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إجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا األربعاء  02مارس  ،2022اجتماعًا للحكومة ،عقد
بقصر احلكومة.
وقد درست احلكومة في هذا االجتماع األسبوعي النقاط اآلتية:
في مجال الطاقة والـمناجم:

ُقّدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإجناز محطة لتحلية مياه
البحر ،ببلدية جينات ،والية بومرداس.
وجدير باإلشارة أن هذا الـمشروع يندرج في إطار التوجيهات التي أسداها السيد رئيس اجلمهورية خالل اجتماع
مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ  13فبراير املنصرم والقاضية بالعمل في أسرع وقت ممكن ،على توفير كل القدرات
العقارية والشروط الـمناسبة بغرض استكمال مشاريع الـمحطات اخلمسة لتحلية مياه البحر في واليات اجلزائر
وبومرداسووهرانوبجايةوالطارف،بطاقةإنتاج300.000مترمكعبفياليوم بالنسبة لكل واحدة منها.
وفي مجال البريد والـمواصالت السلكية والالسلكية:

وعلى صعيد آخر ،قدم عرض حول إجناز الشبكة البينية احلكومية } {RIGكحلقة ضرورية إلقامة احلكومة
اإللكترونية،موجهةلتزويدكافةمؤسساتالدولةبوسائل إعالم واتصال عصرية وسريعة ومؤمنة ،قصد تسهيل
تبادل الـمعطيات والوثائق.
وفي هذا اإلطار ،قدم عرض تقييمي لهذا الـمشروع مبختلف مراحله التنفيذية ،وكذا القيود التي واجهها
واقتراحات معاجلتها.
وفي مجال السكن والعمران والـمدينة:
مت تقدميعرضحولمدى تقدم إجناز الـمدينة اجلديدة لبوغزولالتي منالـمتوقعأنتستقبلفيآفاق ،2030عددا
من السكان يقدر بنحو  400.000ساكنا وضمان سوق لتشغيل أزيد من  122.000شخصا.

فضالعنذلك،متإبرازماتزخربه هذهالـمدينةمنقدراتهائلةجتعلهاتتبوأمكانةمركزامتياز ،ومباميكنهامنالتوفر
فيآنواحدعلى فضاءللتنافسيةموّجهلالستثماروقطبجاذبيةلسكانالهضابالعليامثلأولئكالـمتواجدينفي
الشمال.

أما في ميدان الصحة:
فقد مت تقدمي عرضحول مشروع مرسوم تنفيذييحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية الـمتعددة القطاعات
للوقاية من األمراض غير الـمتنقلة ومكافحتها.
ويتمثل الهدف الـمتوخى من مهام ومسؤوليات هذه اللجنة الـمرتبطة مبتابعة وتقييم أنشطة الـمخطط
الوطني اإلستراتيجي الـمتعدد القطاعات للوقاية من األمراض غير الـمتنقلة ومكافحتها ،في تقليصعوامل
اخلطر وإرساء منط حياة صحي للمواطن.
كما يأتيمشروعهذا النصللتكفلبانشغالمرتبطبتطوراألمراضغير الـمتنقلة ،وبشكلأساسي،أمراضالقلب
والشراينيوالسرطاناتواألمراضالتنفسيةالـمزمنة وكذا داء السكري.
أخيًرا ،وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية:
قدم السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضا حول وضعية العقار السياحي الـموجود داخل مناطق التوسع
السياحي والـمواقع السياحية؛حيث جتدر اإلشارةبهذاالصّدد،إلىأنالعقارالسياحي يتكونحاليامن 224منطقة
توسع سياحي وموقع سياحي،موزعة عبر 36والية.
كمايعتزمالقطاع تعزيزهذهالقدراتالعقاريةمنخاللسلسلةمن التدابير الرامية إلى إزالة مجمل العوائق التي
حتول دونجتسيد الـمشاريع السياحية والـمرتبطة بـ ) (1تنوع الطبيعة القانونية للعقارالسياحي(2)،استعمال
العقار السياحي ألغراض تتنافى والطابع السياحي (3) ،والبطء في إعداد الدراسات اخلاصة مبخططات التهيئة
السياحية ) (4وجتميد بعض العمليات الـموّجهة لتهيئة مناطق التوسع السياحي والـمواقع السياحية.

