قاعدة ادلعطيات اخلاصة ببرامج ،التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية
دورة أبريل2018
ر.ت

اجللسة
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اجللسة األوىل /
 17أبريل
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القطاع احلكومي
كتةاب ازلوةل امللكفة
ابمخكوٍن املِين
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كتةاب ازلوةل امللكفة
ابمخكوٍن املِين
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كتةاب ازلوةل امللكفة
ابمخكوٍن املِين
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امعحة
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امعحة
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اجللسة الثانية /

امخجِزي واميلل

موضوع السؤال

جواب الوزير الذي يتضمن برناجما ،التزاما أو تعهدا

 امرفع من امعاكة الاسدِؼاتَة مليظومة امخكوٍن املِين لحزوًد سوق امضـل مبا ًفوقموَون و 700أمف خرجي.
امخكوٍن املِين
 احداث  123مؤسسة حكوًًِة خدًدة. امرفع من ػدد الخازات املِيَة ومن خرجيي الخازات املِيَة يف املؤسساثذاتالاس خلعاب املفذوح ب .%10
رتط مٌظومة امخؼومي مبحَط
 امرفع من ػدد امللاػد امحَداؾوحِة ابملؤسسات ذات الاس خلعاب احملدود ب %30امضـل
 اظالق ثعور خدًد مخوحَة حاخات كعاع امرتتَة اموظيَة من الظر املؤُةل يف جمالامرتتَة وامخكوًيفي أفق .2030
مراكدة اموزارة ملعامع املدرسة حتَني كالاهون رمق 06.00مبثاتة اميظام السايس نوخؼومي املدريس اخلعويص  ،مدضمل
ابملعاع امؼمويم وامخؼومي املراكدةاملعامع املدرس َة والكسام ازلاخوَة ابملدارس اخلاظة.
اخلعويص
 مواظةل ختفِغ أمثية مزًد من الدوًةاملخؼولة ابمرسظان .امس َاسة اموظيَة املؼمتدة
 اػادة اميظر يف دورة اكذياء وثوزًع الدوًةابملسدضفِات.مخخفِغ أمثية أدوًة ػالج
 ادراج زالث أدوًة خاظة برسظان ازلم مضن امالحئة اموظيَة ملدوًة املاتةلامرسظان
نوخؼوًغ غهنا من ظرف ظيادًق امخبمني امعحي اموظين .
اكذياء  42س َارة اسؼاف،اموضع امعحي املزري جبِة
ثوفري  21وحدة ظحَة مذيلةل،
تين مالل – خٌَفرة
ثبَُل  7مرانز حصَة كروًة ػىل مس خوى هجة تين مالل – خٌَفرة.
الاغخداءات املخكررة اميت وضع اكمريات نومراكدة وجسُِجاملٌاظر املعةل ػىل امعرق امس َارة .

آجال التنفيذ
يف أفق 2021
كرًحا
س ية 2018
كرًحا
كرًحا

كرًحا
يف أفق 2021
كرًحا

 24أبريل
2018

07

وانووحسدِم واملاء

ًخؼرض مِا مس خؼموو امعرق
امس َارة

امؼدل

ثيفِذ الحاكم املضائَة
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امعحة
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اػداد امرتاب اموظين
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اجللسة الثالثة /
 08ماي
2018

الارثلاء تعة املس خؼجالت
تحالدان

امخؼجَل ابظدار اميعوص
الثيظميَة اخلاظة ابملاهون رمق
 66.12املخؼوق مبراكدة وزحر
اخملامفات يف جمال امخؼمري
وامحياء

امعحة

ارضاابت أظحاء املعاع امؼام

امعحة

اموضع امعحي املزري جبِة
درػة -اتفِالمت
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امعحة
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الرسة وامخضامن

