةقتضيات

  

  12املادة

ات ج من ة ج ل ب جتماعيون العاملون تظم ي

تضم ن جتماعي ن للعامل نية م جمعية اململكة

ج ن مستقلةالعامل بصفة ن املزاول ن تماعي

جتمو  ن أجراء،العامل م بصف ن املزاول ن اعي

امتخضعو  رقمألح ف الشر 1.58.376الظ

و3الصادر )1958نون15( 1378جمادى

ك معيات، ا س تأس ق ا نظيم هب غي وقع ما

ذا ام وألح   .القانون وتتميمھ

..................................................................  

.................................................................. 

 
 

 



 الباب الرابع
 النظام التمثیلي

 9 :رقمالتعدیل 

ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

رقمللمالءمة التعديل   8مع

 

  13المادة 
أعاله من  12الھیئة المشار الیھا في المادة  تتألف

مال االجتماعیین المستوفین للشروط عجمیع ال
 .المنصوص علیھا بالباب الثاني من ھذا القانون

تحرص الھیئة على تقید أعضائھا بما تقضي بھ 
واعد مزاولة التزامھم بق علىأحكام ھذا القانون، و

الغرض لھذا  تتولىو مھنة العامل االجتماعي
  :التالیة المھام

ضمان مزاولة العامل االجتماعي لمھنتھ بصفة • 
  اإلدارات؛قانونیة وتمثیلھ لدى 

العمل على حسن تطبیق العاملین االجتماعیین • 
للنصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بمجال 

  نشاطھم؛
مدونة السلوك وأخالقیات الحرص على التقید ب• 

  المھنة؛
  المھنة؛المساھمة في تأطیر وتطویر • 

تنظیم التداریب والتكوینات الالزمة لتقویة • 
قدرات العاملین االجتماعیین وتأھیلھم، وذلك 

 .بتعاون وتنسیق مع اإلدارة المختصة

  13المادة 
تتولى الجمعیات المھنیة للعاملین االجتماعیین داخل 

  :بي للجھة المھام التالیةوذ التراالنف
فة ضمان مزاولة العامل االجتماعي لمھنتھ بص• 

  ؛قانونیة وتمثیلھ لدى اإلدارات
العمل على حسن تطبیق العاملین االجتماعیین • 

لتنظیمیة ذات الصلة بمجال للنصوص التشریعیة وا
  ؛نشاطھم

بمدونة السلوك وأخالقیات  الحرص على التقید• 
  ؛المھنة

ي تأطیر وتطویر المھنة، بتنسیق مع المساھمة ف• 
  ؛عة الوطنیة للعاملین االجتماعیینالجام

تنظیم التداریب والتكوینات الالزمة لتقویة قدرات • 
العاملین االجتماعیین وتأھیلھم، وذلك بتعاون 

  .وتنسیق مع اإلدارة المختصة
 

  
  
  



 10: التعدیل رقم

 
ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

رقمءمةللمال التعديل   8مع

 

  14المادة 

والعمال للعامالت  الوطني یتألف المجلس

 من ممثلین عن الجمعیات المھنیة االجتماعیین

 للعاملین االجتماعیین المؤسسة بشكل قانوني

  .سنوات )3(ینتخبون لمدة ثالث 

بقرار  وإجراء االنتخاباتتحدد طریقة تنظیم 

  .لرئیس الحكومة

  

  
 

  14املادة

تظم نيةت امل معيات املادةا ا ال أعاله11املشار

ام الح تخضع ن جتماعي ن للعامل وطنية جامعة

رقم ف الشر جمادى3الصادر1.58.376الظ

س)1958نون15( 1378و تأس ق ا نظيم ب

معيات، ها غي وقع ذاكما ام وألح وتتميمھ

  .ن القانو 

ام ا اتحيل نظام ن جنماعي ن للعامل الوطنية عة

من التخقق قصد املختصة دارة ع سا

القانون  ذا ام الح  .مطابقتھ

 
 

 

 

 

 

 



 11: التعدیل رقم

ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

  

رقمللمالءمة التعديل  8مع

  15املادة

الوطامليتو  بما جلس   :يالقيام
ا- لدىتمثيل ن جتماعي ن   دارة؛لعامل
ع- عرض ال نة امل وأخالقيات سلوك مدونة إعداد

ا مالءم قصد ا تحيي ع والعمل املختصة، دارة موافقة
حسن ع العمل وكذا نة، امل متطلبات ا؛مع   تطبيق

املساعدة- أو التعاضد أو التعاون ع مشار وتدب إحداث
م ا أعضاء بھلفائدة اري ا ع شر ال وفق نية امل عيات

  العمل؛
أداء - ن جتماعي ن العامل تطبيق حسن ع العمل

الصلة ذات والتنظيمية عية شر ال للنصوص م ام م
م؛ شاط   ب

ن - العامل قدرات ة لتقو الالزمة نات والتكو ب التدار تنظيم
دارة مع سيق وت بتعاون وذلك م، يل وتأ ن جتماعي

  املختصة؛
ا - إشار ن ر املوضوعة وتلك ا ا ممتل بإدارة القيام

ا؛   وحفظ
نة - امل لتنظيم الالزمة والتوصيات احات ق ل تقديم

لإلدارة ا، ر   املختصة؛وتطو
وأخالقيات- السلوك ملدونة مخالفة أو فعل ل ب دارة تبليغ

ج ن العامل ضد املقدمة ايات الش وإحالة نة نامل تماعي
ا   عل

 

  15املادة

ا  نتتو جتماعي ن للعامل الوطنية بماامعة   :يالقيام
لدى- ن جتماعي ن العامل   دارة؛تمثيل
ع- عرض ال نة امل وأخالقيات سلوك مدونة إعداد

ا مالءم قصد ا تحيي ع والعمل املختصة، دارة موافقة
وكذا نة، امل متطلبات حسنمع ع ا؛العمل   تطبيق

املساعدة- أو التعاضد أو التعاون ع مشار وتدب إحداث
بھ اري ا ع شر ال وفق نية امل معيات ا أعضاء لفائدة

  العمل؛
أداء- ن جتماعي ن العامل تطبيق حسن ع العمل

الصلة ذات والتنظيمية عية شر ال للنصوص م ام م
م؛ شاط   ب

التدار- نتنظيم العامل قدرات ة لتقو الالزمة نات والتكو ب
دارة مع سيق وت بتعاون وذلك م، يل وتأ ن جتماعي

  املختصة؛
ا- إشار ن ر املوضوعة وتلك ا ا ممتل بإدارة القيام

ا؛   وحفظ
نة- امل لتنظيم الالزمة والتوصيات احات ق ل تقديم

لإلدارة ا، ر   املختصة؛وتطو
وأخالقياتتبليغ - السلوك ملدونة مخالفة أو فعل ل ب دارة

ن جتماعي ن العامل ضد املقدمة ايات الش وإحالة نة امل
ا   .عل

 

  



 
 الباب الخامس

  العقوبات –معاینة المخالفات 
  

 12: التعدیل رقم

 
ير ح  الت املق صلية  التعديل  املادة

ذف   ا

رقمللمالءمة التعديل   8مع

 

  24المادة 
یجب على الجمعیات المھنیة للعاملین  

االجتماعیین، المؤسسة بصفة قانونیة في 
تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ، مالءمة 
أنظمتھا األساسیة مع أحكامھ، داخل أجل سنة 

 یبتدئ من التاریخ المذكور

  24املادة

ن للعامل نية امل معيات ا ع يجب

قانو  بصفة املؤسسة ن، خجتماعي تار نية

ا أنظم مالءمة التنفيذ، ح القانون ذا دخول

من تدئ ي سنة أجل داخل امھ، أح مع ساسية

ور  املذ خ   .التار

 
 
 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  تعدیالت المقدمة حول مشروع قانوننتائج التصویت على ال

