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 629رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  7ه )1441ذو القعدة  15 لثالاثءا :التارخي

 .للرئيس الرابع، اخلليفة القادر سالمةعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

وادلقيقة  اخلامسةمن الساعة  ابتداء ،دقيقة مخسة وأ ربعون :التوقيت

 التاسعة والعرشين مساء.

 مشاريع قوانني:( 5)عىل مخس  دلراسة والتصويتا ال عامل:جدول 

 2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.20مرشوع قانون رمق . 1

املتعلق بسن ( 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف 

جراءات اال   )احملال  عالن عهناأ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

 ؛عىل اجمللس من جملس النواب(

تعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ي  .137 8مرشوع قانون رمق. 2

 ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا؛

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  .138 8مرشوع قانون رمق. 3 ب 

 ؛لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية

عية يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامت 60.18 مرشوع قانون رمق. 4

 .للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية

)املودعة بل س بقية دلى مكتب اجمللس من دلن الس يد رئيس احلكومة 

 ؛من ادلس تور( 78طبقا ل حاكم الفصل 

)احملال عىل اجمللس  يتعلق بلتقيمي البيـيئ 49.17مرشوع قانون رمق . 5

 من جملس النواب(.

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

 املستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 أ علن عن افتتاح جلسة ترشيعية.

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة املستشارين،

مشاريع ( 5)لتصويت عىل مخس خنصص هذه اجللسة لدلراسة وا

 قوانني:

 2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.20مرشوع قانون رمق . 1

املتعلق بسن أ حاكم ( 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف 

جراءات اال   )احملال عىل اجمللس  عالن عهناخاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

 من جملس النواب(.

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية  .137 8مرشوع قانون رمق. 2

 ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا؛

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  .138 8مرشوع قانون رمق. 3 ب 

 ؛لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية

الاجامتعية  يتعلق مبؤسسة ال عامل 60.18 مرشوع قانون رمق. 4

 .للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية

)املودعة بل س بقية دلى مكتب اجمللس من دلن الس يد رئيس احلكومة 

 من ادلس تور( 78طبقا ل حاكم الفصل 

)احملال عىل اجمللس  يتعلق بلتقيمي البيـيئ 49.17مرشوع قانون رمق . 5

 من جملس النواب(.

شاريع قوانني، أ ود أ ن بمس هذه امل ناقشة م دراسة و وقبل الرشوع يف 

أ ن أ شكر السادة: رئيس جلنة ادلاخلية  بمسمك، أ ود أ ن أ شكراجمللس 

نتاجية  ،وامجلاعات الرتابية واكفة أ عضاهئا وكذكل رئيس جلنة القطاعات اال 

وزير ادلاخلية والس يد  ،كام أ شكر الس يدين الوزيرين ،وكذكل اكفة أ عضاهئا

غناء وزير الطاقة واملعا دن والبيئة عىل اجملهودات اليت بذلوها يف سبيل ا 

 هذه املشاريع.

و الآن نس هتل جدول أ عامل اجللسة، بدراسة مرشوع قانون اغادي نبد

 املتعلق بسن أ حاكم 2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.20رمق 

جراءات اال عالن عهنا.  خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

 .اللكمة للس يد الوزير

 الس يد نور ادلين بوطيب، الوزير املنتدب دلى وزير ادلاخلية:

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

آهل وحصبه.  والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني وعىل أ

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد الوزير،

 42.20رمق يرشفين أ ن أ حرض اليوم أ ماممك لتقدمي مرشوع القانون 

 1441من رجب  28والصادر يف  2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق 

واملتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية  (2020مارس  23)

عالن عهنا. جراءات اال   وا 

ىل نسخ أ حاكم املادة  من مرسوم بقانون  6هيدف مرشوع هذا القانون ا 

جال الترشيعية والتنظميية املذكور واملتعلقة بوقف مجيع الآ  2.20.292

عالن حاةل الطوارئ الصحية  ،املنصوص علهيا يف القوانني السارية أ ثناء ا 

اخلاصة بل شخاص املتابعني  بالس تئنافبس تثناء الآجال املتعلقة بلطعن 

 وبالعتقاليف حاةل اعتقال، ومبدد الوضع حتت احلراسة النظرية 

الآجال ابتداء من اليوم  ، عىل أ ن يس تأ نف احتساب هاتهالاحتياطي

 املوايل ليوم رفع حاةل الطوارئ.

بأ حاكم أ خرى  السادسةوسيمت تعويض هذه ال حاكم الواردة يف املادة 

ختول للحكومة خالل فرتة حاةل الطوارئ الصحية املعلن عهنا وقف رساين 
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مفعول الآجال املنصوص علهيا يف النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا 

ذا تبني لها أ ن اس مترار رساين مفعول هذه الآجال حيول دون العمل ، ا 

خالل هذا  بلزتاماهتمممارسة ال شخاص املعنيني به حبقوقهم أ و الوفاء 

جراءات املتخذة من قبل السلطات اخملتصة للحد من  ال جل، بسبب اال 

 تفيش الوبء. 

تحديد كام تنص هذه املقتضيات اجلديدة عىل اال حاةل عىل نص تنظميي ل 

 حاالت وقف رساين مفعول الآجال املذكورة.

عالن حاةل  السادسةوللتذكري، جاء وضع هذه املادة  يف س ياق بداية ا 

آواخر مارس املايض ملراعاة ظروف ال شخاص خالل  الطوارئ الصحية يف أ

ودرءا للك ما من شأ نه أ ن حيول دون  ،فرتة حاةل الطوارئ الصحية املعلنة

مللقاة عىل عاتقهم وحامية ملصاحلهم بسبب عدم متكهنم من وفاهئم باللزتامات ا

وكذا تنفيذ الزتاماهتم اجتاه ادلوةل أ و اال دارات  ،التنقل ملامرسة حقوقهم

جراءات املتخذة من دلن السلطات العمومية للحد من انتشار  بسبب اال 

جراءات احلجر الصحي.19-جاحئة "كوفيد  " وبل خص منع التنقل وا 

المتديد الاضطراري واملتكرر ملدة رساين مفعول حاةل  غري أ نه وأ مام

بقاء عىل املادة السادسة السالفة اذلكر يف صيغهتا  ن اال  الطوارئ الصحية، فا 

احلالية كقاعدة عامة يطرح مجموعة من اال شاكالت بعد ختفيف احلجر الصحي 

مبجموع تراب اململكة وفق الضوابط املنصوص علهيا يف املرسوم رمق 

، وهو ما من شأ نه أ ن ينعكس 2020يونيو  9الصادر بتارخي  2.20.406

سلبا عىل العودة الطبيعية للعمل مبختلف ال نشطة العمومية والاقتصادية 

 وأ ن ميس حبقوق والزتامات ادلوةل واملواطنني عىل حد سواء.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 23والصادر يف  2.20.292ثة للمرسوم بقانون رمق استنادا للامدة الثال 

واملتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية  2020من مارس 

عالن عهنا جراءات اال  واليت جتزي للحكومة بلرمغ من مجيع ال حاكم  ،وا 

الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، صالحية اختاذ مجيع التدابري الالزمة 

عداد مرشوع هذا القانون اذلي ايل تقتضهيا حا ةل الطوارئ الصحية، مت ا 

ىل نسخ أ حاكم املادة السادسة من املرسوم بقانون املذكور، وتعويضها  يريم ا 

بأ حاكم املادة الفريدة املضمنة مبرشوع هذا القانون اليت مبوجهبا سيس تأ نف 

رساين مفعول الآجال املنصوص علهيا يف النصوص الترشيعية والتنظميية 

جلاري هبا العمل مبجرد نرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، كام سيمت ا

مبوجب أ حاكم هذه املادة اس تثناء الآجال اليت تقرر احلكومة وقف رساين 

ذا تبني لها أ ن اس مترار رسايهنا حيول دون ممارسة ال شخاص  مفعولها ا 

ىل ما تت خذه السلطات املعنيني هبا حبقوقهم أ و الوفاء بلزتاماهتم بلنظر ا 

جراءات احرتازية للحد من انتشار الوبء، الس امي تكل املتعلقة  العمومية من ا 

وس تحدد حاالت وقف رساين مفعول الآجال املذكورة  بحلجر الصحي،

 مبوجب نص تنظميي.

عداد مرشوع هذا القانون  .تلمك يه الغاية من ا 

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 شكرا الس يد الوزير.

لكرتونيا وكذكل  أ عتقد بأ نه التقرير دايل هاذ املرشوع وزع عليمك ا 

 ورقيا، كام أ نه مت التوزيع مجليع املشاريع اليل غادي ندرسو الآن، وزع عليمك.

ىل بغيتو  ندخلو لباب املناقشة. فغادي ندخلو الآن، ا 

ذن املداخالت س توزع، غادي ايخذ عليمك املداخالت  .ا 

ذن غادي منرو الآن للتصويت عىل املادة الفريدة ملرشوع القانون،  ا 

غادي غري خنرب اجمللس، اال خوان اليل هنا داخل القاعة يصوتو برفع اليد.. 

، 3واحد، ها هوما زادو  15واليل برا راه عندي هنا أ عتقد مازال كيدخلو 

لتايل (، وبZOOM) اذلين يتابعون هذه اجللسة بواسطة املنصة 18حىت 

 هنا داخل القاعة برفع اليد.

 املوافقون؟ املوافقون؟

 (؛41) املوافقون: بال جامع

ذن حىت اال خوان اليل خارج القاعة صوتو بال جامع.  ا 

 اعلن، اعلن ال رقام..

 أ مني اجمللس:ويزي، أ محد تالس يد 

 الس يد الرئيس. 41ال رقام: 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ذن غادي ندوزو للمرشوع   برمته.ا 

 (؛41) فقون: بال جامعاملوا

ذن  بتغيري  42.20وافق جملس املستشارين عىل "مرشوع قانون رمق ا 

مارس  23) 1441رجب  28الصادر يف  2.20.292املرسوم بقانون رمق 

جراءات 2020 ( املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

 .اال عالن عهنا"

ذن صادق بال جامع.  ا 

وغادي  60.18و 38.18و 37.18القوانني وزو ملشاريع الآن غادي ند

ذا بغات.  نطلب من احلكومة بش يقدمومه دفعة واحدة ا 

 تفضل الس يد الوزير.

جامع احلارضين.  حيامن يكون بال جامع ما فهيش العدد، ب 

 تفضل الس يد الوزير.

 الس يد الوزير املنتدب دلى وزير ادلاخلية:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 م،حملرت لرئيس االس يد ا



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

3 

 (2020يوليوز  7) 1441ذو القعدة  15

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 37.18يرشفين أ ن أ قدم أ مام جملسمك املوقر "مرشوع قانون رمق 

حداث مؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي امجلاعات الرتابية  املتعلق ب 

عادة تنظمي  38.18ومجموعاهتا وهيئاهتا" و"مرشوع قانون رمق  املتعلق ب 

الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني اين لل عامل مؤسسة احلسن الث

املتعلق مبؤسسة  60.18لوزارة ادلاخلية"، وكذا "مرشوع قانون رمق 

 ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية".

وقبل اس تعراض أ مه مضامني مشاريع السالفة اذلكر، أ غتمن هذه املناس بة 

للس يدات والسادة أ عضاء "جلنة ادلاخلية  كر والامتنانل تقدم خبالص الش

وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية" اذلين حرصوا عىل املسامهة اال جيابية 

غناء  ثراء وا  والفعاةل بتدخالهتم الوجهية واقرتاحاهتم ومالحظاهتم البناءة يف ا 

ا النقاش حول النصوص املذكورة، سواء خالل الاجامتعات اليت خصصهت

دمي ومناقشة مشاريع القوانني، أ و خالل دراسة التعديالت اللجنة لتق

 والتصويت عىل مشاريع القوانني.

كام ال يفوتين هبذه املناس بة أ ن أ نوه بلرغبة الكبرية اليت حتذو اكفة 

خراج هذه الن ىل حزي الوجود صأ عضاء اللجنة خبصوص العمل عىل ا  وص ا 

مئ للرفع من قمية وجودة لترشيعي املاليف أ قرب ال جل يف أ فق وضع اال طار ا

ال عامل الاجامتعية للك من  اتاخلدمات الاجامتعية اليت تقدهما مؤسس

العاملني  رجال السلطة وموظفي امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا، وكذا

بملديرية العامة للوقاية املدنية لفائدة منخرطهيا وأ زواهجم وأ بناهئم، خاصة يف 

رفية ال خرية اليت مرت هبا بالدان من اخنراط كبري بنت عنه الظضوء ما أ  

وتعبئة منوذجية لرجال السلطة وبيق أ طر الوزارة يف اجلهود اليت بذلهتا 

 السلطات العمومية من أ جل مواهجة جاحئة كوروان.

ومما ال شك فيه أ ن املناخ اال جيايب املمزي اذلي ساد أ شغال اللجنة وكذا 

لس يدات والسادة أ عضاء اللجنة احملرتمون ي عرب عنه ااحلرص الكبري اذل

صدار هذه النصوص ما حذا حلصول التوافق  مجيعهم خبصوص التعجيل ب 

 حول مشاريع القوانني الثالثة واال جامع حول مقتضياهتا.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

حدامل  37.18 مرشوع القانون رمق"خبصوص  مؤسسة اث تعلق ب 

، فقد مت "ال عامل الاجامتعية ملوظفي امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

عداده وفق مقاربة تشاركية وتشاور مع خمتلف الفرقاء الاجامتعيني، ويتعني  ا 

التأ كيد عىل أ ن الاخنراط يف املؤسسة يعترب وجوب بلنس بة مجليع موظفي 

اعات الرتابية املنخرطني حاليا كذا موظفي امجلامجلاعات الرتابية وهيئاهتا و 

مبؤسسة احلسن الثاين لرعاية الشؤون الاجامتعية لرجال السلطة التابعني 

لهيم أ عاله  لوزارة ادلاخلية، ويس تفيد من خدماهتا املنخرطون املشار ا 

أ رامل املنخرطني املرصح هبم، كام و أ زواهجم وأ بناهئم وكذا أ زواج وأ بناء 

 متقاعدي امجلاعات الرتابية وهيئاهتا وأ زواهجم.راط لفائدة يضمن حق الاخن

وهتدف املؤسسة أ ساسا لتقدمي اخلدمات الاجامتعية للمنخرطني 

جنازها لفائدة منخرطي  وخاصة مهنا ما يتعلق بتشجيع مشاريع سكنية وا 

برام االتفاقيات مع املؤسسات العمومية وش به العمومية واخلاصة،  املؤسسة وا 

تطبيب والعالج وادلواء والتأ مني وأ داء مناسك احلج نخرطني من ال لمتكني امل 

قامة الس ياحية، كام  بناء والتخيمي والاصطياف واال  ومتابعة التعلمي العايل لل 

آت  حداث منشأ توفر املؤسسة التغطية الصحية والتأ مني الصحي التمكييل وا 

برام اتفاقيات مع البنوك ومؤس  سات لتقدمي خدمات اجامتعية أ خرى، وا 

لمتكني منخرطي املؤسسة من الاس تفادة من القروض الاس هتالكية المتويل 

ومن اخلدمات البنكية برشوط تفضيلية وتنظمي أ نشطة ثقافية ورايضية 

 وترفهيية لفائدة منخرطي املؤسسة وأ زواهجم وأ بناهئم.

وقد مت احلرص أ ثناء تشكيل هيالك املؤسسة عىل مراعاة مشاركة 

امجلاعات الرتابية، ومهنا عىل اخلصوص  تواجدة بقطاعخمتلف املكوانت امل 

ممثلني عن رؤساء جمالس امجلاعات الرتابية بلك مس توايهتا، ممثلني عن 

دارية املتساوية  املنخرطني وكذكل املوظفني الرمسيني املنتخبني بللجان اال 

ىل أ عضاء يمت اقرتاهحم من طرف النقابت ال كرث متثيلية  ال عضاء، بال ضافة ا 

 مراعاة مقاربة النوع.بلقطاع مع 

ن مرشوع القانون ينص عىل أ هنا  وخبصوص املوارد املالية للمؤسسة، فا 

س تكون من واجبات الاخنراط واملساهامت املالية املرتبطة بخلدمات 

املقدمة من طرف املؤسسة ومسامهة امجلاعات الرتابية واال عاانت 

 لس ندات.ت الودائع واأ واملساعدات والهبات والوصااي وكذا عائدا

فميكن للمؤسسة بناء عىل  ،فامي خيص اجلانب املتعلق بملوارد البرشيةو 

املقتضيات الواردة يف املرشوع أ ن تشغل مس تخدمني وفق النظام ال سايس 

حلاق موظفني  ،اخلاص هبا كام ميكهنا تشغيل أ عوان وأ طر مبوجب عقود أ و ا 

شارهتا.  أ و وضعهم رهن ا 

املؤسسة، فقد نص مرشوع القانون  مة يف تس يريومن أ جل ضامن احلاك

عىل وجوب خضوعها ملراقبة "املفتش ية العامة للاملية" ول حاكم القانون رمق 

دارة الرتابية  62.99 املتعلق مبدونة احملامك املالية، وميكن للمفتش ية العامة لال 

حاص القيام مبهام لتدقيق العمليات املالية أ و احملاسبية للمؤسسة وكذا افت

لزاميا حتت  تدبريها، كام ختضع حسابت املؤسسة لتدقيق س نوي جيرى ا 

لمؤسسة والتأ كد من ل يةاخل ادلمسؤولية مكتب للخربة، لتقيمي نظام املراقبة 

مدى تطابق البياانت الس نوية لوضعيهتا وممتلاكهتا ونتاجئها، ويرفع مكتب 

ىل جملس التوجيه والتتبع داخل أ   س تة جل ال يتعدى اخلربة تقرير التدقيق ا 

 ( أ شهر بعد اختتام الس نة املالية.6)

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة احملرتمون،

عادة تنظمي مؤسسة احلسن  38.18مرشوع القانون رمق " بلنس بة ل ب 

، "الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية

ىل مراجعة وحت نه هيدف ا  لقانوين املنظم ملؤسسة احلسن ديث اال طار افا 
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الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية، 

حداهثا مبقتىض املرسوم بقانون رمق  أ كتوبر  8املؤرخ يف  2.80.520واليت مت ا 

الصادر بتنفيذه الظهري  34.80املصادق عليه مبوجب القانون رمق  ،1980

، وحيدد املرشوع التسمية اجلديدة اليت 1980 دجنرب 25ارخي الرشيف بت

س تحملها املؤسسة ويه "مؤسسة احلسن الثاين لرعاية ال عامل الاجامتعية 

لفائدة رجال السلطة واملوظفني التابعني لوزارة ادلاخلية"، عىل اعتبار أ ن 

الاخنراط يف املؤسسة أ صبح ال يقترص عىل رجال السلطة فقط، بل أ حضى 

طار فوال مجليع ف مك ئات املوظفني التابعني للوزارة مبختلف مس توايهتم يف ا 

ن الفئات اليت  مقاربة شامةل ال دماج اكفة املوارد البرشية للوزارة، وبذكل فا 

ميكهنا أ ن تس تفيد من خدمات هذه املؤسسة تمتثل يف رجال السلطة 

ا وموظفي الوزارة اخلاضعني للنظام ال سايس اخلصويص للمترصفني هب

من أ طر مماثةل وبيق املوظفني العاملني بملصاحل املركزية  واملوظفني

والالممركزة للوزارة، واذلين يتقاضون أ جورمه من املزيانية العامة، فضال عن 

تكريس حق الاس تفادة من خدمات املؤسسة لفائدة املتقاعدين املنمتني 

س تفادة رشوع كيفية اللفئات السالفة اذلكر وأ زواهجم وأ بناهئم، كام حيدد امل 

املوظفني املوجودين يف وضعية اال حلاق أ و رهن اال شارة وكذا املتعاقدين مع 

 خدمات هذه املؤسسة.من الوزارة 

من هجة أ خرى، يتضمن املرشوع مقتضيات حتدد الطبيعة القانونية 

حداث فروع هجوية ومؤسسات فرعية أ وهيئات  ماكنية ا  للمؤسسة ومقرها وا 

قيام بأ نشطة لتحقيق أ هداف املؤسسة وتطوير لغرض مهنا ال اتبعة لها يكون ا

 خدماهتا.

جنازها، فتمتثل أ ساسا يف توفري  وخبصوص املهام اليت تتوىل املؤسسة ا 

خدمات ومرافق اجامتعية وترفهيية ومراكز الاصطياف والتخيمي وتنظمي 

ا أ نشطة ذات طابع ثقايف وترفهييي لفائدة املنخرطني وأ زواهجم وأ بناهئم، وكذ

ت يف جمال التغطية الصحية والتأ مني الصحي وتشجيع املشاريع تقدمي خدما

ماكنية  السكنية أ و جنازها لفائدة املنخرطني، فضال عن ا  العمل عىل ا 

الاس تفادة برشوط تفضيلية من اخلدمات اليت تقدهما املؤسسات العمومية 

 واخلاصة عرب الرشاكة.

