اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية
وزارة األشغال العمومية

السياسة احلكومية يف جمال األشغال
العمومية

سبتمرب 5102

أوالً – تقديم :
يكتسي قطاع األشغال العمومية طابعًا اسرتاتيجيًا يف جمال التنمية االقتصادية.
بالفعل ،فإن إجناز املنشآت األساسية للمواصالت والنقل مكّن األمم من التطور و إقامة
روابط فيما بينها.
ويف هذا اإلطار ،فإن إجناز الطرق واملوانئ و املطارات ،وصيانتها واستغالهلا ،يقتضي
مراعاة اعتبارات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وكذا تقنيات ختتلف بشكل
جيعلها منسجمة مع تطور اجملتمعات.
ومن هذا املنطلق ،فإن الدور املنوط بهذا القطاع ينم عن إرادة الدولة يف وضع أسس
السرتاتيجية وطنية للتنمية تتميز بالدميومة ،وذلك من خالل :
 املساهمة الفعالة يف النمو واستحداث مناصب الشغل؛
 املساهمة يف جتسيد املخطط الوطين للتهيئة العمرانية؛
 اآلثار النامجة عن االستثمارات املعتمدة ،اليت من شأنها دفع عجلة التنمية وتأثريها
على قطاعات النشاط األخرى؛
 املشاركة يف سياسة إعادة توزيع الدخل الوطين ،من خالل اآلثار املرتتبة على
التشغيل وخمططات األعباء املوفرة للمؤسسات العمومية واخلاصة املكلفة باإلجناز
وتقديم اخلدمات العمومية والتزويد بالتجهيزات الكربى اخلاصة باملنشآت
األساسية.
وجتدر اإلشارة إىل أن املهام والصالحيات الرئيسية املخولة لوزارة األشغال العمومية،
واحملدّدة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  703 -0222املؤرخ يف  02أكتوبر  ،0222املعدَّل
واملتمَّم ،ترتكز على احملاور اآلتية :
 اقرتا ح عناصر السياسة الوطنية يف جمال األشغال العمومية ،يف إطار برنامج فخامة
السيد رئيس اجلمهورية ،وخمطط عمل اكحكومة ،وضمان متابعة تنفيذها
ومراقبتها ،طبقًا للقوانني والتنظيمات املعمول بها؛
 حتديد املعايري والقواعد التقنية لتصميم املنشآت األساسية ،وصيانتها؛
 تصور التدابري التقنية واإلدارية واالقتصادية والتنظيمية ،وإعدادها ومتابعتها
و مراقبتها إلجناز املنشآت األساسية وصيانتها.
ثانيًا -عناصر االسرتاتيجية القطاعية واألهداف املتوخاة :
أ -عناصر االسرتاتيجية القطاعية :
من أجل مواصلة حركية النمو ،اليت مت تفعيلها وتدعيمها بفضل الربامج التنموية
السابقة اليت شُرع يف جتسيدها منذ سنة  ،9111وعلى أساس التوصيات املتضمنة يف
املخططات التوجيهية القطاعية بالنسبة للفرتة ( 0202 -0222الطرق والطرق السيارة
واملوانئ واملطارات) ،تهدف اسرتاتيجية قطاع األشغال العمومية إىل جتسيد اهلدفينن
الرئيسيينن املتمثلينن فيما يلي :
 احملافظة على قِوام املنشآت األساسية الذي يشهد تناميًا مستمرًا ،وعصرنته.
 إجناز مشاريع مهيكلة جديدة ،من خالل استثمارات ترمي إىل حتقيق أهداف حمدّدة،
من أجل االستجابة ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ب -األهداف املتوخاة من السياسة القطاعية :
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تتمثل أهم األهداف اليت سطرها قطاع األشغال العمومية ،يف إطار تنفيذ اسرتاتيجيته
القطاعية ،فيما يلي :
 اكحفاظ على املنشآت األساسية املوجودة وعصرنتها ،و تكييفها مع مقتضيات النقل
واألمن؛
 إجناز شبكة طرق عصرية ومهيكلة يف إطار جتسيد اخليارات الكربى للتهيئة
العمرانية؛
 حتسني مستوى خدمات شبكة الطرق من خالل عمليات الصيانة وحتسني ظروف
استغالهلا؛
 تكييف املنشآت األساسية البحرية وتنميتها وفق االحتياجات املستقبلية ،وكذا
إجناز منشآت أساسية جديدة للتجارة والصيد البحري والسياحة؛
 حتسني املواصفات اهلندسية للمنشآت األساسية للمطارات ،من أجل تلبية
اال حتياجات االقتصادية واالسرتاتيجية وفك العزلة عن مناطق البالد ،وذلك يف
إطار املعايري الدولية ()O.A.C.I؛
 املساهمة يف التحول من االقتصاد القائم على املوارد إىل اقتصاد قائم على املعرفة؛
 ترقية األداة الوطنية للدراسات واإلجنازات.
ثالثًا-