   بتنظیم مھنة العامالت والعاملین االجتماعیینیتعلق  45.18رقم 
  وعلى المشروع برمتھ
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   45.18تنظیمي رقم مشروع قانون التعدیالت المقدمة حول  نتائج التصویت على
   بتنظیم مھنة العامالت والعاملین االجتماعیینیتعلق 

  برمتھالقانون وعلى المشروع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

  
 

موقف   مقدم التعدیل  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

الفریق االستقاللي   1المادة 
  للوحدة والتعادلیة

 إجماع كما جاءت  ---   سحب  رفض

فریق األصالة   2دة الما
 )2( عاصرةموال

    سحب  ---
  
 ---  

  
  

فریق االتحاد المغربي  إجماع كما جاءت
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
 )2( الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
  
  3المادة 

یزاول العامل االجتماعي نشاطھ في     مقبول فریق العدالة والتنمیة
  :المجاالت التالیة 

 اعیة،المساعدة االجتم -
- ... 
- ... 
- ... 
ھذه  یمكن تتمیم الئحة -

 .المجاالت بنص تنظیمي
 "تغییرأو"حذف 

  ........تحدد 

  
  
  

 إجماع كما عدلت

الفریق االستقاللي 
 للوحدة والتعادلیة

مقبول 
  جزئیا

سحب 
  جزئي

فریق األصالة 
 عاصرةموال

  سحب  ---

فریق االتحاد المغربي 
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
 دیمقراطیة للشغلال

  
  مقبول

  

 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  4المادة 
الفریق االستقاللي   5المادة 

 للوحدة والتعادلیة
    سحب  رفض

  :إضافة 
التي ......... ال تسري أحكام ھذا القانون 

 یزاولھا العاملون االجتماعیون
  .أعاله 3المنصوص علیھا في المادة 

 ---------  

  
 إجماع كما عدلت

فریق االتحاد المغربي 
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
  الدیمقراطیة للشغل

مقبول 
بصیغة 
  اللجنة

  

 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  6المادة 
فریق األصالة   7المادة 

 عاصرةموال
 إجماع كما جاءت  ---   سحب  ---

فریق االتحاد المغربي   8المادة 
غل والمجموعة للش

الكونفدرالیة 
 الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
 إجماع كما جاءت

فریق االتحاد المغربي   9المادة 
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
 الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  سحب

  
 ---  

  
 إجماع كما جاءت

الفریق االستقاللي   10المادة 
 للوحدة والتعادلیة

  .....تعتبر مصلحة   سحب  رفض
  :بما یلي ...... ویتعین على العامل

  عدم....  
 حمایة.....  

احترام و الحفاظ على السر المھني
 فة العبارةإضا(........ خصوصیات

  )األخیرة إلى ھذه الفقرة
  الباقي بدون تغییر

  
  

فریق االتحاد المغربي  إجماع كما عدلت
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
  الدیمقراطیة للشغل

مقبول 
بصیغة 
  اللجنة
  

  

 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  11المادة 
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موقف   مقدم التعدیل  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

  
  12المادة 

الفریق االستقاللي 
 للوحدة والتعادلیة

    سحب  رفض
  
  
2  

  
  
  
3  

  
  
  
1  

  
  
  
3 

  
  
  
2 

  
  
  
1 

فریق األصالة 
 عاصرةموال

  سحب  ---

فریق االتحاد المغربي 
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
 الدیمقراطیة للشغل

  تشبت  رفض

فریق األصالة   13المادة 
 عاصرةموال

    سحب  ---
  
2  

  
  
3  

  
  
1  

  
  
3 

  
  
2 

  
  
فریق االتحاد المغربي  1

للشغل والمجموعة 
الكونفدرالیة 

 الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  تشبت

فریق األصالة   14المادة 
 عاصرةموال

    سحب  ---
  
2  

  
  
3  

  
  
1  

  
  
3 

  
  
2 

  
  
فریق االتحاد المغربي  1

للشغل والمجموعة 
الكونفدرالیة 

 الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  تشبت

  
  15 ةالماد

  

فریق العدالة 
  والتنمیة

  
  مقبول

  
  

في الفقرة " مختصة"كلمة إضافة 
بكل المختصة  تبلیغ اإلدارةاألخیرة 

.......  

  
  
  
3 

  
  
  
2 

  
  
  
فریق األصالة  1

 عاصرةموال
  ---   سحب  ---

فریق االتحاد المغربي 
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
 الدیمقراطیة للشغل

  
  رفض

  
  تشبت

  
2  

  
3  

  
1  

الفریق االستقاللي   16المادة 
 للوحدة والتعادلیة

 إجماع كما جاءت  ---   سحب  رفض

 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  17المادة 
 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  18المادة 
 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  19المادة 
االستقاللي الفریق   20المادة 

 للوحدة والتعادلیة
 إجماع كما جاءت  ---   سحب  رفض

الفریق االستقاللي   21المادة 
 للوحدة والتعادلیة

 إجماع كما جاءت  ---   سحب  رفض

 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  22المادة 
 إجماع كما جاءت  ---      لم یرد بشأنھا أي تعدیل  23المادة 
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موقف   مقدم التعدیل  ةالماد
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

فریق االتحاد المغربي   24المادة 
للشغل والمجموعة 

الكونفدرالیة 
  الدیمقراطیة للشغل

  
  مقبول

    
  لمادةحذف ا

  
 إجماع كما عدلت

 إجماع كما جاءت  ---       لم یرد بشأنھا أي تعدیل  25المادة 
  

 اإلجماع كما تم تعدیلھ : برمتھ نتیجة التصویت على مشروع القانون
  

 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
  
  

   

  
  كمــا وافقــت علیـــــھ اللجنــــة معدال ونــــروع القانـــمش



الــبـــاب األول

أحــكـــام عــامــة

املــادة األولــى

تزاول مهنة العامل االجتماعي وفق الشروط والقواعد املحددة في 

هذا القانون.

املادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي :

- العامل)ة( االجتماعي)ة( : كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، 

بمساعدة الجماعات أو األفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر 

أجل  من  وذلك  االجتماعية،  الحياة  في  الكاملة  املشاركة  عليهم 

تيسير إدماجهم في املجتمع وضمان استقالليتهم أو الحفاظ عليها 

وحفظ كرامتهم.

 ويشار إليه بعده باسم »العامل االجتماعي«.

- الفرد والجماعة، نفس تعريفهما الوارد في القانون رقم 65.15 

املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

املادة 3

 يزاول العامل االجتماعي نشاطه في املجاالت التالية :

 - املساعدة االجتماعية ؛

 - التنشيط والتربية االجتماعية ؛

 - الدعم واملساندة األسرية واالجتماعية ؛ 

 - تدبير التنمية االجتماعية.

 يمكن تتميم الئحة هذه املجاالت بنص تنظيمي.

 تحدد األصناف املهنية التي يتضمنها كل مجال من املجاالت املذكورة 

وكذا فروعها بنص تنظيمي يتخذ داخل أجل ال يتعدى سنة ابتداء من 

تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

املادة 4

يزاول العامل االجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير 

لدى الغير.

 يجب أن يكون العامل االجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير 

لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل. 

املادة 5

 ال تسري أحكام هذا القانون على املوظفين واألعوان التابعين إلدارة 

الذين  العمومية،  الترابية واملؤسسات واملقاوالت  الدولة والجماعات 

العاملون االجتماعيون  يزاولها  التي  أو األنشطة  املهام  يزاولون نفس 

املنصوص عليها في املادة 3 أعاله.

 كما ال تسري على األشخاص الذاتيين الذين يقومون بصفة عرضية 

وبدون مقابل بنشاط من األنشطة التي يزاولها العامل االجتماعي.

الباب الثاني

شروط مزاولة مهنة العامل االجتماعي

املادة 6

يشترط ملزاولة مهنة العامل االجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه 

اإلدارة املختصة.