رشوع لهذه هتا، حيدث امل وفامي يتعلق بتنظمي وتس يري املؤسسة وحاكم

( أ هجزة تمتثل يف لك من "جملس التوجيه والتتبع" اذلي 3) الغاية ثالثة

يعترب أ عىل هجاز تنظميي للمؤسسة، يتوىل التقرير يف القضااي الاسرتاتيجية 

واختاذ القرارات بشأ ن تمنية ال عامل الاجامتعية، و"رئيس املؤسسة" اذلي 

الوة عىل "مدير املؤسسة" به العمل، ع يمت تعيينه وفق الترشيع اجلاري

 اذلي يعينه وزير ادلاخلية ملساعدة الرئيس يف الاضطالع مبهامه.

ن مرشوع القانون خيضعها  وهبدف ضامن حسن تدبري املؤسسة، فا 

املتعلق مبدونة  62.99ملراقبة "املفتش ية العامة للاملية" ول حاكم القانون رمق 

دارة الرتابية القيام مبهام لتدقيق تش ية العامة احملامك املالية، كام ميكن للمف  لال 

 العمليات املالية أ و احملاسبية للمؤسسة، وكذا الفتحاص تدبريها.

ن حسابت املؤسسة ختضع لتدقيق س نوي جيرى  وفضال عن ذكل، فا 

وجوب حتت مسؤولية مكتب للخربة لتقيمي نظام املراقبة ادلاخلية للمؤسسة، 

وية لوضعيهتا وممتلاكهتا ونتاجئها، لبياانت الس نوالتأ كد من مدى تطابق ا

ىل "جملس التوجيه  حيث يتوىل مكتب التدقيق تقدمي تقرير يف املوضوع ا 

 ( أ شهر بعد اختتام الس نة املالية.6والتتبع" داخل أ جل ال يتعدى س تة )

حداث "مؤسسة ال عامل  وبملوازاة مع مرشوع القانون املتعلق ب 

ة ومجموعاهتا وهيئاهتا" اذلي ينص عىل اعات الرتابيالاجامتعية ملوظفي امجل

اخنراط اكفة موظفي امجلاعات الرتابية فهيا، وحرصا عىل ضامن حقوق أ طر 

امجلاعات الرتابية املنخرطني حاليا يف "مؤسسة احلسن الثاين لل عامل 

ن مرشوع القانون املعروض عليمك  الاجامتعية لفائدة رجال السلطة"، فا 

آجال ورشوط يمت مبوجب قر ينص عىل أ نه س  ار لوزير ادلاخلية حتديد أ

ىل "مؤسسة ال عامل الاجامتعية  وكيفيات نقل اخنراط املوظفني املعنيني ا 

 ملوظفي امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا".

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

حداا 60.18مرشوع القانون رمق "فامي خيص  ث مؤسسة ملتعلق ب 

ال عامل الاجامتعية لفائدة العاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية واملصاحل 

نه يؤسس لعمل اجامتعي حقيقي يكفل الرعاية  اخلارجية التابعة لها"، فا 

الالزمة لهذه الفئة من موظفني سواء املزاولني مهنم واحملالني عىل التقاعد 

 ، لقواعد الانضباط العسكري، خاضعني2016 سبمترباذلين أ صبحوا منذ 

 1437ذي احلجة  28بتارخي  2.16.814طبقا ل حاكم املرسوم بقانون رمق 

 .20.17(، املصادق عليه بلقانون رمق 2016 ش تنرب 30)

طار تعزيز مسار اال صالح اذلي عرفته  ويندرج هذا املرشوع يف ا 

يث أ ن تبين خيار اكمة هبا، ح املديرية العامة للوقاية املدنية ودمع منظومة احل

املؤسسة جاء انطالقا من معاينة التجارب الناحجة يف جمال العمل الاجامتعي 

آفاق جديدة  عىل مس توى مجموعة من القطاعات، وهو ما سيسمح خبلق أ

لتطوير اخلدمات الاجامتعية، مع احلرص عىل احلفاظ عىل تكل اليت اكنت 

واليت لعبت دورا همام يف  ،"رجال املطائفتقدهما "مجعية ال عامل الاجامتعية ل

ىل  تلبية هذه اخلدمات يف الس نوات املاضية، غري أ هنا مل تعد ترىق ا 

ماكنياهتا وجمال معلها.  انتظارات وتطلعات معظم املوظفني، نظرا حملدودية ا 

طار تفعيل هذا املرشوع ستسهر املديرية العامة للوقاية املدنية  ،ويف ا 

عية لفائدة موظفي وأ عوان الوقاية املدنية دمات الاجامتعىل تمنية ودمع اخل

وال طباء العاملني هبا، سواء عىل الصعيد املركزي أ و املصاحل الالممركزة 

 التابعة لها.

ومبقتىض مرشوع هذا النص س تحرص هذه املؤسسة عىل العمل عىل 

آت الاجامتعية لفائدة املس تفيدين وأ زواهجم وأ بناهئم حداث وتطوير املنشأ ، ا 

ضطالع مبجموعة من ال نشطة ذات الطابع الاجامتعي من خالل الا

 .والصحي والثقايف والرتفهييي
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ن املرشوع املعروض عىل أ نظار جملسمك املوقر مت الاس تئناس يف  ا 

صياغته بلقوانني املعمتدة دلى خمتلف املؤسسات الاجامتعية اخلاصة 

 .بلهيئات والوزارات اليت تتبىن هذا ال سلوب

امان للفعالية والنجاعة الالزمتني، وحتقيق ال هداف وض ،صددذا الويف ه

املسطرة لهذه املؤسسة، سيتوىل تس يريها مدير واكتب عام وأ مني للامل 

طار جلنة مديرية  ،يعينون من طرف السلطة احلكومية امللكفة بدلاخلية يف ا 

ىل جلان هج وية تتوىل تنفيذ قرارات جملس التوجيه واملراقبة، بال ضافة ا 

لهيا بتتبع مراقبة تنفيذ أ نشطة املؤسسة عىل مس توى نفوذها  عهدي  للتتبع، ا 

 الرتايب.

ويف مقابل ذكل، ينص مرشوع هذا القانون عىل خضوع هذه املؤسسة 

املتعلق  62.99ملراقبة املفتش ية العامة للاملية، وكذا ل حاكم القانون رمق 

رى لزوما حتت تدقيق س نوي جيمبدونة احملامك املالية، كام س تخضع حسابهتا ل 

 مسؤولية خرباء حماس بيني من أ جل تقيمي نظام املراقبة ادلاخلية للمؤسسة.

حالل املؤسسة  كام ينص هذا املرشوع عىل مقتضيات خاصة تقوم ب 

حمل "مجعية ال عامل الاجامتعية لرجال املطائف" يف حقوقها والزتاماهتا املتعلقة 

دمات ومجيع العقود توريدات واخلعىل اخلصوص بصفقات ال شغال وال 

 واالتفاقيات املربمة من دلن امجلعية املذكورة.

حداث هذه املؤسسة  ىل أ ن الغاية من وراء ا  ويف اخلتام، جتدر اال شارة ا 

تمكن يف حتفزي الرأ سامل البرشي لهذا القطاع احليوي، فضال عن تكريس 

ل بني خمتلف روح الانامتء وتقوية العالقات املهنية ومد جسور التواص

الفئات العامةل به، واليت تضطلع مبهام جس مية، تمتثل أ ساسا يف حامية 

غاثة املنكوبني يف حاةل  ال شخاص من ال خطار واحلفاظ عىل املمتلاكت وا 

 وقوع حوادث أ و كوارث.

تلمك، الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني، أ مه مضامني مرشوع 

  املوقر.القانون املعروض عىل أ نظار جملسمك

قنا هللا مجيعا خلدمة وطننا يف ظل القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل وف 

 املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار املناقشة فهاذ  ذا ما اكن دايل امل  3يف ا  ذن غادي نشوف ا  شاريع، ا 

ىل ما اكين حىت يش واحد..  يش واحد يرغبحىت   بش يتدخل.. ا 

الآن املداخالت يتعطاو، غادي ندجموها فالتقارير اكلعادة، وننتقلو 

يتعلق مبؤسسة ال عامل  .137 8مرشوع قانون رمق"للتصويت عىل مواد 

 الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا".

، ل ن القانون عىل عنوان مرشوعي نصوتو غري يف البداية، غاد

اكن جاب لكمة "أ عوان"، فاللجنة قررت وصوتت بش  القانون مرشوع

 تزول لكمة "أ عوان".

ذن غادي نعرض  عنوان مرشوع القانون كام عدلته اللجنة للتصويت ا 

 )حبذف لكمة "أ عوان"(:

جامع.  املوافقون: ا 

 شكرا.

 ا اللجنة.غادي ندوزو للامدة ال وىل كام عدلهت

 كام عدلهتا اللجنة ملادة ال وىل:ا

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة: 2املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة: 3املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة: 4املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة: 5املادة 

 امع.املوافقون: بال ج

 كام عدلهتا اللجنة: 6املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :7املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :8املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :9املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة: 10املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة: 11املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :12املادة 

 بال جامع. املوافقون:

 :13املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :14املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :15املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة: 16املادة 

 املوافقون: بال جامع.
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 :17 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 :18املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :19املادة 

 ال جامع.املوافقون: ب

 :20ادة امل

 املوافقون: بال جامع.

 :21املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام أ ضافهتا اللجنة: 22املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :برمتهالقانون غادي نعرض الآن مرشوع 

 بال جامع. :املوافقون

 .شكرا

ذن يتعلق  37.18مرشوع قانون رمق "وافق جملس املستشارين عىل  ا 

 ."ية ملوظفي امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتاامل الاجامتع مبؤسسة ال ع

ىل  عادة تنظمي مؤسسة  38.18مرشوع قانون رمق "الآن غادي ننتقلو ا  ب 

احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة 

 ."ادلاخلية

 املادة ال وىل:

 املوافقون: بال جامع.

 :2املادة 

 .جامعون: بال  املوافق

 :3املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :4املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :5املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :6املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :7املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :8املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :9املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :10املادة 

 جامع.املوافقون: بال  

 :11ة املاد

 املوافقون: بال جامع.

 :12املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :13املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :14املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :15املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :16 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 :17 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 :18املادة 

 ن: بال جامع.املوافقو

 :19املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :20املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :21املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :22املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :23املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :24املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :25املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :26املادة 

 ن: بال جامع.املوافقو

 :27املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :28املادة 
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 املوافقون: بال جامع.

 :29املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :30املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :31املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 ، غادي نعرضها للتصويتكام أ ضافهتا اللجنة :32 املادة

 بال جامع. :املوافقون

 :للتصويت عرض مرشوع القانون برمتهالآن غادي ن

 املوافقون: بال جامع.

ذن  عادة  38.18وافق جملس املستشارين عىل "مرشوع قانون رمق ا  ب 

تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة 

 .التابعني لوزارة ادلاخلية"

ىل  سسة يتعلق مبؤ  60.18مرشوع قانون رمق "الآن غادي ننتقلو ا 

 ."ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية

 :املادة ال وىل

 بال جامع. :املوافقون

 :2 املادة

 بال جامع. :املوافقون

 :3 املادة

 بال جامع. :املوافقون

 عدلهتا اللجنةكام  :4 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 :5املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :6املادة 

 ملوافقون: بال جامع.ا

 :7املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :8املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :9املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :10املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :11املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :12املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :13املادة 

 ع.ال جامقون: باملواف

 عدلهتا اللجنةكام  :14 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 :15املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :16 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 :17 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 عدلهتا اللجنةكام  :18املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :19املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :20املادة 

 جامع.افقون: بال  و امل

 :21املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :22املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :23املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :24املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :25املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :26املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :27املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 غادي نعرضها للتصويت. ،لجنةأ ضافهتا ال  : كام28املادة 

 بال جامع. :املوافقون

 برمته للتصويت.القانون غادي نعرض الآن مرشوع 

 املوافقون: بال جامع.
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ذن  يتعلق  60.18وافق جملس املستشارين عىل "مرشوع قانون رمق ا 

 مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية".

 .ير عىل مسامهتمك يف هذه اجللسةلس يد الوزا اشكر 

ىل   ."يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17رمق القانون  مرشوع"وننتقل مبارشة ا 

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 :، وزير الطاقة واملعادن والبيئةالربح عزيزالس يد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبهامحلد هلل والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وع  أ مجعني. ىل أ

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

أ ترشف أ ن أ تقدم أ ماممك بعرض موجز حول هذا القانون املهم، 

ىل ال خوات واال خوة أ عضاء جملس املستشارين و بملناس بة أ تقدم بلشكر ا 

من الطرفني طبعا، ل نه اكنت  ،وخاصة أ عضاء اللجنة عىل التفاعل اال جيايب

جيايب.حات جيدة وهمهناك مقرت   مة اكن فهيا تفاعل ا 

طبعا تعترب منظومة دراسة التأ ثري عىل البيئة من أ مه مكتس بات تدبري 

واليت  ،الشأ ن البييئ اليت حققهتا بالدان يف جمال البيئة والتمنية املس تدامة

مكنت من تفعيل مبدأ  الوقاية ك حد مبادئ القانون البييئ ادلويل، وذكل 

خضاع بعض امل  آاثرها احملمتةل عىل البيئة قبل الرشوع شاريع التمنو ب  ية لتقيمي أ

جنازها  .يف ا 

طبعا كيعرفو الس يدات والسادة املستشارين بأ ن اكن عندان واحد 

يقترص فقط عىل التقيمي البييئ، هذا القانون اكن  اليل كيتلكم 12.03القانون 

ا ميل كيجي عىل املشاريع وال يتحدث عن اخملططات والاسرتاتيجيات، طبع

احد القطاع وزاري وكيجيب واحد اخملطط حول الصناعة أ و املعادن و 

شارة بلقانون ميكن يديروها ولكن  والطاقة أ و الفالحة، ليس هناك أ ي ا 

لزاما بلقانون يكون واحد  واحد احملور فيه هاذ  ،(chapitre)ليس ا 

ذ البيئية فها الربانمج اليل كيتلكم عىل كيفية مقاربة القضيةهاذ اخملطط أ و 

كيتلكم ما اكنش  12.03القانون اليل اكن عندان هاذ ما اكنش حبمك  ،اخملطط

ذن    .هذا ال مر ال ولعىل هاذ اليش، ا 

مجيع الاسرتاتيجيات املس تقبلية كيفام اكنت  ،فهاذ القانون اليل عرضنا

مايش  ،هاذ الاسرتاتيجية البد تقول لينا كيفاش غادي تعامل مع البيئة

دخلش فالتفاصيل التقنية تك ا ا فاال سرتاتيجيات مل ن دامئ ،صيلفالتفا

البد يكون  ،نديرو اسرتاتيجية فاملعادن يه اسرتاتيجية، ولكن بغينا ،واملالية

الفرشة املائية، كيف  ، معكيف غيدير مع املاء (le chapitre)عندان واحد 

 تتكون غيدير مع الواحات اليل قريب لهيا، كيف غيدير مع الغابت اليل

 ة، كيعطينا التوهجات العامة، يعين دامئا فاخملططات.قريب

لزاما عىل من يقدم أ ي خمطط وأ ي برانمج ذن فهاذ القانون أ صبح ا   ،فا 

ىل هذا املوضوع.  أ ي اسرتاتيجية أ ن يشري ا 

يف  ،مر الثاين وهو أ نه فالقانون السابق اكن عندان املشاريع كتساوىال  

ل مليار دايل ادلرمه وال اكن مرشوع دايمبعىن سواء  ،12.03القانون 

مرشوع دايل مليون دايل ادلرمه اكن حبال حبال خصو يدير دراسة التأ ثري 

رشوع اليل ميكن ك عىل البيئة، اكن مرشوع اليل بني كيأ ثر بشلك كبري أ و 

ما يأ ثرشاي اكن حىت هو خصو يدير ادلراسة التأ ثري عىل البيئة ومييش 

وجتمتع اللجنة عىل املس توى اجلهوي واحد اللجنة ملكتب دراسات ويقدهما ل

احنا  ،وعدال ،وميكن ترتفع للمس توى الوطين، هبذا القانون تيسريا لالستامثر

غنفرقو بني املشاريع، املشاريع الكبرية خصها تدير ادلراسات عىل البيئة، 

تدير واحد  بغييت، بغييت تدير واحد احملطة دايل الكهربء ،رضوري

(barrage) س يارة اليل يه كبرية، بغييتال تدير واحد الطريق  بغييت ،كبري 

تدير واحد السكة حديدية، البد تدير دراسة بقواعدها كيديرها مكتب 

نكتفي  ،دراسات، لكن املشاريع اليل يه تأ ثريها مايش كثري أ و أ هنا صغرية

 بلبطاقة دايل البيئة كيعطيوها ماكتب ادلراسات.

تب ادلراسات البيئية، أ ن تكون لينا معىن ماكهذا القانون حدد  ،طبعا

مكتب  ،(cartable)مايش مكتب دراسات اكين غري ف  ،معمتدة

العنوان والسالم، البد أ ن يكون طرقة الاعامتد دايل اخذا ادلراسات فقط 

 هاذ ماكتب ادلراسات دايل البيئة اليل يه كتعطي البطاقة البيئية.

 ،الآن دزان لالسرتاجييات باد.. م عىلكيتلك 12.03ملا تدار القانون  ،مث

تلكمنا عىل الفرق بني الكبار والصغار، وقع واحد القضية هو أ نه القانون 

مشاريع جديدة خصها تدير ادلراسات ، كيتلكم عىل مشاريع جديدة 12.03

فالبالد دايلنا اكين عرشات الآالف دايل املشاريع قامئة  يف حنيعىل البيئة، 

واش غنفرضو علهيا  يفاش غادي نتعاملو معها؟فك  ،يئة اكينوتأ ثريها عىل الب 

 تدير دراسات التأ ثري عىل البيئة من جديد؟ 

قرران نديرو ما يسمى بالفتحاص البييئ، فقط تيديرو لينا الافتحاص 

البييئ لك مدة، مثال جينا ولقينا حمطة دايل الكهربء كتس تعمل الفحم وال 

مايش  12.03للقانون مفكيخضعش  ،حشال تدار هاذيمعدن 

(rétroactif)،  مايش بأ ثر رجعي، فدران فهاذ القانون أ نه جييب لينا دراسة

لزايم الافتحاص البييئ لزايم، والقانون كيحدد أ نه ا   ،دايل الافتحاص البييئ ا 

وملا كيدير الافتحاص مايش  ،واش كيأ ثر عىل البيئة وال مكيأ ثرش عىل البيئة

جراءات اليل كيديرها بش  لزتام ش نو يهو، كنقولو كيدير فيه اقكنغل اال 

 يقلل من التأ ثري عىل البيئة.

ذن املشاريع  بتقريبا هاذي أ مه ال مور اليل جا بهيا هاذ القانون، فا 

واخملططات، التفريق بني املشاريع الكربى واملشاريع الصغرى، ماكتب 

ص بييئ، دراسات معمتدة، املشاريع اليل يه قامئة البد أ ن يكون فهيا افتحا

طبعا  ،ا كنكونو كلنا هاذ اال طار القانوين املرتبط بلتقيمي البييئوهكذ

زدان فهيا ل نه ما ميكنش واحد اليل كيخرب فهميت؟ والعقوبت زدان فهيا، 

طيب مس تعد يعطهيا ليك  ،درمه 5000الفرشة املائية فال خر كتقول ليه 

البيئة  تتأ ثر عىل لك شهر ويبقى مس متر كيخدم، فقلنا البد ال مور اليل

ىل م فالعقوبت  ،خالش ال هجزة تقوم بل دوار دايلهاا بشلك كبري جدا وا 
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رفعنا مهنا من الناحية املالية، بل أ كرث من ذكل ماكتب ادلراسات اليل املرة 

ميحى من الالحئة دايل ماكتب ، الثالثة ال وىل دار الغلط والثاين دار الغلط

ا، كتكون ماكتب دراسات نيو منه مجيعادلراسات، ل ن هاذ اليش كنعا

وكتجيب لينا دراسات، فاحنا دران حىت  (copier/coller)كتدير 

وهذا التعديالت اليل جات عندمك من اللجنة طبعا ما اكنتش  ،فالقانون

طبعا أ ضفنا ، ولكن أ ضفناها فاللجنة ،فالنسخة اليل جات من جملس النواب

كتب ادلراسات اليل عىن م مفمة، تعديالت حمرتمة ويه كثرية واليل يه هم

ما كيديرش ادلراسات بقواعدها وكيكذب علينا املرة ال وىل والثانية فكنعطيو 

ماكتب  دايل العقوبة املرة ال وىل والثانية ويف املرة الثالثة يلغى من الحئة

 ادلراسات.

 شكرا عىل متابعتمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ذاالآن بب املناق  هل  ،تناول اللكمةل اكن يش واحد كريغب  شة مفتوح ا 

 .ذكل

 أ ان كندير املسطرة الس يد الرئيس.

ذن غادي ندوزو مبارشة للتصويت  مواد مرشوع القانون. عىل ا 

 :املادة ال وىل

 املوافقون بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :2 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :3املادة 

 امع.ن: بال جافقواملو 

 :4املادة 

 املوافقون: بال جامع.