متوًل مرانز ثعفِة ازلم
تحالدان
جرانمج دمع الرامل

ثؼدًلمرشوع كاهون املسعرة املدهَة وثضمَيٍَلوػة من امللذضَات ثَم ثيفِذ الحاكم
املضائَة.
 ثبَُل  12معوحة اس خلدال ابملس خؼجالت س يواي، جرجمة  10وحدات ملس خؼجالت املرب س يواي، اػادة ثوزًع املعاحل اجلِوًة مالسؼاف امعيب الاس خؼجايل مخامتىش مع امخلس مياجلِوي اجلدًد،
 احداث معاحل مذيلةل نومس خؼجالت ومالهؼاش امعيب جلك اجلِات، ثلوًة امرشانة تني املعاػني امؼام واخلاص .الحاةل ػىل مسعرة املعادكة يف الساتَع امللدةل :
 -1مرشوع مرسوم ًخؼوق تخحدًد احراءات وهَفِة مٌح رخط الظالح وامِدم
وامدسوًة؛
 -2مرشوع مرسوم ًخؼوق تخحدًد هَفِة مراكدة وزحر اخملامفات ؛
 -3مرشوع مرسوم ًخؼوق تخحدًد امللعود ابلدارة اخملول مِا اػادة منوذج دفرت
امورش.
جسوًة اموضؼَة الدارًة نوممرضات واملمرضني جلكفة مامَة ثلدر تػ 250موَون درمه
ثوكِع غلد رشانة لتياء :
 معوحة الهؼاش وامخخدٍركاػة امؼموَات معوحة اهؼاش وختدٍر الظفال والظفال اخلدج .جرمج رشاء أنرث من  500أةل ثعفِة ازلم زلمع املدرة الاسدِؼاتَة ملرانز ثعفِة ازلم .
ة

تدون حتدًد

ثؼدًل املرسوم املخؼوق بحتدًد رشوط ومؼاًري الاس خفادة من ازلمع املحارش نوًساء

تدون حتدًد

الحاةل ػىل امربملان كرًحا

تدون حتدًد

الساتَع املوَةل امللدةل

س ية 2018
تدون حتدًد

14

امؼالكات مع امربملان
15

نخاتة ازلوةل امللكفة ابملاء

ثبَُل امسجون
ثوفري املاء امعاحل نورشب
ابملياظق اجلافة
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اجللسة الرابعة

امؼدل

ُزاةل امخؼوًضات امياجتة غن
ىزع املوكِة وتطء مساظرُا

22/ماي2018
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امعاكة واملؼادن

الاسرتاثَجَة امعاكِة نووزارة
يف الكاممي اجليوتَة واهؼاكس
ذكل ػىل جضـَل امض حاب

الرامل مخوس َع وػاء املس خفِدٍن ،هيم:
ثخس َط املساظر ابدماج الهظمة املؼووماثَة تني مجَع املؤسسات املؼيَة هبذاامربانمج؛
احدساب ازلمع اتخداء من اترخي وضع امعوة ؛ثوس َع ازلمع املحارش لٌضمل ئفات مؼوزة أخرى. تياء  36مؤسسة جسيَة خدًدة تدًةل مخؼوًغ امسجون املهتامكة وامسجوناملوحودة ابملياظق الآُةل ابمساكن،
خالل ارلس س يوات املادمة
 تياء  9مؤسسات جسيَة مخؼزٍز امعاكة الاسدِؼاتَة وثـعَة تؼغ الكاممي اميت لثخوفر ػىل جسون.
توورة خمعط اس خؼجايل وأآين بلكفة مامَة ثلدر حبوايل  606موَون درمه مبضارنة لك
دون حتدًد
املعاػات املؼيَة لثلدمي حوول أآهَة نوخخفِف من الاضعراابت ػىل مس خوى تؼغ
املرانز املروًة اليت تػاين اما من ثضارٌس ظؼحة واما من حدودًة املوارد املائَة.
ثضمني مرشوع كاهون املسعرة املدهَة ٍلوػة مٌالحراءاثبمهِا:
*حتدًد مسؤومَة الآمر ابمرصف ثضلك واحض ،مع امزامَ تبن ًعدر أمرا تدٌفِذ احلمك
املضايئ داخل أخل  3أصِر من اترخي امخحوَؽ املضايئ؛
الحاةل ػىل امربملان كرًحا
*امخيعَط يف حاةل ػدم ثوفر الاغامتدات امالزمة أو اماكفِة نوخيفِذ جرمس امس ية
اجلارًة ػىل اختاذ لك امخداتري امرضورًة مخوفري ُذٍ الاغامتدات مرصف املحوؽ
املس خحق داخل أخل  6أصِر.
اجناز مضارًع يف كعاغي امعاكة وامفوسفاط جلكفة مامَة ثلدر ب  40موَار درمه
س متكن مٌجمة الاسدامثر وخوق فرص صـل:
يف أفق 2021
 امعاكة 450 :فرظة صـل،
 امفوسفاط  1300:مٌعة صـل.
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امضـل والدماج املِين
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اجللسة اخلامسة
29/ماي218

