
النص الكامل للبالغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب 

 3102 شتنبر 5 الخميس يوماجتماع مجلس الحكومة ل

 رئيس السيد رئاسة تحت الحكومة لمجلس األسبوعي االجتماع 8144 شتنبر 5لـ الموافق 4141 شوال من 82 الخميس يوم انعقد

 تعيينات مقترح على للمصادقة وكذا والتنظيمية القانونية النصوص من عدد على الموافقة أو والمصادقة لمدارسة خصص الحكومة،

 .المستجدات من عدد مدارسة إلى باإلضافة عليا مناصب في

 تحت والصدق والمثابرة الالزم باإلخالص الوطن خدمة أجل من العمل مواصلة على الحكومة رئيس السيد أكد االجتماع، مستهل في

  .هللا حفظه السادس محمد الملك لجاللة الرشيدة القيادة

 المهنية المنظمة وبإحداث معتمد محاسب مهنة بتنظيم يتعلق 481-48 رقم قانون مشروع على وصادق المجلس تدارس ذلك، بعد

 معالجة خالل من المهنة هذه تنظيم إعادة إلى المشروع هذا ويسعى. والمالية االقتصاد وزير السيد به تقدم المعتمدين، للمحاسبين

 واألحكام األهلية وموانع والواجبات المهنة مزاولة وطرق المعتمد للمحاسب الموكولة المهام تحديد غياب في المتمثلة النواقص

 مهنة المشروع هذا ويعرف. المحاسبين الخبراء هيأة غرار على المعتمدين للمحاسبين مهنية منظمة إنشاء طريق عن وذلك والعقوبات

 ينص كما. والتسيير التنظيم قواعد إلى باإلضافة المعتمدين للمحاسبين المهنية المنظمة سجل في القيد شروط ويحدد المعتمد، المحاسب

 أخطاء ارتكبوا الذين المهنيين إزاء التأديبية السلطة تمارس المعتمدين للمحاسبين المهنية المنظمة أن على الصالحيات يخص ما في

 في التقييد تخص انتقالية أحكاما المشروع يتضمن كما. المنظمة أعضاء بها الملزم والتنظيمية التشريعية األحكام يحترموا لم أو مهنية

  .حرة بصفة المحاسبة مهنة حاليا يمارسون الذين للمهنيين بالنسبة المعتمدين للمحاسبين المهنية المنظمة

 تتعلق خاصة إجراءات بسن القاضي 14-11 رقم القانون وتتميم بتغيير يقضي 21-44 رقم قانون مشروع على المجلس صادق كما

 هذا ويهدف. السياحية للمؤسسات األساسي النظام بمثابة 14-11 رقم القانون وتتميم وبتغيير السياحي لإلنعاش العقارية باإلقامات

 إنجاز هدف تحقيق وبالتالي السياحي لإلنعاش العقارية اإلقامات نحو االستثمار جلب إلى السياحة، وزير السيد به تقدم الذي المشروع،

 لإلنعاش العقارية اإلقامات نظام تحويل خالل من وذلك ،8181 رؤية في المسطر اإلقامات هذه مستوى على سرير 110111

 الذي الشيء محدودة، اآلن حد إلى تظل والتحفيزي القانوني إطاره جاذبية أن اعتبار على مهني، نظام إلى عقاري نظام من السياحي

 السياحي اإليواء عرض وتنويع إغناء إلى يهدف جديدا منتوجا تشكل اإلقامات هذه أن إلى اإلشارة وتجدر. المنتوج هذا تطور يعيق

   .واألجانب الوطنيين السياح لمتطلبات استجابة

 السيد به تقدم النساء، تمثيلية لتشجيع الدعم بصندوق يتعلق 8-44-544 رقم مرسوم مشروع على وصادق المجلس تدارس ذلك، بعد

 لتشجيع الدعم بصندوق المتعلق التنظيمي اإلطار على تعديالت إدخال إلى المشروع هذا ويهدف. الداخلية وزير لدى المنتدب الوزير

 الحالي، المرسوم عنوان صياغة إعادة أساسا تهم التي المستجدات بعض المشروع هذا ويقترح. وتحسينه تطويره بهدف النساء تمثيلية

 هذا بتفعيل المكلفة اللجنة أعضاء مهمة مدة وتحديد النساء، تمثيلية لتشجيع الدعم صندوق على تقتصر جديدة تسمية اعتماد خالل من