  :5املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 : 6املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :7املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :8املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :9املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 : 10املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :11املادة 

 ملوافقون: بال جامع.ا

 : 12املـادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :13املـادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :14املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :15املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 : كام عدلهتا اللجنة16املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 :17املادة 

 املوافقون: بال جامع.

  :18املادة 

 بال جامع.املوافقون: 

  :19املـادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :20 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 :21املـادة 

 املوافقون: بال جامع.

 : 22املـادة 

 املوافقون: بال جامع.

  :23املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :24املادة 

 املوافقون: بال جامع.

  :25ة املاد

 املوافقون: بال جامع.

 :26 املادة

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :27املادة 

 املوافقون: بال جامع.

  :28املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 كام عدلهتا اللجنة :29املادة 

 املوافقون: بال جامع.
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 كام وافقت علهيا اللجنة :30املادة 

 بد خصو يتسجل.هاذ اليش ال ،هللا يريض عليمك ،غري هنا

لقد توصلت رئاسة اجمللس من الس يد الوزير بطلب تصحيح خطأ  

ال ،مادي  خص تزاد. "الفقرة ال وىل"هو سقوط سهوا عبارة  ،ليس ا 

  :للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة() 30غادي نعرض املادة 

 املوافقون: بال جامع.

 شكرا.

 ن: عنوان الباب الثامن من مرشوع القانو

، ففي اللجنة أ ضافت للعنوان "أ حاكم خمتلفة"اكن حيمل املرشوع 

 :، غادي نعرضها للتصويت"أ حاكم انتقالية وخمتلفة"

 بال جامع. املوافقون:

 ضافهتا اللجنة، كنعرضها كذكل للتصويت:أ  كام  :31 املادة

 املوافقون: بال جامع.

عادة ترتيهبا )املادة  :32 املادة  يل(، كنعرضهايف النص ال ص 31بعد ا 

 للتصويت:

 املوافقون: بال جامع.

عادة ترتيهبا )املادة  :33 املادة  يف النص ال صيل( 32بعد ا 

 املوافقون: بال جامع.

 أ عرض مرشوع القانون برمته للتصويت:

 املوافقون: بال جامع.

ذن،  يتعلق  49.17وع قانون رمق مرش وافق جملس املستشارين عىل "ا 

 بلتقيمي البييئ".

 ر عىل مسامهتمك.يد الوزيالس   شكرا

خواين املستشارين.  وشكرا أ خوايت ا 

 رفعت اجللسة.

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

 املسلمة لرئاسة اجللسة. املكتوبة : املداخالتامللحق

I) :مداخالت فريق ال صاةل واملعارصة 

الصادر  2.20.292انون رمق بتغيري املرسوم بق 42.20. مرشوع قانون رمق 1

( املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل 2020مارس  23) 1441رجب  28يف 

جراءات اال عالن عهنا.  الطوارئ الصحية وا 

 الس يد الرئيس احملرتم،

طار  يرشفين أ ن أ تناول اللكمة بمس فريق ال صاةل واملعارصة يف ا 

 رسوم بقانونبتغيري امل 42.20ادلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية  2.20.292رمق 

عالن عهنا جراءات اال   .وا 

يتضح من خالل دراستنا لهذا املرشوع قانون أ ن وضع هذه املادة 

عالن حاةل الطوارئ الصحية مراعاة لظروف  السادسة جاء يف س ياق بداية ا 

للك ما من  علنة، ودرءاال شخاص خالل فرتة حاةل الطوارئ الصحية امل 

شأ نه أ ن حيول دون وفاهئم باللزتامات امللقاة عىل عاتقهم وحامية ملصاحلهم، 

بسبب عدم متكهنم من التنقل ملامرسة حقوقهم وكذا تنفيذ الزتاماهتم اجتاه 

دارات، لسبب اال جراءات املتخذة من دلن السلطات العمومية  ادلوةل أ و اال 

جراءات احلجر ، وبل خ19د للحد من انتشار جاحئة كوفي ص منع التنقل وا 

 .الصحي

يف هذا اال طار يأ يت تعويض هذه ال حاكم الواردة يف املادة السادسة 

بأ حاكم أ خرى ختول للحكومة خالل فرتة حاةل الطوارئ الصحية املعلن عهنا، 

وقف رساين مفعول الآجال املنصوص علهيا يف النصوص الترشيعية 

ذا  والتنظميية اجلاري هبا تبني لها أ ن اس مترار رساين مفعول هذه العمل، ا 

الآجال حيول دون ممارسة ال شخاص املعنيني به حبقوقهم أ و الوفاء بلزتاماهتم 

جراءات املتخذة من قبل السلطات اخملتصة  خالل هذا ال جل بسبب اال 

 للحد من تفيش الوبء.

 الس يد الرئيس احملرتم،

ىل نسخ  السادسة من  أ حاكم املادةهيدف هذا النص الترشيعي ا 

املذكور واملتعلقة بوقف مجيع الآجال  2.20.292املرسوم بقانون رمق 

عالن حاةل  الترشيعية والتنظميية املنصوص علهيا يف القوانني السارية أ ثناء ا 

الطوارئ الصحية )بس تثناء الآجال املتعلقة بلطعن بالس تئناف اخلاصة 

وضع حتت احلراسة النظرية ال، ومبدد البل شخاص املتابعني يف حاةل اعتق

وبالعتقال الاحتياطي(، عىل أ ن يس تأ نف احتساب هاته الآجال ابتداء 

 .من اليوم املوايل ليوم رفع حاةل الطوارئ

بقاء عىل املادة السادسة السالفة اذلكر يف صيغهتا احلالية  ن من شأ ن اال  ا 

احلجر الصحي كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من اال شاكالت بعد ختفيف 

مبجموع تراب اململكة وفق الضوابط املنصوص علهيا يف املرسوم رمق 

، وهو ما سينعكس سلبا عىل 2020يونيو  9الصادر بتارخي  2.20.406

العودة الطبيعية للعمل مبختلف ال نشطة العمومية والاقتصادية، وأ ن ميس 

 .حبقوق والزتامات ادلوةل واملواطنني عىل حد سواء

 42.20بال جياب عىل مرشوع قانون رمق وت تبارات نصلهذه الاع 

املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل  2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق 

عالن عهنا جراءات اال   .الطوارئ الصحية وا 

 . مشاريع القوانني التالية:2

عادة تنظمي مؤسسة احلسن  38.18مرشوع قانون مرشوع قانون رمق  - ب 

 دة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية؛جامتعية لفائالثاين لل عامل الا

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي  37.18مرشوع قانون رمق  -

 وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا؛
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يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني  60.18مرشوع قانون رمق  -

 نية.بملديرية العامة للوقاية املد

 لرئيس احملرتم،الس يد ا

طار ادلراسة  يرشفين أ ن أ تدخل بمس فريق ال صاةل واملعارصة يف ا 

عادة تنظمي مؤسسة  38.18والتصويت عىل لك من مرشوع قانون رمق  ب 

احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة 

الاجامتعية سسة ال عامل يتعلق مبؤ  37.18ادلاخلية، ومرشوع قانون رمق 

ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا ومرشوع قانون رمق 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية  60.18

 املدنية.

ويه ذات املناس بة ل عرب لمك عن موقفنا يف حزب ال صاةل واملعارصة 

أ نظاران اليوم، ول نوه بل جواء اليت  املعروضة عىلبشأ ن مشاريع القوانني 

خراج هذه املشاريع  طبعت أ شغال اللجنة واليت مكنتنا من امليض قدما حنو ا 

ىل حزي الوجود.  ا 

 الس يد الرئيس احملرتم،

حس نا فعلت الوزارة بعرض مشاريع القوانني السالفة اذلكر عىل أ نظاران 

ذ لطاملا اندينا يف فريق ال ص ة برضورة العناية بأ وضاع اةل واملعارص اليوم، ا 

عدد من القطاعات من بيهنا القطاع اذلي نتدارسه اليوم بلك فئاته واذلي 

ىل اجملهودات القمية اليت  يس تحق يف نظران املزيد من الاهامتم بلنظر ا 

 يبذلوهنا يف خدمة الوطن واملواطنني.

عادة تنظمي مؤ  38.18مرشوع قانون رمق " فامي يتعلق ب سسة احلسن ب 

"، ثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخليةال 

طار القانوين املنظم  ىل مراجعة وحتديث اال  نؤكد أ ن هذا املرشوع هيدف ا 

ملؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني 

قراره بداية الامث  من أ جل الرفع من نينات، وذكللوزارة ادلاخلية، اذلي مت ا 

مس توى فعالية وجناعة املؤسسة يف الارتقاء بخلدمات الاجامتعية اليت 

طار  تقدهما لفائدة منخرطهيا. كام يتوىخ مرشوع هذا القانون مالءمة اال 

القانوين السالف اذلكر مع املس تجدات القانونية اليت عرفهتا بالدان ومسايرة 

امتعية، فضال عن مواكبة احلياة ال عامل الاجالتطور اذلي يشهده مرفق 

دارة الرتابية  .املهنية والعائلية ل طر اال 

حيث مبقتىض هذا املرشوع، أ صبحت املؤسسة مفتوحة يف وجه اكفة 

املوظفني العاملني بوزارة ادلاخلية مبختلف فئاهتم وأ صنافهم ودرجاهتم، 

ة جديدة لها عوض الاقتصار عىل رجال السلطة، وذلكل مت حتديد تسمي

ويه "مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة 

 ."واملوظفني التابعني لوزارة ادلاخلية

كام ينص مرشوع القانون عىل مجةل من املقتضيات تمتثل يف اعامتد مبدأ  

لزايم ملوظفي وزارة ادلاخلية املزاولني هماهمم، مع فتح بب  الاخنراط اال 

شارهتا أ و امللحقني دلهيا أ و ام املوظفني الاخنراط أ م املوضوعني رهن ا 

املتعاقدين معها، وكذا اس مترار املنخرطني احملالني عىل التقاعد وأ زواهجم 

وأ بناهئم يف الاس تفادة من خدمات املؤسسة؛ وتوس يع جمال اخلدمات اليت 

ل تقدهما املؤسسة ملواكبة املنخرطني يف حياهتم املهنية والعائلية، لتشم

صحية، والتأ مني الصحي، وتشجيع السكن، والرتفيه والاصطياف التغطية ال 

 .وكذا التواصل والرشاكة

حداث فروع للمؤسسة عىل  ومن مقتضيات مرشوع القانون كذكل ا 

دارة املؤسسة من املنخرطني، وحيدد  صعيد هجات اململكة هبدف تقريب ا 

حداث هذه الفروع وت  ها، نظميها وتس يري النظام ادلاخيل للمؤسسة كيفيات ا 

حداث جلنة هجوية للتتبع عىل صعيد لك هجة حيدد تأ ليفها وكيفيات  وكذا ا 

ماكنية تعزيز قدرات املؤسسة مبوارد  سريها وهماهما يف النظام ادلاخيل؛ وا 

ماكنية  برشية عن طريق اال حلاق أ و الوضع رهن اال شارة، فضال عن ختويلها ا 

برام اتفاقيات مع اخل مبهام حمددة وكذا  رباء للقيامتوظيف مس تخدمني وا 

ىل ذكل ىل التعاقد مع أ طر خمتصة أ و أ عوان لكام دعت احلاجة ا   .اللجوء ا 

كام س تخضع املؤسسة مبقتىض مرشوع هذا القانون ملراقبة املفتش ية 

املتعلق مبدونة احملامك املالية، كام  62.99العامة للاملية ول حاكم القانون رمق 

ية القيام مبهام لتدقيق العمليات املالية أ و دارة الرتاب ميكن للمفتش ية العامة لال  

خضاع املؤسسة الفتحاص  احملاسبية للمؤسسة وكذا الفتحاص تدبريها؛ مع ا 

س نوي حلسابهتا من طرف مكتب للخربة وتقدمي تقرير يف شأ ن ذكل 

 .جمللس التوجيه والتتبع

حداث مؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظ في وأ خذا بعني الاعتبار ا 

اعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا، واليت ينخرط فهيا لزوما موظفو وأ عوان امجل

وأ عوان امجلاعات الرتابية، نص مرشوع القانون عىل أ نه سيمت مبوجب قرار 

لوزير ادلاخلية حتديد أ جل ورشوط وكيفيات نقل اخنراط موظفي امجلاعات 

سن الثاين يف مؤسسة احل  الرتابية املنخرطني، يف اترخي صدور هذا القانون،

ىل  لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية، ا 

مؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا 

 .وهيئاته

 الس يد الرئيس احملرتم،

هل ذنود يف هذا الصدد أ ن نش يد وننوه بلعمل اجلبار وادلؤوب اذلي ب

تلف درجاهتم مبناس بة حاةل الطوارئ واحلجر الصحي اذلي طة مبخ ل السلرجا

طار التدابري الاس تثنائية ملواهجة فريوس كوفيد   19اعمتدته بالدان يف ا 

وكيف جتند لك املنتس بني لهذا القطاع بوطنية وروح عالية الحتواء هذه 

 اجلاحئة.

ع ن تبين الوزارة للمقاربة التشاركية أ ثناء جل مراحل ا  داد مشاريع ا 

يتعلق  37.18لقوانني قيد ادلراسة وعىل اخلصوص مرشوع قانون رمق ا

مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا 

سامه بشلك كبري يف سن منتوج ترشيعي سيشلك ال حماةل خطوة  ،وهيئاهتا

هذا املنتس بني ل  عىل درجة كبرية من ال مهية لالس تجابة خملتلف انتظارات
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سواء رجال السلطة أ و موظفو وأ عوان امجلاعات الرتابية وهيئاهتا  ،القطاع

سواء ما  ،ومتقاعدو امجلاعات الرتابية وهيئاهتا أ و موظفو الوقاية املدنية

يتعلق مبشاريع السكن أ و عروض الاصطياف ومنح ادلراسة للمتفوقني من 

شلك مدخال عية اليت ست أ بناء املوظفني وغريها من اخلدمات الاجامت

 لتحسني ظروف عيش لك املنتس بني لهذا القطاع.

ىل مؤسسة لل عامل  لطاملا كنا واعون حباحة قطاع امجلاعات الرتابية ا 

الاجامتعية من هذا القبيل تعىن بلشأ ن الاجامتعي للموظف امجلاعي، واليت 

اعي ستسامه ال حماةل  يف حتسني وجتويد الوضع الاجامتعي للموظف امجل

من خالل منح  ،لف املس توايت سواء ما يتعلق بربامج السكنعىل خمت

التسهيالت الرضورية برشوط تفضيلية، أ و ما يرتبط بلتطبيب 

والاستشفاء والتغطية الصحية والتأ مني عن املرض أ و عىل مس توى 

برام اتفاقيات بني املؤسسة والبنوك  القروض من أ جل السكن من خالل  ا 

مع ال بناء عىل مس توى تشجيع متدرسهم، كام المتويل، ود وكذا مع مؤسسات

س تعىن بتوفري التنقل للمؤمن وأ بنائه وزوجته، انهيك عن الاس تفادة من 

دمع خاص بحلج، ودمع متدرس ال بناء بخلارج، وكذا مجموعة من القضااي 

املتعلقة بلرتفيه والرايضة، ولك ما هل عالقة بلشأ ن الاجامتعي عىل غرار 

 عامل الاجامتعية  بقطاعات مماثةل. مؤسسات ال  بيق

مجيع موظفي امجلاعات الرتابية  كام سينخرط يف هذه املؤسسة وجوب

وأ زواهجم وكذا موظفو امجلاعات الرتابية املنخرطون حاليا مبؤسسة احلسن 

الثاين لرعاية الشؤون الاجامتعية لرجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية. كام 

ؤسسة أ زواج وأ بناء وأ رامل املنخرطني املرصح من خدمات املسيس تفيد 

 هبم.

ونأ مل يف هذا الصدد أ ن يمت مراعاة مشاركة خمتلف املكوانت املتواجدة 

بقطاع امجلاعات ومهنا عىل اخلصوص ممثلني عن رؤساء امجلاعات الرتابية 

رية وممثلني عن املنخرطني وعن املوظفني الرمسيني املنتخبني بللجان اال دا

ىل ممثلني عن النقابت ال كرث متثيلية بلقطاع.املتساوي  ة ال عضاء بال ضافة ا 

ننا وبقدر تنوهينا هبذه املبادرات الترشيعية اليت تأ يت بقدر ما ندعو  ا 

يالء املزيد من العناية للمنتس بني  ىل ا  احلكومة ومن خاللها وزارة ادلاخلية ا 

 ،املناس بة لنذكرمكونس تغل هذه  وخنص بذلكر فئات املترصفني ،لهذا القطاع

الس يد الوزير احملرتم، بحليف اذلي يطال فئات املترصفني مقارنة بنظراهئم 

يف قطاعات مماثةل ولك أ شاكل النضاالت اليت خاضهتا هذه الفئة ونأ مل أ ن 

 تنكب الوزارة عىل العناية بأ وضاعهم املادية والاجامتعية.

ق مبؤسسة يتعل 60.18 مرشوع قانون رمق"أ يضا نأ مل أ ن يسامه 

يف جتويد  "ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية

اخلدمات الاجامتعية لفائدة لك العاملني بلقطاع واذلي يس تحق منا لك 

العناية والتقدير بلنظر للمجهودات واخلدمات اليت يضطلع هبا لك 

 املنتس بني لهذا القطاع. 

 حملرتم،الس يد الوزير ا

الاعتبارات السالفة اذلكر جندد تنوهينا هبذه املبادرات الترشيعية للك 

الهادفة ونؤكد تصويتنا يف فريق ال صاةل واملعارصة بال جياب عىل لك من 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل  38.18مرشوع قانون رمق " ب 

قانون  مرشوع"و "ليةالاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخ 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات  37.18رمق 

يتعلق مبؤسسة  60.18مرشوع قانون رمق "، و"الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

 ."ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية

 البييئ. يتعلق بلتقيمي 49.17مرشوع القانون رمق . 3

 يد الرئيس احملرتم،الس  

 ،السادة الوزراء احملرتمون

 السادة املستشارون احملرتمون،

مرشوع "يرشفين أ ن أ تدخل بمس فريق ال صاةل واملعارصة ملناقشة 

، وامسحوا يل بداية أ ن أ جدد "يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17القانون رمق 

القضااي الراهنة يف ي بثقهل عىل التأ كيد عىل أ مهية البعد البييئ اذلي أ صبح يلق

املوضوع البييئ يف صدارة  عامل اليوم امليلء بل حداث واملتغريات، مما جعل

انشغاالت اجملمتع ادلويل، بلنظر للمخاطر املرتتبة عن اس مترار تدهور الوضع 

 البييئ وارتفاع تلكفته.

 ،ايهتاوطبيعي جدا، أ ن جتعل اململكة املغربية التحدي البييئ مضن أ ولو

ىل حوايل استنا ىل تقرير رمسي فالتلكفة الس نوية لتدهور البيئة تصل ا  دا ا 

من  %1.5مليار درمه، أ ما تلكفة اس تصالح البيئة فمتثل أ زيد من  13

الناجت ادلاخيل اخلام، هذا خارج ال رقام املرتبطة بخلدمات الطبية لعالج 

ملبكرة اليت  والوفيات اال مراض الناجتة عن التلوث املايئ والهوايئ والغذايئ

 تنتج عهنا.

البد من التأ كيد أ ن بالدان قطعت أ شواطا هممة  ،ففي ظل هذا الوضع

عىل مس توى التدابري الترشيعية اخلاصة بحملافظة عىل البيئة والتمنية 

ىل سعي بالدان حنو  املس تدامة، وقد برزت اال شارة الرصحية والواحضة ا 

ن خالل ما جاء يف فصول ية مس تدامة ماحملافظة عىل البيئة وحتقيق تمن 

عىل أ نه "تعمل ادلوةل  31، حيث أ كد يف الفصل 2011عديدة من دس تور 

واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية عىل تعبئة لك الوسائل املتاحة 

لتيسري أ س باب اس تفادة املواطنني واملواطنات عىل قدم املساواة من احلق 

 . "يئة سلميةوالعيش يف ب  ...  احلصول عىل املاء" يف:

عىل أ نه "تضمن ادلوةل حرية املبادرة  35وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 

واملقاوةل والتنافس احلر كام تعمل عىل حتقيق تمنية برشية مس تدامة من 

شأ هنا تعزيز العداةل الاجامتعية واحلفاظ عىل الرثوات الطبيعية الوطنية 

 وعىل حقوق ال جيال القادمة" 

ىل ما فئت جالةل املكل محمد السادس يف العديد من  ،جانب ذكل ا 

اخلطب، يؤكد عىل أ مهية احملافظة عىل البيئة، ففي خطابه مبناس بة عيد 
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عرب صاحب اجلالةل عن مدى انشغال جاللته مبوضوع  2009العرش لس نة 

ن املغرب، وهو يواجه، كسائر البدلان النامية البيئة موكدا عىل ما ييل: " وا 

نه يس تحرض رضورة احلفاظ عىل ايت تمنوية ححتد امسة وذات أ س بقية، فا 

املتطلبات البيئية... وملواهجة هذه التحدايت جيب انهتاج س ياسة املشاورة 

 "، انهتيى الكم جالةل املكل.مع رضورة اخنراط الشعب املغريب قاطبة..

