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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 

 رئاسة الجمهورية
 

 

 بيان مجلس الوزراء
 2202 أفريل 24ليوم األحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ر وزي ،الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحةترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس 

بالدراسة والمتابعة  تناول لمجلس الوزراءا جتماعا، 2222 أفريل 24حد ني، اليوم األالدفاع الوط

النقل، والموارد  تخص قطاعات الطاقة، الصناعة، االتصال، اقوانين وعروضمشاريع والمصادقة 

  المائية واألمن المائي.

 ولحعرض الوزير األول، ل واالستماع، الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهوريةبعد افتتاح 

ه السيد رئيس الجمهورية األوامر والتعليمات وج   ،حصيلة نشاط الحكومة في األسبوعين األخيرين

 والتوجيهات التالية:

 

 :في قطاع االتصال 

لمكتوبة يتعلق األول بالصحافة اأمر السيد الرئيس بتنظيم القطاع من خالل سن  قانونين منفصلين، ـ 

 وااللكترونية، والثاني بالسمعي البصري.

 وكذا المهن الملحقة بالقطاع.  ،في كل التخصصات اإلعالميةبدقة ـ تعريف الصحفي المحترف 

هد المشمقاييس وإرساء قطيعة مع  ،إشراكهم في النظرة التجديديةبـ فتح المجال أمام المهنيين 

   .  السابقاإلعالمي 

 وأخالقيات المهنة.وفق القيم اإلعالمية العالمية  ،ـ أخلقة العمل اإلعالمي
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  :بخصوص قطاع الطاقة 

ير معاي)بجاية( بأميزور شد د السيد الرئيس على أن يراعي مشروع استغالل الزنك والرصاص  ـ

 المعايير البيئية المطلوبة.فق الجودة في اإلنتاج و

 المؤهلة خالل مراحل استغالل المشروع المتصاص البطالة.ـ دمج اليد العاملة المحلية 

 

 :بخصوص قطاع الصناعة 

التي وصل ن حول مختلف المشاريع االستثمارية التي ُرفعت عنها العراقيل، عد عرض محي  ب

 ألح  ، اجديد اإضافي امشروع 15تقدم في تسجيل مشروعا، ب 515من إجمالي  458 إلى مجموعها

 السيد الرئيس على :

 االستمرار في محاربة البطالة من خالل تحريك المشاريع االستثمارية المتوقفة.ضرورة ـ 

ـ استغالل أمثل للعقار الصناعي الموجود، واسترجاع غير الُمستغل منه، لفائدة المستثمرين 

 الحقيقيين.

 ـ وضع نظام صارم لالستفادة من االمتياز العقاري الصناعي والفالحي.

 

 ر وزيرئيس الجمهورية صطياف، أمر ت الدولية تحسبا لموسم االالرحال بخصوص تعزيز

 القطاع بـ :

الصطياف، لفائدة الجالية النقل الجوي والبحري قبل موسم اتذاكر الشروع في مراجعة أسعار  ـ

 ز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية. بشكل يحف  الوطنية، 

 المتعلقة بنقل المعتمرين. كل المشاكل الفوري واالستثنائي لحل ال ـ

بما يتماشى لخطوط الجوية الجزائرية، وطريقة تسييرها، شركة اـ مراجعة النظام الهيكلي ل

 والمقاييس العالمية.

ين في العامل ،الجزائريينلوضعية المهنية واالجتماعية للطي ارين والتقنيين إيالء أهمية بالغة لـ 

 مجال الطيران.
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  المائية واألمن المائي:بخصوص قطاع الموارد 

في طبيعة استهالك المياه في كل أمر السيد الرئيس وزير القطاع بمباشرة تحقيقات معمقة  ـ

ق ،التوزيع واالستهالكونتاج وطنية لإل إلعداد استراتيجية المجاالت، دي بين االستهالك الفر تفر 

 واستهالك المياه ألغراض تجارية. ،العائلي

الماء  ، كونعليهم تسليط أشد العقوباتبابعة المتورطين في سرقة المياه ـ تكثيف المراقبة ومت

 الدولة. هادعممادة حيوية ت

 

 : عرض حول انتشار مرض االستقالب الخلوي ونقص المناعة بين المواليد الجدد 

طفال مريضا باالستقالب  373المجاني من قبل الدولة، بـ  تكفلبالأمر السيد الرئيس وزير الصحة  ـ

الترخيص ومكمالت الغذائية واألدوية، الوذلك بتوفير والية،  14، عبر الخلوي ونقص المناعة

 المركزية باستيراد األدوية والمكمالت الغذائية الخاصة بنظامهم العالجي، وتوزيعها. ةيصيدللل

 لة.وـ أمر السيد الرئيس وزير الصحة بالتكفل باألمراض النادرة في الجزائر، وذلك على عاتق الد

ـ التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في األمراض النادرة، إلبقاء حاالت المرض النادرة تحت مجهر 

 متابعتها ودراستها بهدف محاصرتها والتقليل من انتشارها.لكشفها مبكرا، والدولة 

 

عدد من االتفاقيات والقرارات الفردية  الجلسة، صادق مجلس الوزراء على وقبل اختتام

  التي تتضمن تعيينات في وظائف عليا في الدولة. 

 

 

 

  

 

  


