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 بالغ صحفي

 اجتامع مجلس الحكومةانعقاد حول 

 2023 يناير 05 قاف  و  م   1444 جامدى اآلخرة 12 الخميس ليوم
 

و اف ق  ،1444جامدى اآلخرة  12الخميس  عقدت الحكومة، يومه برئاسة ، مجلسا للحكومة، 2023يناير  05م 

واملصادقة عىل عدد من مشاريع النصوص القانونية، واالطالع  للتداول خصص السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

ب  عليا طبقا للفصل   من الدستور. 92عىل اتفاق دويل، ومقرتحات ت ْعي نٍي يف من اص 

باملوافقة عىل  2.22.867مرشوع املرسوم رقم تداول مجلس الحكومة وصادق عىل يف مستهل هذا االجتامع، 

يري البناء القياسية والوظيفية الخاصة مبؤسسات اإليواء السياحي وبإحداث اللجنة املحدد ملعا ضابط البناء العام

الوطنية ملعايري البناء الخاصة مبؤسسات اإليواء السياحي، قدمته السيدة فاطمة الزهراء املنصوري، وزيرة إعداد 
 الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة.

القانون رقم  الذي تعزز بصدورورش إصالح اإلطار القانوين لإليواء السياحي و ويندرج هذا املرشوع يف إطار 

ىل تبسيط املساطر إ املرسوممرشوع  ويهدف .املتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى 80.14

مبثابة  61.00رقم  قانونالتصنيف التقني املؤقت املنصوص عليه يف الاإلدارية املتعلقة مبنح التصنيف من خالل دمج 

النظام األسايس للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية 

والحد من انتشار اإليواء غري املهيكل من خالل ضامن بناء املستثمرين ملؤسساتهم  ؛والتنظيمية املتعلقة بالتعمري

مبثابة مرجع ملعايري البناء القياسية ء السالف الذكر. ويعترب هذا الضابط وفقا للمعايري املشرتطة بضابط البنا

والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل ملرشوع سياحي يود بناء أو تغيري أو توسيع مؤسسة إيواء 

 .80.14لإليواء السياحي، وفقا للقانون رقم  مؤسسةسياحي أو تحويل بناية قامئة إىل 

يتعلق بخدمات املالحة الجوية،  2.22.191مرشوع املرسوم رقم عىل  وصادق مجلس الحكومة لك، تداولبعد ذ

 قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

أحكام االتفاق الخاص بالطريان و  املتعلق بالطريان املدين، 40.13ويأيت هذا املرشوع تطبيقا ألحكام القانون رقم 

ويهدف إىل . 1944قع بشيكاغو يف كام يجد سنده القانوين يف أحكام االتفاق الخاص بالطريان املدين الدويل املو ، املدين

الجوية وكذا وضع اإلطار التنظيمي املتعلق بخدمات املالحة الجوية من أجل ضامن سالمة وانتظام وفعالية املالحة 

 ني األداء العام لهذه الخدمات. ستح
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وع أحكاما تحدد رشوط وكيفيات تقديم خدمات املالحة الجوية، وكيفيات املصادقة عىل ويتضمن هذا املرش 

وكيفيات إقامة منشآت رشوط و  ؛وقواعد الجو وقواعد املالحة الجوية ونطاق تطبيقها ؛هذه الخدمات والتخطيط لها

إىل تحسني األداء العام لنظام وتجهيزات خدمات املالحة الجوية وتغيريها وصيانتها. كام يحدد القواعد التي تهدف 

 إدارة الحركة الجوية وخدمات املالحة الجوية.

بتحديد اختصاصات وتنظيم  2.22.874مرشوع املرسوم رقم وانتقل مجلس الحكومة للتداول واملصادقة عىل 

 .والثقافة والتواصل وزير الشباب، السيد محمد مهدي بنسعيدقطاع الشباب، قدمه 

تم فصل قطاع الرياضة  بعدما رسوم يف إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشبابويأيت مرشوع هذا امل

ويهدف مرشوع هذا املرسوم إىل تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، الذي يضطلع، عىل . عن قطاع الشباب

وإعداد  ؛ابالخصوص، ببلورة االسرتاتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه يف مجال الشب

واتخاذ املبادرات الرامية إىل  ؛برامج اجتامعية تربوية تهدف إىل تنظيم وتأطري الشباب والطفولة والشؤون النسوية

واإلسهام يف إعداد الربامج االجتامعية  ؛تطوير الخدمات املقدمة للشباب والطفولة وتلك املتعلقة بالشؤون النسوية

باإلضافة إىل تنمية األنشطة  ؛والرفع من مستوى إدماج املرأة يف املجتمع الرامية إىل تأطري مجال الشؤون النسوية

الشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب املتعلقة بالتعاون اإلقليمي والدويل يف مجاالت الشباب والطفولة و 

 ون النسوية والعمل عىل تطويرها. والطفولة والشؤ 

 حكومة اململكة املغربية واملركز الدويل لتطوير سياسات بني اتفاق عىلطالع وواصل مجلس الحكومة أشغاله باال 

، 2022نونرب 10الهجرة بشأن إنشاء متثيلية للمركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة باململكة املغربية، املوقع بالرباط يف 

املنتدب  ، الوزيرمصطفى بايتاس السيد ، قدمهاميوافق مبوجبه عىل االتفاق املذكور 59.22 القانون رقممرشوع و

نارص بوريطة، ، نيابة عن السيد لدى رئيس الحكومة، املكلف بالعالقات مع الربملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة

 بالخارج.وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 

ويهدف هذا االتفاق إىل تعزيز العالقات الودية وإضفاء الطابع املؤسيس عىل التعاون بني الطرفني يف مجال 

الهجرة. ومبوجب هذا االتفاق، يعمل املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة تنفيذ مشاريع وبرامج يف املجاالت 

ل املثال تطوير وتعزيز قدرات اململكة املغربية وتقديم الدعم الرئيسية ذات االهتامم املشرتك ، والتي تخص عىل سبي

وذلك يف إطار التنسيق والتشاور وتبادل املعلومات مع االستشاري واملساعدة التقنية الكافية لها يف هذا املجال، 

 السلطات املغربية املختصة. 

من  92للفصل  يف مناصب عليا طبقا اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول واملصادقة عىل مقرتحات تْعيني ٍو 

 الدستور.

 تعيني: قطاع الرتبية الوطنية، -الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة وزارة مستوى فتم عىل

موالي يوسف األزهري، مديرا للتقويم وتنظيم الحياة املدرسية والتكوينات املشرتكة بني  السيد •
 ؛األكادمييات
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 تعيني:قطاع الرياضة،  -وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضةوعىل مستوى 

بريها ديوسف بلقاسمي، رئيسا لإلدارة الجامعية للرشكة الوطنية إلنجاز املالعب وت السيد •
(SONARGES)؛ 

 تعيني: ، قطاع املياه والغابات -الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وعىل مستوى وزارة

موظفي قطاع  ةمحمد عاكف، مديرا عاما ملؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية والثقافية لفائد السيد •
 ؛املياه والغابات

 ، تعيني: قطاع الفالحة -الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وعىل مستوى وزارة

 ؛الجهوي لالستثامر الفالحي بورزازاتمديرا للمكتب  ،عبد العزيز ايت مربيك السيد •

 وعىل مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعني:

 ؛مديرا للمعهد العايل للدراسات البحرية ،كيمحمد بريو السيد •

 .السيد محمد الوفيق، مديرا ألكادميية محمد السادس الدولية للطريان املدين •

 


