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اجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا السبت  16أكتوبر  ،2021اجتماعًا
للحكومة ،انعقد بقصر احلكومة.
وطبًقا جلدول األعمال ،درس أعضاء احلكومة مشروعني ) (02متهيدين لقانونني ،ومشروعي ) (02مرسومني
تنفيذيني،قّدمهاعلىالتوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل ،واألشغال العمومية.
عالوة على ذلك ،مت تقدمي خمسة ) (05عروض من قبل الوزراء الـمكلفني بالداخلية ،واملواصالت السلكية
والالسلكية،والفالحة،والـمواردالـمائية،وكذااألمنيالعام للحكومة.
 .1وفيبدايةاالجتماع،درست احلكومةمشروع قّدمه وزير العدل ،حافظ األختام حول مشروع متهيدي
لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
ويأتي هذا الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدل في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية
املتعلقة بالتنظيم القضائي مع الـمراجعة الدستورية ليوم الفاحت نوفمبر ) 2020الـمادة  ،(179التي تنص على
الـمحاكماإلدارية لالستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في الـمادة اإلدارية.
كل هذا النص خطوة هامة في عملية جتسيد التزام السيد رئيس اجلمهورية الرامي إلى إصالح شامل
ويش ّ
للعدالة،منحيثأنه ينطويعلىإصالح كلي وتوحيد لإلطار الذييحكم تنظيم اجلهاتالقضائيةاالبتدائية
واالستئنافية للنظاميني القضائيني )العادي واإلداري( ،وفقا لروح ونص الدستور اجلديد الذي ينص على
حتديد التنظيم القضائي مبوجب قانون عضوي.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خالل اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
 .2وبعد ذلك ،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير العدل ،حافظ األختام ،حولمشروع متهيدي
لقانون يعدل ويتمماألمررقم71ــ57الـمؤرخفي  ،1971/08/05والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.
ضا في إطار تنفيذ أحكام الـمراجعة الدستورية ليوم الفاحت نوفمبر
يهدف مشروع هذا القانون ،الذي يندرج أي ً
 ،2020إلى توسيع نطاق االستفادة من احلق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضني أمام محاكم االستئناف
اإلدارية،منخالل استحداثمكتبللـمساعدةالقضائيةعلىمستوىكلمحكمةإدارية لالستئناف.
كما أنه يندرج في إطار تكريس مبدأ الـمساواة أمام القضاء ،وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء،
لفائدةالـمتقاضنيالـمعوزين،على غرار غيرهم من الـمتقاضني.
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 .3كمااستمعتاحلكومةإلىعرضقّدمهوزيراألشغال العموميةحول مرسومني) (02تنفيذيني يتضمنان
التـصريح بالـمنفـعة الـعمومية (1 :للعملية الـمتعلقة بإجناز ازدواج الطريق الوالئي رقم  111بني
شراقة وعني البنيان ،و (2العملية الـمتعلقة بإجناز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي
فرج وشاطئ النخيل؛
يندرج هذانالـمشروعانفيإطارالبرنامجاإلستعجاليالذييهدفإلىفك االختناقعنالعاصمة،وسيمكنمن
امتصاص جزء من احلركة الـمرورية على الطريق الدائري اجلنوبي ،الذي يشهد معدل حركة مرورية يومية بنحو
 200.000مركبة /في اليوم.
 .4ومن جهة أخرى ،استمعت احلكومة الى عرض قّدمه وزير البريد والـمواصالت السلكية والالسلكية
حولوضعيةاالتصاالتباإلنترنتوخطةالعمل لتحسينها.
مت تقدمي عرض تقييمي حول وضعية اإلنترنت في اجلزائر ،حيث متت اإلشارة إلى أنه منحيث معدلانتشار
اإلنترنت ذات التدفق السريع ،فإن احلظيرة اإلجمالية للمشتركنيفي تطور مستمر حالًيا .و تقدر مبا يزيد عن 4
ماليني مشترك في اإلنترنت الثابت ،أي ما يعادل  %44من األسر ،وحوالي  39مليون مشترك في اإلنترنت
بالهاتف النقال ،أي ما يعادل % 90من السكان.
من جهة أخرى ،وبهدف حتسني جودة االتصاالت لفائدة الـمواطنني والـمتعاملني االقتصاديني والـمؤسسات
العمومية ،وتعميم الولوج الـمتكافئ إلى اإلنترنت ذات التدفق السريع والسريع جًدا ،في كل مكان
وللجميع ،متت اإلشارة إلى أن قطاع الـمواصالت السلكية والالسلكية يعتمد على مجموعة من األعمال
التي يتعني إجنازها أو التي توجد قيد اإلجناز بالفعل ،السيما تطوير الوصالت الدولية وقدرات الشريط الدولي
الـمار وشبكة النقل الوطنية وكذا حتسني سرعة تدفق الشبكات النقالة.
 .5وعقب ذلك ،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الفالحة والتنمية الريفية حول تقييم دور
جهاز ضبط الـمنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع }{SYRPALACفي مجال ضبط السوق.
متحور العرض حول النمط العملياتي جلهاز ضبط الـمنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع
} ،{SYRPALACالسيما فيما يخص عمليات التخزين وعدم التخزين ألهم الـمنتجات الفالحية ،وكذا متابعة
وتقييم هذه العمليات.
كما ارتكز على التدابير التي يقوم بها القطاع الفالحي لضمان تزويد السوق الوطنيةبشكلمنتظموبالكم
الكافيبالبطاطا،خاصةخاللفتراتعدمتوفر الـمنتجات الطازجة.
وعقب العرض ،كلف الوزير األول وزير الفالحة والتنمية الريفية بضمان التحيني الـمستمر خلارطة اإلنتاج
الفالحي الوطني ،وكذا خارطة القدرات التخزينية .سيسمح ذلك للمؤسسات والهيئات الـمعنية بضبط
السوق بطريقة فعالة ومتحكم بها و بالتالي ضمان التزويد الـمنتظم للسوق الوطنية ،مع احلفاظ على القدرة
الشرائية للمواطنني.

 .6وعلى صعيد آخر ،استمعت احلكومةإلىعرضقّدمهوزير املوارد املائية واألمن املائي حول مدى تقدم
البرنامج الوطني اإلستعجالي الـموضوع بهدف احتواء آثار الشح الـمائي.
متحورالعرضحولاإلجراءاتالتيبادربهاالقطاعفيشكلمخططات استعجالية متتالية ،تهدف إلى التخفيف
من آثار أزمة التزويد بالـمياه الشروب على سكان الواليات الـمتضررة ،وذلك طبقا لـمستويات العجز
جلة في كل منها.
الـمس ّ
وعقب العرض ،كّلف الوزير األول وزير املوارد املائية باتخاذ كافة الترتيبات الالزمة لضمان استكمال كافة
العملياتالـمسجلةبعنواناملخططات االستعجالية في اآلجال التعاقدية.
كما شّدد على الطابع ذي األولوية واإلستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات حتلية مياه البحر
لكل من الـمقطع )والية وهران( ،وسوق الثالثاء )والية تلمسان(.
 .7وأخيًرا ،استمعت احلكومة إلى عرضني ) (02يتعلقان بتجسيد عمليات موكلة إلى مؤسسات
عمومية ،لفائدة وزارة اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج ،ووزارة الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية ،وذلك في إطار مشاريع جتهيز ونفقات التسيير.