تحدد كيفيات تسليم االعتماد بنص تنظيمي.

 املادة 7

يجب أن يكون كل رفض بتسليم االعتماد املشار إليه في املادة 6 

أعاله معلال.

املادة 8

 يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل االجتماعي 

أن يكون :

مشروع قانون رقم 45.18

يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين
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أ( مغربي الجنسية ؛

ب( بالغا من العمر ثمانية عشر )18( سنة على األقل ؛

ج( متمتعا بحقوقه املدنية ؛

الدبلومات املحددة قائمتها  أو   على إحدى الشهادات 
ً
 د( حاصال

بنص تنظيمي ؛

هـ( غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة ال�ضيء املق�ضي به بسبب 

جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره ؛

و( غير صادرة في حقه، في إطار املهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية 

بالتشطيب أو بسحب اإلذن أو االعتماد ؛

ز( غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسالك الوظيفة 

العمومية.

 املادة 9

 يمكن للعاملين االجتماعيين األجانب املستوفين للشروط املنصوص

عليها في البنود من »ب« إلى »و« من املادة 8 أعاله مزاولة مهنة عامل 

اجتماعي باملغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية 

املختصة وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي، وذلك دون اإلخالل 

بأحكام املواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة 

الشغل.

الباب الثالث

قواعد مزاولة مهنة العامل االجتماعي

املادة 10

 تعتبر مصلحة املستفيدين من الخدمة االجتماعية مصلحة فضلى 

تقت�ضي من العامل االجتماعي أن يكون قادرا على اإلنصات إلى املستفيد 

من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع املعلومات املتعلقة بوضعيته 

وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه. 

ويتعين على العامل االجتماعي أن يلتزم، في هذا اإلطار، بما يلي : 

• عدم التمييز أيا كان سببه أو نوعه ؛

• حماية حقوق املستفيد ومصالحه املادية واملعنوية ؛

املستفيد  خصوصيات  واحترام  املنهي  السـر  على  الحفاظ   •

واملحافظة على سرية املعلومات والوثائق املتعلقة به، سواء أثناء 

تقديم الخدمة أو بعدها ؛

• السهر على السالمة الجسدية والنفسية لألشخاص املستفيدين ؛

• الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر املستفيد، إذا كان هذا 

األخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية ؛

• التحلي باملسؤولية واألمانة والحياد في أداء املهام ؛ 

بنوعية وحجم  املتعلقة  الضرورية  باملعلومات  املستفيد  تزويد   •

الخدمات املتاحة، وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية ؛

•املحافظة على كرامة املستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو 

مادي به .

املادة 11

عالوة على االلتزامات الواردة في املادة 10 أعاله، يتعين على العامل 

االجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخالقيات املهنة، املشار 

إليها في املادة 15 أدناه.

الـباب الـرابــع

النظام التمثيلي

املادة 12

ينتظم العاملون االجتماعيون بكل جهة من جهات اململكة في جمعية 

مهنية للعاملين االجتماعيين تضم العاملين االجتماعيين املزاولين بصفة 

وتخضع  أجراء،  بصفتهم  املزاولين  االجتماعيين  والعاملين  مستقلة 

ألحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 

)15 نوفمبر 1958( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره 

وتتميمه وألحكام هذا القانون.

ال يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة.

تحيل الجمعيات املهنية للعاملين االجتماعيين أنظمتها األساسية 

على اإلدارة املختصة التي تتحقق من مطابقتها ألحكام هذا القانون.

املهنية  للجمعيات  األسا�ضي  النظام  نموذج  تنظيمي  بنص  يحدد 

للعاملين االجتماعيين.

املادة 13

تتولى الجمعيات املهنية للعاملين االجتماعيين داخل النفوذ الترابي 

للجهة املهام التالية :



-3-

• ضمان مزاولة العامل االجتماعي ملهنته بصفة قانونية وتمثيله 

لدى اإلدارات ؛

للنصوص  االجتماعيين  العاملين  تطبيق  حسن  على  العمل   •

التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال نشاطهم ؛

• الحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخالقيات املهنة ؛

• املساهمة في تأطير وتطوير املهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية 

للعاملين االجتماعيين ؛

العاملين  قدرات  لتقوية  الالزمة  والتكوينات  التداريب  تنظيم   •

االجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع اإلدارة املختصة.

املادة 14

في  أعاله   11 املادة  في  إليها  املشار  املهنية  الجمعيات  تنتظم   

 جامعة وطنية للعاملين االجتماعيين تخضع ألحكام الظهير الشريف

رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 )15 نوفمبر 1958( 

بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه وألحكام 

هذا القانون.

 تحيل الجامعة الوطنية للعاملين االجتماعيين نظامها األسا�ضي على 

اإلدارة املختصة قصد التحقق من مطابقته ألحكام هذا القانون.

املادة 15

 تتولى الجامعة الوطنية للعاملين االجتماعيين القيام بما يلي :

- تمثيل العاملين االجتماعيين لدى اإلدارة ؛

- إعداد مدونة سلوك وأخالقيات املهنة التي تعرض على موافقة 

اإلدارة املختصة، والعمل على تحيينها قصد مالءمتها مع متطلبات 

املهنة، وكذا العمل على حسن تطبيقها ؛

- إحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو املساعدة لفائدة 

أعضاء الجمعيات املهنية وفق التشريع الجاري به العمل ؛

- العمل على حسن تطبيق العاملين االجتماعيين في أداء مهامهم 

للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاطهم ؛

العاملين  قدرات  لتقوية  الالزمة  والتكوينات  التداريب  تنظيم   -

االجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع اإلدارة املختصة ؛

- القيام بإدارة ممتلكاتها وتلك املوضوعة رهن إشارتها وحفظها ؛

- تقديم كل االقتراحات والتوصيات الالزمة لتنظيم املهنة وتطويرها، 

لإلدارة املختصة ؛

السلوك  ملدونة  مخالفة  أو  فعل  بكل  املختصة  اإلدارة  تبليغ   -

العاملين  ضد  املقدمة  الشكايات  وإحالة  املهنة  وأخالقيات 

االجتماعيين عليها.

الــباب الخــامس

معاينة املخالفات – العقوبات

املادة 16

يؤهل للبحث عن املخالفات ألحكام هذا القانون ومعاينتها، عالوة 

املنتدبون بصفة  املحلفون  األعوان  القضائية،  الشرطة  على ضباط 

قانونية لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة.

تثبت املخالفات املشار إليها في الفقرة األولى من هذه املادة في محاضر 

وتقارير ال يمكن الطعن في مضمونها إال بالزور.

إذا شكلت املخالفات املثبتة في محاضر أو تقارير البحث أو املعاينة 

جريمة، وفق التشريع الجاري به العمل، تحال وجوبا على النيابة العامة 

قصد إجراء املتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.

املادة 17 

يعاقب وفقا ألحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة 

العامل االجتماعي دون توفره على االعتماد املنصوص عليه في املادة 6 

أعاله.

املــادة 18

 دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية املنصوص عليها في هذا القانون

مخالفة  كل  على  يترتب  العمل،  به  الجاري  الجنائي  التشريع  في  أو 

ألحكام هذا القانون وملدونة السلوك وأخالقيات املهنة، إصدار إحدى 

العقوبتين التاليتين، من قبل اإلدارة املختصة، مع تحديد أجل التخاذ 

إجراءات التسوية املطلوبة :

• اإلنــذار ؛

• التــوبيــخ.