قِوام املنشآت األساسية واكحصيلة املادية لإلجنازات ،بالنسبة للفرتة -9111

أ -قِوام املنشآت األساسية :
جتدر اإلشارة إىل أنه يف سنة
قِوامها فيما يلي:






.0292

 ،9111كانت اجلزائر تتوفر على منشآت أساسية يتمثل

 920.222كلم من الطرق ،منها  37.222كلم مت تلبيسها؛
 01كلم من الطريق السيار شرق -غرب؛
 7.122منشأة فنية؛
 02ميناءًا  99 :ميناء خمتلط وميناءان برتوليان و  90ميناء وملجأ للصيد البحري
وميناء للتنزه؛
 01مطارًا مفتوحًا للمالحة اجلوية العمومية.

أما يف الوقت الراهن ،فإن قِوام املنشآت األساسية يتمثل فيما يلي :
 907.222 كلم من الطرق ،منها  10.222كلم مت تلبيسها؛
 9090 كلم من الطريق السيار شرق -غرب ،منها  9922كلم قيد االستغالل؛
 92.920 منشأة فنية منها  7.032منشأة على مستوى الطريق السيار شرق -غرب ،مع
اإلشارة إىل أن البعض منها جديرة بالذكر باعتبار أنها تُعد تُحفًا فنية حقيقية،
على غرار جسر صاحل باي بقسنطينة واملنشأة على مستوى واد ديب مبيلة وواد
الرخام بالبويرة.
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 90نفقًا يبلغ طوهلا اإلمجالي  02كلم؛
 03ميناءً ،تتوزع على النحو اآلتي  99 :ميناء مشرتكًا وميناءان برتوليان و  77ميناء
وملجأ للصيد البحري وميناء للتنزه؛
 00منارة للهبوط و  2أضواء لتحديد معامل مدرج اهلبوط و  937ضوء خاصة باملوانئ
و  99ضوء خاصة مبكاسر األمواج و  00عوامة الحتياجات اإلشارة البحرية ومتحف
على مستوى منارة كاب كاكسني باكحمامات ،اجلزائر؛
 63مطارًا مفتوحًا للمالحة اجلوية العمومية.

ب -اكحصيلة املادية لإلجنازات بالنسبة للفرتة .0292 -9111
لقد شهد خمطط أعمال قطاع األشغال العمومية ،منذ سنة  ،9111حركية جديدة تعززت
بفعل تنامي امليزانيات املخصّصة له ،من خالل خمتلف الربامج اليت بادر بها فخامة
رئيس اجلمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة .وقد جتسّدت هذه اكحركية من خالل
تسليم عدد هام من املنشآت األساسية.
وبهذا الشأن ،فإن اجلهود املبذولة منذ سنة  ،9111جتسّدت من خالل ما يلي :
 9903 كلم من الطرق السيارة؛
 07.222 كلم من الطرق اجلديدة؛
 37.222 كلم من الطرق (يف إطار عصرنتها وصيانتها)؛
 9203 منشأة فنية على مستوى الطرق الوطنية والطرق الوالئية؛
 91 ميناءً وملج ًأ للصيد البحري؛
 20 مدارج جديدة باملطارات؛
 20 عمليات توسعة على مستوى بعض مدارج املطارات؛
 صيانة  9221منشأة فنية؛
 تدعيم  79مدرج على مستوى بعض املطارات وملحقات.
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وباملوازاة مع ذلك ،قام القطاع جبملة من عمليات الدعم ترمي إىل صيانة الطرق،
والسيما :