ن خطاب جاللته يعترب جحر ال ساس اذلي أ سس لوضع امليثاق  ا 

ىل خلق دينامية  يئة والتمنيةالوطين للب  املس تدامة، واذلي هيدف بل ساس ا 

عادة التأ كيد عىل أ ن احملافظة عىل البيئة ينبغي أ ن تشلك الانشغال  جديدة وا 

ادلامئ لعموم املغاربة يف مسلسل التمنية املس تدامة للمملكة، وحتديد 

حسب  املسؤوليات الفردية وامجلاعية لعموم املغاربة من أ جل تعبئهتم لك

 اذلي يزاوهل.النشاط 

 الس يد الرئيس احملرتم،

فامي يتعلق مبرشوع القانون اذلي حنن بصدد مناقش ته والتصويت عليه 

ىل مراجعة القانون رمق  نه هيدف ا  املتعلق بدراسات التأ ثري  12.03اليوم فا 

طار رمق  مبثابة ميثاق وطين للبيئة  99.12عىل البيئة وذكل تطبيقا للقانون اال 

 ة.ية املس تداموالتمن 

خضاع  ،ومن أ مه املس تجدات اليت جاء هبا هذا املرشوع قانون ا 

الس ياسات العمومية والربامج واخملططات وتصاممي التمنية القطاعية أ و 

اجلهوية للتقيمي الاسرتاتيجي البييئ وحتيني وتمتمي الحئة املشاريع اخلاضعة 

ري عىل دراسة التأ ث دلراسات التأ ثري عىل البيئة بنص تنظميي وكذا تبس يط

البيئة بلنس بة للمشاريع الصغرى اليت لها تأ ثريات ضعيفة عىل البيئة وذكل 

خضاعها دلراسة  دالء مبسط للتأ ثري عىل البيئة عوض ا  لزام أ حصاهبا بتقدمي ا  ب 

 .التأ ثري عىل البيئة

أ ما بلنس بة للوحدات الصناعية وال نشطة املوجودة قبل صدور هذا 

فتحاص البييئ تكن موضوع أ   القانون واليت مل ي تقيمي بييئ، فس تخضع لال 

وذكل بغرض مواكبهتا الحرتام القوانني البيئية اجلاري هبا العمل، كام سيمت 

تعزيز مراقبة املشاريع اخلاضعة للتقيمي البييئ والرفع من العقوبت املطبقة عىل 

 .خمالفات هذا القانون

القانوين  ون مع اال طاركام ستمت مالءمة مقتضيات مرشوع هذا القان

اجلديد املتعلق بملراكز اجلهوية لالستامثر لتحديد الاختصاصات اليت ستبقى 

عىل املس توى املركزي وتكل اليت سيمت نقلها للجان اجلهوية املوحدة 

 لالستامثر عىل املس توى اجلهوي، وذكل تزنيال لورش اجلهوية املتقدمة.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ،تضيات اليت جاء هبا هذا املرشوعومتحيص املق  من خالل دراسة

تكونت دلينا القناعة يف فريق ال صاةل واملعارصة بأ مهية هذا املرشوع 

 12.03وبال ضافة النوعية اليت س يأ يت هبا من أ جل مراجعة القانون رمق 

ال  كراهات اليت عرفها تزنيهل، ا  املتعلق بدراسات التأ ثري عىل البيئة وجتاوز اال 

عىل رضورة جتاوز الثغرات اليت ال زالت تعرتي التدبري  كد مقابل ذكلأ ننا نؤ

خاصة يف جمال التحسيس بأ مهية احملافظة  ،احلكويم لهذا القطاع احليوي

عىل البيئة وضامن اخنراط امجليع يف جمهودات حامية النظم البيئية، فعىل 

ال أ ن النتاجئ امل ،الرمغ من اجلهود اليت بذلت يف هذا اال طار بقى رتتبة عهنا ت ا 

دون الانتظارات يف ظل املراهنة عىل اخنراط اكفة أ طياف الشعب املغريب 

للمسامهة الفاعةل يف احملافظة عىل البيئة بعتبار اال نسان املصدر ال ول 

 للتلوث.

كام أ ن الرتكزي عىل تضافر هجود امجليع والتحيل بروح تضامنية، والعمل 

، هو ما س يجعل من معلية م هبا امجليعيدا واحدة من أ جل بيئة سلمية ينع

تزنيل مفاهمي من جحم الاقتصاد ال خرض والتمنية املس تدامة سلسة وحمتية، 

جبار أ حصاب املقاوالت اخلاصة بلتحيل بروح  احلكومة مطالبة أ يضا ب 

املسؤولية اجتاه ثروات أ جيال الغد وذكل عن طريق احرتام معايري 

 رشاكهتم.املسؤولية ال خالقية والبيئية ل 

نذكر مبا أ وىص به تقرير اجمللس الاقتصادي  ،هذا الصدديف 

آليات المتويل  2012والاجامتعي والبييئ منذ  خاصة يف جمال تعزيز أ

اخلاص عرب صيغ تفضيلية لتخضري خمتلف القطاعات الاقتصادية،  -العمويم

ىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كام اقرتح اجمللس  خصوصًا بلنس بة ا 

دم خطار البيئية والاجامتعية يف رشوط منح القروض من اج تقيمي ال  ا 

املصارف مبا ميكن من فرض القوانني والالزتامات البيئية والاجامتعية يف 

 املراحل ال وىل للك الاستامثرات.

 الس يد الرئيس احملرتم،

بلرمغ من املالحظات اليت أ بداها فريقنا واس تحضارا ل مهية 

ننا نصوت عليه بال جياب.هبا هذا املرش املس تجدات اليت جاء   وع، فا 

 وشكرا الس يد الرئيس.

II:مداخالت الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية . 

 2.20.292 رمق بقانون املرسوم بتغيري 42.20 رمق قانون . مرشوع1

( املتعلق بسن أ حاكم 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف 

جراءات الصحية الطوارئ حباةل خاصة  .عهنا عالناال   وا 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير احملرتم،

 احملرتمني، الس يدات والسادة املستشارين

 يف والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق بمس أ تدخل أ ن يرسين

 2.20.292 رمق بقانون املرسوم بتغيري 42.20 رمق قانون مرشوع مناقشة

( املتعلق بسن أ حاكم 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف 

جراءات الصحية الطوارئ حباةل خاصة  .عهنا اال عالن وا 

 واال شادة السامية املولوية بحلنكة والافتخار من الاعزتاز البد بداية،

حدوث  بالدان، جنبت اليت الثاقبة الاستباقية، أ عزه هللا بنظرة جاللته
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 ."الاقتصاد بلق  اال نسان "رشعا حتت املصابني من كبري عدد

 الرئيس، الس يد

 احملرتم، الوزير الس يد

نه  ونش يد ننوه تعادلية، وطنية معارضة نكون أ ن اختياران بب من ا 

 جسلناه ما لك مع احملنة، هذه تدبري يف احلكومة به اضطلعت اذلي بدلور

 واقتصاداي. اجامتعيا التدبري، هذا عرفها نقائص من

 الرئيس، الس يد

 رتم،احمل الوزير دالس ي

 اذلي والالزتام الانضباط نمثن ليك الفرصة تفوتنا ال املناس بة، هبذه

 وأ صنافه. رشاحئه بلك املغريب اجملمتع أ بن عنه

 الرئيس، الس يد

 احملرتم، الوزير الس يد

نه  القوية العودة نسجل الس ياسوية، عن وبعيدا املوضوعية بب من ا 

آسفي(، حيث – ميونةم  )الةل دبالال  من متعددة مناطق يف بؤر لظهور  أ

 والسعي اجلشع، هو الوبيئ، التصاعد هذا يف بيهنام املشرتك القامس أ ن جند

 أ ي يولون ال اذلين الرشاكت أ حصاب بعض دلى الرسيع الرحب لتحقيق

ال، ليس املاكسب املالية حتقيق هو مههم املواطنني، لصحة اعتبار  ال مر ا 

 ثبت من وحتميل حملاس بة،ب املسؤولية ربط مبدأ   تفعيل يس تدعي اذلي

 للمس تخدمني والوقاية السالمة توفري عدم يف وهتاونه تقصريه

 ذكل. تبعات واملس تخدمات

 الرئيس، الس يد

 احملرتم، الوزير الس يد

ن العامل، مما  يف املصابني لعدد هموال ارتفاعا تعرف الوبء، انتشار وترية ا 

 مة.يس توجب احليطة واحلذر واحلزم والرصا

 رئيس،الس يد ال

 الس يد الوزير احملرتم،

ننا يف الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، نمثن هذا املرشوع ملا  ا 

غفال مواصةل الاهامتم بجلانب الاجامتعي  حيققه من اس تقرار، دون ا 

 .والاقتصادي

 البييئ: بلتقيمي يتعلق 49.17رمق  قانون مرشوع. 2

 الرئيس، الس يد

 ومة،احلك أ عضاء ةوالساد الس يدات

 املستشارين، جملس أ عضاء والسادة الس يدات

 حول والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق بمس أ ن أ تدخل يرشفين

 البييئ. بلتقيمي يتعلق 49.17رمق  قانون مرشوع

 12.03رمق  القانون مرجعيات من روحه يس متد اذلي املرشوع هذا

 ووفاء ادلولية، بيئيةال  ملرجعياتاو  البيئة، عىل التأ ثري بدراسات املتعلق

عالن" خالل من ادلويل القانون اجتاه بلزتاماته املغرب  1992 لس نة "ريو ا 

 املتعلق 11.03 رمق القانون مث البيولويج، والتنوع املناخ، تغيري واتفاقييت

  .وطنية البيئة كرجعية واس تصالح حبامية

 عىل تأ ثريبدراسات ال  قاملتعل 12.03رمق  القانون مراجعة دواعي وتمكن

 وطين ميثاق مبثابة 99.12رمق  اال طار القانون مقتضيات تطبيق يف البيئة

 القانون تطبيق عهنا أ بن اليت النواقص جتاوز ويف املس تدامة، والتمنية للبيئة

اخلاضعة  املشاريع الحئة قصور يف وتتلخص الواقع أ رض عىل 12.03رمق 

آلية بياوغ  البيئة، عىل التأ ثري دلراسات  للمشاريع البيئية الآاثر يميلتق  أ

 الصغرى املشاريع بني المتيزي وعدم القانون، صدور قبل القامئة الاستامثرية

 اخملالفني. حق يف رادعة عقوبت عىل التنصيص وعدم الكربى، واملشاريع

 مبس تجدات البييئ بلتقيمي املتعلق 49.17رمق  قانون مرشوع جاء وقد

 أ مهها:

خضاع -  التمنية وتصاممي واخملططات والربامج تالس ياسا يعار مش ا 

 الحئة وتمتمي حتيني البييئ. وكذكل الاسرتاتيجي للتقيمي واجلهوية القطاعية

 دراسة وتبس يط تنظميي، بنص البييئ التأ ثري دلراسات اخلاضعة املشاريع

 الصغرى؛ للمشاريع البيئة عىل التأ ثري

خضاع -  القانون صدور قبل وجودةملا وال نشطة الصناعية الوحدات ا 

 بييئ. افتحاص أ و تقيمي أ ي تكن موضوع مل واليت

جناز رضورة عىل املرشوع هذا نص وقد  من البييئ التقيمي دراسات ا 

 حق يف املراقبة دور وتقوية تعزيز مع معمتدة دراسات ماكتب طرف

 لفني.اخملا عىل العقوبت املطبقة من والرفع البييئ للتقيمي املشاريع اخلاضعة

 الرئيس، الس يد

 احلكومة، أ عضاء والسادة الس يدات

 املستشارين، جملس أ عضاء والسادة الس يدات

 اسرتاتيجية عىل بلورة العمل يف بالدان مبجهودات التنويه من البد

 اقتصاد حنو التدرجيي الانتقال ترسيع تروم اليت البيئية للتمنية متاكمةل

 شامل. أ خرض

قالع يف سيسامه املرشوع هذا أ ن كام  مجموعة وضع عرب التمنية أ سسب ا 

ىل الهادفة والتشاركية التحليلية ال دوات من  يف البيئية النظم خمتلف دمج ا 

 مع ترابطها أ وجه تقيمي عىل والعمل والربامج، واخملطط العمومية الس ياسات

 ممكةل ممتزية ترشيعية خطوة ويعترب والاجامتعية، الاقتصادية اجلوانب

يف  حاليا به املعمول البييئ ال ثر تقيمي جمال يف دةاملعمت ةليديالتق  لل دوات

رساء يف واملسامهة البيئة، عىل التأ ثري بدراسة املتعلق 12.03 القانون  ا 

 البييئ، القرار صنع دلورة املبكرة للمراحل احملمتةل املس تقبلية التقديرات

 .والربامج طاتواخملط العمومية للس ياسات الاسرتاتيجي التقيمي من انطالقا

ن هذا  تزنيل عىل يؤكد والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق وا 

 ال وأ ن البيئية القرارات لصنع املرشوع هذا من املتوخاة والغاايت ال هداف

جرائية العنارص تزنيل الكيفيات يرهتن  بنصوص احملددة املامرسة وطرق اال 
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 ييل: مبا يويص كام تنظميية،

 املشاريع اخلاضعة حتديد معلية يف ةاملعمتد ايريواملع ال سس تعزيز -

 غريها؛ عن ومتيزيها البيئة عىل التأ ثري دلراسات

آلية همام توس يع -  ادلراسات؛ ماكتب معل حول الرقابة أ

فامي  القامئة الصناعية والوحدات املشاريع لفائدة ال قدمية احتساب -

 والرتخيص؛ بالفتحاص يتعلق

دماج -  القانون؛ هذا س تجداتم  مضن طاقيةلا النجاعة قواعد ا 

 والطاقات النظيفة البييئ بلتحول عالقهتا يف الصناعية ال نشطة مواكبة -

 متاكمل. أ خرض اقتصاد وترس يخ دلمع

 اخملاطر من للوقاية كآلية البيئة عىل البييئ دراسات التأ ثري ل مهية ونظرا

 لهذه ابيةواال جي سلبيةل ا الآاثر وتقيمي البيئية، النظم عىل للمشاريع احملمتةل

ن  هذا عىل بنعم يصوت والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق املشاريع، فا 

 .واملرشوع

 ملوظفي الاجامتعية ال عامل مبؤسسة يتعلق 37.18رمق  قانون مرشوع. 3

 وهيئاهتا: امجلاعات احمللية وأ عوان

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 املستشارين، السادة

 ملناقشة والتعادلية للوحدة الاس تقاليل فريقال بمس قدمتأ   أ ن يرسين

 ملوظفي الاجامتعية ال عامل مبؤسسة يتعلق 37.18رمق  قانون مرشوع"

 هتدف املذكورة املؤسسة هذه أ ن ذكل ،"وهيئاهتا امجلاعات احمللية وأ عوان

ىل ىل الاجامتعية اخلدمات تقدمي ا   الرتابية. امجلاعات موظفي اكفة ا 

 ،ئيسالر  الس يد

ن ىل ويريم يتوىخ القانون هذا عمرشو ا   الاجامتعية اخلدمات تطوير ا 

خدمات للمجمتع  تقدم اليت الرتابية، امجلاعات ملوظفي كبرية رشحية لفائدة

لهيا، الالتفات تس تحق  الاجامتعية ومنحها وضعيهتا وحتسني هبا والعناية ا 

 .بتضحياهتا تليق اجامتعية مؤسسة

 الرئيس، الس يد

ننا  الاجامتعي احلوار خمرجات مثرة هو قانون ملرشوعا هذا أ ن تربنع  ا 

 توقيعه مت اذلي ادلاخلية ووزارة متثيلية ال كرث النقابت بني القطاعي

 .2007 وس نة  2002س نة

 الرئيس، الس يد

ن  املوظفات لك لتطلعات تس تجيب أ ن جيب املؤسسة هذه ا 

 اهذ يف رائدةلا الاجامتعية املؤسسات مس توى يف تكون وأ ن واملوظفني

 واملس تخدمني، وال طر للموظفني جليةل خدمات تقدم واليت اجملال،

 تعاين الرتابية امجلاعات وأ عوان املوظفني من الفئة هذه وأ ن خصوصا

قصاء الهتميش  اخلدمات وضعف والتعويضات ال جور وهزاةل واال 

 ينوالتكو  التحفزي وغياب العمل وبنيات رشوط وتدهور الاجامتعية املقدمة

 لك من واال قصاء الاس تثناء عن فضال اال داري، التعسف واس تفحال

 الرتقيات لك ومن ادلنيا السالمل حذف من الاس تفادة وتأ خري االتفاقيات

 اخلدمات لك من واحلرمان املهنية الكفاءة وامتحاانت الاس تثنائية،

 معومية. قطاعات شغيةل مهنا تس تفيد اليت الاجامتعية

 الرئيس، الس يد

ىل ظربلن  اليت املوظفني من الفئة هذه هبا تضطلع اليت ال دوار أ مهية ا 

 برفع نطالب العموميني، املوظفني لك به يقوم ادلور اذلي عن أ مهية تقل ال

 اخلدمات وحتسني ال جور، رفع خالل من الرشحية، هذه عن احليف

ىل ندعو كام لها، املقدمة  يةمال  موارد من الاجامتعية املؤسسة هذه متكني ا 

 بيق مس توى يف مؤسسة وجعلها هبا، املنوط ادلور تلعب هاهممة جلعل 

 اجملال. هذا يف الاجامتعية املؤسسات

 الرئيس، الس يد

ننا  مبساطر العمل ترس يخ عىل قادر قانون املرشوع هذا أ ن نؤكد ا 

ىل بحملاس بة، املسؤولية وربط اجليدة، احلاكمة  قمي ترس يخ جانب ا 

 نطالب جعلنا اذلي ال مر للمؤسسة، املايل دبريالت مس توى عىل الشفافية

 .قبولها مت واليت هبا، تقدمنا اليت التعديالت عرب النقابية المتثيلية برفع

 الس يد الرئيس،

ننا عىل يقني أ ن هذه املؤسسة ستسامه يف حتسني الوضعية  ا 

ننا يف الفريق الاس تقاليل س نصوت  الاجامتعية للموظفني، وعليه فا 

 قانون.هذا املرشوع بال جياب عىل 

III:مداخالت فريق العداةل والتمنية . 

 يتعلق بلتقيمي البييئ: 49.17رمق  مرشوع قانون. 1

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

آهل وحصبه أ مجعني  .والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أ

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 رتمون،الس يدات والسادة املستشارون احمل

ط يتعلق بلتقيمي البييئ،  49.17رمق  مرشوع قانونار مناقشة يف ا 

يأ يت يف نس تحرض مجيعا ال مهية البالغة اليت يكتس هيا هذا املرشوع اذلي 

طار تطبيق مقتضيات القانون اال طار رمق  مبثابة ميثاق وطين للبيئة  99.12ا 

ىل جتاوز بعض الثغر ويريم بل ساس والتمنية املس تدامة،   ات اليت أ بنا 

املتعلق بدراسات التأ ثري عىل البيئة، ومن  12.03عهنا تطبيق القانون رمق 

بيهنا عدم خضوع بعض املشاريع امللوثة دلراسات التأ ثري عىل البيئة، وعدم 

 تالؤم نظام املراقبة مع التطور املؤسسايت اذلي عرفته الرشطة البيئية.

ننا يف فريق العداةل والتمنية نعترب أ   وع هذا القانون ن مقتضيات مرش وا 

 اذلي ختلفه لتقيمي التأ ثري البييئلها راهنية قصوى، حيث تضع الآلية القانونية 
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العمومية والاسرتاتيجيات والربامج وخمططات التمنية، مما  امرساتامل

دماج التأ ثريات والرهاانت الكربى ذات الصةل بلبعد الاجامتعي  سيسمح ب 

مسلسل اختاذ القرار يف جمال  فية مس بقة يفوالبييئ والاقتصادي بكي 

 التخطيط الاسرتاتيجي.