 إذا استمرت املخالفة رغم اإلنذار أو التوبيخ، تقوم اإلدارة املختصة، 

بموجب قرار معلل، وبعد تبليغ العامل االجتماعي املعني باألمر باألفعال 

 املنسوبة إليه، بكل الوسائل املتاحة، بسحب االعتماد بصفة مؤقتة

أو نهائية، على أال تتجاوز مدة السحب املؤقت سنة واحدة.
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املادة 19

تقوم اإلدارة املختصة بسحب االعتماد بصفة نهائية من العامل 

االجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة ال�ضيء املق�ضي به، 

من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، باستثناء 

الجنح غير العمدية.

املادة 20

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و20.000 درهم كل 

عامل اجتماعي زاول نشاطه خالل فترة السحب املؤقت لالعتماد.

 وفي حالة العود تقوم اإلدارة بالسحب النهائي لالعتماد.

املادة 21

 تتحقق حالة العود املشار إليها في املادة 20 أعاله إذا ارتكبت أفعال 

مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.

املادة 22

تتقادم املتابعة التأديبية في حق العامل االجتماعي :

- بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة ألحكام هذا القانون 

والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛

 - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل املرتكب يشكل جناية

أو جنحة.

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

املادة 23

يمكن، بصفة انتقالية وملدة أقصاها ثالث سنوات تبتدئ من تاريخ 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تسليم االعتماد لألشخاص املزاولين في 

هذا التاريخ لنشاطهم في مجال من املجاالت املنصوص عليها في املادة 3 

من هذا القانون، والذين ال يتوفرون على املؤهل العلمي املنصوص عليه 

في املادة 8 منه، وذلك وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

املادة 24

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه 

بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية املنصوص عليها في املواد 6 

و8 و9 و12 و23 منه. يجب أن تنشر هذه النصوص داخل أجل ال 

يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة املذكورة.



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  السادة المستشارین السادة المستشارین وو  السیداتالسیدات  حضورحضورلوائح إثبات لوائح إثبات 
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  ::ملحق  ملحق  
  

    يتعلق  يتعلق    45.1845.18تقرير اللجنة لليوم الدراسي الذي نظمته حول مشروع قـانون رقم  تقرير اللجنة لليوم الدراسي الذي نظمته حول مشروع قـانون رقم
  بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيينبتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين

    45.1845.18رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول مشروع قـانون رقم  رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول مشروع قـانون رقم  
  يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيينيتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين
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 يوم دراسي حـــــــول         
  

  

  45.18مشروع قانون رقم
  المتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين

 رئيس اللجنة

 عبد العلي حامي الدين
 مقرر ة اللجنة

 الزوميخديجة 
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ن ثن يوم نة ال نظمتھ الذي الدرا اللقاء حول ر يوليوز20تقر

رقم2020 قانون مشروع العامالت45.18شأن نة م نظيم ب يتعلق

ن جتماعي ن   والعامل
 

الثقافية والشؤون التعليم نة جتماعيةنظمت بمجلس  و

ن شار ناملس ثن يوم دراسيا ع2020يوليوز20لقاءا أشغالھ ابتدأت

رقم قانون مشروع ن مضام ع لإلطالع خصص ، زو الثالثة 45.18الساعة

ن جتماعي ن والعامل العامالت نة م نظيم ب   .يتعلق

حامي الع عبد شار املس الدرا اللقاء ذا ترأس سوقد رئ الدين

م أسماؤ تية والسادة السيدات أشغالھ وشارك نة   :ال

واملساواة - جتماعية والتنمية التضامن رة وز ، املص جميلة السيدة

سرة،   و

- ، والبي جتما و قتصادي للمجلس العام ن م ، بنع س يو   السيد

والدراسات - ع شر ال قسم س رئ العطاوي، عزوز التضامنالسيد بوزارة

سرة، و واملساواة جتماعية   والتنمية

والبي - جتما و قتصادي باملجلس ة خب ، السب نادية   .السيدة

م و ن، شار املس والسادة السيدات مشاركة أيضا اللقاء ذا وعرف

التوا   :ع

املغرب - ملقاوالت العام تحاد ق فر التازي، مية نائلة شارة   ،املس

للشغل، - الديمقراطية ونفدرالية ال مجموعة الكساب، رجاء شارة   املس

س - رئ عال آيت شة عا شارة جتماةاملس الديمقراطي الدستوري ق   .الفر

عد عن ي املر التواصل تقنية ع حضر وقد والسادةذا، السيدات

م أسماؤ تية شارون   :املس
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ق - فر مي ا امبارك شار والتنمية،املس   العدالة

واملعاصرة، - صالة ق فر كم نجاة شارة   املس

للشغل، - ي املغر تحاد ق فر القا وفاء شارة   املس

شار  - والتنميةةاملس العدالة ق فر سرة م   .أمال

العمري أمال شارة املس أشغالھ حضور عن اعتذرت مجموعة(كما

للشغل الديمقراطية ونفدرالية   ).ال

ذ يةبداية ترحي لمة بإلقاء نة ال س رئ السيد قام اللقاء، ا

من جاء الدرا اليوم ذا أن مفيدا ن، اضر وا ن املشارك والسادة بالسيدات

رقم قانون مشروع ع الضوء سليط العامالت45.18أجل نة م نظيم ب يتعلق

تمامات  إطار يندرج ام مشروع وأنھ ن جتماعي ن جتماعيةوالعامل

التنظيم عرف سوف جديدة نة م م كما نة، ال باختصاصات املتعلقة

حول تتمحور ساؤالت عدة ا مع تطرح وال مواده ع املصادقة عد ي : القانو

نة، امل مزاولة وقواعد شروط جتماعية والعاملة جتما بالعامل املقصود

الق املشروع ذا ا يرصد ال مقتضياتھاملخالفات مخالفة حالة إ،....انون

بناء ى أ الذي الدرا اليوم ذا ا ع جابة سيحاول ال سئلة من ذلك غ

أعطى ذلك عد و نة، ال مكتب من قرار نةع ال س رئ للسيدةالسيد لمة ال

ع ا وشكر سرة و واملساواة جتماعية والتنمية التضامن رة وز مص جميلة

ا بدور قامت وال ا، أجند زحمة رغم الدرا اليوم ذا املشاركة ا قبول

التالية املداخلة يبتقديم   :فيما
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  مرشوع لكمة السیدة مجی املصيل 
ٔرسة  عیة واملساواة وا ج رة التضامن والتمنیة    وز

  
  مبناسبة 

شارن حول لس املس رايس مب لقاء ا   مرشوع ا
عیني 45.18القانون رمق  ج نة العامالت والعاملني  ظمي    املتعلق ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2020یولیوز  20
  
  
  
  

  السيد رئيس مجلس المستشارين
  السيد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

  السيد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
  ونالمحترمون السيدات والسادة المستشار 

  أيها الحضور الكريم
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يف إطار تفعيل العالقة الدستورية بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، وإميانا منا بأمهية إعمال املقاربة 
التشاركية يف خمتلف مراحل السياسات العمومية االجتماعية، ونظرا ألمهية مثل هذه األيام الدراسية 

يشرفين أن نتقاسم معكم اليوم حلظة من اللحظات اهلامة يف مسرية يف إثراء هذا املسار التشريعي، 
وهي المسيرة التي يوليها صاحب الجاللة نصره اهللا تأطري العمل االجتماعي وتنظيمه ببالدنا، 

أهمية قصوى، لما لذلك من تأثير إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، 
، درات الملكية التي تعكس البعد االجتماعي للملكية ببالدنادل على ذلك العديد من المبا

واليت تشكل نرباسا للعمل احلكومي  يف ورش إصالح منظومة الرعاية االجتماعية  الذي اخنرطت فيه 
، على 2021- 2016وأيضا هذه احلكومة من خالل برناجمها احلكومي  2012احلكومة منذ 

للمسألة االجتماعية، سواء من خالل  2011الدستور اجلديد لسنة  خلفية املكانة املقدرة اليت أوالها
الديباجة اليت أكدت على إرساء دعائم جمتمع متضامن يتمتع فيه اجلميع باألمن واحلرية والكرامة 
  واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية، أو عرب خمتلف املقتضيات األخرى اليت نص عليها

تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسري أسباب استفادة املواطنات لذي حث على منه ا 31السيما الفصل
العالج والعناية  من احلق يف من جمموعة من احلقوق منها  واملواطنني، على قدم املساواة

، ...احلماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة   ،الصحية
منه الذي حث السلطات العمومية على وضع وتفعيل سياسات موجهة  34وأيضا الفصل 

لألشخاص والفئات ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك ترمجة اللتزامات املغرب الدولية يف جمال 
  احلماية االجتماعية يف بعدها احلقوقي والتنموي

  
  حضرات السیدات والسادة 

األخريين، على إطالق دينامية حقوقية واعدة ّمهت أقبل املغرب بوعي وإرادة خالل العقدين لقد 
االت والقضايا ويف هذا السياق وجب . وكان للقضايا االجتماعية نصيب وافر منها. العديد من ا

، وذلك لتمكينه من المعهد الوطني للعمل االجتماعيالتذكري باإلصالحات اليت أدخلت على 
عمل االجتماعي استحضارا لاللتزامات الوطنية وللمعايري ختريج أطر قادرة على ربح الرهان يف جمال ال

  . الدولية يف جمال التكفل بالغري
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وباملوازاة مع ذلك، واستكماال لإلطار القانوين ملنظومة التكفل، خاصة بعد اعتماد القانون رقم  
واحد   ةومناقش ملدارسة  االجتماعية، نعقد هذا اليوم الدراسي املتعلق مبؤسسات الرعاية   65.15

من مشاريع النصوص القانونية اهلامة اليت ال تستقيم منظومة التكفل اال باعتماده، نص سيشكل ال 
حمالة، لبنة أساسية يف تكريس قيم احلكامة اجليدة لضبط وتنظيم جمال مهين يرتبط باملسألة 

عاملني املتعلق بتنظيم مهنة العامالت وال 45.18ذلك أن مشروع القانون رقم . االجتماعية
حافل من  ساراالجتماعيني، املعروض على أنظاركم اليوم خالل هذا اليوم الدراسي، جاء مترة مل

عكس مرة مبا  يضبط ويقنن منظومة العمل االجتماعي، وهو مسار يك رت التشاور والتعبئة والعمل املش
مبسؤولية واخنراط  مجيعا الذي نساهم فيهلبالدنا، و لبناء الدميقراطي ا التشاركية يفاملمارسة  فضلأخرى 
  .كاملني

تمــع املــدين وللقطاعــات بعبــارات الشــكر  امسحــوا يل أن أتوجــه يف هــذا اإلطــار، والتقــدير لفعاليــات ا
احلكوميـــة وخمتلـــف الفـــاعلني الـــذين شـــاركوا يف مســـار إعـــداد هـــذا الـــنص، وللمجهـــودات الكبـــرية الـــيت 

ا يف شىت بدلت من أجل تعزيز وتطوير املنظومة التشريعية ببال دنا مبا يكرس حقوق اإلنسان وينهض 
االت   . ا

  
  حضرات السیدات والسادة 

هــذه  الرعايــة االجتماعيــة املعــد مــن قبــلمؤسســات حــول وضــعية شــامل العــام و اللتقريــر لقــد شــكل ا  
، ومــا أفرزتـه  التشخيصــات واللقـاءات التشــاورية الـيت نظمتهــا الـوزارة مــا بـني ســنيت 2013الـوزارة سـنة 

مع كل الفاعلني يف جمال الرعاية االجتماعية، بوصلة حقيقية حنـو مكـامن القصـور  2013و  2012
واإلشكاليات اليت تعرفها منظومـة التكفـل بـالغري، كمـا كانـت هـذه األعمـال األسـاس املوضـوعي الـذي 

اده يف مباشــرة إصــالح هــذه املنظومــة، والــيت يعتــرب الــورش التشــريعي إحــدى حلقاتــه الرئيســية؛ مت اعتمــ
املتعلــق  14.05حيــث اخنرطنــا يف خيــار إصــالح شــامل ومنــدمج يتجــاوز منطــق تعــديل القــانون رقــم 

  . بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها فقط
املتعلـق مبؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة، بـل و ميتـد  65.15وهو ما مت من خـالل اعتمـاد القـانون رقـم 

إىل مالمســـة جمـــاالت أخـــرى ذات الصـــلة بتـــأطري العمـــل االجتمـــاعي وتطـــويره؛ بـــدءا مبنظومـــة تكـــوين 
وتأهيــل العــاملني االجتمــاعيني، وصــوال إىل إحــداث إطــار قــانوين نــاظم هلــذه الفئــة، مبــا سيشــكله مــن 

  .تقبالأرضية لتطوير املمارسات واملعايري مس
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  حضرات السیدات والسادة  

االجتماعية اليت  ساعدةباعتباره أحد آليات املالعمل االجتماعي رافعة أساسية لتحقيق التنمية،  إن
 يعيشون يف وضعية ال سيما الذيناملواطنني، املواطنات و حتسني الظروف االجتماعية لكل تستهدف 

وحتسني مستواهم املعيشي، ، صعبة، من أجل املسامهة يف حتقيق اندماجهم االجتماعي واالقتصادي
السلطات العمومية الذي ألزم الدستور  قتضياتمل، وذلك تنزيال وتوفري االستقرار النفسي واملادي هلم

  .اجتماعية فعالة وناجعةبوضع وتفعيل سياسات 

، فإن اإلجيايب الذي يشهده باطرادالتطور و  منذ االستقالل، العمل االجتماعي باملغربمأسسة ورغم 
أبان عن جمموعة من التحديات  األخرية، ن سنة خالل العشري ،كربى  يةمباشرة الدولة ألوراش إصالح

توحيد جماالت هذا العمل، وتنظيم تدخالت العاملني تستدعي منا تعبئة كل اإلمكانات لاليت 
خاصة يف ظل غياب إطار قانوين  الرتقاء به حنو مزيد من االحرتافية واملهنية،لوالتخصصات املرتبطة به، 

  .مالئم

ال، ودورها األساسي يف النهوض بالعمل  ا يف هذا ا وهكذا، وانطالقا من االختصاصات املنوطة 
الذي مشروع هذا القانون، و واألسرة  املساواةو االجتماعية أعدت وزارة التضامن والتنمية االجتماعي، 
، وحتديد شروط ممارستها، والصالحيات املوكولة تنظيم مهنة العامالت والعاملني االجتماعينييهدف إىل 

امللقاة على عاتقهم، فضال عن الضمانات األساسية  تللعاملني االجتماعيني، وااللتزامات واملسؤوليا
وهو ما سيمّكن العاملني االجتماعيني من معرفة . املمنوحة هلم ألداء مهامهم على الوجه املطلوب

م، وشروط ممارستهم هلذه املهنة، وعالقتهم مع اهليئات اليت يشتغلون فيها من جهة،  حقوقهم وواجبا
ال من جهة ثانية، وميكن إمجال االهداف األساسية ملشروع هذا ومع خمتلف الفاعلني واملتدخلني  يف ا

  :القانون يف اآلتــــــــي
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من خالل مالءمة املقاربة املؤسساتية  تأطير العمل االجتماعي من الناحية المعياريةاستكمال ورش  -

 اجلديدة ملؤسسات الرعاية االجتماعية مع وضعية العاملني االجتماعيني؛

  ؛لقواعد عمل اجتماعي مهين وحمرتف التأسيس -

 اليت سيقدمها العاملون االجتماعيون؛  سلة الخدماتتدقيق  -

 العامل االجتماعي؛ ولوج مهنةالتزامات وشروط حتديد  -

او  االجتماعيينلعاملين ل آلية وطنيةإحداث  -   .حتديد اختصاصا

على ستة أبواب وذلك  مادة وزعت 25أما خبصوص مضامني مشروع هذا القانون، فقد انتظمت يف 
  :على الشكل التايل

