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القطاع احلكومي

موضوع السؤال

جواب الوزير الذي يتضمن برناجما ،التزاما أو تعهدا

التضامن وادلرأة واألسرة ادلعايَت ادلعتمدة يف اختيار تشكيلة اللجنة
والتنمية االجتماعية العلمية إلحداث ىيئة ادلناصفة ومكافحة كافة
التزمت يف مخططىا التشريعي بإخراج مشروع اؿقانوف ادلتعلق بإحداث ىذه اذليئة يف أفق .2013
أشكاؿ التمييز

أكدت السيدة الوزيرة على أنو يف إطار تنزيل مقتضيات الدستور والذي يضم يف طياتو فصلُت
( 19و  )164ينصاف على إحداث ىيئة ادلناصفة ومكافحة كل أشكاؿ التمييز .فإف احلكومة

االقتصاد وادلالية

تأىيل قطاع اجلمارؾ

أكد السيد الوزير على أف إدارة اجلمارؾ والضرائب غَت ادلباشرة تتوفر يف إطار الربنامج احلكومي
على سلطط إسًتاتيجي يف أفق  ،2015وضع انطالقا من تشخيص شامل ساىم فيو كل
الشركاء ،وحدد  200ىدؼ اسًتاتيجي ،عرب 44مشروعا.
وأضاؼ أنو بالنسبة للسنوات  2012و 2013مت إعداد أو تفعيل  14مشروع مهيكل خيص 4
زلاور أساسية:
-احملور األول  :خيص تبسيط اإلجراءات،

ولو عالقة مباشرة بالتجارة اخلارجية ،وىو من

الطلبات ادللحة ادلعرب عنها من طرؼ ادلقاوالت،
 احملور الثاين  :يهم ترشيد ادلراقبة اجلمركية و لو عالقة بالغش التجاري الذي يضعف تنافسيةاالقتصاد والفاعلُت.

 احملور الثالث  :يهم حتسُت تدبَت ادلنازعات هبدؼ حتسُت شروط التسوية احلبية دوف إغفاؿترشيد اجلوانب ادلتعلقة بالتسوية القضائية والتحصيل اجلربي.
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 احملور الرابع  :حتسُت مستويات التخليق وجودة اخلدمات ،يف العالقة مع األفراد عرب حتسُتظروؼ االستقباؿ ،التواصل ،تقدمي ادلعلومات للمرتفقُت ومعاجلة الشكاوى.
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ماي 2013

إشكالية التعمَت

تعثر احلوار االجتماعي

ماي 2013

أكد السيد الوزير التزاـ احلكومة بتقليص العجز ادلسجل يف ميداف السكن بنسبة  ،%50وذلك
بتقليصو من  700ألف وحدة إىل  400ألف وحدة سكنية يف هناية سنة .2013وذلك عرب
توسيع التغطية بوثائق التعمَت ،فتح مناطق جديدة للتعمَت ،وتبسيط ادلساطر.
تعتربىا
أكد السيد الوزير أف احلكومة تلتزـ وتنخرط وتريد فتح باب احلوار مع النقابات اليت
شريكا ليس فقط يف ادلواضيع اليت ذلا طابع مادي بالنسبة للشغيلة ،ولكن حىت بالنسبة للمواضيع
ادلهيكلة بالنسبة للبالد.
وأضاؼ أنو اعتبارا للوضعية االقتصادية واالجتماعية اليت متر منها بالدنا  ،أصبح من الضروري
عقد ىذه االجتماعات أكثر من مرتُت يف السنة وليس فقط على مستوى اللجنة الوطنية ،وإمنا
أيضا يف إطار جلينات موضوعاتية من أجل حتقيق تقدـ ملموس يف مجيع ادلواضيع ادلهمة
و املصَتية ،ؾإصالح صندوؽ ادلقاصة ،إصالح صناديق التقاعد ،إصالح النظاـ األساسي
للوظيفة العمومية ...واليت تتطلب معاجلتها شراكة والتزاما حقيقيُت
و االقتصاديُت على حد سواء.

 14ماي 2013
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ادلدف العتيقة

مع الفرقاء االجتماعيُت

أكد السيد الوزير على أف وزارتو بصدد إعداد مشروع قانون حيدد سبل التدخل يف األنسجة
العتيقة و بلورة إسًتاتيجية دلعاجلة سلتلف اإلشكاليات ،وعلى اخلصوص إشكالية ادللكية هبذه
ادلدف.
وأضاؼ أف وزارتو تسعى أيضا إىل تأسيس وكالة خاصة بالتدخل يف ىذه األنسجة ،وخاصة
بالتجديد احلضري .فضال عن إمكانية استعماؿ صندوؽ التضامن للسكن للتدخل يف ىذه
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األنسجة كما نص على ذلك القانوف ادلايل لسنة .2013
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الداخلية