ازلاخوَة
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ازلاخوَة
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ازلاخوَة
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اجللسة
السادسة/

الاكذعاد واملامَة

الامزتام ب:
*احداث وحدة ادارًة ػىل مس خوى مدٍرًة امضـل ثؼىن ابمضؤون اميلاتَة .
حراحع احللوق واحلرايت
*مراحؼة امفعل  288من املاهون اجليايئ.
اميلاتَة تحالدان
*فذح امدضاور مع املرنزايت اميلاتَة حول مرشوع املاهون امخيظميي مالرضاب.
*مواظةل اجلِد من أخل امخعدًق ػىل الثفاكِة رمق  87املخؼولة ابحلرًة اميلاتَة .
اكنتانء 28000غرتة مفائدة امحاػة املخجومني؛
ثيظمي امحاػة املخجومني
اجناز 109فضاء جتاري ههتَئة السواق ازلورًة واملارة .
الاس خجاتة محؼضاملعامة مهنا:
*امخؼوًغ غن املسؤومَة ابدلاػات امرتاتَة ومؤسسة الغٌلل الاحامتغَة اخلاظة
مبوظفي ادلاػات امرتاتَة؛
الوضاع املزرًة اميت ًؼُضِا
*ثوس َع جمال امخـعَة امعحَة امخمكَوَة مُضمل خدمات خدًدة ؛
كعاع ادلاػات امرتاتَة
*ثبمني موظفي ادلاػات امرتاتَة غن حوادث امضـل ؛
*دمج مترصيف وزارة ازلاخوَة امؼاموني ابدلاػات امرتاتَة يف اميظام السايس
نومخرصفني املضرتك تني اموزارات.
*اػداد مرشوع كاهون تخحوًل املرانز اجلِوًة مالسدامثر اىل مؤسسات
معومِةوابحداث انوجية اجلِوًة املوحدة مالسدامثر؛
*حتدًد دفؼة أوىل من كرارات هلل امسوط املخؼولة ابلسدامثر وابمرخط الدارًة
اظالح املرانز اجلِوًة
مالسدامثر يف أفق ظدور املعاغَة من الدارات املرنزًة اىل املس خوى اجلِوي ؛
مِثاق امالحرنزي الداري *حرص لحئة املواهني احملفزة ذات الوموًة يف اظالح مٌظومة الاسدامثر وحتسني
مٌاخ الغٌلل؛
*رظد الاغامتدات املامَة امالزمة يف مزياهَة ازلوةل مخزنًل مرشوع الظالح.
اههنوض ابلوضاع الاكذعادًة -اجناز جرامج لمخمنَة جكرس َفهتم  3حماور:
ملكاممي اجليوتَة امرشكِة  /1خوق تدًل اكذعادي ػرب امفالحة وامعياػة وجضجَع الاسدامثر  655 :موَون
درمه؛

تدون حتدًد
2018

مزياهَة س ية 2019

الحاةل ػىل امربملان يف أكرب
الآخال

2020 - 2018
2019 -2016

05يونيو2018
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اجللسة السابعة/
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12يونيو2018