  احكام عامة: الباب األول

ومدلول " العامل االجتماعي" خصصت مقتضيات هذا الباب لضبط اإلطار املفاهيمي الناظم ملدلول 
ما على نفس التعريف الوارد يف القانون  املتعلق مبؤسسات  65.15الفرد واجلماعة اليت أحيل بشأ

االت اليت يزاول فيها العامل نشاطه، وهي جماالت ذكرت   .الرعاية االجتماعية كما حدد هذا الباب ا
ال احلصر حبكم قابلية هذه املهنة للتطور الكبري، واليت تزاول إما بصفة مستقلة أو  سعلى سبيل االستئنا

  .بصفة أجري لدى الغري

  شروط مزاولة مهنة العامل االجتماعي: الباب الثاني

مت يف إطار هذا الباب حتديد شروط وقواعد مزاولة مهنة العامل االجتماعي، واليت تتطلب أساسا  
أخرى ميز فيها مشروع  شروط نظاميةتسلمه اإلدارة املختصة باإلضافة إىل  اعتماداحلصول على 

  .القانون بني تلك املتعلقة باملزاولني املغاربة واألجانب

  هنة العامل االجتماعيقواعد مزاولة م: الباب الثالث
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أكدت مقتضيات هذا الباب على املبادئ احلقوقية الواجب احرتامها إزاء الغري املستفيد من اخلدمة  
ويتعلق  65.15االجتماعية، وذلك يف انسجام تام مع قواعد التكفل بالغري اليت نص عليها القانون 

  :األمر على وجه اخلصوص باملبادئ التالية

 عدم التمييز 
  ام خصوصيات املستفيداحرت 
 احملافظة على سرية املعلومات 
  السهر على السالمة اجلسدية والنفسية لألشخاص املستفيدين وحفظ كرامتهم. 

  النظام التمثيلي: الباب الرابع

مت يف إطار هذا الباب حتديد اإلطارات التنظيمية اليت متثل العاملني االجتماعيني، ويتعلق األمر جهويا 
املهنية للعاملني االجتماعيني، ووطنيا باجلامعة الوطنية اليت تنتظم داخلها اجلمعيات املهنية باجلمعيات 

  .كما تناول هذا الباب مهام كل من هذين اإلطارين التمثيليني. املذكورة

  معاينة المخالفات والعقوبات: الباب الخامس

االجتماعي والعقوبات الرادعة، مع  عمل املشروع على حتديد املخالفات اليت ميكن أن يقرتفها العامل
  .بيان اجلهات اليت تتوىل معاينة هذه املخالفات، وتلك اليت هلا أمر إصدار العقوبات

 أحكام انتقالية وختامية: الباب السادس

مهت أحكام هذا الباب آجال دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع تنصيصه على مقتضيات انتقالية 
من األشخاص الذين يتوفرون على خربة ميدانية متتد لسنوات ويزاولون مهام عامل مراعاة لوضعية العديد 

اجتماعي دون التوفر على املؤهل العلمي حلمل هذه الصفة يف تاريخ إصدار هذا القانون، إذ منح 
وذلك املشروع مدة ثالث سنوات كفرتة انتقالية لالمتثال ألحكامه من أجل احلصول على االعتماد، 

وط والكيفيات اليت سيحددها نص تنظيمي، كما حدد مدة سنة جلمعيات العاملني وفق الشر 
  . االجتماعيني، املؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون، ملالءمة أنظمتها مع أحكامه
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  ختاما، و 
  

لكل املتدخلني الذين سامهوا يف  لس املستشارين على تنظيم هذا اليوم الدراسي وكذا أجدد شكري
ال و . والذي روعيت فيه املمارسات الفضلى يف جمال تنظيم العمل االجتماعي، إعداد هذا املشروع

شك أن إصدار وتنزيل قانون العامالت والعاملني االجتماعيني سيكون له أثر إجيايب على املهنيني 
االستحضار الدائم ع التأكيد على ضرورة واملستفيدين من خدمات التكفل بالغري على حد سواء، م

دف التنفيذ السليم واألخالق احلميدة من طرف مجيع املمارسني للمهن ،للضمري املهين اليقظ ة، 
  . هلذا القانون

  
وإنين على يقني ان اخلالصات والتوصيات اليت ستصدر عن هذا اليوم الدراسي سيكون هلا بالغ األثر 

  .التنفيذ السليم املأمول هلذا القانونوعميق الوقع يف تلمس طريق 
 

قتصادي للمجلس العام ن م بنع س يو السيد قدم ذلك عد و

التالية لمة ال والبي جتما   :و
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كلمة السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 والبيئي

 يتعلق  45.18لقاء دراسي حول مشروع قانون رقم 
 بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين

 مجلس المستشارين
 2020يوليوز  20االثنين 

 مجلس المستشارين؛السيد رئيس  -
 السيدة وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة والمرأة؛ -
السيد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس  -

 المستشارين
 حضرات السيدات والسادة، كلٌّ باسِمه وِصَفِته؛ -
 .أيها الحضور الكريم -

يسعدين اليوم أن أشارككم افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي الذي يهم 
مشروع قانون يندرج ضمن مأسسة العمل االجتماعي ببالدنا، من خالل 
ا من آليات لالشتغال تتناسب  تنظيم هذه املهنة ومتكني ممارسيها وممارسا

ن ومهامهم، وهو ما انتظره اجلميع منذ مدة ليست بالقصرية، وما سبق أ
لس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وخاصة يف التقرير الذي  دعا إليه ا

من ، "وضـع وديناميـة احليـاة اجلمعويـة"، حول موضــوع 2016أجنزه، سنة 
أجل إحداث إطار قانوين مناسب للعاملني يف القطاع اجلمعوي، سواء يف 

ر إىل األدوار اليت بعده الرتافعي أو اخلدمايت، وتثمني موارده البشرية بالنظ
ا يف وتقدمي حتسني الظروف االجتماعية للمواطنني يف وضعية هشة،  تقوم 

م أو محايتهم أو إدماجهمخدمات القرب   .لتأهيلهم ومساعد
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لقد أصبحت للعامالت االجتماعيات والعاملني االجتماعيني مكانة خاصة 
نية ومهارة ، حيث اكتسبوا مهببالدنايف خمتلف السياسات االجتماعية 

متميزة يف التدخل االجتماعي مبختلف أشكاله، سواء تعلق األمر بتقدمي 
املساعدة، أو إدماج األشخاص يف وضعية هشة، أو األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة، أو يف جماالت مكافحة الفقر ، والتهميش ، وعدم 

لثقافية االستقرار، والوساطة االجتماعية، فضال عن األنشطة االجتماعية وا
ومراكز التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، وإدارة املؤسسات 

وهي مهام تتجاوز االستشارة واإلرشاد إىل املرافقة واملصاحبة، االجتماعية، 
وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي، األمر الذي يتطلب مهارات وقدرات 

لنبيلة مبهنية عالية، متكن العامل والعاملة االجتماعيني من ممارسة هذه املهن ا
التكوينات والتدريبات اليت أصبحت توفرها خمتلف املؤسسات خصوصا بعد 

ا مهام هذا التكوين والتدريب، من مؤسسات التعليم العايل  اليت أنيطت 
 .والتكوين املهين

ا أن  كما أن من شأن تنظيم وتقنني العمل االجتماعي كمهنة يف حد ذا
يساعد العامل االجتماعي على االضطالع  مبهامه يف احرتام تام لقيم 
ومبادئ املهنة وقواعدها االخالقية ويلتزم بإشراك األشخاص واجلماعات اليت 