 البرامج تنظيم إمكانية وفتح المذكورة، اللجنة في المشاركة النخب تجديد لضمان وذلك واحدة، نيابية انتدابية مدة في الصندوق

 والوطني الجهوي الصعيدين إلى إضافة المحلي الصعيد على المدني والمجتمع السياسية األحزاب طرف من المعتمدة واألنشطة

  .محليا المشاركة توسيع بهدف وذلك حاليا، عليهما المنصوص

 بتطبيق 8144 فبراير 81 في الصادر 8-48-443 رقم المرسوم بنسخ 8-44-111 رقم مرسوم مشروع على المجلس صادق كما

 العدل وزير السيد به تقدم المحاماة، لمهنة المنظم القانون بتعديل المتعلق 82-12 رقم القانون من 14 المادة من الثانية الفقرة

 لتطبيق الرافض والمحامين بالمغرب المحامين هيئات جمعية قبل من عنها المعبر الرغبة عند نزوال المشروع هذا يأتي. والحريات

 المؤسسة صالحيات في والتدخل المحاماة مهنة عليها تقوم التي واالستقالل الحرية بمبادئ يمس أنه بدعوى 8-48-443 رقم المرسوم

 المساعدة لخدمة أدائهم مقابل العامة الميزانية من مالية مبالغ من بتمكينهم المحامين لفائدة شرع السابق المرسوم أن إلى يشار. المهنية

   .القضائية

 السادس دمحم معهد ويسلمها يحضرها التي الشهادات قائمة بتحديد 8-44-181 رقم مرسوم مشروع على المجلس صادق ذلك، بعد

 التي الشهادات قائمة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزير السيد به تقدم الذي المشروع، هذا ويحدد. القرآنية والدراسات للقراءات

 القراءات في الماستر وشهادة القرآنية والدراسات القراءات في اإلجازة شهادة في تتمثل والتي المعهد هذا ويسلمها يحضرها

 بمقتضى هللا، نصره السادس محمد الملك جاللة المؤمنين أمير من بتعليمات أحدث، الذي المعهد هذا ويعمل. القرآنية والدراسات

 وعلماء متميزين قراء تكوين على ،(8144 ماي 8) 4141 اآلخرة جمادى 84 في الصادر 4044051  رقم الشريف الظهير

 ورصينة، جادة دراسات إنجاز على وقادرين وأدواته، العلمي البحث بمناهج ملمين القرآنية، الدراسات وفي القراءات في متخصصين

 .وحقيقته وأسراره الكريم القرآن عظمة تبرز
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 السيد به تقدم الصحة، وتقنيات التمريضية للمهن العليا بالمعاهد يتعلق 8-44-152 رقم مرسوم مشروع على المجلس صادق كما

 وتقنيات التمريض ومجال عامة بصفة الصحي المجال في التكوين منظومة إصالح إطار في المشروع هذا يندرج. الصحة وزير

 والنصوص العالي التعليم بتنظيم المتعلق 14-11 رقم القانون في الواردة القانونية المقتضيات مع ومالئمتها خاصة، بصفة الصحة

 من المائة في 11،58 تشكل بالمغرب التمريض هيئة أن اعتبار على جوهريا ورشا التمريضية المهن إصالح ويعد. بتطبيقه الصادرة

 وتعويضها الصحي الميدان في األطر تأهيل معاهد تسمية تغيير إلى المرسوم مشروع ويهدف. الصحي القطاع في المشتغلين مجموع

 ومالئمة المعاهد، بهذه الملقنة والوحدات المسالك مع المالئمة أجل من وذلك" الصحة وتقنيات التمريضية للمهن العليا المعاهد" ب

 بمؤسسات الخاصة العالي، التعليم بتنظيم المتعلق 14-11 رقم القانون من الثالث الفصل أحكام مع المعاهد بهذه المتعلقة المقتضيات

 الصادر 8-14-814 رقم المرسوم بموجب المحددة التمريضية للمهن العليا المعاهد إدراج وكذا للجامعات، التابعة غير العالي التعليم

 مؤسسة 84 تجميع عبر 8144/8141 الجامعي الدخول من انطالقا به العمل وسيتم وتتميمه، تغييره وقع كما ،8111 أبريل 84 في

 .مؤسسات 1 في