إجناز  011دار للصيانة؛
إنشاء  92حظرية جهوية؛
اقتناء  070وحدة من العتاد املوجّه للحظائر اجلهوية؛
اقتناء  0012وحدة من العتاد املخصّص لصيانة الطرق؛

رابعًا -الربامج اجلارية واآلفاق :
أ -الربامج اجلارية :
يتمثل أهم قِوام الربنامج اجلاري فيما يلي:
 -9يف جمال صيانة الطرق وتنميتها :





 7322كلم ،يف جمال تنمية املنشآت األساسية للطرق (إنشاء طرق جديدة وإجناز
عمليات ازدواجية بعض الطرق وعصرنتها)؛
 2300كلم يف جمال احملافظة على الطرق (عمليات تدعيم الطرق وإعادة تأهيلها
وصيانتها)؛
إجناز وتدعيم  970منشأة فنية؛
إجناز  00عملية للقضاء على النقاط السوداء اليت تتسبب يف وقوع حوادث املرور.

 -0برناجما تنمية مناطق اجلنوب واهلضاب العليا اللذان أقرّهما فخامة السيد رئيس
اجلمهورية :
أ -فيما خيص اجلنوب :
جتدر اإلشارة ،بهذا الشأن ،إىل أن الربنامج اخلاص لتنمية مناطق اجلنوب انبثق عن
التوصيات املتضمنة يف املخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة ( ،)0202 -0222حيث
تهدف املبادئ األساسية هلذا املخطط إىل ما يلي :
 تنفيذ اسرتاتيجية للتنمية يف إطار منسجم وشامل ،من خالل إجناز حماور مهيكلة،
 إجناز منشآت أساسية ،بصفة تدرجيية ،عرب كامل اإلقليم،
 تأهيل شبكة الطرق ،والسيما احملاور املهيكلة وتطوير اخلطوط الرئيسية (تعزيز
الشبكة) وطرق حدودية من أجل فك العزلة واالنفتاح على البلدان اإلفريقية.
وجدير بالذكر أن هذا الربنامج خيص واليات أدرار واألغواط وبسكرة وبشار ومتنراست
وورقلة وإليزي والوادي وتندوف وغرداية.
وقد استفادت هذه الواليات ،برسم الفرتة  ،0290 -9111من برنامج هام مسح بإجناز
 92730كلم يف إطار احملافظة على الطرق وعصرنة الطرق الوطنية والطرق الوالئية،
وتوسيع القدرات يف هذا اجملال (عمليات ازدواجية الطرق والطرق االجتنابية) وإجناز
طرق جديدة وكذا إجناز  20منشأة فنية على مستوى الطرق الوطنية والوالئية.
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ويف هذا اإلطار ذاته ،شرع يف جتسيد برنامج خاص باملناطق اكحدودية جبنوب البالد من
خالل إجناز عمليات فتح وترميم املسالك على مسافة  90.222كلم ،منها  2722كلم من
الطرق مت تلبيسها.
 الطريق العابر للصحراء :
لقد مت إجناز الطريق العابر للصحراء وتلبيسه كليًا على مستوى اإلقليم اجلزائري ،من
اجلزائر العاصمة إىل غاية اكحدود مع النيجر على طول  0092كلم .أما املقطع الذي
يبلغ طوله  022كلم بني سيالت وتيمياوين (الشطر املالي) ،فيجري حاليًا إجناز 022
كلم منه.