أن من  يعمل معهم يف إطار الدعم االجتماعي الفردي واجلماعي، مع العلم
مبادئ هذه املهنة املتداولة دوليا احرتام الكرامة اإلنسانية والنهوض حبقوق 

ومناهضة التمييز واحرتام التنوع، وتسهيل   اإلنسان والعدالة االجتماعية،
الوصول العادل للموارد ودعم احلق يف االستقاللية، والنهوض باحلق يف 
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الستعمال األخالقي املشاركة، فضال عن احرتام السرية واخلصوصية وا
 .لتكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي وااللتزام بالنزاهة املهنية

 
 حضرات السيدات والسادة،

تالحظون أين مل أتناول يف هذه الكلمة خمتلف مكونات مشروع القانون 
لس  موضوع هذا اليوم الدراسي، ذاك أن هذا املوضوع مل تتم إحالته على ا

عي والبيئي إلبداء الرأي، غري أن ذلك ال مينع من االقتصادي واالجتما
ذه  ذه املهنة و اإلشارة أنه بات من امللح توفري إطار قانوين واضح خاص 
الفئة من العاملني والعامالت حيميهم من الغموض الذي يلف وضعيتهم ومما 

إطار قانوين واضح  .قد يرتتب عن ذلك من آثار سلبية على مسارهم املهين
قبل كل شيء من مزاولة مهنة يتم تعريفها بدقة ومتكنهم من ممارسة  ميكنهم

مهامهم وفقا لذلك، إطار حيدد حقوق وواجبات املمارسني هلذه املهنة 
وميكنهم من االستفادة من كل ما من شأن تطوير قدرات مزاوليها 

م من  احلقوق واملكتسبات اليت يكفلها الدستور والقوانني اجلاري واستفاد
العمل، مبا يف ذلك احلق يف احلماية االجتماعية، واالستفادة من التكوين ا 

م باستمرار، وهو ما سيؤهلهم من  محاية  والتدريب الالزمني لتطوير قدرا
م،  والسهر على سالمتهم اجلسدية والنفسية، حقوق املستفيدين من خدما

م  . مع صون كرامتهم وعدم إحلاق أي ضرر معنوي أو مادي 
لس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مقتنٌع متاَم االقتناع بالدور اهلام  إنَّ ا
الذي ميكن أن يضطلع به العمال االجتماعيون يف تنمية بالدنا واملسامهة يف 
ضمان االستقرار االجتماعي والتمتع باحلقوق واحلريات، ويؤكد يف هذا 
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أمهية كربى ألنه يربز  الدقيق للعمل االجتماعي لهالصدد على أن التعريف 
ال وغاياته، وحدوده القانونية، واملؤهالت العلمية  بشكل َجِليٍّ طبيعة ا
الضرورية املطلوب توفرها يف العاملني فيه، والقواعد األخالقية اليت ينبغي 

ا، وذلك حىت يصبح العمل االجتماعي ممارسة مهنية بعمق علمي  االلتزام 
تطور االجتماعي، والتماسك االجتماعي، وحترير ال ومعريف،يساهم يف سريورة

 .الطاقات ومتكني األفراد من استقالليتهم جتاه حميطهم
أمتىن ألشغال هذا املنتدى كامل التوفيق والنجاح وأشكركم على ُحْسِن 

  .إصغائكم
 

والدراسات ع شر ال قسم س رئ العطاوي عزوز السيد وقام ذا،

العرض بتقديم سرة و واملساواة جتماعية والتنمية التضامن بوزارة

  : التا
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ة خب ، السب نادية للسيدة لمة ال نة ال س رئ السيد أعطى ذلك، عد و

ا معر ، والبي جتما و قتصادي ذهباملجلس جل أن ع السياق نفس

ذا ع املصادقة قبل أمره من نة ب ع ون ي ح املشرع ساعد س املداخالت

القانون    .املشروع

ابداية السيدلم شكرت السيدة، السب عنادية نة ال س رئ

مأسسةادعو  يندرج قانون بمشروع تم الذي ام ال الدرا اليوم ذا ضور

من ن والعامل العامالت ن وتمك نة امل ذه تنظيم خالل من ببالدنا جتما العمل

س عدة منذ ميع ا بھ طالب الذي ء ال و و م، ام وم ناسب ت اشتغال نواتآليات

ع ك ال يمكن أنھ غ ، والبي جتما و قتصادي املجلس إليھ دعا أن وسبق

املشروع ذا مقتضيات دراسة أثناء ا باعتبار خذ يمكن ال ار ف و املبادئ عض

الذين ن جتماعي ن والعامل العامالت دور ع ك ال و قولھ يمكن وما القانون،

ا م م ل الأصبحت أش بمختلف جتماعية السياسات مختلف خاصة سواءانة

إدماج أو املساعدة بتقديم مر وضعيةعلق اص وأ شة، وضعية اص أ

والوساطة ستقرار وعدم ش م وال الفقر افحة م مجال أو خاصة احتياج

وإدارة والثقافية جتماعية شطة عن فضال جتماعية،جتماعية، املؤسسات

النف الدعم وتقديم واملصاحبة املرافقة إ رشاد و شارة س تتجاوز ام م و

جتما   .و

يتطلب مر فإن ذكره، سبق ملا يجة نيةممارسةون بم يلة الن نة امل ذه

أنيط ال املؤسسات بمختلف متوفرة أصبحت ب وتدار نات و ت عد خصوصا عالية

دا املع عن فضال ، امل ن و والت العا التعليم بمؤسسات ب والتدر ن و الت ام م

بطنجة ن جتماعي للعمال   .الوط

حد نة كم جتما العمل ن وتقن تنظيم أن قولھ يمكن ما أن وأضافت

ا بم ضطالع ع جتما العامل ساعد أن ا ومبادئذا لقيم تام ام اح مھ

م مع عملون الذين ماعات وا اص بإشراك م ل و خالقية، ا وقواعد نة امل
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القانون بمراعاة ملزم جتما والعامل ، جتما و الفردي الدعم إطار

مبادئ ناك أن علما ماعة، وا الفرد وخصوصيات ومصا جتماعية والسياسات

دوليا املتداولة نة امل ذه   .ل

وضوصرحت وال سانية الكرامة ام اح تتمثل املبادئ ذه بأن

يل س التنوع، ام اح ، التمي ضة منا جتماعية، والعدالة سان بحقوق

للموارد العادل املشاركة،الوصول ق با وض وال ستقاللية و ق ا ودعم

للتكنولوجي خال ستعمال و صوصية وا ة السر ام التواصلاح ووسائل ة

ام ل و او جتما خذ ب و دوليا ا ف مع مبادئ و نية، امل ة ا ال

القانون  املشروع ذا ن مضام إطار ا ام   .واح

نة امل ذه خاص ي قانو إطار توف الضروري من أصبح أنھ ع وأكدت

مزاولة من م يمك الفئة ذه بدقاملو ا ف عر و سبةنة املك قوق ا من م واستفاد ة

و  الدستور جتماعية،اوفق ماية ا ق ا ذلك بما العمل ا اري ا ن لقوان

م ل سيؤ ما و و باستمرار م قدرا ر لتطو ن الالزم والتداب ن و الت من ستفادة

ص مع سدية ا م سالم ع ر والس م خدما من املستفيدين حقوق حماية ونمن

م معنوي أو مادي ضرر أي اق إ وعدم م   .كرام

عضاء جميع والبي جتما و قتصادي املجلس أنھ وأبانت

بالدنا تنمية جتماعيون العمال بھ يقوم أن يمكن الذي ام ال بالدور مقتنعون

ذا ؤكد و ات، ر وا قوق با والتمتع جتما ستقرار ضمان مة املسا و

للعمل  الدقيق ف التعر أن ع جالصدد ل ش ز ي ألنھ ى ك مية أ لھ جتما

وأدواره، امھ مل جتما العامل يحملھ الذي دراك ومدى وغاياتھ املجال طبيعة

قائمة نة وم ن، و والت للبحث عل كمجال بھ اف ع ي ز و ملشروعيتھ يؤسس كما

العمل  أن يؤكد كما خالقية، ا وقواعد ا و و ا شروط أنالذات يجب جتما

جتماعية والتنمية جتما بالتغي ض ي معرفيا ومجاال نية م ممارسة يصبح
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ا ل ذه و م، محيط اتجاه م استقاللي من اص ن وتمك جتما والتماسك

