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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 

 رئاسة الجمهورية
 

 

 مجلس الوزراءاجتماع بيان 

  0207 أكتوبر 71 ليوم األحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وزير  ،رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحةترأس السيد عبد المجيد تبون 

ُخّصص للدراسة  ،لمجلس الوزراء اجتماعا، 0202أكتوبر  71حد الدفاع الوطني، اليوم األ

من العروض  ، واالستماع لعددلق بمكافحة المضاربةيتع ،مشروع قانون دقة علىوالمصا

-0207لسنة  المهني التكوين كذاو ،الجامعي، والدخول وسيره جامع الجزائرالمتعلقة بتنظيم 

 التعاون الدولي والطاقة. تخص ،، فضال عن المصادقة على عدد من المراسيم0200

من قبل السيد رئيس الجمهورية، واالستماع إلى عرض السيد الوزير  ،بعد افتتاح الجلسة

األعمال، أسدى ضمن جدول  ،ومختلف العروض المدرجة ،األول حول حصيلة النشاط الحكومي

 التالية:  والتوجيهات ،التعليماتالسيد الرئيس 

  المضاربة علق بمكافحةتقانون المالبخصوص مشروع: 

لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة السيما تلك  ،مراجعة قانون العقوبات -

( سنة والمؤبد في 02التي تم إقرارها لمحاربة المضاربة والتي تصل إلى ثالثين )

  بعض الحاالت.

قانون  حوللتجار والمجتمع المدني اوزير التجارة بتحسيس  السيّد الرئيس أمر -

للتمييز بين التخزين المنظم  وشرحه للمواطنين عبر اإلعالم، مكافحة المضاربة

 أو رفع األسعار. ،بغرض إحداث الندرة ،والتخزين ،ألهداف تجارية

محاربة الممارسات ووسائل اإلعالم في  ،لمجتمع المدنيلالدور المسؤول  أهميةإبراز  -

 غير النزيهة. ،التجارية

لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع األسعار  ،رشيدالستهالكي االسلوك الترقية   -

 إحداث الفوضى وخلق اليأس. بغرض
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  تنظيم جامع الجزائر وسيرهبشأن: 

إتمام نة لهذا الصرح والمكوّ  ،مختلف الهياكل كّل الجوانب الخاصة بتسلّماستكمال  -

 .هذه المؤسسة الروحية مكانة التي تقتضيها ،الجودة عاييروفق م ،هتجهيز

على المستويين  ،تنظيم جامع الجزائر، لالمبدئية على النصوص المقترحةالموافقة  -

 .األول يرالوز وضعه تحت وصايةو ،العلمي واإلداري

بالتعاون مع  ين، واإلطارات المكلفين، بخدمة هذا الصرح،تكوين المسير رفع مستوى -

 الخبرة في تسيير منشآت مماثلة. ذوي ،مختلف الشركاء

 

  0200-0207الجامعي لسنة لدخول لبالنسبة: 

، للتخصصات الجامعية، بالتوجه نحو العلوم الدقيقة التوزيع العاملتغيير  ،إيجاد آليات -

 والتكنولوجيا. 

وفق  ،خلق مدن جامعية متخصصةل ،واالمتياز ،مواصلة تجسيد مبدأي التخصص -

 ومحيطها االقتصادي واالجتماعي. ،يةات مختلف المؤسسات الجامعإمكان

الرامية لتحقيق السيادة  في مختلف البرامج ،الكفاءات الجامعية الجزائريةإشراك  -

 الرقمية.

في  ،في جهود التنمية ،مساهمة الخبراء الجزائريين لتأطير ،وضع برامج للتعاون -

 الدول الشقيقة والصديقة.

ستفادة من طاقات فضل الوسائل، مع ضرورة االلتكوين النوعي بأمكانات لاإلتوفير  -

 الجامعية.  طاراتاإل

في مدرستي الذكاء االصطناعي  ،طير العلمي العاليوالتأكوين، إيالء أهمية خاصة للت -

 والرياضيات، باحترام أعلى المعدالت في كل مناطق الوطن. 

 

  0200-0207دخول التكوين المهني لسنة بخصوص: 

ومتطلبات عالم االقتصاد،  ،بين عروض التكوين ،لضمان التكامل ،مواصلة العمل -

، في مجال تكوين الموارد ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات االقتصادية في ،خاصة

 البشرية.

، يرتسيالفي  ،تعتمد على طرق تقليدية ال تزال ،ومجاالت شعبفي  ،لتكوينتثمين ا -

 الطاقات المتجددة.مجال و ،وبناء سفن الصيد ،تربية المائياتفي السيما 

في إطار خطة التنمية  ،والتعليم العالي ،بين برامج التكوين المهني ،االنسجامضمان  -

 الوطنية، خصوصا في القطاعات الواعدة، على غرار الصناعة الصيدالنية. 

 مراكزوالمؤسسات، في مختلف  من الشركات ،عمال منتدبينفتح مجال التكوين أمام  -

    من الدولة. مساعدةب ،التكوين المهني
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السيد وزير الشؤون  ،تقدم به اقتراح، وافق مجلس الوزراء علىام الجلسة، اختتوقبل 

 ،لقنصلياتاالسفارات ورقم أخضر، على مستوى ضع الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لو

، لهم، واالستماع وفورية ،دائمة حمايةقصد ضمان  ،ة الوطنيةتحت تصرف أبناء الجالي

 الخارج.، بللمضايقات ،في حالة تعرضهم ،النشغاالتهم

في ، وإنهاء المهام، رارات الفردية المتعلقة بالتعيينالق منمجلس على عدد الصادق  كما

 وظائف عليا في الدولة.