ب -فيما خيص اهلضاب العليا :
لقد استفادت واليات اهلضاب العليا أيضا ،برسم الفرتة  ،0290 -9111من برنامج هام
مسح بإجناز  09920كلم ،يف إطار احملافظة على الطرق وعصرنة الطرق الوطنية والطرق
الوالئية وتوسيع القدرات (عمليات ازدواجية الطرق والطرق االجتنابية) وإنشاء طرق
جديدة و  910منشأة فنية على مستوى الطرق الوطنية والطرق الوالئية.
كما جتدر اإلشارة إىل أنه مت الشروع يف إجناز  920كلم من الطريق السيار للهضاب
العليا ،بني خنشلة وباتنة.
وقد ترتبت عن برناجمين اجلنوب واهلضاب العليا انعكاسات إجيابية ومسحا بتحسني
ظروف املعيشة ،مبا أنهما مكّنا من فك العزلة عن جزء من السكان اجلزائريني حبيث
استفادوا من شبكات التزويد بالطاقة الكهربائية واملاء الشروب واستصالح األراضي
الفالحية.
 -7يف جمال املشاريع املهيكلة :
تتمثل األهداف املتوخاة من إجناز شبكة الطرق السيارة فيما يلي :
 تلبية االحتياجات يف جمال تنقل األشخاص ونقل البضائع  :تفادي ازدحام بعض
احملاور بفعل تنامي حركة املرور عرب الطرق بشكل مستمر؛
 املساهمة يف التنمية االقتصادية للبالد ،حيث أن الطرق السيارة تُعدّ أدوات ضرورية
للتنمية االقتصادية؛
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 هيكلة اإلقليم ،مبا أن شبكة الطرق السيارة تُعترب إحدى املكونات اهلامة للتهيئة
العمرانية؛
 حتسني األمن عرب الطرق ،إذ يُعدّ الطريق السيار منشأة أساسية آمنة أكثر حيث أن
نسبة وقوع اكحوادث على مستواها أقل مبعدل  0إىل  0مرات.
 حتسني شروط الراحة وتقليص الوقت املستغرق للتنقل وختفيض تكاليف النقل.
وفضالً عن إمتام إجناز وتسليم جممل مقاطع الطريق السيار شرق -غرب ،فإن برنامج
الطرق السيارة املقرّر يتشكل من مشاريع أخرى تضمن منافذ إىل الطريق السيار شرق-
غرب.












إجناز طرق سيارة  :تضمّن املخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة ،بالنسبة
للفرتة  ،0202 -0222إجناز  00طريق سيار مشال -جنوب من شأنها أن تربط عواصم
الواليات باملوانئ :
 23منافذ تربط املوانئ بالطريق السيار شرق -غرب ،يبلغ طوهلا اإلمجالي 722
كلم :جباية ( 922كلم) وجنجن (  992كلم) وسكيكدة ( 79كلم) وتنس
( 00كلم 20/كلم) ووهران ( 00/22كلم) ومستغامن ( 00كلم) والغزوات (09/97
كلم)؛
 4منافذ تربط عواصم الواليات بالطريق السيار شرق -غرب يبلغ طوهلا  900كلم :
تيزي وزو ( 02كلم) وباتنة ( 02كلم) ومعسكر ( 07كلم) وقاملة ( 72كلم).
طريق سيار اجتنابي على مستوى مدينة شرشال ( 93كلم)؛
طريق إضايف ثان على مستوى املدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل ( 20كلم)؛
منفذ إىل الطريق السيار شرق -غرب (مغنية)-مرسى بن مهيدي ،على طول
 02كلم؛
حتويل الطريق الوطين رقم  9إىل حمور للطريق السيار مشال -جنوب من البليدة
إىل غرداية على طول  202كلم ،حيث مت الشروع يف استغالل بعض املقاطع ،يف حني
جيري حاليًا إجناز  702كلم ،مع اإلشارة إىل أن هذا احملور الذي يُعترب العمود
الفقري اكحقيقي لشبكة الطرق يف بالدنا ،يضمن وظائف أساسية ،وذلك:
باعتباره جزءا ال يتجزأ من الطريق العابر للصحراء؛ وبالتالي ،فهو يضمن ترقية
املبادالت مع بلدان الصحراء الكربى؛
حبكم مساهمته يف فك العزلة عن مناطق اهلضاب العليا واجلنوب؛

