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اجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا األربعاء  02فيفري  ،2022اجتماعًا
للحكومة ،انعقد عن طريق التحاضر الـمرئي عن بعد.
وقد درست احلكومة خالل اجتماعها األسبوعي النقاط اآلتية:
في مجال االتصال:
ُقّدممشروعمتهيدي لقانون عضوي يتعلق باإلعالم.
وجدير باإلشارة أن مشروع هذا النص يعّبر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصالح النص طابًعا
مجدًدا طبًقا ألحكام دستور أول نوفمبر  2020وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير
الدولية في هذا الـمجال.
فضال عن ذلك ،فإن إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي متليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي
تطلعاتالـمواطن في مجال املعلومة الكاملة والـموضوعية ،ولالحتياجات التنظيمية لـمهنياإلعالم ،وكذا لـمهام
اخلدمةالعمومية والـمنفعة العامة.
وفي هذا اإلطار ،سيساهم الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية
واإللكترونية ،وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وحتترم األخالقيات
واألدبيات.
وأخيًرا ،طبًقا لإلجراءات الـمعمولبها،ستتم دراسة مشروعهذاالنصخالل اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وفي مجال الصحة:
متت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحّدد قائمة األمراض الـمتنقلة اخلاضعة للتصريح اإلجباري ،والذي يندرج
فيإطارتنفيذسياسةوطنيةلـمكافحة األمراض الـمتنقلة والوقاية منها.
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وجدير باإلشارة أن مشروع هذا النص ،الذي يأتيتطبيقا ألحكاماملادة
جويلية  ،2018الـمتعلق بالصحة ،ينص على كيفيات مراجعة قائمة األمراض الـمتنقلة اخلاضعة للتصريح
اإلجباري وحتيينها ،تبًعا لظهور أمراض جديدة من نفس الطبيعة.
أما في مجال الشباب والرياضة:
صصة للشباب ).(ODEJ
فقد مت تقدميعرضحولتسييردواوينمؤسساتالشباب وإعادة نشر الفضاءاتالـمخ ّ
ويتعلق األمر مبقاربة جديدة باشر بها قطاع الشباب والرياضة في مجال التسيير ،والتي تهدف إلى إعادة تنشيط
مؤسسات الشباب وحتسني خدماتها ،والسيما من خالل إشراك الشباب والـمجتمع الـمدني بقدر أكبر في إعداد
صصة لهذه الشريحةالهامة من الـمجتمع.
وتنفيذ البرامج البيداغوجيةالـمخ ّ
وفيما يخص مجال الرقمنة واإلحصائيات:
مت تقدمي عرض حول إنشاء شبكة تفاعلية للمعلومات اإلحصائية التي تعرض األعمال التي ينفذها قطاع الرقمنة
واإلحصائيات ،والـمتعلقة خاصة بتعزيز القدرات الـمؤسسية وحتسني التنسيق بني الفاعلني في الـمنظومة
الوطنية للمعلومات اإلحصائية ،وكذا تطوير الربط البيني للشبكة اإلحصائية الوطنية من خالل الـمنصات
الرقمية.
أخيًرا ،وفي مجال الفالحة والتنمية الريفية:
ُقّدم عرض حول إنتاج اللحوم احلمراء والبيضاء مت خالله عرض مؤشرات فروع اإلنتاج الوطني ذات الصلة،
وكذا آفاق تعزيز وحتسني توفر هذه الـمنتجات والولوج إليها،عن طريق تنفيذ اآلليات التي مت وضعها من
أجل عصرنة هذه الفروع ،منخاللاالنضمامواالحترافيةوتعزيزالشراكةبنيجميعالفاعلني.

