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نصوص عامة
م ــرس ــوم رقم  2.20.325صـ ــادر فـ ــي  30م ــن شعبـ ــان  1441
( 24أبريل  )2020باملوافقة على اتفاق القرض رقم 51223
بمبلغ مائة وخمسين مليون أورو ( 150.000.000أورو) ،املبرم
بتاريخ  27مارس  2020بين اململكة املغربية والبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية ،يرصد لتمويل مشروع الحفاظ على
مياه سايس وكاريت.
رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر 1441
( 13ديسمبر  ،)2019وال سيما املادة  43منه ؛
وعلى البند  Iبالفصل  41من قانون املالية لسنة  1982رقم 26.81
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع األول 1402
(فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على اتفاق القرض رقم  51223بمبلغ مائة وخمسين مليون
أورو ( 150.000.000أورو) ،امللحق بأصل هذا املرسوم ،واملبرم بتاريخ
 27مارس  2020بين اململكة املغربية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية ،يرصد لتمويل مشروع الحفاظ على مياه سايس وكاريت.
املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  30من شعبان  24( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مرسوم رقم  2.19.721صادر في  3رمضان  27( 1441أبريل )2020
يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات املناخية والتنوع
البيولوجي.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ،وال سيما الفصلين  90و  92منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.758الصادر في  30من صفر 1436
( 23ديسمبر  )2014بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة املكلفة
بالبيئة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.203الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة ؛
واعتبارا التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
املوقعة بنيويورك في  9ماي  1992الصادر بنشرها الظهير الشريف
رقم  1.96.93بتاريخ  19من شعبان  5( 1422نوفمبر  )2001؛
واعتبارا التف ـ ــاق باري ــس بشأن تغير املناخ الـمــعتمد بب ــاري ــس في
 12ديسمبر  2015الصادر بنشره الظهير الشريف رقم  1.16.157بتاريخ
 8صفر  8( 1438نوفمبر  )2016؛
واعتبارا لالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي املوقعة بريو دي جانيرو
في  5يونيو  1992الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.95.229
بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009وبروتوكوالتها ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من جمادى
اآلخرة  6( 1441فبراير ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة لجنة وطنية
للتغيرات املناخية والتنوع البيولوجي ،تسمى فيما يلي «لجنة املناخ
والتنوع البيولوجي».
املادة الثانية
تعتبر لجنة املناخ والتنوع البيولوجي هيئة للتشاور والتنسيق
من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات املناخية
واملحافظة على التنوع البيولوجي.
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وتتولى القيام باملهام اآلتية :
 - 1اإلسهام في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية والجهوية
املتعلقة بالتغيرات املناخية والتنوع البيولوجي ؛
 - 2ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تنفيذ التزامات
اململكة املغربية املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
التغيرات املناخية ،واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوالتهما وكذا
اتفاق باريس ،ال سيما املساهمة املحددة وطنيا ؛
 - 3ضمان تناسق السياسات الوطنية الرامية إلى تنفيذ أجندة
األمم املتحدة املتعلقة بالتنمية املستدامة والسياسات الوطنية
املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ،
واتفاق باريس ،وكذا االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ؛
 - 4ضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات املناخية
باملغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها ؛
 - 5اقتراح ودراسة مشاريع املخططات والبرامج ذات الصلة
بالقضايا التي تهم التغيرات املناخية والتنوع البيولوجي وتتبع تنفيذها ؛
 - 6اإلسهام في البحث عن إمكانيات املواكبة التقنية لدعم تنفيذ
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 - 11املصادقة على التقارير الوطنية املتعلقة بأنشطة لجنة املناخ
والتنوع البيولوجي واللجنتين الفرعيتين املنصوص عليهما في املادة 4
أدناه.
املادة الثالثة
تترأس السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه
لهذا الغرض ،لجنة املناخ والتنوع البيولوجي.
وتتألف من :
أ) السلطات الحكومية أو من يمثلها املكلفة بما يلي :
 الداخلية ؛ الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ؛ األمانة العامة للحكومة ؛ االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛ الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛ التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛ الصحة ؛ الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي ؛ -التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء ؛

مشاريع التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات

 -إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة ؛

املناخية ،وبرامج املحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه ؛

 السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاداالجتماعي ؛

 - 7اقتراح برامج للتوعية واإلعالم والتكوين ونقل التكنولوجيات
النظيفة وضمان تنفيذها ؛
 - 8تشجيع البحث في املجاالت املتعلقة بالتغيرات املناخية

 الطاقة واملعادن والبيئة ؛ -الشغل واإلدماج املنهي ؛

والتخفيف من آثارها السوسيو-اقتصادية ،وكذا برامج املحافظة

 -إدارة الدفاع الوطني.