هذا القانون واليت تس تحق ومن أ مه املس تجدات اليت جاء هبا مرشوع 

 :التنويه ما ييل

 حتيني وتمتمي الحئة املشاريع اخلاضعة دلراسات التأ ثري عىل البيئة؛ ✓

خضاع الس ياسات والاسرتاتيجيات والربامج واخملططات وتصام ✓ مي ا 

لقطاعية أ و اجلهوية احملمتل أ ن تكون لها تأ ثريات عىل البيئة التمنية ا

ىل الاستشارة العمومية  ؛للتقيمي الاسرتاتيجي البييئ واللجوء ا 

حداث جلان هجوية فرعية ✓  عىل املس توى الرتايب؛ تعزيز دور اللجان ب 

الصغرى اليت لها تبس يط رشوط التقيمي البييئ بلنس بة للمشاريع   ✓

 ؛تأ ثريات بيئية ضعيفة

قرار الافتحاص البييئ من أ جل تقيمي تأ ثري بعض ال نشطة املوجودة  ✓ ا 

 ،سلفا اليت مل تكن قبل صدور هذا القانون موضوع أ ي تقيمي بييئ

وذكل بغرض مواكبة هذه ال نشطة من أ جل احرتام ال نظمة واملعايري 

 ؛البيئية اجلاري هبا العمل

قبة البيئية، وتشديد العقوبت املنصوص علهيا يف القانون تعزيز املرا ✓

 .املتعلق بدراسة التأ ثري عىل البيئة 12.03

تقيمي التأ ثري البييئ وال يفوتنا التأ كيد عىل ال مهية اليت يكتس هيا 

، حيث للمامرسات العمومية والاسرتاتيجيات والربامج وخمططات التمنية

شودة من أ جل ضامن عيش املواطن يف أ عطى صبغة الاس تدامة للتمنية املن 

شارة قوية جتعل بدلان مامتش يا مع  بيئة حصية وسلمية، وهو ما يعترب ا 

املقتضيات ادلولية، ورائدا عىل الصعيد القاري والعريب، وتعطي دفعة 

أ ساس ية ملعاجلة تأ ثريات الاختالالت البيئية عىل اجلوانب الاقتصادية 

 ر التمنية الشامةل.والاجامتعية وانعاكساهتا عىل مسا

طار املرجعي  ننا نؤكد من جانبنا عىل رضورة التزنيل ال مثل لهذا اال  وا 

اجلديد اذلي يؤسس حلاكمة تدبريية حديثة يف جمال التقيمي البييئ، كنطلق 

والتخطيط  ،وبديل متجدد، لتعزيز خمتلف اجلوانب املتعلقة بلتنظمي القانوين

ىل مراحل التت  ،واحلاكمة بع املس متر، واملراقبة القبلية والبعدية، ووصوال ا 

للمؤرشات احملصل علهيا، وهو ما يقتيض يف تقدير فريقنا  والتقيمي ادلوري

ىل حزي  خراج النصوص التنظميية املؤطرة لهذا مرشوع القانون ا  رساع ب  اال 

الوجود والعمل عىل تعبئة الطاقات البرشية واخلربات الوطنية يف القطاعات 

 صة لتنجح بالدان يف هذه النقةل التمنوية املنشودة.العامة واخلا

ننا ك فريق العداةل والتمنية ومضنه الاحتاد الوطين للك هذه ال س باب، فا 

يتعلق  49.17، س نصوت بال جياب عىل مرشوع قانون رمق للشغل بملغرب

 بلتقيمي البييئ.

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 التالية: نيانو قالع ير امش. 2

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل  38.18مرشوع قانون رمق  - ب 

 الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية؛

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي  37.18مرشوع قانون رمق  -

 وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا؛

مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني يتعلق  60.18رمق  قانونال رشوعم  -

 بملديرية العامة للوقاية املدنية.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 احملرتمون، املستشارونالس يدات والسادة 

أ ن أ تناول اللكمة بمس فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين  يرشفين

عادة تنظمي  38.18مرشوع قانون رمق "بجللسة العامة للتصويت عىل  ب 

مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني 

يتعلق مبؤسسة ال عامل  37.18مرشوع قانون رمق "؛ و"لوزارة ادلاخلية

مرشوع "؛ و"وظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتاملالاجامتعية 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية  60.18القانون رمق 

 ."العامة للوقاية املدنية

ويه مناس بة جندد من خاللها التأ كيد عىل أ مهية ادلور اذلي لعبته هذه 

جناح اال جراءات والتدابري  الفئات خالل جاحئة كوروان ومسامههتا يف ا 

طار حاةل الطوارئ الصحية ملنع تفيش هذا ا لوبء. كام نؤكد عىل املتخذة يف ا 

طبقا ل حاكم  املستشارين،أ ن هذه القوانني احملاةل بل س بقية عىل جملس 

تشلك اعرتافا من  ،من ادلس تور نظرا لطبيعهتا الاجامتعية 78الفصل 

 احلكومة بجملهودات اليت بذلهتا هذه الفئات.

ىل أ ن فريق العداةل والتمنية ومضنه  وهبذه املناس بة، أ ود أ ن أ شري ا 

ىل التقدم مبقرتح قانون م  ستشاري الاحتاد الوطين للشغل بملغرب قد بدر ا 

حداث مؤسسة للهنوض بل عامل الاجامتعية لفائدة  قبل س نتني يروم ا 

العاملني بمجلاعات الرتابية، قبل أ ن تتقدم احلكومة مبرشوع القانون اذلي 

 بني أ يدينا.

ن هذه القوانني ستسامه،  ال حماةل، يف حتسني وغين عن البيان القول ا 

أ سوة  ،اخلدمات الاجامتعية املقدمة للعاملني يف هذه القطاعات وذلوهيم

ىل أ هنا س متكن من تعزيز  بزمالهئم يف بيق القطاعات احلكومية، بال ضافة ا 

حاكمة تدبري هذه اخلدمات وتوحيدها، مبا س ميكن من حتقيق الاس تقرار 

 النفيس والاجامتعي لهذه الفئات.

ن جتويد اخلدمات الاجامتعية يعترب مدخال وكام ال  خيفى عليمك، فا 

نتاجية واملردودية،  أ ساس يا للتحفزي والتشجيع، ووس يةل فعاةل للرفع من اال 

خصوصا دلى موظفي امجلاعات الرتابية، اذلين اكنوا يعانون من احليف 
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بسبب ضعف اخلدمات الاجامتعية املقدمة وغياب مؤسسة تعىن هبذا 

عن ضعف حاكمة تدبري املوارد املالية اليت اكنت حتت  اجلانب. انهيك

 ترصف عدد كبري من امجلعيات اليت ظلت تغطي هذا اخلصاص.

ويف هذا اال طار، البد من التنويه حبرص وزارة ادلاخلية عىل تزنيل 

حداث مؤسسة لل عامل الاجامتعية لفائدة  اتفاقني للحوار القطاعي تضمنا ا 

مغ طول املدة الفاصةل بني التوقيع عىل هذين موظفي امجلاعات الرتابية ر

حاةل مرشوع القانون املذكور عىل املؤسسة الترشيعية، حيث  االتفاقني وا 

وعىل االتفاق  2002وقعت الوزارة عىل االتفاق ال ول بتارخي فاحت يوليوز 

، ما حرم هذه الفئة من حقها يف الاس تفادة 2007يناير  17الثاين بتارخي 

 ؤسسة حلوايل عقد ونصف من الزمن.خدمات هذه امل

 الس يد الوزير احملرتم،

خراج  ىل رضورة ا  ال ميكن أ ن متر هذه املناس بة، دون جتديد ادلعوة ا 

نظام أ سايس منصف وعادل لفائدة موظفي امجلاعات الرتابية يف أ قرب 

الآجال كام نصت عىل ذكل القوانني التنظميية املتعلقة بجلهات والعامالت 

امجلاعات. نظام أ سايس يأ خذ بعني الاعتبار خصوصيات الوظائف وال قالمي و 

صالح يروم تزنيل  بمجلاعات الرتابية. فاملوظف امجلاعي هو ركزية أ ي ا 

جناح ورش اجلهوية املتقدمة بعتباره املسؤول عىل  ادلميقراطية اجملالية وا 

 تزنيل اخملططات والربامج عىل املس توى الرتايب. 

ظم فريقنا برشاكة مع نقابة الاحتاد الوطين للشغل ويف هذا الصدد فقد ن

قرار ، حول موضوع "2017دجنرب 27يوم ال ربعاء بملغرب لقاء دراس يا،  ا 

"، حبضور مسؤولني نظام أ سايس للوظيفة الرتابية تدعمي للنظام الالمركزي

متخضت عنه مجةل من  حكوميني وترابيني وفاعلني نقابيني وبحثني،

 :ليت نورد هنا أ برزهاالتوصيات املهمة ا

قرار نظام أ سايس خاص مبوظفي امجلاعات الرتابية مع  ✓ اس تحضار ا 

قرار  حاجات وتطلعات املوارد البرشية يف امجلاعات الرتابية عند ا 

هذا النظام مع مراعاة متطلبات تفعيل مبادئ احلاكمة اجليدة 

دارة الرتابية؛والفعالية اليت جيب أ    ن حتمك أ داء اال 

قرار العناية بجل ✓ مؤسسة انب الاجامتعي للموظف امجلاعي عرب ا 

 ؛ل عامل الاجامتعية خاصة بملوظف امجلاعيل

رضورة مواكبة النظام ال سايس للوظيفة العمومية الرتابية للتطورات  ✓

الاقتصادية مع اس تعامل التكنولوجيا احلديثة قصد جتويد اخلدمات 

 ؛املقدمة للمرتفقني

وظيفة الرتابية مع النظام ال سايس احلرص عىل انسجام مقتضيات ال ✓

العام للوظيفة العمومية مع مراعاة اخلصوصيات اليت متزي الوظيفة 

 ؛الرتابية

قرار تعويض عن املهام يوازي ثقل املسؤولية وجسامهتا ✓ فربط ( ا 

املسؤولية بحملاس بة أ مر رضوري، غري أ ن حتمل املسؤولية يس تلزم 

ات عىل غرار بيق التعويض الرضوري عن املهام واملسؤولي

 ؛)القطاعات

رضورة الارتقاء بكفاءة ومؤهالت املوارد البرشية العامةل بال دارة  ✓

م مع املهام املنوطة هبا وذكل من خالل اعامتد ءالرتابية لتتال

 .س ياسات التكوين املس متر بأ هداف واحضة وحمددة

عادة  38.18مرشوع قانون رمق "وعليه س يصوت فريقنا بال جياب عىل  ب 

تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة 

يتعلق مبؤسسة  37.18مرشوع قانون رمق "؛ و"التابعني لوزارة ادلاخلية

؛ "ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

ة للعاملني يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعي 60.18مرشوع القانون رمق "و

آملني أ ن تسهم هذه القوانني يف حتقيق "بملديرية العامة للوقاية املدنية ، أ

 الغاايت املتوخاة مهنا.

 .عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوالسالم 

بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.20مرشوع قانون رمق  قانون . مرشوع3

املتعلق  (2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف  2.20.292

جراءات اال عالن عهنا  :بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

 "يرشفين أ ن أ تناول اللكمة بمس فريق العداةل والتمنية يف مناقشة

الصادر  2.20.292املرسوم بقانون رمق بتغيري  42.20قانون رمق المرشوع 

( املتعلق بسن أ حاكم خاصة 2020مارس  23) 1441 من رجب 28يف 

جراءات اال عالن  ، ويه مناس بة نش يد "هناعحباةل الطوارئ الصحية وا 

خاللها بجملهودات اليت بذلهتا احلكومة للتحمك يف احلاةل الوبئية والتخفيف 

آاثرها الاقتصادية والاجامتعي عالن حاةل الطوارئ الصحية. من أ ة، خاصة ب 

وما يشمل ذكل من فرض للحجر الصحي اذلي حد من تنقالت ال فراد، 

 2.20.292وهذا ما يربر يف نظر فريقنا، التنصيص يف املرسوم بقانون رمق 

عىل وقف مجيع الآجال الترشيعية والتنظميية املنصوص علهيا يف القوانني 

عالن حاةل ال طوارئ، عىل أ ن يس تأ نف احتساهبا ابتداء من السارية أ ثناء ا 

اليوم املوايل ليوم رفع حاةل الطوارئ الصحية، ال مر اذلي مكن من حفظ 

بقاء عىل الزتاماهتم من هجة أ خرى.  حقوق ال فراد من هجة، واال 

جراءات التخفيف  غري أ ن متديد حاةل الطوارئ لعدة مرات، مع اعامتد ا 

لعديد من املقاوالت نشاطها الطبيعي من احلجر الصحي، حيث اس تأ نفت ا

ىل الاش تغال بشلك ش به عادي، مما يقتيض  وعادت اال دارات العمومية ا 

عدم الاس مترار يف تقييد مجيع الآجال حباةل الطوارئ، نظرا لكون بعضها 

رضار مبصاحل املعنيني هبا. وهو ما حرص مرشوع القانون اذلي  ىل اال  يؤدي ا 

املادة السادسة لتنص عىل "جواز وقف،  حنن بصدده عىل ضامنه بتغيري
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بقرار للحكومة، رساين مفعول لك أ جل من الآجال املنصوص علهيا يف 

ذا تبني لها أ ن اس مترار  النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، ا 

رساينه حيول دون ممارسة ال شخاص املعنيني به حلقوقهم أ و الوفاء بلزتاماهتم 

جراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية خالل هذا ال جل ب  سبب اال 

اخملتصة للحد من تفيش الوبء. وهو من اال جراءات القانونية اليت اقتضهتا 

خراج  ىل اال رساع ب  مرحةل التخفيف من احلجر الصحي". وندعو احلكومة ا 

عامال لهذه  النص التنظميي اذلي حيدد حاالت وقف رساين الآجال املذكورة ا 

عالهمم  املادة يف أ رسع وقت، مع احلرص عىل التواصل مع املعنيني هبا ال 

 بلتغيريات الطارئة. 

ونس تغل هذه املناس بة للتنويه بأ داء احلكومة يف تدبري حاةل الطوارئ 

الصحية، وتوجيه حتية تقدير للك من سامه يف مواهجة هذه اجلاحئة، خاصة 

سلحة امللكية ورجال من ال طر الصحية يف القطاع العمويم ويف القوات امل 

وأ عوان السلطة العمومية ورجال النظافة والعاملني بمجلاعات الرتابية وغريمه 

 عىل التضحيات املقدمة.

جراءات والتدابري الوقائية  ىل الالزتام بال  وندعو املواطنات واملواطنني ا 

واختاذ مزيد من احليطة واحلذر، خاصة مع ارتفاع عدد احلاالت النش يطة 

 وعة من البؤر الصناعية والتجارية والعائلية.بظهور مجم

ىل أ مهية مرشوع القانون، كام أ سلفنا اذلكر، س يصوت عليه  وبلنظر ا 

 فريقنا بال جياب.

 والسالم عليمك ورمحة هللا.

IV احلريك. مداخالت الفريق: 

 :يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17مرشوع قانون رمق . 1

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ،رئيس احملرتمالس يد ال

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

مرشوع "يرشفين أ ن أ تدخل بمس الفريق احلريك للمسامهة يف مناقشة 

 ."يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17قانون رمق 

جياب العرض الشامل واملفصل اذلي تقدم  يف البداية نود أ ن نسجل ب 

عضاء جلنة الفالحة أ  أ نظار السادة املستشارين،  به الس يد الوزير أ مام

نتاجية، وذكل مبناس بة دراسة ومناقشة مقتضيات مرشوع  والقطاعات اال 

منوهني بعمل اللجنة طيةل مراحل ادلراسة واملصادقة  ،قانون املذكور أ عالهال

 عىل هذا النص الترشيعي.

ننا نسجل أ مهية مقتضيات جاء مبجموعة  حيث، هومضامين هوهبذه املناس بة، فا 

 من املس تجدات هتم: 

خضاع مشاريع الس ياسات والربامج واخملططات وتصاممي التمنية القطاعية  - ا 

واجلهوية للتقيمي البييئ اال سرتاتيجي، وتمتمي وحتيني الحئة املشاريع اخلاضعة 

دلراسات التأ ثري عىل البيئة، وتبس يط دراسة التأ ثري عىل البيئة بلنس بة 

 ؛ى اليت لها تأ ثريات ضعيفة عىل البيئةللمشاريع الصغر 

خضاع الوحدات الصناعية وال نشطة املوجودة قبل صدور هذا  - وكذا ا 

فتحاصالقانون  البييئ، وذكل من أ جل مواكبهتا الحرتام القوانني البيئية  لال 

 ؛اجلاري هبا العمل

وتعزيز دور اللجان اجلهوية دلراسة التأ ثري عىل البيئة من خالل تسهيل  -

روف معل هذه اللجان عىل املس توى الرتايب وتعزيز مراقبة املشاريع ظ

اخلاضعة للتقيمي البييئ وكذا الرفع من العقوبت الزجرية املطبقة عىل خمالفات 

 مقتضيات هذا القانون.

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يدة الوزير احملرتم

ذ جندد تفاعلنا اال جيايب ادلامئ واملوصول مع لك املبادر  ات النوعية ا 

ننا يف الفريق احلريك نتطلع  ىل مواكبة ا  والبناءة اليت هدفها حامية البيئة، فا 

رشوع الهام وطنيا وهجواي وحمليا، وتوعية الفاعلني امل مقتضيات هذا 

ن نصوت عليه أ  ال ا  واحرتام مقتضياته، واذلي ال ميكننا  بأ مهيتهواملواطنني 

 بال جياب.

 اكته.والسالم عليمك ورمحة هللا وبر 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18مرشوع قانون رمق . 2 يتعلق ب 

 لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية:

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ة "مرشوع قانون رمق يرشفين أ ن أ تدخل بمس الفريق احلريك ملناقش

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية  38.18 يتعلق ب 

 لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية".

ويف البداية دعوين أ تقدم بلشكر اجلزيل للس يد الوزير عىل عرضه 

الغ القمي خالل مناقشتنا لهذا املرشوع الهام داخل اللجنة، وكذا اهامتمه الب

مبالحظات واقرتاحات السادة املستشارين واليت اكن الهدف من وراهئا 

غناء النص شالك ومضموان.  ا 

 الس يد الرئيس،

صالح  انسجاما مع منظوران يف الفريق احلريك واذلي يعترب دوما أ ن ا 

وتطوير العمل الاجامتعي يعد من بني املرتكزات ال ساس ية لتحفزي الرأ سامل 

جياب أ هداف هذا البرشي عىل املردودي ننا نسجل ب  ة والنجاعة والتخليق، فا 

طار القانوين املنظم  ىل مراجعة وحتديث اال  املرشوع الهام واذلي يريم ا 

ملؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني 

لوزارة ادلاخلية، وذكل من خالل توفري خدمات ومرافق اجامتعية والتخيمي 

أ نشطة ذات طابع ثقايف وترفهييي لفائدة املنخرطني وأ زواهجم وتنظمي 
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وأ بناهئم، وكذا تقدمي خدمات يف جمال التغطية الصحية والتأ مني الصحي 

ماكنية الاس تفاد ىل جانب ا  برشوط تفضيلية  ةوتشجيع املشاريع السكنية، ا 

من اخلدمات اليت تقدهما املؤسسات العمومية واخلاصة عرب الرشاكة، فضال 

انفتاح املؤسسة عىل اكفة املوظفني العاملني بوزارة ادلاخلية مبختلف عن 

فئاهتم وأ صنافهم ودرجاهتم، عوض الاقتصار عىل رجال السلطة فقط، وهو 

ما اس توجب التنصيص عىل التسمية اجلديدة لها ويه "مؤسسة احلسن 

رة الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة واملوظفني التابعني لوزا

 ادلاخلية".

ننا نمثن  وعىل ضوء ما جيري به العمل يف عدد من املؤسسات املامثةل، فا 

لزايم ملوظفي وزارة ادلاخلية املزاولني  قرار املرشوع مبدأ  الاخنراط اال  ا 

شارهتا أ و  ملهاهمم، مع فتح بب الاخنراط أ مام املوظفني املوضوعني رهن ا 

رار املنخرطني احملالني عىل التقاعد امللحقني دلهيا أ و املتعاقدين معها، واس مت

ىل جانب  وأ زواهجم وأ بناهئم يف الاس تفادة من خدمات املؤسسة، هذا ا 

حداث مؤسسات فرعية اتبعة لها، يكون الغرض  ماكنية ا  التنصيص عىل ا 

مهنا القيام بأ نشطة لتحقيق اهداف املؤسسة وتطوير هماهما، ال س امي يف 

 رتفهيية.اجملاالت الاجامتعية والصحية وال

ماكنية املؤسسة تعزيز قدراهتا  كام نمثن أ يضا تنصيص املرشوع عىل ا 

ىل ختويل  ضافة ا  مبوارد برشية عن طريق اال حلاق أ و الوضع رهن اال شارة، ا 

برام اتفاقيات مع اخلرباء للقيام مبهام  ماكنية توظيف مس تخدمني وا  املؤسسة ا 

ىل التعاقد مع اطر خمتصة أ و  أ عوان لكام دعت حمددة، وكذا اللجوء ا 

 الرضورة ذلكل.

كام ال يفوتنا التنويه أ يضا حبرص املرشوع عىل تس يري هذه املؤسسة 

خضاعها  وتنظميها املايل وحاكمهتا واملراقبة املالية املنتظمة، وذكل من خالل ا 

س نوي حلسابهتا من طرف مكتب للخربة، وتقدمي تقرير يف شأ ن  صالفتحا

ىل جانب خضوع املؤسسة ملراقبة املفتش ية ذكل جمللس التوجيه والتتبع، ا  

ماكنية  62.99العامة للاملية ول حاكم القانون رمق  املتعلق بحملامك املالية، وكذا ا 

دارة الرتابية القيام هبام التدقيق للعمليات املالية او  املفتش ية العامة لال 

 احملاسبية للمؤسسة وافتحاص تدبريها.

