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اﺟ ﺗﻣ ﺎع اﻟﺣ ﻛو ﻣﺔ
ترأس الوزير األول ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا األربعاء 6أفريل  ،2022اجتماعًا للحكومة ،انعقد
بقصر احلكومة.
وقد درست احلكومة خالل اجتماعها األسبوعي النقاط اآلتية:
في مجال الفالحة والتنمية الريفية:

ُقّدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم  90ـ  240الـمؤرخ في  ،1990/08/04الذي يحّدد
شروط صناعة األدوية البيطرية وبيعها ورقابتها.
وجتدر اإلشارة إلى أن مشروع هذا النص ُيدرج أساًسا األحكام التالية:
§

استحداث جلنة وزارية مشتركة على مستوى الوزارة الـمكلفة بالسلطة البيطرية ،تكلف بدراسة طلبات
الترخيصبالوضعفي السوق}{AMMلألدوية ذات االستعمال البيطري؛

§

توسيع تشكيلة اللجنة الوزارية الـمشتركة الـمكلفة بدراسة طلبات احلصول على الـموافقة الـمسبقة
والتراخيصاإلداريةلـمؤسسات صناعةاألدويةذات االستعمال البيطري وبيعها باجلملة؛

§

إخضاعمؤسساتبيعاألدويةذاتاالستعمالالبيطريباجلملةإلىرخصة إدارية.

§

تشجيعاإلنتاجالوطنيلألدويةذاتاالستعمالالبيطريمعتخفيضعمليات استيراد هذه الـمنتجات.

وفي مجال السكن والعمران والـمدينة:
قّدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم  98ــ  153الـمؤرخ في  ،1998/05/13الذي يحّدد
شكلومضمونومدةوشروطاالنتهاءمنالتدريب للتسجيل في اجلدول الوطني للمهندسني الـمعماريني.
ويأتي مشروع هذا النص أساًسا من أجل توسيع اإلعفاء من التدريب الـمطلوب للحصول على االعتماد والتسجيل
في اجلدول الوطني للمهندسني الـمعماريني ،إلى فئات معينة من الـمهندسني الـمعماريني ،الذين يتمتعون
مبجموع خمس ) (05سنوات نشاط .كما يهدف إلى تبسيط تكوين ملفات طلب التدريب وإجراءات
معاجلتها بشكل أكبر.

وفي مجال الـمالية:
مت تقدمي عرض مشترك من قبل وزيري الـمالية والسكن حول مختلف الـمقاربات الـمتعلقة بالوضع القانوني
صصةحصرًيا لتمويل السكن.
الـمرتبطبإنشاءمؤسسةماليةمخ ّ
ويأتي إنشاء هذه الـمؤسسة اجلديدة طبقا لتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية الرامية إلى وضع مؤسسة مناسبة في
مجال متويلالسكن،السيمامنخاللحشدموارد جديدة ،وخاصة مدخرات األسر.
أما في مجال التكوين والتعليم الـمهنيني:
فقد مت تقدمي عرض حول حصيلة أنشطة قطاع التكوين والتعليم الـمهنيني خالل السداسي الثاني من سنة
 2021والثالثي األول من سنة  2022وكذا اآلفاق الـمتعلقة بتطوير قدرات تكييف البرامج.
وفي هذااإلطار ،متتقدميتقييمشاملإلجنازاتالقطاعبعنواندخولشهر أكتوبر  ،2021والذي شمل
متربص ومتمهن،وكذادخولشهرفيفري  ،2022الذي خص  115.769متربص ومتمهن.

558.000

وقد مت التركيز بشكل خاص على:
§

حتسني األداء النوعي لـمنظومة التكوين الـمهنيمنأجل تلبيةاحتياجات سوق الشغل.

§

التكييف الـمستمر خلارطة التكوين والتعليم الـمهنيني من أجل تعديل برامج التكوين وفق االحتياجات
الـمعبرعنهامنقبلاالقتصاد واألنشطة ذات الطابع اخلاص؛

§

صصات جديدة وفروع امتياز في الـمجاالت ذات األولوية لالقتصاد الوطني.
تطويرتخ ّ

وعقب العرض ،حرص السيد الوزير األول على التذكير بأهمية مواصلة تكييف البرامج التكوينية مع احتياجات
سوق الشغل وفروع النشاطات اجلديدة خاصة في مجال الصناعة والسياحة وكذا الـمهن الـمرتبطة بقطاع
السكن.
وفيما يخص مجال الـمؤسسات الـمصغرة:
فقد استمعتاحلكومةإلىعرضقّدمهالوزيرالـمنتدبلدىالوزيراألول،الـمكلف بالـمؤسساتالـمصغرة حول
التقدم الـمحرزفي مشروع توحيد أجهزة دعم إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة.
وجدير بالذكر أن هذا الـمشروع يندرج في إطار تنفيذ تعليمة السيد رئيس اجلمهورية الصادرة خالل اجتماع
مجلسالوزراء الـمنعقد يوم  21نوفمبر .2021
ولهذا الغرض ،مت تقدمي عرض تقييمي حول التدابير الـمتخذة لضمان فعالية وجناعة أكير جلهاز تسيير القرض
الـمصغر ،حيث جتمع هذه الرؤية اجلديدة بني األبعاد االجتماعية واالقتصادية مما يسمح لهذا اجلهاز بالـمساهمة
السيمافي تعزيز التنافسية واستدامة الـمشاريع الـمصغرة.