على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه ؛

ب) ممثل واحد عن :

 - 9البحث عن آليات للتمويل من أجل تنفيذ املخططات الوطنية

 -املندوبية السامية للتخطيط ؛

والجهوية واملشاريع والبرامج املتعلقة بالتغيرات املناخية والتنوع

 -املديرية العامة لألرصاد الجوية ؛

البيولوجي ؛

 -املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛

 - 10إبداء رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

 -املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ؛

التي تهدف إلى تفعيل مقتضيات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن

 -الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ؛

تغير املناخ ،واتفاق باريس ،واالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي  ؛

 -الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية ؛
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 -الوكالة املغربية للطاقة املستدامة ؛
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يعين رئيس لجنة املناخ والتنوع البيولوجي أعضاء اللجنتين

 -شركة االستثمارات الطاقية ؛

الفرعيتين وفرق العمل املنصوص عليها في املادة  7أدناه من بين

 -وكالة التنمية الفالحية ؛

أعضاء اللجنة املذكورة.

 -الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان ؛

ويمكن له أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنتين الفرعيتين

 -الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ؛

وفرق العمل كل شخص ذاتي أو اعتباري معترف له بالكفاءة أو الخبرة

 -املعهد العلمي ؛

أو هما معا ،في املجال العلمي أو القانوني أو االقتصادي أو البيئي

 -املعهد الوطني للبحث الزراعي ؛

ذي الصلة بالتغيرات املناخية أو التنوع البيولوجي.
املادة الخامسة

 املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ -املركز الوطني للبحث العلمي والتقني ؛

تجتمع لجنة املناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان

 -املجلس األعلى للماء واملناخ ؛

بدعوة من الرئيس ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى األقل مرتين

 -مركز الكفاءات للتغير املناخي باملغرب ؛

( )2في السنة ،حسب الكيفيات املحددة في النظام الداخلي للجنة املناخ

 -جمعية جهات املغرب.

والتنوع البيولوجي .وتصادق لجنة املناخ والتنوع البيولوجي على هذا

ج) ثالثة ( )3ممثلين عن الجمعيات األكثر تمثيلية العاملة في مجال

النظام الداخلي خالل أول اجتماع تعقده.

التغيرات املناخية أو التنوع البيولوجي أو هما معا ،يعينهم رئيس لجنة
املناخ والتنوع البيولوجي ،ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد،
من الئحة تقدمها الجمعيات املذكورة .يحدد مستوى التمثيلية على
أساس عدد أعضاء الجمعية ،وأقدميتها ،ومجاالت تدخلها ،وإشعاعها
الترابي ،وكذا برامج عملها املنجزة في مجال املناخ أو التنوع البيولوجي
أو هما معا.

 شروط وكيفيات الدعوة إلى اجتماعات اللجنة واللجنتينالفرعيتين وفرق العمل وانعقادها ؛
 شروط وكيفيات سير أشغال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين وفرقالعمل ؛

يمكن لرئيس لجنة املناخ والتنوع البيولوجي ،عندما تقت�ضي طبيعة
القضايا املدرجة في جدول األعمال ذلك ،أن يدعو لحضور اجتماعات
اللجنة املذكورة كل شخص ذاتي أو اعتباري معترف له بالكفاءة
أو الخبرة أو هما معا في املجال العلمي أو القانوني أو االقتصادي
أو البيئي ذي الصلة بالتغيرات املناخية أو التنوع البيولوجي.
املادة الرابعة
تضم لجنة املناخ والتنوع البيولوجي لجنتين فرعيتين  :اللجنة
الفرعية للتغيرات املناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي،
تترأسهما السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه
لهذا الغرض.