هذا املرشوع وأ هدافه النبيةل اليت ويف ال خري، وانطالقا من أ مهية 

تتوىخ حتسني ال وضاع الاجامتعية لهذه الفئة املهمة من موظفي ادلوةل، 

ننا نصوت عليه بال جياب   فا 

 وشكرا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي  37.18مرشوع قانون رمق . 3

 :امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

 مي بمس هللا الرمحن الرح

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

مرشوع قانون رمق "يرشفين أ ن أ تدخل بمس الفريق احلريك ملناقشة 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي امجلاعات الرتابية  37.18

 ."ومجموعاهتا وهيئاهتا

نين أ تقدم ب ،يف البداية لشكر اجلزيل للس يد الوزير عىل عرضه القمي فا 

خالل مناقشتنا لهذا املرشوع داخل اللجنة، واذلي اكن شامال ودقيقا من 

ومراميه، كام نشكر الس يد الوزير أ يضا عىل تفاعهل اال جيايب  تهحيث فلسف 

اجتاه مالحظات وتعديالت السادة املستشارين واليت اكنت الغاية مهنا 

 ضموان.جتويد النص شالك وم

وانطالقا من أ مهية هذا املرشوع اذلي يرتكز أ ساسا عىل تطوير العمل 

ننا نؤكد عىل  الاجامتعي وحتفزي الرأ سامل البرشي عىل املردودية والنجاعة، فا 

عداده وفق مقاربة تشاركية وبتشاور  ذا علمنا أ نه قد مت ا  شادتنا به خصوصا ا  ا 

هيم رشحية عريضة من مع خمتلف الفرقاء الاجامتعيني، فضال عن كونه 

 املوظفني، واذلين يتجاوز عددمه مائة أ لف.

جياب أ مهية هذا املرشوع  ال أ ن نسجل ب  وال يسعنا يف الفريق احلريك ا 

ىل تقدمي خدمات اجامتعية هممة وذكل مثل:  اذلي هيدف ا 

جنازها لفائدة منخرطي املؤسسة -  ؛تشجيع مشاريع سكنية أ و ا 

برام االتفاقيات مع املؤسس - ات العمومية وش به العمومية واخلاصة، ا 

لمتكني املنخرطني من التطبيب والعالج والتأ مني واحلج ومتكل 

وسائل النقل ومتابعة التعلمي العايل ل بناهئم والتخيمي والاصطياف 

قامة الس ياحية  ؛واال 

برام اتفاقيات مع البنوك واملؤسسات المتويل لمتكني منخرطي  - ا 

القروض الاس هتالكية ومن اخلدمات  املؤسسة من الاس تفادة من

 ؛البنكية برشوط تفضيلية

تنظمي أ نشطة ثقافية ورايضية وترفهيية لفائدة منخرطي املؤسسة  -

 وأ زواهجم وأ بناهئم، وغري ذكل من املزااي ال خرى.

كام نسجل أ يضا بلك أ رحيية حرص املرشوع أ ثناء تشكيل هيالك 

ت املتواجدة بقطاع امجلاعات املؤسسة عىل مراعاة مشاركة خمتلف املكوان

الرتابية، ومهنا عىل اخلصوص، ممثلني عن رؤساء جمالس امجلاعات الرتابية 

بلك مس توايهتا، وممثلني عن املنخرطني وكذا املوظفني الرمسيني املنتخبني 

ىل أ عضاء يمت اقرتاهحم من  ضافة ا  بللجان اال دارية املتساوية ال عضاء، ا 

 لية بلقطاع مع مراعاة مقاربة النوع.طرف النقابت ال كرث متثي 

كام نسجل أ يضا تنصيص املرشوع عىل وجوب اخنراط موظفي 

زواهجم، أ  اعات الرتابية وهيئاهتا و امجلاعات الرتابية وهيئاهتا، ومتقاعدي امجل

وكذا موظفي امجلاعات الرتابية املنخرطني حاليا مبؤسسة احلسن الثاين لرعاية 

 السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية.الشؤون الاجامتعية لرجال 

ننا نش يد حرص  ومن أ جل ضامن احلاكمة يف تس يري املؤسسة، فا 

جبارية خضوع هذه املؤسسة ملراقبة املفتش ية العامة للاملية  املرشوع عىل ا 
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فضال عن خضوع حسابهتا لتدقيق  ،هذا ول حاكم مدونة احملامك املالية.

لزاميا حتت مسؤولية مكتب  للخربة لتقيمي نظام املراقبة س نوي جيرى ا 

ادلاخلية للمؤسسة والتأ كد من مدى تطابق البياانت الس نوية لوضعيهتا 

 وممتلاكهتا ونتاجئها.

وانطالقا من أ مهية هذا املرشوع وأ هدافه النبيةل اليت تريم  ،ويف ال خري

ننا  ىل حتسني ال وضاع الاجامتعية لهذه الرشحية املهمة املذكورة أ عاله، فا  ا 

 عليه بال جياب. نصوت

 .وشكرا

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني  60.18مرشوع قانون رمق . 4

 بملديرية العامة للوقاية املدنية:

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

احلريك ملناقشة "مرشوع قانون رمق  يرشفين أ ن أ تدخل بمس الفريق

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية  60.18

 املدنية".

ويف البداية أ ود أ ن أ تقدم بلشكر اجلزيل للس يد الوزير عىل عرضه 

القمي خالل مناقشتنا لهذا املرشوع داخل اللجنة، كام نشكره أ يضا عىل 

جتاه اقرتاحات وتعديالت السادة املستشارين واليت اكنت  تفاعهل اال جيايب

 الغاية مهنا جتويد النص شالك ومضموان.

نه ال يسعن ال أ ن نمثن هذا املرشوع اذلي هيدف  اويف هذا اال طار، فا  ا 

ىل تعزيز مسار اال صالح اذلي عرفته املديرية العامة للوقاية املدنية ودمع  ا 

ن تبين خيار املؤسسة جاء انطالقا من معاينة  منظومة احلاكمة هبا، حيث ا 

التجارب الناحجة يف جمال العمل الاجامتعي عىل مس توى مجموعة من 

آفاق جديدة لتطوير اخلدمات  القطاعات، وهو ما سيسمح خبلق أ

الاجامتعية، مع احلرص عىل احلفاظ عىل تكل اليت اكنت تقدهما مجعية 

ت دورا همام يف تمنية هذه ال عامل الاجامتعية لرجال املطائف، واليت لعب

 اخلدمات يف الس نوات املاضية.

شادتنا لهذا املرشوع اذلي يتوىخ تقدمي  ونؤكد يف الفريق احلريك ا 

خدمات اجامتعية هممة لفائدة املس تفيدين وأ زواهجم وأ بناهئم من خالل 

الاضطالع مبجموعة من ال نشطة ذات الطابع الاجامتعي والصحي والثقايف 

 :والرتفهييي مثل

برام اتفاقيات مع الهيئات العامة واخلاصة والرشاكت امللكفة بلهتيئة  - ا 

 والبناء قصد بناء مساكن لفائدة املنخرطني؛

برام اتفاقيات مع ال بناك الوطنية ومؤسسات المتويل لمتكني  - ا 

منخرطي املؤسسة من الاس تفاضة من القروض الاس هتالكية والقروض 

 ة برشوط تفضيلية؛العقارية ومن اخلدمات البنكي

توفري مرافق اجامتعية وترفهيية ورايضية لفائدة املنخرطني، الس امي  -

مراكز الاصطياف وأ ماكن التخيمي ودور احلضانة ورايض ال طفال 

رشاف عىل تنظميها وتس يريها.  واال 

 الس يد الرئيس،

خضاع هذه  ننا يف الفريق احلريك نسجل عاليا حرص املرشوع عىل ا  ا 

املتعلق  62.99بة املفتش ية العامة للاملية ول حاكم القانون رمق املؤسسة ملراق 

خضاع حسابهتا لتدقيق س نوي جترى لزوما  ىل ا  ضافة ا  مبدونة احملامك املالية، ا 

حتت مسؤولية خرباء حماس بني من أ جل تقيمي نظام املراقبة ادلاخلية 

 للمؤسسة.

نه ال يفوتنا أ ن ننوه هبذه املؤسسة اليت جاءت من أ جل  ويف ال خري، فا 

حتفزي الرأ سامل البرشي لهذا القطاع احليوي، فضال عن تكريس روح 

الانامتء وتقوية العالقات املهنية ومد جسور التواصل بني خمتلف الفئات 

العامةل به، واليت تضطلع مبهام جس مية تمتثل أ ساسا يف حامية ال شخاص 

ىل ض ضافة ا  غاثة املنكوبني، ا  امن حتقيق العداةل واحلفاظ عىل املمتلاكت وا 

 واملساواة بني املنخرطني يف احلصول عىل اخلدمات الاجامتعية.

وانطالقا من أ مهية هذا املرشوع وأ هدافه النبيةل اليت تتوىخ يف مجملها 

ننا نصوت عليه  حتسني ال وضاع الاجامتعية دلى هذه الرشحية املهمة، فا 

 بال جياب.

 وشكرا.

 2.20.292 رمق بقانون املرسوم بتغيري 42.20 رمق قانون مرشوع. 5

( املتعلق بسن أ حاكم 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف 

جراءات الصحية الطوارئ حباةل خاصة  :عهنا اال عالن وا 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

املوقر، ل عرض  مبجلس نال اللكمة بمس الفريق احلريك ن أ تناو أ  يرشفين 

 نظاران.أ  املعروض عىل  42.20وهجة نظران خبصوص مرشوع قانون رمق 

وامسحوا يف البداية ان أ جدد الشكر والتنويه بمس الفريق احلريك بلك 

اجملهودات واملبادرات اليت قامت هبا بالدان ملاك وحكومة ومؤسسات 

جلالةل املكل محمد  الاستباقيةكوروان، فالنظرة  وشعبا للتصدي جلاحئة

حفظه هللا، واخنراط السلطات العمومية والصحية وبيق  ،السادس

 املتدخلني، مكنت بدلان بخلروج بأ قل اخلسائر البرشية والاقتصادية.

فواجب التنويه والعرفان والشكر خملتلف السلطات  ،ويف هذا اال طار

والصحية وال منية والعسكرية والوقاية املدنية  املركزية واحمللية والرتابية

مامية واملواطنني اذلين ورجال التعلمي وبيق اجلنود املرابطون يف الصفوف ال  
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 تصدوا لهذه اجلاحئة.

 ،الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

 ،الس يدات والسادة املستشارين

مهية هذا النص الترشيعي اذلي نتدارسه اليوم، تتجىل يف كون أ  ن ا  

ن تقرر خالل فرتة الطوارئ أ  تضيات هذه املادة الفريدة جتزي للحكومة مق 

الصحية املعلن عهنا وقف رساين مفعول لك أ جل من الآجال، املنصوص 

ذا تبني لها أ ن  علهيا يف النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري العمل هبا، ا 

و الوفاء أ  شخاص املعنيني به حلقوقهم اس مترار رساينه حيول دون ممارسة ال  

جراءات املتخذة من قبل السلطات  بلزتاماهتم خالل هذا ال جل بسبب اال 

 العمومية اخملتصة للحد من تفيش فريوس كوروان.

 ،الس يد الرئيس احملرتم

تطلعنا كبري أ ن تكون فرتة ما بعد حاةل الطوارئ خمتلفة عن ما قبلها، 

لتشغيل ن تنصب عىل قطاعات التعلمي والصحة واأ  فاجملهودات جيب 

ىل توطيد أ سس الرعاية ا   بال ضافةوالصناعة والفالحة والاستامثر فهيا، 

آزر، والانفتاح عىل اجملال القروي واجلبيل وفق  الاجامتعية والتضامن والتأ

طار اجلهوية املتقدمة، اليت ا  عداةل التوازن وعداةل اجملال وتقليص الفوارق يف 

 ي.قالع تمنوي واقتصادي واجامتعا  يه مفتاح لك 

ننا  ،نظارانأ  ونظرا ل مهية مضامني مرشوع هذا القانون املعروض عىل  فا 

 يف الفريق احلريك س نصوت عليه بال جياب.

 .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم

V .لل حرارفريق التجمع الوطين  تمداخال: 

مداخةل املستشار الس يد محمد البكوري بمس فريق التجمع الوطين لل حرار 

 ناقشة:يف م 

املتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عامل  37.18مرشوع قانون  -

 امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا؛

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل  38.18مرشوع قانون  - ب 

 الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية؛

مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني يتعلق  60.18مرشوع قانون  -

 بملديرية العامة للوقاية املدنية.

 احملرتم، الس يد الرئيس

 السادة الوزراء احملرتمني،

خواين وأ خوايت املستشارين  ،ا 

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة بمس فريق التجمع الوطين لل حرار من أ جل 

املتعلق برجال  37.18املشاريع اجلاهزة ويه مرشوع القانون رمق مناقشة 

عادة ب   قاملتعل 38.18مرشوع قانون رمق و السلطة التابعني لرجال السلطة 

 تنظمي مؤسسات ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية

يتعلق مبؤسسة ال عامل  60.18وكذا مرشوع القانون  ومجموعاهتا وهيئاهتا،

ذه املشاريع تكتيس يف ه اية املدنية،الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوق

من عناية بفئات كبرية من املوظفني  ونهقدميأ مهية بلغة بلنظر ملا س   نظران

، واليت جيب اال شادة بدلور العموميني العاملني يف صفوف وزارة ادلاخلية

احملوري اذلي يقومون به محلاية الوطن واملواطنني، خصوصا يف احملطات 

غري املنصفني عدم التصويت علهيم، بل تأ خران يف  العصيبة وس نكون من

خراهجم.  ا 

 الس يد الوزير احملرتم،

ىل ذن أ طيل عليمك يف هل ه املداخةل ل ن فريقنا ما فىتء دوما يدعومك ا 

سواء العاملني بأ سالك اال دارة الرتابية أ و غريها  ،رضورة الاعتناء هبذه الفئة

لوظيفة العمومية بوزارة من موظفي امجلاعات الرتابية وبيق أ سالك ا

 .، مبا فهيا خمتلف أ سالك القوة العموميةادلاخلية

عترب ي ن الاهامتم بملطالب الاجامتعية لهذه الفئات من املوظفني ا  

 حتصيال بدهييا وخدمة ليس فقط لهؤالء العاملني وأ رسمه، بل للمجمتع برمته.

 ت العموميةهذه الرشحية من أ وائل مقديم اخلدما ال أ حد جيادل يف كونف

 ويعتربون واهجة ،لتواصلهم ادلامئ مع املواطنات واملواطنني ببالدان، اعتبارا

للخدمة العمومية ببالدان، وبلتايل مفا دامت مكتس باهتم الاجامتعية  حقيقية

غائبة، تكون تكل الواهجة قامتة وغري قادرة عىل أ داء واجهبا بل رحيية 

املقدمة للمواطن، وبلتايل عىل عالقته  ا يؤثر سلبا عىل اخلدماتممالالزمة، 

 بال دارة املغربية.

يالء املزيد من العناية ا  وهنا، ال يفوتنا أ ن ندعومك من هذا املنرب  ىل ا 

 انطهتاأ  والاهامتم بشغيةل امجلاعات الرتابية يف ظل الاختصاصات اليت 

قلميي ،مبختلف الهيئات الرتابيةالقوانني التنظميية  ة من جمالس هجوية وا 

وحملية، يفرتض اليوم أ ن تواكهبا موارد برشية ممتزية، سواء من انحية التأ طري 

ذلكل، البد من  أ و التكوين أ و القدرة عىل التواصل والتخطيط والربجمة.

خراج القانون ال سايس اخلاص مبوظفي امجلاعات الرتابية،  رساع يف ا  اال 

القدمية املبنية عىل المنطية  الصورة اليوم جتاوزت هذه امجلاعاتخاصة وأ ن 

ىل أ دوات فعلية لتحقيق التمنية احمللية، وهو ما يقتيض  تدبري الشأ ن اليويم ا 

التوفر يف صفوفها عىل نساء ورجال قادرين عىل تأ سيس جيل جديد من 

 املوظفني الرتابيني.

 حرضات الس يدات والسادة،

اجلديد  ن ال ايم وال سابيع املاضية أ ظهرت للمغاربة بشلك واحض املفهوما  

للسلطة كام أ راده صاحب اجلالةل منذ اعتالئه عرش أ سالفه املنعمني. لقد 

اكتشف امجليع وهجا جديدا لرجال ونساء السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية، 

أ طر تعمل عىل خدمة املواطن املغريب وحاميته، بعيدا عن اللكيش هيات اليت 

قنون التواصل والتعامل يت  وشابت بش با ،ارتبطت مبفهوم السلطة احمللية

ويسهرون عىل فرض  ،نسانية ممتزيةا  وخدمة الشأ ن العام بطريقة اجامتعية و 

القانون والتدابري ال منية من خالل تبين س ياسة القرب ومهناج الانصات 
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جياد احللول خمل  احتضنت  ،شالك املواطننيتلف م والتواصل وحماوةل ا 

يت اختذت فهيا وزارتمك السلطة الشعب رمغ بعض احلاالت املعزوةل ال

نسانية حتفظ كرامة املواطن ا  بطرق واكبت جل الاختالالت ، الالزم

 وتصون مصلحته.

عىل هذا ال ساس، فهذه الفئة الصامتة اليت يفرض وضعها اخلاص أ ن ال 

تدافع عن حقوقها ومطالهبا، يفرتض فينا كرشعني أ ن نكون أ ول مدافع 

 عهنم، خصوصا يف اجلانب الاجامتعي.

ال أ ن حيظيا ل  ن هذين املرشوعني الهامني يف نظران ال ميكن ا  هذا، فا 

بتأ ييدان، مطالبني يف ذات الوقت بزايدة الاهامتم هبذه الفئات من املوظفني 

 املتفانني يف خدمة وطهنم. 

يالء عناية خاصة بصغار  ،الس يد الوزير ،وال يفوتين أ ن أ لمتس منمك ا 

م بأ وضاعهم بلنظر جلسامة رجال السلطة من ش يوخ ومقدمني والاهامت

املهام اليت يلكفون هبا واليت تقتيض تفانيا وتضحيات كبرية خدمة للصاحل 

 العام.

ال  وعىل ضوء ما س بق، ال يسعنا يف فريق التجمع الوطين لل حرار ا 

 .لك هذه املشاريع عىل أ مل املواكبة واملصاحبةالتصويت بال جياب عىل 

 والسالم عليمك ورمحة هللا.

VI. :مداخالت الفريق الاشرتايك 

 يتعلق بلتقيمي البييئ: 49.17مرشوع قانون رمق  .1

 ،الس يد الرئيس

 ،السادة الوزراءالس يدات و 

 ،السادة املستشارونالس يدات و 

يرشفين أ ن أ تدخل بمس الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين ملناقشة 

دف وع اذلي هييتعلق بلتقيمي البييئ"، املرش  49.17مرشوع قانون رمق "

ىل جتاوز الثغرات اليت أ بن عهنا تطبيق القانون رمق  املتعلق  12.03ا 

عدم خضوع بعض املشاريع امللوثة دلراسات كبدراسات التأ ثري عىل البيئة، 

التطور املؤسسايت مع نظام املراقبة  مالءمةعدم كذكل التأ ثري عىل البيئة، و 

املغرب حنو اجملال الصناعي مما قد كام أ ن توجه  ،اذلي عرفته الرشطة البيئية

دخال مس تجدات فامي خيص الترشيع  ينعكس عىل تلوث البيئة، فرض ا 

 البييئ من قبيل:

خضاع الوحدات الصناعية وال نشطة املوجودة  - فتحاصا   ،البييئ لال 

، من واليت مل تكن موضوع أ ي تقيمي بييئ قبل صدور هذا القانون

 ؛العمل اري هبااجل البيئية واننيأ جل مواكبة الق

خضاع مشاريع الس ياسات والربامج واخملططات وتصاممي التمنية  - ا 

 القطاعية واجلهوية للتقيمي البييئ الاسرتاتيجي؛

تبس يط دراسة التأ ثري عىل البيئة بلنس بة للمشاريع الصغرى اليت لها  -

لزام أ حصاهبا بتقدمي بطاقة مبسطة  تأ ثريات ضعيفة عىل البيئة وذكل ب 

خضاعها دلراسة التأ ثري عىل البيئة؛للتأ ثري   عىل البيئة عوض ا 

 حتيني وتمتمي الحئة املشاريع اخلاضعة دلراسات التأ ثري عىل البيئة؛ -

تعزيز دور اللجان اجلهوية دلراسة التأ ثري عىل البيئة، من خالل  -

 ؛تسهيل ظروف معل هذه اللجان عىل املس توى الرتايب

عة للتقيمي البييئ، والرفع من العقوبت تعزيز مراقبة املشاريع اخلاض -

 .املطبقة عىل خمالفات هذا القانون

كام أ نه البد من تضمني العديد من املقتضيات الواردة يف قانون اال طار 

للبيئة والتمنية املس تدامة يف نص املرشوع، وفاء لاللزتامات واالتفاقيات اليت 

جراءات من شأ   تسامه يف تعزيز هنا أ ن لها عالقة بلتقيمي البييئ، لكها ا 

 علهيا واليت ما فئت يؤكد الزتامات اململكة املغربية يف جمال التمنية املس تدامة،

حدث  ولعل ،يف خطابته الةل املكل محمد السادس نرصه هللاصاحب اجل

، ترمجة فعلية لالكم جاللته عىل أ رض مبراكش 22-كوبل املغربتنظمي 

هيئات ومن دلن  دول العامل دلنكبريا من  بالدان احرتامال منح واذلي  الواقع،

 .ال ممي ذات الصةل بلشأ ن البييئ واملنتظماجملمتع املدين 

 الس يد الرئيس،

ن ضافية يعترب  ، اذلي بني أ يدينا49.17رمق  القانون ا  ال سامه ست نقطة ا 

ه مؤرشاتسرتفع من و  بالدان عىل املس توى ادلويل، يف حتسني ترتيبحماةل 

جياب ممامة البيئية، احلاك عىل مس توى ات عىل الاستامثر  سينعكس ا 

التشجيع عىل حاسام يف و اذلي أ صبح الرشط البييئ أ ساس يا  اخلارجية،

 اس تقطاهبا.

