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اﺟ ﺗﻣﺎع اﻟﺣ ﻛوﻣﺔ
ترأس الوزير األول ،السيد عبد العزيز جراد ،اليوم األربعاء  19ماي  ،2021اجتماعاً للحكومة ،والذي جرى
بقصر احلكومة.
وطبقًا جلدول األعمال ،درس أعضاء احلكومة خمسة )(05مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء املكلفون بالطاقة،
و الن ق ل  ،و الـم و ار د الـم ائي ة  ،و الس ي اح ة .
عالوة على ذلك ،استمعت احلكومة إلى عرضني ) (02قدمّهما وزير الـمالية ،ووزير التربية الوطنية.
 .1استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة واملناجم حول مشروعي) (02مرسومني تنفيذيني يحددان(1) :
الـمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغالل التجهيزات العاملة حتت الضغط )(EPS
وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجّهة لإلدماج في املنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات ،وكيفيات الـموافقة على
الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات ،و) (2كذا كيفيات وإجراء احلصول على ترخيص
الشروع في اإلنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات.
يهدف مشروع الـمرسوم األول إلى حتديد الـمتطلبات الفنية الـمطبقة على التجهيزات العاملة حتت الضغط )(ESP
وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجّهة لإلدماج في املنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات ،ويحدّد كذلك كيفيات الـموافقة
ع لى الـم لف ات الف نية ذ ات الص لة م ن قبل س لط ة ض بط الـم ح ر و قات .
أما الـمشروع الثاني ،فيحدّد كيفيات وإجراء احلصول على ترخيص الشروع في اإلنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت
والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات ،الذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة االستغالل.
 .2كما استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير األشغال العمومية والنقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد
إجراءات فتح احلسابات االنتقالية واحلسابات اجلارية ،وسيرها ومراقبتها ،وكذا شروط استئجار البواخر
األجنبية.
يأتي مشروع هذا النص ،الـمتخذ تطبيقا ألحكام الـمادة  47من قانون الـمالية لسنة  ،2013والذي مت إعداده بالتنسيق
مع الـمهنيني في هذا الـمجال ،ليحل محل الـمنظومة احلالية الـمعتمدة في سنة  ،2014والتي أظهرت بعد سبع سنوات
من التطبيق ،حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة االقتصادية والـمتطلبات اجلديدة للنقل البحري.
ولهذا الغرض ،يُقترح مراجعة هذه الـمنظومة ،التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير الـمتخذة لتبسيط عمليات اجلمركة
وحتويل املبالغ املستحقة ملجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير الـمحّولة إلى اخلارج.
 .3وعقب ذلك،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم
الـمرسوم التنفيذي رقم  08ــ  148الـمؤرخ في  ،2008/05/21الذي يحدّد كيفيات منح رخصة استعمال
الـم و ار د الـم ائي ة .
تهدف التعديالت التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح
رخص إجناز آبار أو حفر الستخراج الـمياه اجلوفية ،والسيما بهدف تشجيع االستثمار الفالحي.
1

كما تأتي للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل األراضي ،خاصة بالنسبة لألراضي دون عقود ملكية.
بالتالي ،وبهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معاجلة الـملفات ،مت حتديد أجل معاجلة طلبات منح الرخصة بشهر واحد
) (01على األكثر.
 .4ويليها،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم
تنفيذي يعدل املرسوم رقم  88ــ  232الـمؤرخ في  05نوفمبر  1988والـمتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع
الس ي اح ي .

يأتي مشروع هذا الـمرسوم للسماح بوضع اإلعالن عن الـمنفعة العمومية لـمشروع ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال
)والية تيبازة( حيز التنفيذ ،من خالل تكييف الـمحيط مع مناطق التوسع السياحي املجاورة  ،وذلك مع مراعاة ضرورة
احلفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمنطقة.

 .5وبعدها ،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير التربية الوطنية حول نتائج فريق العمل الـمكلّف بدراسة ملف
التو ح د .
طبقا لتعليمات السيد رئيس اجلمهورية التي أسداها خالل مجلس الوزراء الـمنعقد يوم  18أبريل الفارط ،مت تشكيل فوج
ع م ل و ز ار ي م ش تر ك  ،بر ئاس ة الس يد و ز ير التر بية الو ط نية  ،لو ض ع إس ت ر اتي ج ي ة و ط ني ة للت ك ف ل بالت و ح د .
وقد مت بهذه الـمناسبة عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في اجلزائر ،وكذا العناصر الرئيسية إلعداد
االستراتيجية الوطنية للتكفل به.
وعقب العرض ،ذكّر الوزير األول بأن معاجلة هذا الـملف الذي يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل
القيام ،في أحسن اآلجال ،بتجسيد التدابير اآلتية:
.1

إعداد وتعديل النصوص التنظيمية الـتي حتكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات املعنية ،وذلك
بالتشاور مع اخلبراء والـمجتمع العلمي والـمدني الناشط في هذا الـمجال.

.2

إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد بالشراكة مع الـمراكز األجنبية الـمتخصّصة وذات اخلبرة في هذا الـمجال.

.3

إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الـمعلمني الـمتخصّصني في التوحد.

.4

و ض ع خ ط ة اتص ال و ط ني ة م ع تك ر يس يو م و ط ني لل ت و ع ي ة باض ط ر ابات الت و ح د .

.5

تشجيع البحث العلمي في مجال التوحد بالشراكة مع املؤسسات الدولية املتخصّصة

.6وأخيرًا ،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه األمني العام للحكومة ،نيابة عن وزير املالية ،حول أربعة ) (04مشاريع
صفقات بالتراضي بني السلطة الوطنية الـمستقلة لالنتخابات ومؤسسات وشركات عمومية تتعلق بتقدمي خدمات
وتوفير لوازم ومعدات في إطار حتضير وتنظيم االنتخابات التشريعية ليوم  12جوان .2021