 وكذا باعتباره منشأة مهيكلة تضمن التنقل عرب املدينتينن اجلديدتينن بوغزول
واملنيعة وعنصرًا أساسيًا للتهيئة العمرانية.
 الطريق السيار اإلضايف الرابع ،الذي يربط برج بوعريريج خبميس مليانة ،على طول
 002كلم  :جيري حاليًا إجناز أشغال أول شطر على طول  02كلم يربط مخيس
مليانة بالربواقية (والية املدية)؛
 الطريق السيار للهضاب العليا ،الذي يبلغ طوله  9.272كلم وهو حاليًا قيد الدراسة،
مع اإلشارة إىل أنه مت االنطالق يف إجناز أول شطر منه يبلغ طوله  920كلم ،ويربط
بني باتنة وخنشلة؛
وجدير بالذكر أن العاصمة استفادت خالل السنوات األخرية من برنامج هام لتنمية
شبكة الطرق ،وقد مسح ذلك بتدارك العجز املسجل يف هذا اجملال ومواكبة اكحاجة
املتنامية إىل التنقل عرب الطرق.
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وبالرغم من االستثمارات اهلامة اليت أُجنزت ،إالّ أن القطاع مطالب دومًا بتجسيد برنامج
طموح أكثر فأكثر.
وفضالً عن املرافقة احمللية يف إطار خمتلف برامج التجهيز والسكن ،إالّ أن إقرار إجناز
مشاريع جديدة ذات قدرات كبري ة يف جمال النقل ،يُعدّ حال ًّ أكثر دميومة و من شأنه
تلبية االحتياجات املستقبلية.
فمن أجل حتقيق هذا اهلدف ،أقرّ قطاع األشغال العمومية إجناز مشروع "الطريق السيار:
الطريق اإلضايف اجلنوبي -الطرق اإلضايف الثاني والطريق االجتنابي على مستوى
الدرارية".
 الطريق السيار  :الطريق اإلضايف اجلنوبي ( 2جويلية) -الطريق اإلضايف الثاني
والطريق االجتنابي على مستوى الدرارية  :يتمثل هذا املشروع يف إجناز طريق سيار
جديد يربط الطريق اإلضايف اجلنوبي بالطريق اإلضايف الثاني للعاصمة ،فضالً عن
طريق اجتنابي على مستوى مدينيتن الدرارية والعاشور وكذا طريق موصول
بالطريق الوطين رقم .70
ويُعدّ هذا املنفذ على مسافة  92كلم ،استمرارية للطريق السريع بني باب الواد و
جويلية مرورًا بفري فالون .كما يضمن الوصل بني الطريق اإلضايف اجلنوبي والطريق
الوطين رقم  70والطريق اإلضايف الثاني ،علمًا بأن مسار هذا املنفذ ينطلق من حمول 2
جويلية/الطريق اإلضايف اجلنوبي ليتصل بالطريق اإلضايف الثاني بالقرب من حمول
خرايسية.
2

أما الطريق االجتنابي ،فسيلتف حول مدينيتن الدرارية والعاشور وسيسلك رواقًا عرب
موقع خا ٍل لريبط الطريق الوالئي رقم  999جبنوب الدرارية.
ويشمل الربنامج املخصّص لوالية اجلزائر احملاور األربعة الكربى اآلتية :
 إمتام إجناز الشبكة األساسية،
 معاجلة الشبكة اجلوارية،
 تهيئة املناظر على مستوى الطرق السيارة،
 تهيئة خليج اجلزائر.
 إمتام إجناز الشبكة األساسية :
تتمثل هذه العملية يف إجناز شبكة كربى تغطي جممل إقليم العاصمة ،و تتكون من
منافذ وطرق سريعة تسمح بالربط بني الطريق اإلضايف األول والطريق السيار اإلضايف
الثاني للعاصمة ،أي  23منافذ يبلغ طوهلا اإلمجالي  03كلم.
 الطريق السريع عني البنيان -بوفاريك ،على مسافة  02كلم،
 طريق يربط بني هراوة وأوالد موسى ،على مسافة  23كلم،
 طريق يربط بني عني طاية ومخيس اخلشنة ،على مسافة  99كلم،
 طريق يربط بني برج البحري واكحميز ،على مسافة  92كلم.
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 إمتام إجناز الطريق السريع لواد أوشايح الذي يربط بني الطريق الوطين رقم
وبن غازي (جسر واد أوشايح) على مسافة  0,2كلم،
 مشروع املنفذ اجلنوبي الذي يربط القبة وجنان سفاري على مسافة  2,2كلم،
 إجناز منفذ إىل املطار على مسافة  21كلم ،انطالقاً من الطريق اإلضايف اجلنوبي
الثاني للعاصمة.
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 معاجلة الشبكة اجلوارية :
تتمثل معاجلة الشبكة اجلوارية يف توسيع الطرق ،مع القيام بعمليات التهيئة اكحضرية.
 تهيئة املناظر :
تتمثل هذه العملية يف غرس أشجار النخيل على طول األرضية اليت تتوسط الطرق
السيارة ،مع زرع األعشاب واألزهار وتزويدها بنظام للسقي ،وكذا حتسني اإلنارة
العمومية واستبدال اكحواجز املعدنية بفاصل من اخلرسانة.