 الس يد الرئيس،

ننا يف الفريق الاشرتايك ننوه مبضامني هذا النص، ونعتربه لبنة أ ساس ية  ا 

المئ الترشيع الوطين مع ادلولية مبا ي ايف جمال الترشيع البييئ تنفيذا اللزتاماتن

ضافة ملا يلعبه من دور حموري وأ سايس يف توفري بيئة  نظرياهتا ادلولية، ا 

 من ادلس تور. 31سلمية للمواطن املغريب، كام ينص عىل ذكل الفصل 

غري أ ن جناح تطبيق هذا املرشوع يظل رهينا بلسلوك البرشي، اذلي 

تعممي الوعي بأ مهية  يس توجب القيام حبمالت التوعية والتحسيس من أ جل

عطاء ال ولوية الحرتام املعايري البيئية واستيعاب  البيئة واحلفاظ علهيا، وا 

التحدايت البيئية اليت فرضت نفسها بقوة يف الس نوات ال خرية، وال خذ 

بعني الاعتبار املتغريات اجلديدة، وتوس يع املفهوم البييئ مع مس تجدات 

لتأ هيل  ةكبري  تجمهودا، وبذل "19-كوفيد" احلاةل الوبئية اليت يعرفها العامل

آليات الاش تغال،  ومتكيهناكفاءات املوارد البرشية،  وتطوير  وتوفريمن أ

الرقابة املعنية  ومؤسساتاال دارات  ومتكني، لها امحلاية امليدانية الالزمة

عن لطرف اغض  القانون، بعيدا عن أ ي حمابة أ وهذا تنفيذ مقتضيات ب 

 .أ ي هجة اكنت عنتصدر قد اليت روقات اخل

 .والسالم عليمك

 . مشاريع القوانني التالية:2
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يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي  37.18مرشوع قانون رمق  -

 وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا؛

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل  38.18مرشوع قانون رمق  - ب 

 جال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية؛الاجامتعية لفائدة ر 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني  60.18مرشوع قانون رمق  -

 بملديرية العامة للوقاية املدنية.

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارون،

ملناقشة يرشفين التدخل بمس الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي  37.18مرشوع قانون رمق "

 38.18مرشوع قانون رمق "؛ و"وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة  ب 

يتعلق مبؤسسة  60.18مرشوع قانون رمق و" ؛"التابعني لوزارة ادلاخلية

 ".ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية

تقدمي خمتلف اخلدمات  اىل هتدف هذه املؤسسات بل ساسو 

جنازها لفائدة  الاجامتعية للمنخرطني، مهنا تشجيع مشاريع سكنية أ و ا 

برام االتفاقيات معو  منخرطي املؤسسة، به املؤسسات العمومية والش   ا 

العمومية واخلاصة لمتكني املنخرطني من التطبيب، العالج، ادلواء، التأ مني، 

بناء، التخيمي،  احلج، متكل وسائل النقل، متابعة التعلمي العايل لل 

برام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات  قامة الس ياحية، ا  الاصطياف واال 

هتالكية المتويل لمتكني منخرطي املؤسسة من الاس تفادة من القروض الاس 

ومن اخلدمات البنكية برشوط تفضيلية، وكذا تنظمي أ نشطة ثقافية 

 ورايضية وترفهيية لفائدة منخرطي املؤسسة وأ زواهجم وأ بناهئم.

ىل مراجعة وحتديث اال طار  38.18 يريم املرشوعمن هجة أ خرى و  ا 

حداهثا مبوجب املرسوم بقانون رمق  القانوين املنظم لهذه املؤسسة، واليت مت ا 

طار مواكبة 1980أ كتوبر  8الصادر بتارخي  2.80.520 ، كام يندرج يف ا 

ىل هيلكة وحتديث اال دارة الرتابية، نظرا ل مهية العمل  اجلهود الرامية ا 

الاجامتعي املوجه لفائدة الرأ سامل البرشي كحفز عىل املردودية والنجاعة 

 .والتخليق

 الس يد الرئيس،

عادة تنظمي هذه املبا الاشرتايك نمثن يف الفريق درة الترشيعية املتعلق ب 

مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني 

ىل الارتقاء وجتويد اخلدمات  لوزارة ادلاخلية بعتبارها قفزة نوعية تسعى ا 

ىل الريق مبؤسسة  الاجامتعية وتوس يع جماالهتا، كام أ ن هذا املرشوع يريم ا 

ية لفائدة فئة من ال طر واملوظفني اذلين يبذلون جمهودا لل عامل الاجامتع 

كبريا للمسامهة يف حامية أ من وممتلاكت اكفة املوطنني، والسهر عىل راحهتم 

وطمأ نينهتم، وخري دليل عىل ذكل، معلهم املتواصل واجلاد، وما قدموه من 

جراءات احلجر الصحي.  همام جليةل للوطن واملواطنني خالل تنفيذ ا 

هذه املشاريع س تعزز الاهامتم والعناية بلعنرص البرشي كرافعة  نأ  كام 

أ ساس ية للتمنية وسد اخلصاص يف اجملال الاجامتعي اس تجابة خملتلف 

تطلعات وطموحات رجال السلطة وموظفي امجلاعات الرتابية حىت ترتقي 

ىل مصاف مؤسسات ال    عامل الاجامتعية املمتزية ببالدان.هذه املؤسسات ا 

يعد من أ مه خمرجات احلوار  37.18ن مرشوع القانون رمق خصوصا أ  

الاجامتعي القطاعي بني النقابت ال كرث متثيلية ووزارة ادلاخلية اذلي مت 

 .2007وس نة  2002توقيعه س نة 

نمتىن أ ن يس تجيب لتطلعات لك املوظفات واملوظفني وأ ن  ،ذلكل

هذا اجملال  تكون املؤسسة يف مس توى املؤسسات الاجامتعية الرائدة يف

واليت تقدم خدمات جليةل للموظفني وال طر واملس تخدمني، خصوصا أ ن 

هذه الفئة من املوظفني وأ عوان امجلاعات الرتابية تعاين الهتميش واال قصاء 

وهزاةل ال جور والتعويضات وضعف اخلدمات الاجامتعية املقدمة، وتدهور 

حال التعسف رشوط وبنيات العمل، وغياب التحفزي والتكوين، واس تف

اال داري والس يايس، عالوة عىل الاس تثناء واال قصاء من لك االتفاقات 

وتأ خري الاس تفادة من حذف السالمل ادلنيا ومن الرتقيات الاس تثنائية، 

وامتحاانت الكفاءة املهنية، واحلرمان من لك اخلدمات الاجامتعية اليت 

 تس تفيد مهنا شغيةل قطاعات معومية.

ن ترخس هذه املؤسسات لقمي الشفافية عىل أ  ق كام نمتىن يف الفري

مس توى التدبري املايل للمؤسسة، ويف طريقة انتخاب رئيسها ومدة انتدابه 

وتشكيل جلهنا احمللية، وترس يخ العمل مبساطر احلاكمة اجليدة، وربط 

 املسؤولية بحملاس بة.

 الس يد الرئيس،

دخال  مجموعة من بلك تأ كيد هذه املؤسسات هتدف اىل التحديث عرب ا 

املبادئ من شأ هنا أ ن تعمل عىل ترس يخ احلاكمة اجليدة عىل مس توى 

داري واملايل، وتاكئف الفرص وحتقيق عداةل اجامتعية بني  التس يري اال 

املوظفني يف ظل املبادئ ال ساس ية دلس تور اململكة، وبلورة التوهجات 

ن طريق السامية لعاهل البدل اليت تنص عىل الاهامتم بلعنرص البرشي ع

ضافي  ةحتسني وتطوير اخلدمات املقدمة وتطعميها خبدمات اجامتعية وثقافية ا 

تس تجيب لطموح وتطلعات هذه الرشحية، مع توس يع جماالهتا، لنكون يف 

مس توى التحدايت الكربى اليت تواجه تدبري ملف الشأ ن الاجامتعي لفئة 

 املوظفني.

ال أ ن نص وت لصاحل هذه وللك هذه ال س باب وغريها، ال ميكننا ا 

ىل تقومي الاختالالت اليت  املشاريع، وللك مشاريع القوانني اليت تريم ا 

تعرفها بعض مجعيات ال عامل الاجامتعية، خاصة عىل مس توى التس يري 

خضاعها لآليات املراقبة واحملاس بة، والزاهما بضوابط  اال داري واملايل، وا 

 ربط املسؤولية بحملاس بة، احلاكمة والشفافية والزناهة يف تس يريها، وبلتايل

والقضاء عىل التدبري الارجتايل يف تدبري الشأ ن امجلاعي، وتقوية ادلور اليت 
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حداث  تقوم به مؤسسات ال عامل الاجامتعية القطاعية، ومساعدهتا عىل ا 

 خدمات اجامتعية جديدة تواكب التطور اليت يعرفه اجملمتع املغريب.

VII . ملقاوالت املغرب:مداخةل فريق الاحتاد العام 

 :يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17. مرشوع قانون رمق 1

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

 احملرتم، وزير الطاقة واملعادن والبيئة الس يد

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

ثر دراسة عىل ا   -يطيب يل بمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب 

اذلي يدخل  "يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17مرشوع قانون رمق "مناقشة 

نتاجيةمضن اختصاص  أ ن أ نوه بل جواء اال جيابية اليت  -جلنة القطاعات اال 

يف تيسري مسطرة  سادت خالل هذه اجللسة الترشيعية العامة، مبا يسامه

دات والسادة التصويت واملصادقة عىل مرشوع هذا القانون، من قبل الس ي

 .املستشارون عىل مس توى اجللسة العامة

 الس يد الرئيس احملرتم،

ىل جتاوز  "يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17مرشوع قانون رمق "هيدف  ا 

املتعلق بدراسات  12.03بعض الثغرات اليت أ بن عهنا تطبيق القانون رمق 

ة دلراسات التأ ثري عىل البيئة، ومن بيهنا عدم خضوع بعض املشاريع امللوث

التأ ثري عىل البيئة، وعدم تالؤم نظام املراقبة مع التطور املؤسسايت اذلي 

 .عرفته الرشطة البيئية

طار تطبيق مقتضيات القانون  كام يريم مرشوع القانون، اذلي يأ يت يف ا 

ىل وضع  99.12اال طار رمق  مبثابة ميثاق وطين للبيئة والتمنية املس تدامة، ا 

آلية قانونية لتقيمي  التأ ثري البييئ للمامرسات العمومية والاسرتاتيجيات أ

دماج التأ ثريات والرهاانت الكربى  والربامج وخمططات التمنية، مما سيسمح ب 

ذات الصةل بلبعد الاجامتعي والبييئ والاقتصادي بكيفية مس بقة يف 

مسلسل اختاذ القرار يف جمال التخطيط الاسرتاتيجي، ومن أ مه 

خضاع الس ياسات املس تجدات اليت جاء  هبا مرشوع القانون ا 

والاسرتاتيجيات والربامج واخملططات وتصاممي التمنية القطاعية أ و اجلهوية 

احملمتل أ ن تكون لها تأ ثريات عىل البيئة للتقيمي الاسرتاتيجي البييئ، وحتديد 

ىل الاستشارة  طرق وكيفيات دراسة التقيمي البييئ الاسرتاتيجي واللجوء ا 

ىل العمومية، وت حداث جلان هجوية فرعية، بال ضافة ا  عزيز دور اللجان ب 

قرار الافتحاص البييئ املنصوص عليه يف القانون اال طار السالف اذلكر  .ا 

 الس يد الرئيس احملرتم،

ننا يف فريق اال حتاد العام ملقاوالت املغرب نمثن أ حاكم  مرشوع القانون "ا 

لتجاوب اال جيايب للحكومة ، كام نش يد ب"يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17رمق 

 هامن خالل قبول أ غلب تعديالت فريقنا النيايب بصيغة اللجنة يف اجامتع 

للبت يف التعديالت والتصويت عىل  2020يونيو  30املنعقد بتارخي 

 مرشوع القانون املذكور.

نتاجية  وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل جلنة القطاعات اال 

ننا نصوت "يتعلق بلتقيمي البييئ 49.17رمق مرشوع القانون "خبصوص  ، فا 

  .عىل مرشوع هذا القانون بال جياب

صغائمك  .وشكرا عىل حسن ا 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل  38.18. مرشوع قانون رمق 2 ب 

 الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية:

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

 لوزير املنتدب يف ادلاخلية احملرتم،الس يد ا

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

ثر ادلراسة  يطيب يل بمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، عىل ا 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن  38.18والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  ب 

ة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية الثاين لل عامل الاجامتعية لفائد

اذلي يدخل مضن اختصاص جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات 

اجللسة ال ساس ية، أ ن أ نوه بل جواء اال جيابية اليت سادت خالل هذه 

، وبالخنراط الفاعل للك املستشارات واملستشارون اذلين الترشيعية العامة

 داي أ و عن بعد قصد التصويت عىل النص.حرضوا أ شغالها حضورا ما

الس يد الوزير احملرتم، هبذه املناس بة، بلشكر اجلزيل  ،كام أ تقدم لمك

عىل عرضمك القمي والشامل خاصة أ مام اجللسة العامة، بشلك سيسامه يف 

تيسري مسطرة دراسة مرشوع هذا القانون، عىل مس توى اجللسة 

 الترشيعية العمومية. 

 سة احملرتم،الس يد رئيس اجلل 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18مرشوع قانون رمق "هيدف  ب 

ىل "لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية ، ا 

مراجعة وحتديث اال طار القانوين املنظم ملؤسسة احلسن الثاين لل عامل 

قراره الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلا خلية، اذلي مت ا 

بداية الامثنينيات، وذكل من أ جل الرفع من مس توى فعالية وجناعة املؤسسة 

 .يف الارتقاء بخلدمات الاجامتعية اليت تقدهما لفائدة منخرطهيا

ومبقتىض هذا املرشوع، أ صبحت املؤسسة مفتوحة يف وجه اكفة 

افهم ودرجاهتم، املوظفني العاملني بوزارة ادلاخلية مبختلف فئاهتم وأ صن

عوض الاقتصار عىل رجال السلطة، ومت بذكل حتديد تسمية جديدة لها 

ويه "مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة 

 واملوظفني التابعني لوزارة ادلاخلية".

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

ننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، نمثن أ حاكم مرشوع قانون  ا 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة  38.18رمق  ب 
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رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية قيد ادلراسة والتصويت واملصادقة 

خضاع املؤسسة  عىل مس توى اجللسة الترشيعية العمومية، الس امي بعد ا 

عامة للاملية ول حاكم القانون مبقتىض مرشوع هذا القانون، ملراقبة املفتش ية ال

دارة  62.99رمق  املتعلق مبدونة احملامك املالية، كام ميكن للمفتش ية العامة لال 

الرتابية القيام مبهام لتدقيق العمليات املالية أ و احملاسبية للمؤسسة وكذا 

خضاع املؤسسة الفتحاص س نوي حلسابهتا من  الفتحاص تدبريها؛ مع ا 

 .مي تقرير يف شأ ن ذكل جمللس التوجيه والتتبعطرف مكتب للخربة وتقد

ننا  وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة الربملانية اخملتصة، فا 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18قانون رمق مرشوع "نصوت عىل  ب 

 بال جياب. "لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية

صغائمك وشكرا  .عىل حسن ا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي  37.18مرشوع قانون رمق . 3

 :وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

 الس يد الوزير املنتدب يف ادلاخلية احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 رتم،الس يد رئيس اجللسة احمل

ثر ادلراسة  يطيب يل بمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، عىل ا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل  37.18مرشوع قانون رمق "والتصويت عىل 

اذلي  "الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

ل ساس ية، يدخل مضن اختصاص جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ا

، اجللسة الترشيعية العامةأ ن أ نوه بل جواء اال جيابية اليت سادت خالل هذه 

وبالخنراط الفاعل للك املستشارات واملستشارون اذلين حرضوا أ شغالها 

 حضورا ماداي أ و عن بعد قصد التصويت عىل النص.

الس يد الوزير احملرتم، هبذه املناس بة، بلشكر اجلزيل  ،كام أ تقدم لمك

خاصة أ مام اجللسة العامة، بشلك سيسامه يف  ،ىل عرضمك القمي والشاملع

تيسري مسطرة دراسة مرشوع هذا القانون، عىل مس توى اجللسة 

 الترشيعية العمومية. 

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية  37.18مرشوع قانون رمق "هيدف 

حداث مؤسسة  "ة ومجموعاهتا وهيئاهتاملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابي ىل ا  ا 

لل عامل الاجامتعية لفائدة موظفي امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا، 

واليت ميكن أ ن تكون لها فروع عىل صعيد اجلهات وعىل صعيد بعض 

 .امجلاعات الرتابية الكربى

وتمتثل أ هداف املؤسسة، حسب مرشوع القانون، يف تقدمي خدمات 

ية لفائدة موظفي امجلاعات الرتابية املنخرطني فهيا وأ زواهجم وأ بناهئم، اجامتع 

حيث س تضطلع املؤسسة مبهام وأ عامل وأ نشطة اجامتعية هتم تشجيع مشاريع 

برام االتفاقيات مع  جنازها لفائدة منخرطي املؤسسة؛ وا  سكنية أ و ا 

املؤسسات العمومية وش به العمومية واخلاصة، لمتكني املنخرطني من 

لتطبيب، والعالج، وادلواء، والتأ مني، واحلج، ومتكل وسائل النقل، ا

قامة الس ياحية،  بناء، والتخيمي، والاصطياف واال  ومتابعة التعلمي العايل لل 

 وخدمات اجامتعية وحصية أ خرى.

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

ننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، نمثن أ حاكم مرشوع قانون  ا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات  37.18مق ر

الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا قيد ادلراسة والتصويت واملصادقة عىل مس توى 

 اجللسة الترشيعية العمومية.

ننا  وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة الربملانية اخملتصة، فا 

 بال جياب. 37.18قانون رمق نصوت عىل مرشوع 

صغائمك.  وشكرا عىل حسن ا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني  60.18مرشوع قانون رمق . 4

 بملديرية العامة للوقاية املدنية:

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

 الس يد الوزير املنتدب يف ادلاخلية احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 اجللسة احملرتم، الس يد رئيس

ثر ادلراسة  يطيب يل بمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، عىل ا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل  60.18مرشوع قانون رمق "والتصويت عىل 

اذلي يدخل مضن  "الاجامتعية للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية

ال ساس ية، أ ن أ نوه اختصاص جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات 

، اجللسة الترشيعية العامةبل جواء اال جيابية اليت سادت خالل هذه 

وبالخنراط الفاعل للك املستشارات واملستشارون اذلين حرضوا أ شغالها 

 حضورا ماداي أ و عن بعد قصد التصويت عىل النص.

الس يد الوزير احملرتم، هبذه املناس بة، بلشكر اجلزيل  ،كام أ تقدم لمك

عىل عرضمك القمي والشامل خاصة أ مام اجللسة العامة، بشلك سيسامه يف 

تيسري مسطرة دراسة مرشوع هذا القانون، عىل مس توى اجللسة 

 الترشيعية العمومية. 

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية  68.18هيدف مرشوع قانون 

ىل التأ سيس لعمل اجامتعي يكفل للعاملني بملديرية العامة للوقاية ا ملدنية؛ ا 

الرعاية الالزمة لهذه الفئة من املوظفني، سواء املزاولني مهنم أ و احملالني عىل 

خاضعني لقواعد الانضباط  2016التقاعد، واذلين أ صبحوا منذ ش تنرب 

 العسكري.

وتتلخص أ مه مقتضيات مرشوع هذا القانون يف تيسري معلية اقتناء 
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حداث مرافق  السكن، وتعممي الاس تفادة من التغطية الصحية التمكيلية، وا 

اجامتعية وترفهيية وثقافية ورايضية، وتوفري وسائل نقل املوظفني، وتقدمي 

عاانت اس تثنائية لتلبية احلاجات املس تعجةل والطارئة  مساعدات وا 

 للمنخرطني، حتفزيا هلم عىل القيام بملهام امللقاة عىل عاتقهم.

