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اجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا السبت  31جويلية  ،2021اجتماعًا
للحكومة ،والذي جرى بقصر احلكومة.
وطبًقا جلدول األعمال ،درس أعضاء احلكومة خمسة )(05عروض قّدمها األمني العام للحكومة ،و الوزراء
الـمكلفونباالتصال،والصناعة،والفالحة.
 .1استمعتاحلكومةإلىعرض قّدمه األمنيالعامللحكومةحولمنهجيةإعدادمخطط عمل احلكومة.
وفي هذا الصّدد ،حرص السيد الوزير األول على التذكير بتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية التي أسداها ألعضاء
احلكومةخاللمجلسالوزراءالـمنعقديوم 25جويلية،2021وطلبمنهم استكمالحتضير مخطط العملحتسًبا
للمصادقةعليهخاللاجتماعمجلسوزراءقادم.
 .2كما استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه األمني العام للحكومة حول كيفيات ومنهجية نشاط
احلكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وعقبهذاالعرض،أسدىالوزيراألولسلسلةمنالتوجيهاتألعضاءاحلكومة،تهدفإلىعصرنةورقمنةالـمسار
الـمعياري ،وحتسني جودة النصوص القانونية ،وترسيخ األمن القانوني من خالل ضمان الولوج إلى النصوص،
ومقروئيتهاواستقرارهاوفعاليتها ،وكذا تعزيز قدراتمؤسساتالدولةفيهذاالـمجال.
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ومنجهةأخرى،استمعتاحلكومةإلىعرضقّدمهوزيراالتصالحول إستراتيجية االتصال احلكومي.

متحورهذاالعرضعلىتطويراالتصال الـمؤسساتيواألساليبالتي يتعنياعتمادهامنأجلحتسنياإلعالمالـموّجه
للـمواطن،منخاللالـمواقعاإللكترونيةلإلدارات العمومية،وكذاعلىمستوىشبكات التواصلاالجتماعي.
العنذلك،فقدمتاستعراضاإلصالحاتالقانونيةوالتنظيميةالتيسيتعني مباشرتهافيمجالاإلعالم.
فض ً
وعقب العرض ،كّلف الوزير األول وزير االتصال باستكمال إنشاء الـمؤسسات الـمكلفة بضبط قطاع االتصال،
وذلك لضمان استيفاء شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي و التعبير من جهة ،وأخالقيات الـمهنة
وقيممجتمعنامنجهة أخرى.

 .4وعقب ذلك ،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الصناعة حول التدابير االستعجالية إلنعاش
النشاط الصناعي.
وقد تضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع االستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن
يسمحبإزالةحاالتاالنسدادالتيتعيق سيراالقتصادكمامن شأنها أن تعطي دفعا لالستثمار الـمنتج.
وفي هذا اإلطار ،مت حتديد خمسة ) (05محاور إستراتيجية من الـمفروض أن متكن من أداء أفضل لالقتصاد
الوطني ،وهي حتديًدا:
§ احلفاظ على أداة اإلنتاج،
§ تطوير االندماج الـمحلي،
§ استهداف النشاطات التي يتعني دعمها في إطار اإلنعاش االقتصادي،
§ إدراج االقتصاد الصناعي اخلاص،
§ حتسني حوكمة الـمؤسسات االقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى ،رّكز وزير الصناعة في عرضه ،على تدابير استعجالية أخرى ،من شأن تنفيذها أن يساهم في
إعطاء دفع لالقتصاد الوطني ،والسيما منها (1) :ضرورة حترير فعل االستثمار (2) ،إزالة الطابع الـمادي لإلجراءات
اإلدارية (3) ،الشروع في إصالح جبائي عميق بهدف تبسيط املحيط اجلبائي للمؤسسة (4) ،مواصلة احلوار
العموميـاخلاص(5)،إعادةحتديددورالبنككمرافقومستشارللمؤسسة(6)،ورفعالتجرميعنفعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي ،كلف الوزير األول وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لـمدى استغالل
سد بإجناز الـمشاريع
الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط ،من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم جت ّ
التيمتتخصيصهافياألصللذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه من االستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالـمشاريع الناضجة اجلاهزة لإلطالق
والـمتوقفةبسببعدمتوفرالعقار.
 .5وأخيًرا ،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الفالحة والتنمية الريفية حول التدابير
االستعجالية إلنعاش النشاط الفالحي.
وبهذا الشأن ،يشرع القطاع الـمعني بالفعل ،في إطالق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفالحي،
وذلك أساًسا ،بهدف:
§ ترقية االستثمار من خالل استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات احلصول على العقار
الفالحي ،وكذا مواصلة عملية استرجاع األراضي غير الـمستغلة من أجل ضمان استغالل األمثل للعقار الفالحي
وقدراتاإلنتاجالوطني،
§ تقليص فاتورة استيراد الـمواد ذات االستهالك الواسع السيما من خالل تطوير الـمحاصيل الصناعية وحتسني
أنظمة دعم احلبوب واحلليب بشكل أمثل؛
§ جتسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها  158.000هكتارا ،كإجراء فرضته
الظروف الـمناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط األمطار.

وفي هذا الصّدد ،شّدد الوزير األول على ضرورة ضمان األمن الغذائي للبالد من خالل حتسني إنتاج احلبوب
واحلليب ،كما أوعز إلى وزير الفالحة للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات الـمكلفة بضبط اإلنتاج
الفالحيحلملهاعلىالقياممبهمتها الرئيسية للضبط كماينبغي.
كما أّلح على أهمية التوفر على إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج الـمواد األساسية من أجل التحكم بشكل
أفضل في واردات هذه الـمنتجات ،ومن ثم في الـمعطيات الـمتعلقة باجلهاز الـمرتبط بدعم أسعار هذه
الـمنتجات.
وعلى صعيد آخر ،استعرض وزير الصحة الوضعية الصحية الـمرتبـطة بجائحة كوفيد ،19 .حيث أشار إلى أن
القطاع قد سخر قدرات استشفاء إضافية مع اقتناء حصص جديدة من مكثفات األكسجني سيتم توزيعها بني
صصة للتكفل بالـمرضىالـمصابني بوباء كوفيد.
مختلفالهياكلاالستشفائية والـمؤسسات الفندقية الـمخ ّ
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وبهذا اخلصوص ،ذّكر الوزير األول بتعليمات السيد رئيس اجلمهورية التي أصدرها من أجل حشد كل الوسائل
الالزمة على مستوى مؤسسات الصحة ،وكذا باجلهود التي شرع فيها القتناء كميات جديدة من اللقاحات
الـمضادة لكوفيد.19 .
عالوة على ذلك ،أوعز الوزير األول ألعضاء احلكومة حلملهم على التعجيل بوتيرة التلقيح على مستوى
الهياكل التابعة لقطاعاتهم.