يحدد النظام الداخلي ،على الخصوص ،ما يلي :

 مهام اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل وعدد أعضائها ،ومدةانتدابهم ،وسيرأشغالها ،وتنظيمها الداخلي ؛
 كيفيات الدعم املقدم للجنة املناخ والتنوع البيولوجي من قبلأعضائها للقيام بمهامها ؛
 الشروط واألشكال التي تبدي وفقها لجنة املناخ والتنوع البيولوجيآراءها ؛
 الكيفيات األخرى الضرورية لحسن سير لجنة املناخ والتنوعالبيولوجي ولجنتيها الفرعيتين وفرق العمل.
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املادة السادسة

تتوفر لجنة املناخ والتنوع البيولوجي على كتابة دائمة تتولى القيام
ُ
بأشغالها السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة ،تناط بها املهام اآلتية :
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مرسوم رقم  2.19.1083صادر في  3رمضان  27( 1441أبريل )2020
بتحديد العناصرالداخلة في تركيب الرقم االستداللي لألثمان 
عند االستهالك.

 إعداد االستدعاءات التي يجب أن ترفق بالوثائق ذات الصلة ،عنداالقتضاء ،وإرسالها إلى أعضاء لجنة املناخ والتنوع البيولوجي ؛

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.352الصادر في  28من ربيع
اآلخر  31( 1379أكتوبر  )1959بشأن الرفع العام لألجور باعتبار
الزيادة في تكاليف املعيشة ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصل  3منه ؛

 إعداد محاضر االجتماعات والحرص على توقيعها من طرفاألعضاء الحاضرين ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.233الصادر في  28من شعبان 1438
( 26ماي  )2017في شأن اختصاصات املندوب السامي للتخطيط ؛

 -إعداد جدول أعمال االجتماعات الذي تعرضه على الرئيس ؛

 تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة واللجنتين الفرعيتينوفرق العمل ؛
 إعداد تقرير سنوي حول األعمال املنجزة ؛ تكوين األرشيف والحرص على حفظه.املادة السابعة
تضم اللجنة الفرعية للتغيرات املناخية فرق العمل التالية :
 فريق العمل «املفاوضات بشأن املناخ» ؛ فريق العمل «الهشاشة والتكيف مع تغيراملناخ» ؛ فريق العمل «التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة» ؛ فريق العمل «تمويل املناخ».وتضم اللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي فريقي العمل اآلتيين :
 فريق العمل «تتبع بروتوكوالت اتفاقية التنوع البيولوجي» ؛ فريق العمل «القضايا العلمية والتقنية».املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الطاقة واملعادن والبيئة.
وحرر بالرباط في  3رمضان  27( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  6جمادى األولى 1441
( 2يناير ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تشتمل الئحة املنتوجات والخدمات املكونة للرقم االستداللي
لألثمان عند االستهالك (أساس  )2017 : 100على  12قسم و43
مجموعة و 92طبقة و 546مادة و 1391عينة من املواد .يحدد في
امللحق املرفق بهذا املرسوم عدد املواد وعينات املواد حسب األقسام
واملجموعات والطبقات.
املادة الثانية
تحدد العناصر التي تدخل في تركيب الرقم االستداللي لألثمان
عند   االستهالك على املستوى الوطني على أساس أسعار التقسيط
املعمول بها في أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش
ووجدة والرباط وتطوان ومكناس وطنجة والعيون والداخلة وكلميم
وسطات وأسفي وبني مالل والحسيمة والرشيدية.
ولهذا الغرض يهيأ رقم استداللي لألثمان عند االستهالك على
مستوى كل مدينة من املدن املشار إليها أعاله.
املادة الثالثة
ينسخ املرسوم رقم  2.09.529الصادر في  5ذي الحجة 1430
( 23نوفمبر  )2009املتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم
االستداللي لألثمان عند االستهالك.
املادة الرابعة
يسند إلى املندوب السامي للتخطيط تنفيذ هذا املرسوم الذي 
ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3رمضان  27( 1441أبريل .)2020

وقعه بالعطف :

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،

*

اإلمضاء  :عزيزرباح.

* *