تهيئة خليج اجلزائر :

يعترب خليج اجلزائر أحد املعامل السياحية الكربى يف العاصمة ،و من خالل تهيئتها،
ستتوطد الروابط من جديد بني العاصمة والبحر .وبهذا الشأن ،نذكر ما يلي :
 تهيئة موقع "  ( "Les sablettesاستحداث نزهة للراجلني على مسافة  0,2كلم ،وإجناز
منشآت للوقاية وإنشاء شواطئ اصطناعية تبلغ قدرة استيعابها  02.222مصطاف).
 تهيئة املسابح واكحمامات الطبيعية يف باب الوادي.
 مشروع إجناز ميناء الوسط اجلديد :
نشأت فكرة إجناز " ميناء الوسط" يف بداية السبعينيات .و منذ ذلك الوقت ،مت إعداد
دراسات عديدة تتعلق بتنمية القدرات املرفئية ملنطقة وسط البالد.
أما يف الوقت الراهن ،فإن التطور املتزايد كحركة النقل البحري على املستوى العاملي،
بصفة عامة ،وعلى مستوى البحر األبيض املتوسط ،بصفة خاصة ،والسيما حركة النقل
بواسطة اكحاويات وتنامي الطلب على إجناز حمطات يف املياه العميقة ،الذي يعززه
التطور والتجدد املستمر لألسطول العاملي للسفن من اجليل اجلديد ،والقدرات احملدودة
للمنشآت األساسية اكحالية الستيعاب سفن من هذا النوع ،كلها عوامل تستوجب
بالضرورة إجن از ميناء جديد ملنطقة وسط البالد وفق املعايري الدولية املعتمدة يف هذا
اجملال.
فضالً عن ذلك ،فإن إجناز هذه املنشأة األساسية يربّره أيضًا املوقع اجليوسرتاتيجي
للجزائر وقربها من إحدى أهم الطرق السريعة البحرية وكذا اكحرص على اجتذاب
حصة من السوق العاملية للمسافنة.
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وهكذا ،فإن األهداف املتوخاة تتلخص فيما يلي :
 تلبية احتياجات حركة النقل التجارية البحرية ملنطقة وسط البالد يف آفاق سنة
 ،0222مع إدراج جزء من عمليات النقل اليت يتم حتويلها من ميناء اجلزائر؛
 اجتذاب حصة من املسافنة الدولية على مستوى حوض البحر األبيض املتوسط؛
 استحداث أرضية لوجيستية من شأنها أن تستقطب اهتمام مستثمرين حمتملني.
وبهذا الصدّد ،ومن أجل جتسيد هذا املشروع الضخم ،مت مؤخرًا تنصيب جلنة وزارية
مشرتكة لإلشراف على الدراسات اخلاصة بالبحث واختيار املوقع الذي سيُنجز فيه
ميناء الوسط اجلديد ،على مستوى دائرتنا الوزارية.
وتضطلع هذه اللجنة باملهام اآلتية :
 توسيع نطاق البحث عن موقع إلجناز ميناء الوسط اجلديد ،طبقًا لتعليمات
السيد الوزير األول؛
 اقرتاح املوقع األكثر مالءمة إلجناز ميناء الوسط اجلديد؛
 البحث عن كل الوسائل املتاحة لتمويل هذا املشروع يف جممله.
كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض املقاطع املنجزة يف إطار الربنامج السابق للطريق السيار
شرق -غرب ،قبل سنة  ،0220ختضع لعمليات تأهيل ،علمًا بأن األشغال اخلاصة باملقاطع
الثالثة األوىل املذكورة أدناه شُرع يف استغالهلا .ويتعلق األمر مبا يلي :
-9
-0
-7
-0
-2
-0

