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وزارة الثقافة والشباب والرياضة
الناطق الرسمي باسم الحكومة

بالغ صحفي
عن انعقاد االجتماع األسبوعي لمجلس الحكومة
يوم الخميس  23من ربيع األول  1441الموافق لـ  21نونبر 2019

انعمد ٌوم الخمٌس  23من ربٌع األول  1441الموافك لـ  21نونبر،2019
االجتماع األسبوعً لمجلس الحكومة ،تحت رئاسة السٌد رئٌس الحكومة،
خصص للمدارسة والمصادلة ،على عدد من النصوص المانونٌة والتنظٌمٌة،
باإلضافة إلى التعٌٌن فً مناصب علٌا.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
فً بداٌة االجتماع ،استهل السٌد رئٌس الحكومة

 ،كلمته بحمد هللا تعالى والصالة

ث تولف عند أهمٌة مشروع المانون رلم 45.18
والسالم على رسوله الكرٌم  ،م
المتعلك بتنظٌم مهنة العامالت والعاملٌن االجتماعٌٌن ،المعروض أمام هذا
االجتماع األسبوعً ،باعتباره يندرج ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات
االجتماعٌة ،التً توجد إما فً وضعٌة إعالة  ،أو فً وضعٌة شٌخوخة ،أو أنها
تعانً الهشاشة وتحتاج إلى رعاٌة اجتماعٌة معٌنة.
وأوضح السٌد رئٌس الحكومة  ،أن هذا المانون ٌكتسً أهمٌة بالغة  ،ألنه
سٌسهم فً تؤهٌل العنصر البشري العامل فً هذا المطاع من خالل فتح المجال
لتكوٌن العاملٌن االجتماعٌٌن فً تخصصات محددة من أجل االهتمام بفئات
اجتماعٌة بطرٌمة مهنٌة ،م برزا أن هنان فئة من العاملٌن االجتماعٌٌن  ،وتشتغل
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حالٌا فً عدد من المإسسات ،إال أن هنان حاجة لتكوٌن أعداد أكبر ،لد تصل إلى
عشرات اآلالف فً السنوات الممبلة.
وفً هذا الصدد ،أبرز السٌد رئٌس الحكومة  ،أهمٌة وضع إطار لانونً
محدد ،لتنظٌم مهنة العامالت والعاملٌن االجتماعٌٌن ،وجعلها مهنة ممننة بشواهد
ودبلومات معٌنة ،لذلنٌ ،وضح السٌد رئٌس الحكومة ،جاء هذا المانون الذي طال
انتظاره ،وشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمٌة االجتماعٌة والمساواة
واألسرة ،باعتبارها المطاع المعنً  ،وكذا األمانة العامة للحكومة على برمجة
مشروع المانون  ،لصد المدارسة فً اجتماع مجلس الحكومة المنعمد الٌوم ،وهو
لانونٌ ،إكد السٌد رئٌس الحكومة ،أنه سٌمكن من االهتمام بشرٌحة مهمة فً
المجتمع ،وسٌساعد على تطوٌر العمل االجتماعً فً بالدنا ،بنوع من المهنٌة
والجودة العالٌة ،وهو أمر نحرص علٌهٌ ،مول السٌد رئٌس الحكومة ،الذي نوه
بمإسسات التكوٌن المهنً بجمٌع أنواعها الخاص والعام ،النخراطها فً هذا
الورش ،األ مر الذي سٌساهم فً تحمٌك درجة أكبر من االندماج االجتماعً
للفئات المستهدفة واالستجابة لحاجٌاتها الخاصة.
وفً ختام كلمته ،عبر السٌد رئٌس الحكومة عن أمله فً أن تصدر
النصوص التنظٌمٌة الخاصة بهذا المانون  ،فً ألرب اآلجال ،وذلن بعد أن
ٌصادق علٌه البرلمان  ،لٌنطلك هذا الورش الذي سٌكون له تؤثٌر مهم  ،على فئات
اجتماعٌة واسعة.

مشروع قانون
إثر ذلن ،تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم  45.18يتعلق
بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين  ،تمدمت به السٌدة وزٌرة التضامن
والتنمٌة االجتماعٌة ،والمساواة واألسرة.
وٌهدف مشروع المانون إلى تحدٌد شروط ولواعد وكٌفٌة مزاولة مهنة
العامل االجتماعً ،إما بصفة مستملة ،أو فً إطار عمد شغلٌ ،خضع لتشرٌع
الشغل الجاري به العمل ،وكذا تحدٌد الصالحٌات الموكولة للعاملٌن االجتماعٌٌن،
والمسإولٌات الملماة على عاتمهم ،السٌما فً عاللتهم مع الغٌر ،المستفٌد من
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الخدمة االجتماعٌة ،استرشادا بمبادئ التكفل بالغٌر ،كما هً محددة فً المانون
رلم  ،65.15المتعلك بمإسسات الرعاٌة االجتماعٌة.
وحسب مشروع المانون ،فإنه ٌمصد بالعاملة أو العامل االجتماعً ،كل
شخص ٌموم بصفة مهنٌة ،بتدخالت لفائدة فرد أو جماعةٌ ،راد منها تمدٌم مساعدة
اجتماعٌة ،أو خدمات لتؤهٌل األفراد ،أو مساعدتهم ،أو حماٌتهم ،أو إدماجهم.
وٌشترط فٌه أن ٌكون حاصال فً أحد التخصصات ،ذات العاللة بالعمل
االجتماعً ،على إحدى الشهادات أو الدبلومات ،المحددة لائمتها بنص تنظٌمً.
كما ٌنص هذا المشروع ،على أن العاملٌن االجتماعٌٌن  ،بكل جهة من جهات
المملكةٌ ،نتظمون فً جمعٌة مهنٌة ،تسهر على ضمان مزاولة العامل االجتماعً
لمهنته ،بصفة لانونٌة ،وتمثٌله لدى اإلدارات ،وكذا المساهمة فً تؤطٌر وتؤهٌل
المهنة ،باإلضافة إلى تموٌة لدرات العامالت والعاملٌن االجتماعٌٌن.