اجللسة الثامنة/

 /2ثؼزٍز امخجِزيات الاحامتغَة 70 :موَون درمه؛
 /3امخبَُل احلضاري 175 :موَون درمه.
اجناز امربانمج الس خؼجايل مخبَُل املياظق احلدودًة ابجلِة امرشكِة ؛اجناز املصارًع املخؼولة تربانمج ثلوَط امفوارق الاحامتغَة واجملامَة ابمؼامل املرويمبل املراس مي امخعحَلِة ملاهون ثؼدًل املاهون املخؼوق ابمرشانة تني املعاع امؼام واملعاع اخلاص ملؼاجلة امثـرات اميت
الاكذعاد واملامَة
ًخضمهنا.
امعفلات امؼمومِة
ثلرٍر املفدض َة امؼامة نوٌلمَة اػداد مرشوع كاهون مبثاتة مدوهة امخؼاضد.
الاكذعاد واملامَة
ثضبن امخؼاضدايت
امفالحة وامعَد امححري فوحرة احلد الدىن ملاء امسلي  -الاىهتاء من أصـال مرشوع سد دار خروفة وجتِزيُ 10000كذار مالس خـالل.
وحِحةاحلد الدىن
املؤداة من ظرف فاليح  -اختاذ الحراءات امالزمة لغفاء امفالحني امعـار من أداء
لس خـالل مِاٍ امسلي.
حوض انووهوس
حلكَف الظحاء امحَاظرة الامزتام تفذح حوار مع املمثوني اميلاتَني ملس خخديم املكذة اموظين نوسالمة امعحَة
امفالحة وامعَد امححري
نوميخجات امـذائَة
اخلواص مبِام املراكدة
وامخفذُش نوحوم اذلراء
ابجملازر
املكفة املامَة نومتدرس ابمخؼومي مراحؼة وحتَني الظار املاهوين وامخيظميي امليظم نوخؼومي اخلاص من خالل ٍلوػة من
امرتتَة اموظيَة
الحراءات من تُهنا:
اخلعويص
وضع دفاحر نوخحمالت ثلنن وثيظم الاس خفادة من امخداتري امخحفزيًة حسة هوغَةالاسدامثر واجملال اجلـرايف والسالك امخؼوميَة املؼيَة؛
 مراػاة امزتام املؤسسات املس خفِدة تخعحَق رسوم نومتدرس ،ثالمئ أنرب ػدد ممكنمن الرس وامرشاحئ اجملمتؼَة ،ومسامههتا يف امخضامن اجملمتؼي واخنراظِا يف جرامج حمو
المِة وامرتتَة ؿري اميظامِة.
اخلعوط امؼرًضة لظالح الوراش امكربىالظالح مٌظومة امرتتَة وامخكوٍن:
امرتتَة اموظيَة
 /1ثؼممي امخؼومي الويل وجتوًدٍ؛
مٌظومة امخؼومي

2023 - 2017

تدون حتدًد
تدون حتدًد
2019
أكرب الآخال
دون حتدًد

دون حتدًد

26يونيو2018
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اجللسة التاسعة/

03يوليوز2018

 /2حكوٍن الساثدة وامرفع من كدراهتم؛
 /3اظالح املهناج مبا فَِ امللررات ،امكذة ،اموسائل احلدًثة ملٌلرسة امحَداؾوحِة؛
 /4ثوفري الماكهَات ازلًدانخَكِة ملساٍرة ُاذ الوضعة امحَداؾوحِة؛
 /5حتسني حاكمة امليظومة؛
 /6اغامتد س َاسة مـوًة هممة متكن امخومَذ من اندساب واثلان انوـات امرمسَة وأًضا
دمع كدراثَ يف انوـات الحٌحَة.
اهؼاش الاسدامثرات اخلاظة جسَِل اموموج نوملاولت امعياغَة نوؼلار؛
احداث أمَات متوًوَة مالمئة؛
وثلوًة امخيافس َة
امرفع من ثيافس َة امللاولت امعـرى واملخوسعة وامعـرية خدا؛
امعياػة والاسدامثر
ثفؼَل جرانمج احلكومة المكرتوين؛
وامخجارة
ثخس َط مساظر احداث امللاولت؛
احداث امواكةل املـرتَة مخمنَة الاسدامثرات وامعادرات وامخوفر ػىل اظار ثيظميي
وجرشًؼي فؼال مالسدامثر.
امعياػة والاسدامثر امخلِمي املرحًل خملعط امدرسًع اظالق جرانمج ظياغَحجُة درػة -اتفِالمت هيم كعاع ظياػة امعريان.
امعياغي
وامخجارة
اخملعط اموظين نوهنوض الثوهجات الاسرتاثَجَة النربى لخملعط اموظين نوهنوض ابمدضـَل:
امضـل والدماج املِين
 /1دمع خوق مٌاظة امضـل،
ابمدضـَل
 /2مالءمة امخؼومي وامخكوٍن مع مذعوحات سوق امضـل،
 /3حكثَف امربامج امًضعة نودضـَل ودمع اموساظة،
/4حتسني اص خـال سوق امضـل وظروف امؼمل،
 /5دمع امحؼد اجلِوي يف امدضـَل.
 تياء سد ثودؿة ابكومي ثيـري؛نخاتة ازلوةل امللكفة ابملاء أزمة املاء ابمؼدًد من املرى
 اجناز دراسة حول مرشوع حتوَة ماء امححر ابزلاخةل.نخاتة ازلوةل امللكفة ابملاء اس خفادة اكومي اتوانت من -حزوًد دائرة املرًة ابملاء امرشوب؛

