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 بالغ حصفي 

 انعقاد اجامتع جمللس احلكومة 

 2021  ماي  20لـ  ، املوافق  1442 شوال  08امخليس   يوم 
 

 

رئاسة    حتت   2021ماي    20لـ  ، املوافق    1442 شوال   08  امخليس   ه يوم ه الأس بوعي،  عقد جملس احلكومة اجامتع 

مق  ر   قانون مرشوع    واملصادقة عل لتدارس    خصصت أأشغال   عرب تقنية املناظرة املرئية،   الس يد رئيس احلكومة، 

رمق     19. 79 القانون  وتمتمي  بلأعامل    73.00بتغيري  للهنوض  السادس  محمد  مؤسسة  وتنظمي  حداث  بإ القايض 

الاجامتعية للرتبية والتكوين، قدمه الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  

 سوم    بتغيري املر   2.20.656رمق   عل مرشوع مرسوم   كام تدارس اجمللس وصادق ،  الناطق الرمسي بمس احلكومة 

حداث أأجرة عن اخلدمات  1997يونيو   30الصادر يف  2.97.344 من قبل وزارة ادلاخلية )مفتش ية    املقدمة بإ

املتعلق    15. 98رسومني يتعلقان بتطبيق القانون رمق  م مرشوعي  و ،  ادلاخلية   وزير ، قدمه الس يد  الوقاية املدنية( 

حداث نظام للمعاشات اخلاصة بفئات املهنيني    99.15بنظام التأأمني الإجباري الأسايس عن املرض والقانون رمق   بإ

يزاولون نشاطا خاصا  الأجراء اذلين  املس تقلني والأشخاص غري  والإدماج    ، والعامل  الشغل  الس يد وزير  قدهمام 

 .  املهين 

 

 ئيس احلكومة لكمة الس يد ر   أأول: 

يوم   املنعقد  الأس بوعي جمللس احلكومة  العامثين، الاجامتع  الس يد سعد ادلين  ماي   20اس هتل رئيس احلكومة، 

يف ظل وضعية وبئية عادية مل  مر مشريا اإىل أأن عيد الفطر الكثرية عل بالدان،  حبمد هللا تعاىل عل نعمه 2021

  .تدابري احرتازية، ومن تفهم وتعاون من دلن املواطنات واملواطنني تشهد تدهورا وهلل امحلد، بفضل ما مت اختاذه من  

الشعب  دلمع  هللا  حفظه  السادس  محمد  املكل  اجلالةل  لصاحب  السامية  بملبادرة  احلكومة  رئيس  الس يد  ونوه 

نسانية لفائدته الفلسطيين،   ة. مبادرة معلية وميداني تعتربواليت واملمتثةل يف اإرسال مساعدات اإ

ذ أأكد ل أأن  تنطلق من   املبدأأ العام اذلي اكن العاهل الكرمي قد ذكَّر به ملا اتصل هاتفيا بلرئيس الفلسطيين، اإ

 اململكة املغربية تعترب القضية الفلسطينية يف مس توى القضية الوطنية، وأأن املغرب لن يتخل أأبدا عن الشعب

 قه. الفلسطيين وعن ادلفاع عن حقو 
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احلكومة أأن املغرب اكن يف املوعد ومتكن وهلل امحلد يف عز الأزمة والعدوان عل الشعب  وجسل الس يد رئيس  

يصال دمعه اإىل الساكنة، كام عربَّ الشعب املغريب قاطبة عل اخنراطه يف هذا التوجه وتعاطفه   الفلسطيين، من اإ

  .الكبري مع الشعب الفلسطيين

فادة الصحة تقدميوزير  الس يد طلب الس يد الرئيس مندان، الوضعية الوبئية اليت تعرفها بال بتطوروعالقة  هبذا  اإ

 اخلصوص.

أأن احلاةل الوبئية بملغرب تعرف حتس نا تدرجييا من حيث عدد احلالت ويف هذا الصدد، أأكد الس يد وزير الصحة  

نعاش مع اخنفاض ملؤرش   التوادل الفريويس، ونس بة  اجلديدة والوفيات وكذكل احلالت بأأقسام العناية املركزة والإ

اإجيابية التحاليل. وهذه الوضعية توفر مناخا جد مالمئ لس مترار امحلةل الوطنية للتلقيح اليت وصلت اإىل حدود أأمس  

الرابعة مساء    19الأربعاء   الساعة  الأوىل و  7.029.682ماي، يف    4.673.903مس تفيدة ومس تفيد من اجلرعة 

 ة. مس تفيدة ومس تفيد من اجلرعة الثاني

حداث وتنظمي    73.00رمق  بتغيري وتمتمي القانون    19. 79مق  ر قانون    مرشوع واملصادقة عل    اثنيا: دراسة  القايض بإ

مؤسسة محمد السادس للهنوض بلأعامل الاجامتعية للرتبية والتكوين، قدمه الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين  

 . املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، الناطق الرمسي بمس احلكومة 

