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اﺟ ﺗﻣ ﺎع اﻟﺣ ﻛو ﻣﺔ
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا السبت  20نوفمبر ،2021
اجتماًعًا للحكومة ،انعقد بقصر احلكومة.
وقد درست احلكومة خالل اجتماعها األسبوعي النقاط اآلتية:
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
متت دراسة مشروع متهيدي لقانون يحّدد القواعد العامة املتعلقة بالتعليم العالي الذي يشمل وينظم
جميع اجلوانب املتعلقة بالـمنظومة الوطنية للتعليم العالي ،في إطار تكييف هذه األخيرة مع التطورات
املسجلة على الـمستوي الوطني والدولي في النظام البيئي للتكوين العالي ،وذلك من حيث أمناط التعليم،
والعالقة مع املحيط االجتماعي واالقتصادي واالنفتاح على الـممارسات الدولية الـمثلى في مجال
البيداغوجية والبرامج.
كما أنه يدمج في تصميمه ،أدوات حوكمة وتوجيه مؤسسات التعليم العالي ،وكذا رقمنتها.
عالوة على ذلك ،يؤكد مشروع هذا النص وفقا ألحكام دستور سنة  ،2020على ضمان:
§
§

احلرية األكادميية وحرية البحث العلمي وترقيتها وتثمينها في خدمة التنمية الـمستدامة لألمة ؛
حرية اإلبداع الفكري بأبعاده العلمية والفنية والتزام الدولة بتحسني جودة التعليم باستمرار.

ووفقًا لإلجراءات الـمعمول بها ستتم دراسة مشروع هذا النص خالل اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

في مجال األشغال العمومية:
في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج اإلستعجالي الذي يهدف إلى فك االختناق الـمروروي على العاصمة ،مت
تقدمي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح باملنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإجناز ازدواج الطريق
الوالئي رقم  142على طول  3,5كلم ،الـمقطع الواقع بني محور الدوران ألوالد فايت والتقاطع مع الطريق
الوالئي رقم .133
وبهذا الصدد ،شّدد الوزير األول على ضرورة احترام اآلجال التعاقدية الجناز جميع الـمشاريع الـملتزم بها،
األمر الذي سيسمح مبجرد استكمالها بتنفيذ املخطط الـمروري اجلديد للجزائر العاصمة ،والذي سيخفف
على مستعملي الطريق االزدحام الـمروري الذي تشهده العاصمة.

في مجال الـموارد الـمائية:
متت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح باملنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإجناز مشروع جر
الـمياه لتزويد املنطقة الصناعية لسيدي خطاب بوالية غليزان انطالقا من محطة معاجلة الـمياه بوادي اخلير
في والية مستغامن.
في مجال الشباب والرياضة:
مت تقدمي عرض من قبل وزير الشباب والرياضة يتعلق مبايلي:
§
§
§

تقرير مرحلي عن التحضيرات والتنظيم املادي أللعاب البحر األبيض الـمتوسط لوهران؛
حتضير الرياضيني حتسًبا أللعاب البحر األبيض الـمتوسط لوهران،
إعادة إطالق نشاط دور الشباب وحتسني أدائها.

حتسبا للدورة التاسعة عشرة أللعاب البحر األبيض املتوسط ،التي ستقام في مدينة وهران خالل صيف
جا طموًحا إلجناز منشآت رياضية جديدة ،وكذا إعادة تأهيل
 ،2022وضعت السلطات العمومية برنام ً
الهياكل القائمة ،من أجل استضافة منافسات هذا احلدث الرياضي ذو البعد الدولي.
وسبعة أشهر قبل انطالق الـمنافسات ،بلغ التقدم في إجناز الـمشاريع معدال مرضًيا ،مبا يضمن استكمال
األشغال في اآلجال الـمحددة وسير األلعاب في أحسن الظروف الـممكنة.
وفي نفس اإلطار ،مت وضع برنامج ثري لتحضير  601رياضًيا وطنًيا ينتمون إلى  23احتاًدا رياضًيا ،والذين
صا في اخلارج ،وشاركوا في  184منافسة دولية
قاموا حتى اآلن بنحو  288تربصا داخل البالد و  121ترب ً
حتضيرية.
وفي نهاية العرض ،حرص الوزير األول على التذكير بالتعليمات التي أصدرها السيد رئيس اجلمهورية
خالل اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في  31أكتوبر  ،2021والـمتعلقة بتحضير الرياضيني حتسبا لهذا
احلدث الهام .كما كلف وزير النقل بتسريع وتيرة أشغال الـمحطة اجلوية اجلديدة لــمطار وهران والتي من
الــمنتظر استالمها قبل نهاية العام اجلاري.
جا إلعادة تأهيل الـمنشآت ،وإعادة
وفيما يخص إعادة بعث أنشطة دور الشباب ،وضع القطاع برنام ً
نشرها ،وكذا تعديل إطارها القانوني قصد إشراك احلركة اجلمعوية في تسيير هذه الـمؤسسات وفي
املساهمة في أنشطة الشباب.

في مجال الصحة:
قدم وزير الصحة عرضا حول نتائج عملية التلقيح ضد فيروس " كوفيد ـ  ،"19الذي مت الشروع فيها منذ
شهر جانفي  ،2021فضال عن التدابير والوسائل التي مت االلتزام بها لتحسني مستوى عملية تلقيح
الـمواطنني.
وفي هذا الصّدد ،مت التطرق إلى جميع التدابير التي اتخذها القطاع لتوعية السكان بضرورة التلقيح ،
الذي يظل الوسيلة األضمن لوقاية السكان من آثار الـموجة الرابعة املحتملة جلائحة فيروس كورونا "
كوفيد ـ  ،"19في اجلزائر.
في مجال البيئة:
مت تقدمي عرض حول التقدم الـمحرز في أشغال تهيئة وادي احلراش .بالفعل ،وبالنظر إلى حالة التلوث في
هذا الوادي الناجم عن التصريفات الصناعية ،فقد قامت السلطات العمومية بتنفيذ عمليات كبرى
تهدف إلى إزالة التلوث من حوضه ،وكذا تهيئته .
وأخيًرا ،مت تقدمي ثالثة ) (03عروض تتعلق مبايلي:
§

ثالثة ) (03مشاريع صفقات بني السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات ومتعاملني عموميني تخص
اقتناء جتهيزات وخدمات في إطار حتضير وتنظيم االنتخابات الـمحلية ليوم  27نوفمبر 2021؛

§

صفقة بني وزارة الـمالية والـمؤسسة العمومية لدعم تطوير الرقمنة في إطار إجناز البوابة اإللكترونية
للصفقات العمومية التي ستدخل حيز اخلدمة قبل نهاية سنة 2021؛

§

مشروعا ) (02صفقتني  ،في إطار استضافة اجلزائر للدورة  18لـمؤمتر الوزراء العرب للتعليم العالي
والبحث العلمي الذي ستنظم باجلزائر خالل شهر ديسمبر .2021