أساسية قانون مبادئ املشروع ذا مقتضيات تؤطر أن   .يجب

ا قدم ال العروض من اء ن عد قامو ، الدرا اللقاء ذا ن املشارك

م ومواقف م آرا إبداء أجل من ن اضر ل املجال بفتح نة ال س رئ السيد

شأنھ امللقاة والعروض القانون املشروع ذا حول م ساؤال   .و

ل  ا العام النقاش مس شارات السيدات إحدى ساءلت مداخل  عن املس

جتما قتصادي املجلس ع القانون  املشروع ذا إحالة عدم أسباب  إلبداء و

ل انت العملية ذه أن علما الرأي، س  أنو  خصوصا القانون  املشروع ذا دراسة س

دف ن بخصوص أنھ والحظت مواده،  التدقيق و راالد اليوم ذا من ال نة تقن  امل

نيون  ينظم بأن إلزامية ناك ساءلة معيات امل  وال لزامية ذه أسباب عن م

االت، عدة ستطرح س أن ع ومؤكدة إش معيات تأس ة يبقى ا س صية حر  ول

  .إلزامية

ال إ أش ا ال التنظيمية النصوص مستوى  ع املطروح ش  عدة تتضم

ع ن مشار ر بمثابة عد وال قوان و سبة ا ي، للنص بال  النصوص أن علما القانو

ذا التنظيمية ن من أخرى  أصناف ع إحاالت تضمنت القانون  املشروع ل   .جتماعية امل

 للنصوص مرافقة التنظيمية للنصوص مسودات بإعداد املطالبة تمت

س ح القانونية م للمشروع ي ي النص تركيبة ف   .واملصادقة للدراسة املعروض القانو

س السيد - نة رئ   : ال

  : التنظيمية نصوصال ع إحاالت 4 يتضمن القانون  املشروع ذا أن أو

 شاط  املندرجة املجاالت الئحة تتميم أو تغيب تتعلق 3 املادة : و حالة

، العامل شاطات يزاول  الذي جتما   : التالية ال

 جتماعية، املساعدة  

 شيط بية الت   جتماعية، وال
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 ة واملساندة الدعم جتماعية، سر   و

 جتماعية التنمية تدب.  

ذه انية تفتح املادة و شطة و الالئحة، تتميم أو لتغي تنظي نص  ورود إم  قارة غ أ

ة وتطرح سبة صعو  من ملجموعة جتما العامل مزاولة بأن اعت إذ للمشرع، بال

انية ناك انت وإن  قانونياـ املحددة شطة   .تنظي لنص إم

نة مزاولة شروط املتعلقة 6 املادة : نيةالثا حالة ، العامل م  جتما

  .تنظي بنص عتماد سليم كيفيات وتحدد

 نموذج عن تحدثت وال التمثي بالنظام املتعلقة 12 املادة : الثالثة حالة

معيات سا النظام نية ل ن امل ن، للعامل ساؤل  يطرح نا ومن جتماعي  قاملتعل ال

معيات باستقاللية باملس   .ا

عة حالة ام تتعلق : الرا  ال الذين اص إ تتطرق  وختامية انتقالية بأح

ل ع يتوفرون  سليم وكيفية القانون  املشروع ذا إطار  عليھ واملنصوص العل املؤ

ن اص ؤالء عتماد ل ع التوفر دون  املزاول   .عل مؤ

ساؤل  طرح يتم السياق، ذا و انية املرتبط ال  النصوص ذه تنظيم بإم

ام سيما وال التنظيمية النصوص بدل بقانون  تامية نتقالية ح   .وا

ز السيد عقيب -   : العطاوي  عز

ي النص ذا أن أو  يؤطر ال ولكنھ املمارسة، مستوى  ع جديد صن القانو

ن ق ، العمل و ن يؤطر عمل و خ ذا ألن جتما ق ورة وفق و زت س  قرن، 15 نا

ة ،" : مسميات عدة وفق جتما العمل مارسوا دائما واملغار حسان ال ا  و

زة التضامن، العمومي، ناك ،..."التو  جتما العمل املغرب ا مارس مؤسسات عدة و

عد رب و   القائمة  فالدولة ،دولة مسألة جتما العمل أصبح الثانية، العاملية ا

اء لكن تؤطره، ف الوحيد، الفاعل ن شر ، التعاون  مؤسسات : معين  العمل الدو

، ، العمل املجتم ي، التعاون  املح   .جتما العمل  يصب ذا ل الثنا
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نة تأط غايتھ النص أن وذكر اجة قتصادي، التطور  بحكم م  وا

نة وضبط باملواطن يمس أن شأنھ من ما ل من املجتمعية ل قيد ع م ش  وموجودة ال

  .جتماعية املمارسة مستوى  ع

ي املجتمع إحداث من مصط و جتما لعاملا أن وأفاد م املد  و

اص معيات مع متعاقدين أ وجدون  ا ي، املجتمع  و  الرعاية مؤسسات أن كما املد

ن من ائل عدد أفرزت جتماعية ن العامل يجة جتماعي  املتخ طفال عدد تزايد ن

م، ن، اص ع ساء املسن   .العنف ايا ال

دفوا ي النص ذا من ل ننة و القانو ، العامل عمل م تم جتما  تنظيم و

ن وتنظيم املراكز عض ن العامل ن السلوك، مدونة إطار  جتماعي تع  العامل ع و

م أن جتما   .القانون  مشروع من 10 املادة إطار  وردت نقط عدة يل

سبة ال  ما يوجد ال أنھ صرح جمعية،  جتما العامل انخراط إللزامية و

د عندما الدولة ولكن انخراطھ، يفرض نة تنظيم تر  اعتبارا اعتماد نظام يطرح معينة م

ون  معية ل نة، تراقب سوف ا ر امل س ن ع و و  من جتما للعامل املستمر الت

ر أجل دمة، تطو ذلك ا ي النص ذا يبقى و  لالعم لضبط أساسية لبنة القانو

  .عامة بصفة جتما

سبة ال  وال القانون  مشروع من 3 املادة  الوارد شطة الئحة لتغي و

، بنص ستحدد نية شطة إ أشار تنظي  جتماعية، املساعدة :  واملتمثلة امل

شيط بية الت ة واملساندة الدعم جتماعية، وال جتماعية، سر  أن ع مؤكدا و

نة ضبط و اجسال ، العامل وحماية امل   ص أي إقصاء يتم ال ح جتما

   نتقالية، املرحلة

 للمؤسسة بالنص املج يتم أن مرة ل  صعب الالئحة غي أن أضاف

عية شر ه قصد ال ن أن علما غي ن جتما العامل م عا تطورا عرف م ا سر غي  و

ا انية ناك لذلك ،متعددة وانقسامات كب ن ذه غي إم  وتبقى تنظي بنص امل

عية للمؤسسة شر ق امل ال ا وممارسة النص عديل  ا شر اختصاص   .ال
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س - نة رئ   : ال

ات تبادل أن أكد مة أجل من يبقى النظر وج د  املسا  املمارسة تجو

عية، شر بقى ال ة، الناحية من فقط و  بل القانون  غ ال التنظي النص أن كما النظر

ت وإذا صعبة، مسألة و القانون  غي ألن فقط، يتممھ  يتم فإنھ الواقع،  معطيات غ

  .القانون  عديل

ت ختام، و امسة الساعة ع الدرا اللقاء ذا أشغال ان   .زو ا
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