 لسة احملرتم،الس يد رئيس اجل 

ننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، نمثن أ حاكم  مرشوع "ا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني بملديرية  60.18قانون رمق 

قيد ادلراسة والتصويت واملصادقة عىل مس توى  "العامة للوقاية املدنية

ؤسسة ملراقبة اجللسة الترشيعية العمومية، خاصة من خالل خضوع امل

املفتش ية العامة للاملية والقانون املتعلق مبدونة احملامك املالية، تكريسا ملبادئ 

احلاكمة املالية، وكذا خضوع حسابهتا لتدقيق س نوي من طرف خرباء 

 ني، لتقيمي نظام املراقبة ادلاخلية لهذه املؤسسة.يحماس ب 

ننا وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة الربمل انية اخملتصة، فا 

يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية  60.18قانون رمق نصوت عىل مرشوع 

 للعاملني بملديرية العامة للوقاية املدنية بال جياب.

صغائمك.  وشكرا عىل حسن ا 

املتعلق  2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.20مرشوع قانون رمق . 5

جراءات اال عالن عهنابسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ   :الصحية وا 

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

 الس يد الوزير املنتدب يف ادلاخلية احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

ثر ادلراسة  يطيب يل بمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، عىل ا 

بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.20مق مرشوع قانون ر"والتصويت عىل 

جراءات  2.20.292 املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

اذلي يدخل مضن اختصاص جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية  "اال عالن عهنا

والبنيات ال ساس ية، أ ن أ نوه بل جواء اال جيابية اليت سادت خالل هذه 

بالخنراط الفاعل للك املستشارات ، واجللسة الترشيعية العامة

واملستشارون اذلين حرضوا أ شغالها حضورا ماداي أ و عن بعد قصد 

 التصويت عىل النص.

كام أ تقدم لمك الس يد الوزير احملرتم، هبذه املناس بة، بلشكر اجلزيل عىل 

عرضمك القمي والشامل خاصة أ مام اجللسة العامة، بشلك سيسامه يف تيسري 

رشوع هذا القانون، عىل مس توى اجللسة الترشيعية مسطرة دراسة م 

 العمومية. 

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

 2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.40مرشوع قانون رمق "يأ يت 

جراءات اال عالن عهنا  "املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

لسة العامة، يف س ياق قيد ادلراسة والتصويت واملصادقة عليه أ مام اجل 

-التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملواهجة خطر وبء كوروان املس تجد "كوفيد

جراءات ختفيف احلجر 19 "، وتبعا لقرار احلكومة القايض بلرشوع يف ا 

الصحي مبجموع الرتاب الوطين وفق الضوابط املنصوص علهيا يف املرسوم 

واس تئناف العمل بحملامك  2020يونيو  9الصادر بتارخي  2.20.406رمق 

 واال دارات العمومية واملقاوالت.

ذكل أ نه تبني أ ن الاحتفاظ بصيغة املادة السادسة كام يه منصوص 

ليه من شأ نه أ ن ينعكس سلبا عىل  علهيا يف املرسوم بقانون املشار ا 

اس تئناف للعمل مبختلف ال نشطة العمومية والاقتصادية، وأ نه ميس حبقوق 

 وةل واملواطنني عىل حد سواء.والزتامات ادل

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

ننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، نمثن أ حاكم مرشوع قانون  ا 

قيد ادلراسة والتصويت واملصادقة عىل مس توى اجللسة  42.40رمق 

آملني  أ ن يسامه هذا التعديل مبقتىض املادة الفريدة يف الترشيعية العمومية، أ

ممارسة ال شخاص اذلاتيني واملعنويني خاصة املقاوالت املترضرة ادة اس تع

آاثر فريوس "كوفيد " حلقوقهم والوفاء بلزتاماهتم التعاقدية 19-من تداعيات أ

خالل فرتة الطوارئ الصحية قصد ضامن اس مترارية املقاوالت املواطنة 

 واحلفاظ عىل مناصب الشغل.

ننا وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا دا خل اللجنة الربملانية اخملتصة، فا 

بتغيري املرسوم بقانون رمق  42.40قانون رمق مرشوع "نصوت عىل 

جراءات  2.20.292 املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

 بال جياب. "اال عالن عهنا

صغائمك  .وشكرا عىل حسن ا 

VIII:مداخةل فريق الاحتاد املغريب للشغل . 

 يتعلق بلتقيمي البييئ: 49.17ون رمق . مرشوع قان1

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

أ كيد أ ننا يف فريق الاحتاد املغريب للشغل، ومن خالل لك أ دبياتنا 

آاثره عىل احمليط  وبالغاتنا نس تحرض الهاجس البييئ يف بالدان، وأ

آاثره عىل املنظومة الصحية والغذائية اال يكولويج والطب  يعي وبصفة خاصة أ

للك اجملمتعات عىل وجه البس يطة، خصوصا وأ ن ال مر مرتبط بسالسل 

نتاج واس تغالل املعامل واملصانع وما لهذا ال مر من تأ ثري عىل أ وضاع  اال 

تشغيل ال جراء والعامل وظروفهم املادية والصحية اليت تتأ ثر بفعل لك 

نتاجية يف العامل.التقلبات اليت   تعرفها الوضعية الاقتصادية واال 

ننا واعون بأ مهية هذا املرشوع وأ مهية دراسة التأ ثري عىل  ،ذلكل فا 

املتعلق بدراسة  12.03البيئة، وما يتطلب ذكل من مراجعة للقانون رمق 
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بداء دوره يف  التأ ثري عىل البيئة، ال عطاء مفهوم التقيمي البييئ بعده احلقيقي وا 

صال  ح املنظومة البيئية.ا 

وحني اخنرطت بالدان يف تبين أ هداف التمنية املس تدامة، وضعنا صوب 

أ عيننا حتدي القضاء عىل الفقر واجلوع، ومتكني اال نسان من الصحة والتعلمي 

اجليد، ومياه نظيفة وطاقات نظيفة، ومعل الئق، واحرتام املناخ واحلياة، 

تيع البرشية حبياة وبيئة جيدة وسلمية وغريها من ال هداف اليت تروم لكها مت 

وحصية وكرمية، وجيب أ ن نواكب هذا الاخنراط بلقوانني الالزمة لتفعيهل عىل 

 أ رض الواقع.

 ،الس يد الرئيس

ن كوكبنا ال زرق أ صبح ينئ حتت وطأ ة لك أ نواع ادلمار واخلراب  ا 

ف البييئ، ولعل ما خلفته جاحئة كوروان من خسائر مادية وبرشية، ال خيف

من وطأ ته نسبيا، سوى ما اكن ال جراءات احلجر الصحي، وتوقف 

نتاج، من  الرحالت اجلوية والتنقل عرب الطرق، والعديد من سالسل اال 

كس يد الكربون يف و نس بة اثين أ   محيد ال ثر عىل بيئتنا من خالل تراجع

الهواء واخنفاض نس بة تلوث البحار وال هنار، والانغالق اجلزيئ لثقب 

ىل الطبيعة رونقها وجاملها.ال وزون   والعديد من التوازانت اليت أ عادت ا 

ىل موضوع نص املرشوع اذلي يتكون من  مادة موزعة  32وبلعودة ا 

 عىل مثانية أ بواب هتم:

 ؛التعاريف -

 ؛التقيمي الاسرتاتيجي البييئ -

 ؛دراسة التأ ثري عىل البيئة -

 ؛بطاقة التأ ثري عىل البيئة -

 ؛الافتحاص البييئ -

 ؛اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية -

 ؛اخملالفات والعقوبت -

 وأ حاكم خمتلفة. -

نرى يف الاحتاد املغريب للشغل أ ن جناح وتطبيق مرشوع التقيمي البييئ 

ن  يرتبط بل ساس بلسلوك البرشي قبل أ ن يكون مسأ ةل قانون، ذلكل فا 

كذكل مواكبة  تنظمي هذا اجملال بلقانون هو أ مر همم ورضوري، ولكن جيب

ذكل حبمالت توعوية لتحسيس املواطنني وتنبهيهم بتغيري سلواكهتم اجتاه 

ىل هذه التوعية فالبد من اجلانب الزجري اذلي  ضافة ا  حميطهم البييئ، ا 

يزنل العقوبت واجلزاءات عىل اخملالفني للقوانني اليت حتمي احمليط البييئ، 

نتاجية.سواء اكنوا أ فرادا أ و مؤسسات صناعية ووحدا  ت ا 

حنن موضوعيون يف حتليلنا ونقاش نا، وننوه بنص هذا املرشوع، حيث 

ضافة  ،اص البييئحفتاهمت بلتقيمي البييئ الاسرتاتيجي ودراسة التأ ثري واال   ا 

حداث اللجنة الوطنية، واللجن اجلهوية دلراسة التأ ثري عىل البيئة  ىل ا  ا 

تذهب احلكومة يف  والاختصاصات املمنوحة لها وصالحياهتا، ونمتىن أ ن

مسارها من خالل السهر عىل تطبيق مضامني نص املرشوع وتفعيلها عىل 

 أ رض الواقع.

ن احلديث عن الاهامتم بجملال البييئ ال جيب أ ن ينسينا احلديث عن  وا 

نتاجية وخصوصا يف جمال التعدين  اال نسان العامل يف خمتلف الوحدات اال 

ىل جانب مسأ ةل الرحب  واملنامج، حيث أ ن هذه الوحدات جيب أ ن تراعي ا 

لزام املقاوالت ا  واملداخيل حصة العامل والعامةل وسالمة احمليط البييئ، و 

العامةل يف هذا اجملال بتقدمي دراسات بيئية يف بداية املرشوع، خصوصا وأ ن 

عطاء نتاجئ دقيقة  التطور التكنولويج والتقنيات احلديثة أ صبح يساعد عىل ا 

جيران للحديث عن التلوث املؤدي وهل نكتفي يف هذا اجملال، وهذا 

بملردود املادي عىل خزينة ادلوةل دون احرتام الرشوط ال ساس ية ومعايري 

السالمة اليت جيب أ ن تكون لها ال ولوية يف هذا الباب، وقبل أ ن أ خمت 

صدار القوانني والترشيعات لن يكون هل  ىل أ ن ا  مداخليت البد من اال شارة ا 

ذا مل تكن هناك نية سلمية من قبل احلكومة والقطاعات املعنية يف  جدوى ا 

صدار املراس مي التطبيقية اليت غالبا ما تكون جحرة عرثة أ مام تطبيق القوانني  ا 

 وتزنيلها عىل أ رض الواقع.

ننا نصوت ب ليه فا   عىل نص املرشوع.ال جياب للك ما س بقت اال شارة ا 

 .والسالم ،شكرا

عامل الاجامتعية ملوظفي ق مبؤسسة ال  يتعل 37.18مرشوع قانون رمق . 2

 :وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أ تناول اللكمة بمس فريق الاحتاد املغريب للشغل من أ جل مناقشة 

عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان ل  يتعلق مبؤسسة ا 37.18"مرشوع قانون 

هذا املرشوع اذلي نرى أ نه مرشوع  ."امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا

همم وهيم فئة عريضة من موظفي ادلوةل وأ عواهنا، هذه الفئة اليت عانت 

والتزال من الهتميش والالمباالة اذلي مورس علهيا منذ س نوات من قبل 

ال اخلدمات الاجامتعية والطبية والرتفهيية القطاع الويص، خصوصا يف جم

 وغريها من اخلدمات املنصوص علهيا يف املادة الثانية من هذا املرشوع.

ؤسسة ال عامل الاجامتعية جاء القانون املتعلق مبمرشوع ورمغ أ ن 

حيث مت االتفاق بشأ نه بني الوزارة الوصية والنقابت القطاعية، ومت ، متأ خرا

 2007ويف اتفاق  2002ث هذه املؤسسة، يف اتفاق حداا  التنصيص عىل 

آ كنتيجة حلوار قطاعي  شعر شغيةل  ، وبسب هذا الامتطل والتأ خرياكذنأ

من مجموعة  والاستياء، ومل يستس يغوا حرماهناامجلاعات الرتابية بلغنب 

سوة ببقية موظفي ا   ،اجامتعية عىل امتداد س نواتوخدمات مكتس بات 

 احلكومية.القطاعات 

حداث هذهومعلو   الوضعية حتسني يف املؤسسة سيسامه م أ ن ا 

 التطبيب مس توى عىل الاجامتعي ادلمع عرب للموظفني الاجامتعية
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 برشوط الرضورية التسهيالت مبنح السكن مس توى وعىل والاستشفاء

 عىل ال بناء ودمع السكن، أ جل من القروض مس توى وعىل تفضيلية،

فادة من دمع خاص بحلج، عن الاس ت متدرسهم. انهيك تشجيع مس توى

ودمع متدرس ال بناء بخلارج، وكذا مجموعة من القضااي املتعلقة بلرتفيه 

والرايضة، ولكام ما هل عالقة بلشأ ن الاجامتعي عىل غرار بيق مؤسسات 

 .أ خرى الاجامتعية بقطاعاتال عامل 

ىل ضافة ا  ن ال دوار اليت س تقوم هبا هذه املؤسسة، من شأ هنا حتسني ا   ا 

جتويد الوضع الاجامتعي للموظف امجلاعي، مما س يخفف عليه بعض ال عباء و 

 .اليت اكنت وما زالت تثقل اكههل

يتعلق مبؤسسة  37.18"مرشوع قانون رمق  مناقشة بصدد اليوم حنن

 ال عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا وهيئاهتا".

 خالل من ونمتىن ذكل نمثن  للشغلبمس فريق الاحتاد املغريب وحنن

 املوظفات لك لتطلعات يس تجيب أ ن املرشوع هذا ودراسة مناقشة

 الاجامتعية املؤسسات مس توى يف املؤسسة هذه تكون وأ ن واملوظفني

 وال طر للموظفني جليةل خدمات تقدم واليت اجملال هذا يف الرائدة

وان امجلاعات خصوصا أ ن هذه الفئة من املوظفني وأ ع واملس تخدمني،

قصاء جراء ال جور والتعويضاتالرتابية تعاين  ضعف و  الهزيةل الهتميش واال 

اخلدمات الاجامتعية للموظفني، وتدهور رشوط وبنيات العمل، وغياب 

التحفزي والتكوين، واس تفحال الاس تغالل والتعسف اال داري والس يايس، 

قصاء من لك االتفاقات وتعطيل وتأ خري  عالوة عىل الاس تثناء واال 

الاس تفادة من حذف السالمل ادلنيا ومن الرتقيات الاس تثنائية، وامتحاانت 

الكفاءة املهنية، واحلرمان من لك اخلدمات الاجامتعية اليت تس تفيد مهنا 

 .شغيةل قطاعات معومية

سهام يف ذكل؛ ول جل غناء ولال   القانوين النص ولتجويد املرشوع هذا ا 

 الشفاف التدبري ومساطر ومبادئ  أ سسويرخس املوظفني مصاحل خيدم مبا

يف  ةاجليدة، أ بدينا مالحظاتنا خال املناقشة العامة والتفصيلي واحلاكمة

 تسجيلها مرة أ خر بجللسة العامة: اللجنة، ونود

املرشوع مل حيدد مدة انتداب رئيس املؤسسة اذلي يس توجب  -

اختياره وفق برانمج معل تعاقدي ورضورة حتديد رشوط أ و 

قاةل ال س ب  الرئيس؛اب املوجبة ال 

عىل  جيب العملوخبصوص التدبري املايل ملؤسسة ال عامل الاجامتعية  -

رضورة مصادقة جملس التوجيه والتتبع للمؤسسة عىل الصفقات اليت 

 درمه؛يفوق مبلغها اال جاميل مليون 

كيفية اختيار املرشفني عىل فروع مؤسسة ال عامل  مغوض فامي يتعلق -

فية املصادقة عىل عقود تشغيل املس تخدمني وكي ، الاجامتعية

 بملؤسسة؛

عادة النظر يف طريقة تكوين أ هجزة وهيالك املؤسسة، والرفع  - رضورة ا 

 من متثيلية النقابت ال كرث متثيال؛

 ال خذ بعني الاعتبار متثيلية فئة موظفي وأ عوان امجلاعات الرتابية؛ -

التتبع للمؤسسة ضامن متثيلية حقيقية للموظفني يف جملس التوجيه و  -

ومنع همينة أ ي طرف علهيا مبا حيقق احلاكمة اجليدة ويضمن فعالية 

املؤسسة يف الاس تجابة للخصاص املهول اذلي يشهده القطاع، يف 

 جمال اخلدمات الاجامتعية؛

ولقد مقنا بتسجيل هذه املالحظات وطرهحا كبدائل من خالل  -

 رشوع.تعديالت فريق الاحتاد املغريب للشغل عىل نص امل 

خراج هذه املؤسسة، وس نصوت يف فريق  وختاما، نطالب بلتعجيل ب 

 الاحتاد املغريب للشغل بال جياب.

IX:مداخةل مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل . 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل  38.18مرشوع قانون رمق . 1 ب 

 :ادلاخلية الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة

 ،الرئيسالس يد 

 ،احملرتمونوالسادة الوزراء الس يدات 

 ،احملرتمنياملستشارين والسادة الس يدات 

ن  عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18مرشوع قانون رمق "ا  ب 

ىل  "لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية يريم ا 

 ين املنظم لهاته املؤسسة.مراجعة وحتديث اال طار القانو

ىل هيلكة  طار مواكبة اجلهود الرامية ا  ويندرج مرشوع هذا القانون يف ا 

وحتديث اال دارة الرتابية وكذا الرفع من مس توى العمل الاجامتعي املوجه 

 الرجال السلطة واملوظفني التابعني لوزارة ادلاخلية.

اخلدمات الاجامتعية  ونعترب أ ن هاته املبادرة الترشيعية ستسامه يف جتويد

وتوس يع جمالها وس يعزز الاهامتم والعناية بلعنرص البرشي اذلي يعترب رافعة 

 أ ساس ية للتمنية.

الرايم ال عادة تنظمي مؤسسة  38.18وال شك أ ن مرشوع قانون 

احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة سيسامه يف تطوير 

مس توى املؤسسات الرائدة يف اجملال أ داء هذه املؤسسة وجيعلها يف 

 .الاجامتعي

حداث القايض 37.18 قانون مرشوع. 2  الاجامتعية ال عامل مؤسسة ب 

 :وهيئاته ومجموعاهتا الرتابية ملوظفي امجلاعات

 ،احملرتمون الوزراء والسادة الس يدات

 ،احملرتمني املستشارين والسادة الس يدات

 بل وضاع الهنوض أ ن للشغل ادلميقراطية الكونفدرالية يف نعترب

جراء املغاربة لعموم الاجامتعية  اليوم املفروضة املهام من خاصة بصفة ولل 

 بلنس بة اجلانب هبذا الاهامتم أ ن شك وال ال ولوايت، ك ولوية بشدة
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 عىل املصادقة خالل من الرتبية امجلاعات مبختلف العاملني للموظفني

حداث القايض 37.18 قانون مرشوع"  الاجامتعية ال عامل سسةمؤ  ب 

 س نة مفنذ. طويل انتظار بعد ،"وهيئاته ومجموعاهتا الرتابية ملوظفي امجلاعات

حداث بلزتاهما الوصية الوزارة وفاء تنتظر الرتابية امجلاعات وشغيةل 2007  ب 

 .املؤسسة تهاه

 مع القطاعي احلوار ادلاخلية وزارة برشت ،جعاف س نوات بعدو 

ىل بال ضافة خمرجاته أ مه واكنت النقابية املركزايت  ملوظفي النظام ال سايس ا 

حداث الالزتام الرتابية امجلاعات  ملوظفي الاجامتعية ال عامل مجعية ب 

 هذا أ هنينا قد نكون 37.18 قانون مرشوع عىل وبملصادقة ،امجلاعات

 حتسني يف املسامهة يف املؤسسة أ مهية عىل دــــنؤك ذا  و  ،الطويل ارـــالانتظ

 منحها رشيطة، وأ بناهئم وأ زواهجم واملتقاعدين للموظفني الاجامتعية وضعيةال

 املوظفات لك لتطلعات لتس تجيب أ هدافها لتحقيق اال ماكنيات لك

 الرائدة الاجامتعية املؤسسات مس توى يف تكون وأ ن امجلاعيني واملوظفني

 موظفي وأ ن خاصة ملنخرطهيا، جليةل خدمات تقدم واليت ،اجملال هذا يف

 وهزاةل واال قصاء الهتميش أ شاكل لك من ويعانون عانوا الرتابية امجلاعات

ىل بال ضافة ،والتعويضات ال جور  ظروف انعدام - وأ حياان – ضعف ا 

 الانامتء وكذا النقايب العمل وحماربة اال داري التعسف اس تفحال مع ،العمل

 .الس يايس

 واملشالك ضاايالق بعض ملعاجلة متنفسا ليعطي الاجامتعي احلوار وجاء

 .الرتابية امجلاعات قطاع داخل اس تفحلت اليت

نمتىن أ ن تسامه هذه املؤسسة يف تمنية وتطوير اخلدمات الاجامتعية 

هتا وهيئاهتا، وهو أ بسط ما ميكن تقدميه املوظفي امجلاعات الرتابية ومجموع

لهذه الفئة من املوظفني مقابل ما تقدمه من خدمات للمجمتع وتس تحق 

لهيا وحتسني وضعيهتا الاجامتعية ومنحها مؤسسة تليق هبا بذكل الا لتفات ا 

 .وتقدر تضحيهتا


