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إجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا األربعاء16فيفري  ،2022اجتماَعا
للحكومة ،انعقد بقصر احلكومة.
وقد درست احلكومة خالل اجتماعها األسبوعي النقاط اآلتية:
في مجال االتصال:

ُقّدممشروع متهيدي لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري ،من أجل وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي
البصري ،ويهدف السيما إلى:
§
§
§

حتديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري؛
حتديد القواعد الـمتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها؛
إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.

كما يهدف مشروع هذا النص إلى تشجيع االستثمار الوطني اخلاص في مجال الصناعة السمعية البصرية
باإلضافةإلىتعزيزدورومكانةالقطاعالسمعي البصري في الـساحة اإلعالمية الوطنية.
وطبًقا لإلجراءات الـمعمولبها،ستتم دراسة مشروعهذاالنصخالل اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وفي مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية:

ُدرسمشروع متهيدي لقانون يعدلالقانون رقم  01ـ  11املؤرخ في  ،2001/07/03املتعلق بالصيد البحري وتربية
الـمائيات.
وبهذا الصّدد ،فإن األحكام اجلديدة لهذا النص من شأنها أن تسمح بوضع إطار تنظيمي يتطابق مع مختلف
اإلصالحات التي يشهدها االقتصاد الوطني والتوجهات السياسية واالقتصادية اجلديدة للبالد ،والسيما منها
تلك الـمتعلقة بوضع:
§ أساس تشريعييسمح لـمهنيي الصيد البحري وتربية الـمائيات بتنظيم أنفسهم في تعاونية؛
§ التدابيرالالزمةللوقايةمنالصيدالبحريغيرالشرعي،غيرالـمصرحبه وغير القانوني ،ومكافحته؛
§ نظام تتبع منتجات الصيد البحري من مكان قنصها إلى غاية الـمستهلك.
وطبًقا لإلجراءات الـمعمولبها،ستتم دراسة مشروعهذاالنصخالل اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

وفي مجال األشغال العمومية:
مت تقدمي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإجناز طرق داخل موقعي
جنانالسفاريوعني الـماحلة ،بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة وسحاولة )والية اجلزائر(.
جدير بالذكر أن األمر يتعلق مبشروع يندرج في إطار تنفيذ البرنامج اإلستعجالي لفك االختناق الـمروري على
مستوى العاصمة ،ويهدف إلى التكفل بالطرق داخل موقع جنان سفاري ،وكذا إجناز طريق مزدوج ميتد عبر الوادي،
يكونمبثابة الطريق الدائري الذي يربط الطريق الوطنيرقم 01شرقا ،ومنفذ طريق العناصر غربا.
أما في مجال الفالحة والتنمية الريفية:

فقد مت تقدمي عرض يتعلق بجهاز }{SYRPALACلضبط الـمنتجات الفالحية واسعة االستهالك.
وبهذاالشأن،قدمالوزيرالـمكلفبالفالحةتقييمالسيرهذا اجلهازالذيوضعسنة،2008و ذلك علىضوءتطور
احتياجات استهالك السكان للـمواد األساسية وفعالية سلسلة القيمة الـمعمول بها حاليا ،بغرض متكني هذا اجلهاز
من حتقيق األهداف الـمنوطة به ،بشكل أفضل ،في مجال احلفاظ على مداخيل الفالحني ،ووفرة املنتجات الفالحية
وتزويد السوق بصفة منتظمة.
أخيرا ،وفيما يخص مجال السكن والعمران والـمدينة:
مت تقدمي عرض حول إجناز الـمشاريع االستثمارية على مستوى الـمدينة اجلديدة لبوعينان،التي منشأن جتسيدها
أن يضمن استقاللية واستدامة هذه الـمدينة ،من خالل تطوير بعض القطاعات الهامة لالقتصاد ،بهدف
استحداث  60.000منصب شغل على الـمدى الـطويل.
ك االختناق الـمروري عن العاصمة
وحدير بالتذكير أن مخطط تهيئة هذه الـمدينة اجلديدة ،الذي يهدف إلى ف ّ
وحتسني البيئة احلضرية ،يتضمن إجناز:
§  43.544سكن ،منها  27.351وحدة قد مت تسليمها أصال.
§  204جتهيز عمومي تابع لـمختلف القطاعات.
§ خمسة ) ( 5أقطاب استثمارية حيث ستقام فيها حوالي ستني مشروًعا.