مشاريع مراسيم
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسومٌن ،تمدم بهما السٌد وزٌر
الطالة والمعادن والبٌئة:
ويهم النص األول  ،مشروع مرسوم رقم  2.18.165يتعلق بتحديد دفتر
تحمالت مقاوالت الخدمات الطاقية  ،وذلن تطبٌما ألحكام المانون رلم ،47.09
اإلستراتٌجٌة الطالٌة الوطنٌة التً تمت
المتعلك بالنجاعة الطالٌة ،فً إطار
بلورتها،وفما للتوجٌهات السامٌة لجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا ،والتً تعتبر
النجاعة الطالٌة أولوٌة وطنٌة.
وٌهدف مشروع المرسوم ،إلى تحدٌد الشروط والممتضٌات التً ٌجب
إتباعها ،إلحداث ومزاولة أنشطة مماوالت الخدمات الطالٌة ،حٌث ٌنص على أن
هذه المماوالت ،تإهل وحدها إلجراء الدراسات ،التً تهدف إلى التصاد استهالن
الطالة ،وتؤهٌل التجهٌزات والمنشآت الطالٌة المدروسة.
3

كما ٌتضمن مشروع المرسوم ،أحكاما تتعلك بطلب الترخٌص والمراجع
التمنٌة ،فً مٌدان النجاعة الطالٌة ،واإلمكانٌات البشرٌة ،والتجهٌزات ،والموارد
المالٌة ،وكذا التزامات هذه المماوالت.
،2.19.543
أما النص القانوني الثاني ،فيتعلق بمشروع مرسوم رقم
 12من رجب
 ،2.15.807الصادر فً
بتغٌٌر وتتمٌم المرسوم رلم
 33.13المتعلك
 20( 1437أبرٌل  ،)2016بتطبٌك أحكام المانون رلم
بالمناجم ،بشؤن مسطرة منح السندات المنجمٌة.
وٌهدف مشروع المرسوم إلى تجاوز الصعوبات ،التً واجهت تنزٌل بعض
ممتضٌات المرسوم ،سالف الذكر ،السٌما تلن المتعلمة بإعادة منح رخص البحث،
ورخص االستغالل المسحوبة ،أو المنتهٌة صالحٌتها ،أو المتخلى عنها ،وذلن
بتغٌٌر وتتمٌم المواد  4و  8و  10و  16و  19و  21و  ،24من المرسوم المشار
إلٌه أعاله ،والتً تهم أساسا:
 الوثائك التً ٌجب أن ٌمدمها صاحب طلب الرخصة؛ شروط تفوٌت أو إٌجار رخص البحث ،ورخص االستغالل؛ مراجعة مبلغ األجرة عن الخدمات الممدمة ،من لدن اإلدارة المكلفةبالمعادن ،والمتعلمة بإحداث وتجدٌد السندات المنجمٌة ،وكذا تلن المتعلمة
بالتجاوٌف ،والفضالت ،وأكوام األنماض.

التعيين في مناصب عليا
وفً نهاٌة أشغاله ،صادق المجلس الحكومً ،على ممترحات تعٌٌن فً
مناصب علٌا ،وذلن طبما ألحكام الفصل  92من الدستور ،حٌث تم تعٌٌن:
بوزارة التضامن والتنمٌة االجتماعٌة والمساواة واألسرة:
 السٌد سً المصطفى مجدوبً  ،مدٌر الموارد البشرٌة والمٌزانٌةوالشإون العامة.
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بوزارة الصناعة والتجارة وااللتصاد األخضر والرلمً:
 السٌدة سعٌدي عفاف ،مدٌرة صناعات الطٌران والسكن الحدٌدٌةوالسفن والطالات المتجددة.
بوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحث العلمً:
 السٌد خالد بنٌشو ،مدٌر الشإون المانونٌة والمنازعات  -لطاع التربٌةالوطنٌة.
 السٌد عبد السالم مٌلً ،مدٌر االرتماء بالرٌاضة المدرسٌة  -لطاع التربٌةالوطنٌة.
 السٌد موالي عبد العاطً األصفر ،مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌةوالتكوٌن لجهة كلمٌم واد نون  -لطاع التربٌة الوطنٌة.
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