إصلازات صندوؽ التطهَت وتصفية ادلياه
ادلستعملة

أكد السيد الوزير أنو بشراكة بُت وزارة الداخلية ووزارة الطاقة وادلعادف وادلياه والبيئة ،مت إعداد
برنامج يف أفق  2020يهدؼ إىل:
 الرفع يف أفق  2020من نسبة الربط بشبكة ادلياه العادمة إىل %80؛ إحداث زلطات ومنشآت معاجلة ادلياه ادلستعملة يف  330مدينة ومركز؛ وتقليص نسبة التلوث ب ػ .%60و قد اعتمدت الوزارتُت الشراكة مع عدة فاعلُت آخرين ،خصوصا الوكاالت وادلكتب الوطٍت
للماء والكهرباء ،وبدأ االشتغاؿ هبذا الصندوؽ .حيث ساىم حلد اآلف يف متويل مشاريع لفائدة
 163مجاعة  81( ،مجاعة انتهت هبا األشغاؿ)  52( ،يف طور اإلصلاز ) و ( 30مجاعة من
أصل  163ستنطلق هبا األشغاؿ قريبا)  .على أف يشمل الشطر الثاين  167مدينة ومركز وذلك
قبل متم سنة .2020

 25 /يونيو 2013

الوزارة ادلنتدبة لدى مراجعة القوانُت األساسية للفئات ذات ادلسار
رئيس احلكومة ادلكلفة ادلهٍت احملدود
بالوظيفة العمومية
وحتديث اإلدارة

أكد السيد الوزير عزـ احلكومة أوال على استكماؿ تنفيذ كافة االلتزامات الواردة يف اتفاؽ 26
أبريل ،املوقع بُت احلكومة السابقة وادلركزيات النقابية اخلمسة األكثر متثيال ،والسيما االلتزاـ
ادلتعلق بإحداث الدرجة اجلديدة بالنسبة لألطر واذليئات ذات ادلسار ادلهٍت احملدود ،سواء
اذليئات اليت ذلا ترقية أو ترقيتُت يف ـسارىا ادلهٍت.
وأضاؼ أنو يف إطار تفعيل ىاذ االتفاقات ،وباخلصوص اتفاؽ  26أبريل ،مت خالؿ سنة 2011
إحداث درجات جديدة لفائدة ىيئة كتاب الضبط بوزارة العدؿ ،وىيئة ادلهندسُت وادلهندسُت
ادلعماريُت.
كما مت إحداث جلنة موضوعاتية يف إطار جلنة القطاع العاـ ،انكبت على دراسة ىذا ادلوضوع
بصفة منتظمة ودورية ،حيث قامت جبرد سلتلف األنظمة األساسية ،سواء ادلشًتكة أو اخلاصة
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ببعض القطاعات ،ومت حتديد األطر واذليئات ادلستفيدة اليت يصل عددىا إىل أزيد من  46إطارا
وىيئة منتمية إىل  19نظاـ أساسي.
وأضاؼ أف الوزارة بصدد استكماؿ دراسة ىذا ادلوضوع من أجل التوصل إىل الصيغ الكفيلة
بالتنفيذ على أرض الواقع يف إطار رؤية مشولية تشمل سلتلف فئات ادلوظفُت ،وىو ما شأنو أف
يفتح آفاؽ جديدة للًتقي وكذلك جتاوز كل اإلشكاالت املرتبطة بتجميع األنظمة األساسية.
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أكد السيد الوزير على أف الربنامج الوطٍت لتدبَت النفايات يشكل زلورا مهما من بُت زلاور
 الربنامج الوطٍت لتدبَت النفايات ادلنزلية، تقييم الربنامج الوطٍت لتدبَت النفايات ادلنزلية الربنامج احلكومي الذي التزمت من خاللو الوزارة ببلوغ عدد من األىداؼ يف أفق  ،2016أيخالؿ الوالية التشريعية للحكومة احلالية ،ومن بينها على اخلصوص:
 - 1الرفع من نسبة مجع النفايات بصفة مهنية وبصفة معقلنة وطرح ىا يف مطارح مراقبة يف
أفق  2016إىل %85؛
 - 2نسبة عدد ادلطارح ادلراقبة الواجب إصلازىا يف أفق  2016ىي  ،32وإعادة تأىيل 134
ائي.
ـطرح ا عشو ا
 - 3فرز وتدوير وإعادة استعماؿ النفايات بنسبة  %16من النفايات ادلنزلية.
إضاؼ إىل تعميم ادلخططات ادلديرية اإلقليمية يف مجيع أقاليم ادلملكة،
 -4ة

باعتبار أف

القوانُت اجلاري هبا العمل تنص على وجوب توفر كل إقليم على سلطط مديري إقليمي يبلور
رؤية واضحة لتدبَت النفايات يف ادلدى الطويل .

عشر  23 /يوليوز
2013
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أقساـ ادلستعجالت اخلاصة باألطفاؿ

أكد السيد الوزير على اف وزارتو أعدت برنارلا للفًتة ما بُت  2016-2012فيما خيص طب
األطفاؿ ،مبوجبو سيتم قريبا:
 تأىيل  9بنايات فيما خيص طب ادلواليد،
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حتديث ووضع مسالك للعالجات للتكفل بادلواليد،
توفَت التجهيزات على ىذا ادلستوى،
إنشاء وحدات للعناية ادلركزة اخلاصة بالتوليد على صعيد كل جهة،
توفَت األدوية.

وأضاؼ أنو سيتم قريبا تعيُت  32طبيبا لألطفاؿ يف سلتلف جهات ادلملكة ،شلا سيخفف
عدد االكتظاظ يف أقساـ ادلستعجالت.
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