املدى امحؼَد واملخوسط

2020 - 2014

2019

2017-2021
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امخجِزي واميلل
وانووحسدِم
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اػداد امرتاب اموظين
نخاتة ازلوةل امللكفة
ابمخمنَة املس خدامة
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امخجِزي واميلل
وانووخُسدِم واملاء
38

اجللسة العاشرة/

17يوليوز2018

39

امعحة
امعياػة امخلوَدًة
والاكذعاد الاحامتغي

40
اجللسة احلادية

41

عشر/

24يوليوز2018

امعحة

امرشوع يف اس خـالل حمعة مؼاجلة اموردزاغ؛ثروثَ املائَة
اس خفادة دائرة ثُسة من مرشوع امزتود مباء سد ادرٌس الول.فم امؼزةل غن املياظق ثبَُل  30أمف هَوومرت من امعرق ؿري املعيفة و  180مًضبة ،لرفع مس خوى اموموحِة
املِمضة واموموج اىل اخلدمات اىل  %89ابمًس حة مسانية امؼامل املروي.
الاحامتغَة
 اػداد مرشوع كاهون ًخؼوق تواثئق امخؼمري؛اموػاء امؼلاري اخملعط
 اػداد مرشوع كاهون ًخؼوق تخحدًر رشوط وهَفِة فذح مٌاظق مفذوحة نوخؼمري ؛مالسدامثر
 اػداد ثعور مشويل حول متالوًل وامخؼمري .اػادة ثبَُل  1000معرح فرزغضوايئ مخعحح معارح فرز كاهوهَة.
اصاكمَة املعارح
ثؼرث اجناز امعرًق امرسًع
اتزة-احلس مية وتؼغ احملاور
امعركِة ابكومي اتزة (دائرة
أنيول)،
اموضع امعحي جبِة تين مالل
–خٌَفرة
حزوًد امخجمؼات احلرفِة
مبؼدات الهخاج ووسائل
اموكاًة
املساػدون امعيبون توزارة
امعحة
اس خفادة املِاحرٍن وامالحئني
من هظام املساػدة امعحَة
"رامِد"

2020
2017-2023

تدون حتدًد
2018

اهناء اجناز امعرًق امرسًع اتزة-احلس مية .
تداًة 2019
 تياء مسدضفى اكوميي ابمفلَِ جن ظاحل تعاكة اسدِؼاتَة ثلدر ب  250رسٍر؛ افذخاح املسدضفى اجلِوي ملىكوموحِا واملرنز اجلِوي مخعفِة ازلم. اػداد مرشوع كاهون ثيظمي احلرف؛ اظالق محةل حول اخملاظر املرثحعة حبرف امعياػة امخلوَدًة جبمَع وسائل الػالمامحرصي
ة
ة
امسمؼي
فذح هلاش مع اميلاابت اموظيَة حول وضؼَة املساػدين امعيبٍن نووظول اىل حل.

كرًحا
تدون حتدًد
كرًحا

تعاق "امرامِد".
متكنياملِاحرٍن وامالحئني امللميني بظفة كاهوهَةمن ة
كرًحا
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اموضع امعحي جبِة درػة-
اتفِالمت
مدى امزتام احلكومة تدمع
مرنز ثعفِة ازلم مبدًية
ازلاخةل

 ثوسيع وهتَئة مسدضفى س َدي حساٍن تيارص وجتِزيه؛ اجناز  8مس خؼجالت لملرب .رص مزياهَة  1.5موَون درمه مفائدة مرنز ثعفِة ازلم مبدًية ازلاخةل
 د -وضع احملاور الساس َة نوربانمج اموظين مؼالج مرىض املعور املكوي

كدل هناًة امس ية
يف أفق 2020
الايم امللدةل
كدل هناًة س ية 2018