تقدميه أأمام صاحب   اذلي مت  2018-2028يأأيت مرشوع هذا القانون يف س ياق تنفيذ اخملطط العرشي للمؤسسة  

  51.17ملبادئ وأأهداف القانون الإطار    واس تحضارا ، 2018ش تنرب  17بتارخي    اجلالةل املكل محمد السادس نرصُه هللا

املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، ولس امي الأحاكم املرتبطة بتأأهيل الرأأسامل البرشي يف خمتلف 

من خالل مراجعة القانون احلايل قصد تعزيز أأدوار املؤسسة وأ ليات    ذكلة الرتبية والتكوين، و مس توايت منظوم

 تدخالهتا وخاصة فامي يتعلق ب: 

قرار منح لفائدة أأبناء  -  المتدرس؛ يف سن   املنخرطنيتوس يع تدخل املؤسسة يف جمال التعلمي الأويل عرب اإ

امئة ومنتظمة مبؤسسات الرتبية والتعلمي والتكوين التابعة للقطاع  توس يع قاعدة املنخرطني لتشمل العاملني بصفة د -

 اخلاص؛

 يف الاس تفادة من خدمات املؤسسة؛ امللحقنيعل التقاعد و  حملالنيمراجعة وتوحيد رشوط اس مترار املنخرطني ا -

 المتثيليات اجلهوية واحمللية؛  عرب اتواجد املؤسسة ترابي توس يع وتعزيز -

 مراجعة املقتضيات املتعلقة بتأأليف وهمام اللجنة املديرية؛ -

   ـ مالءمة أأحاكم القانون اجلاري به العمل، مع املقتضيات الترشيعية اجلديدة، ولس امي املتعلقة مهنا برشوط فتح 

 ؛اخلدمات الطبية لأهداف غري رحبيةواس تغالل مؤسسات الرعاية الاجامتعية ومراكز تقدمي 

 توس يع سةل اخلدمات الاجامتعية واملالية خصوصا فامي يتعلق بلقروض البنكية.  -
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يونيو     30الصادر يف  2.97.344بتغيري املرسوم      2.20.656رمق   مرشوع مرسوم    دراسة واملصادقة عل   : اثلثا 

حداث أأجرة عن اخلدمات    1997 ، قدمه الس يد  من قبل وزارة ادلاخلية )مفتش ية الوقاية املدنية(   املقدمة بإ

 . ادلاخلية   وزير 

 
قرارها مبوجب املرسوم رمق   املتعلق    2.18.577يندرج هذا املرشوع يف اإطار املالمئة مع املقتضيات اجلديدة اليت مت اإ

مبجال التعمري والبناء، بلنظر اإىل أأن مصاحل الوقاية املدنية أأصبحت تبعا    املتعلقةبضابط البناء العام وفق النصوص  

عداد اخملططات الاستباقية اخلاصة بلوقاية من الأخطا وكذا التدخل    رلهذا املرشوعِ مسؤوةل عن تقدمي خدمة اإ

والب  العقارية  التجزئات  املودعة دلى  عند الاقتضاء يف  امللفات  واملؤسسات موضوع  السكنية  واجملموعات  ناءات 

، الهتيئةالبناء أأو التغيري أأو  و   بلتقس مي  املتعلقةفقط عل دراسة امللفات    يقترصاملصاحل املعنية، بعدما اكن دورها  

عن هذه اخلدمة    من فعالية وجودة أأداء مصاحل الوقاية املدنية ، فضال عن اس تخالص الرسوم  الرفعوذكل من أأجل  

 اجلديدة. 

 

املتعلق بنظام التأأمني    15. 98رسومني، يتعلقان بتطبيق القانون رمق  ممرشوعي  دراسة واملصادقة عل    : رابعا 

حداث نظام للمعاشات اخلاصة بفئات املهنيني والعامل    99.15الإجباري الأسايس عن املرض والقانون رمق   بإ

 . قدهمام الس يد وزير الشغل والإدماج املهين   ، املس تقلني والأشخاص غري الأجراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا 

 

 ويتعلق الأمر ب: 

اذلكر عل فئات النساخ، واذلي    القانونني السالفي  خاص بكيفية تطبيق  2.21.368مرشوع مرسوم رمق  -

 ينص عل ما ييل: 
حتديد مجعية "النقابة الوطنية للنساخ القضائيني" كهيئة اتصال ملوافاة الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي   ▪

 بملعلومات الالزمة للتسجيل بلصندوق املتعلق بفئات النساخ؛ 

 حتديد ادلخل اجلزايف لهذه الفئات.  ▪

املقبولني    الرتامجةاخلاص بفئة    ذكرهامالسالف    القانوننيتطبيق    بكيفيةخاص    2.21.369  مرشوع مرسوم رمق -

" كهيئة اتصال مع الصندوق الوطين املقبولني دلى احملامك  الرتامجةديد "مجعية  ، حيث يروم حتاحملامكدلى  

 لهذه الفئة.  اجلزايفللضامن الاجامتعي بشأأن تبادل املعلومات الالزمة، وكذا التفاق خبصوص ادلخل 

 

 


