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اجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا األربعاء  15جوان  ،2022اجتماًعا للحكومة ،انعقد
بقصر احلكومة.
وقد درست احلكومة خالل اجتماعها األسبوعي النقاط اآلتية:
في مجال الـمقاوالتية:
استمعت احلكومة إلى عرض قدمه الوزير املنتدب لدى الوزير األول ،الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات
الناشئة،يتعلقباملشروعالتمهيديللقانوناملتضمنالقانون األساسيللمقاول الذاتي.
وجدير بالذكر أن الـمشروع التمهيدي لهذا النص يحدد تعريف القانون األساسي للمقاول الذاتي بالـممارسة
الفرديةلنشاطمربحيندرجفيقائمةاألنشطةالـمؤهلة .ويهدف خصوصا،إلى:
§ تنظيم األنشطة االقتصادية اجلديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد املعرفة واالقتصاد الرقمي ،والتي ليست مؤطرة
إلى حد اليوم بأي قانون أساسي؛
§ تطوير روح الـمقاوالتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي؛ وبالتالي تقليص
عدداألفراد الذين ميارسون أنشطة في السوقالـموازية؛
§ تقليص أعباء الـمؤسسات الناشئة من خالل تسهيل اللجوء إلى مقاولني مستقلني وكذا من خالل االستغالل
الـمشترك للموارد البشرية بنيمختلف الـمؤسسات.
وفي مجال الفالحة والتنمية الريفية:
استمعت احلكومة إلى عرض قدمه وزير الفالحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومني تنفيذيني
يتضمنان .(1) :إلغاء تصنيف قطعة أرض فالحية موجهة إلجناز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى والية
وهران .(2) ،إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لألمالك الغابية الوطنية على مستوى والية وهران ،من أجل إجناز
محطة لتحلية مياه البحر.
ويندرج مشروعا هذين النصني في إطار تنفيذ برنامج إجناز خمس ) (05محطات لتحلية مياه البحر بطاقة
 300.000متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها ،في واليات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.

وفي مجال النقل:
قدم وزير النقل عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة
بإجنازخطالسكةاحلديدية الرابط بنيخنشلة وعني البيضاء.
ومن شأن مشروع هذا النص أن يسمح بالتحرير الفوري لألراضي الـمعنية مبسار خط السكة احلديدية على
مسافة  52كلم ،وبالتالي التعجيل بأشغال إجناز هذا الـمشروع الـمهيكل الذي حظيت الصفقات الـمتعلقة به
مبوافقةمجلسالوزراءالـمنعقد يوم  05جوان اجلاري.
وعلى صعيد آخر ،قدم وزير النقل عرضا حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق لتطوير أسطول النقل
البحري للبضائع.
وفي هذا اإلطار ،أشير إلى التدابير الـمتخذة من أجل تعزيز موقع أسطولنا الوطني في النقل البحري للبضائع
من خالل تنفيذ مخطط إلعادة الهيكلة واالستثمار.
وفي مجال تهيئة اإلقليم:
قدم وزير الداخلية واجلماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى تقدم عملية حتيني الـمخطط
الوطني لتهيئة اإلقليم.
ويندرج حتيني هذا الـمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم آلفاق  ،2030في إطار االلتزامات الـمكرسة في برنامج السيد
رئيس اجلمهورية الذي ترجمه مخطط عمل احلكومة .ويهدف إلى التكفل بالتحديات اجلديدة التي
تواجهها بالدنا ،والسيما في مجال تهيئة اإلقليم والتنمية الـمحلية.
كما يأتي مسار حتيني الـمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم في إطار تطبيق أحكام القانون رقم  10ـ  02الـمؤرخ
في 29جوان  ،2010الـمتضمن الـمصادقة على الـمخطط الوطنيلتهيئةاإلقليم،الذيينصعلى تقييمتنفيذه
وكذا حتيينه بصفة دورية .ولهذا الغرض ،فإنه ينص على تدابير التعديل والتكييف الضرورية لضمان التجانس
في مختلف البرامج التنموية.
وعقب العرض ،ذّكر السيد الوزير األول باألهمية اخلاصة التي يكتسيها الـمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم من حيث
التخطيط اإلستراتيجي ،وأشار إلى أنه من الضروري إشراك اخلبراء الوطنيني في تصميمه وحتضيره مع أخذ بعني
االعتبار التوجهات االقتصادية اجلديدة للبالد.
أخيرا ،وفي مجال التجارة وترقية الصادرات:
قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول الـمنصة الرقمية الـمخصصة لتأطير االستيراد من أجل حماية
اإلنتاج الوطني.
وبهذا اخلصوص ،فإن الهدف الـمتوخى يتمثل في ضبط الواردات وترشيدها ،بغرض حماية اإلنتاج الوطني
بشكل أفضلواحلفاظعلىاحتياطاتنامنالعملة الصعبة.