شطر العفرون -اكحسينية ،على مسافة  02كلم؛
شطر البويرة -العجيبة على مسافة  00كلم؛
شطر زنونة -برج بوعريريج ،على مسافة  92كلم؛
شطر اخلميس -واد الفضة ،على مسافة  37كلم؛
شطر غليزان ،على مسافة  07كلم؛
تأهيل شطر األخضرية -البويرة على مسافة  77كلم.

كما جتري حاليًا أشغال الرتميم يف إطار الضمان التعاقدي على مستوى مقاطع أخرى.
عالوة على ذلك ،وعلى إثر حدوث انهيار على مستوى نفق جبل الوحش بقسنطينة ،يف
شهر جانفي  ، 0290تقرّر إجناز طريق اجتنابي على مستوى جبل الوحش على مسافة
 97كلم .ويتمثل اهلدف املتوخى من هذا املشروع يف إجناز طريق سيار يضمن استمرارية
مسار الطريق السيار شرق -غرب (من اكحدود الغربية إىل اكحدود الشرقية) إىل غاية
الذرعان (بوالية الطارف).
ومن املقرّر تسليم هذا املشروع خالل شهر أكتوبر : 0292
 -0يف جمال املنشآت األساسية البحرية واملطارات :
 إجناز  20موانئ ومالجئ للصيد البحري "سيدنا يوشع (تلمسان) ومداغ (عني
تيموشنت) وبين كسيلة (جباية) وواد زهور (سكيكدة)".
 تهيئة  20موانئ ومالجئ للصيد البحري ،وتوسعتها وتكييفها؛
 إجناز  90عملية لتدعيم وتوسيع قدرات بعض املنشآت املرفئية؛
 إجناز مدرج جديد للمطار (عني الديس -بوسعادة) وتدعيم  23مدارج؛
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 توسعة موقف للطائرات.
ب -اآلفاق :
يف إطار تنمية شبكة الطرق والطرق السيارة ،من املقرّر إجناز  222عملية تتعلق ،أساسًا،
مبا يلي:
 0103 :كلم،
 إجناز طرق جديدة
 0902 :كلم،
 عصرنة الطرق
 0272 :كلم،
 عمليات ازدواجية الطرق
 272 :كلم،
 إجناز طرق اجتنابية
 إجناز  900منشأة فنية.
أما يف إطار احملافظة على شبكة الطرق ،فقد متت برجمة إجناز  97120كلم من الطرق
(مبختلف أنواعها).
ويف جمال املنشآت األساسية البحرية ،يعتزم القطاع إجناز املشاريع اآلتية :





 00عملية إلجناز منشآت مرفئية ،وتوسعتها وتدعيمها وترميمها ،على مستوى
ميناء؛
 92عملية إلجناز مالجئ وموانئ الصيد البحري وموانئ للتنزه؛
 07عملية لتهيئة وتوسعة مالجئ أو وموانئ للصيد البحري أو موانئ للتنزه؛
 77عملية كحماية مواقع على مستوى الشواطئ.
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وفيما خيص املنشآت األساسية للمطارات ،من املقرّر إجناز املشاريع اآلتية :
 تدعيم سبعة مدارج على مستوى املطارات؛
 تدعيم موقف الطائرات مبطار عنابة وتوسعته؛
 إجناز األجزاء املرصفة باخلرسانة على مستوى  0مطارات؛
 تدعيم مطار إليزي؛
 إجناز املدرج الثاني على مستوى مطار عني الديس ببوسعادة.
خامسًا -األعمال املرافقة :
يف جمال إعادة تنظيم صيانة املرفق العمومي للطرق ،وترقيته :
تُعد الصيانة انشغاالً كبريًا بالنسبة للقطاع؛ وبالتالي ،فمن الضروري انتهاج سياسة يف
هذا اجملال من شأنها أن تسمح بتأهيل شبكة الطرق واكحفاظ على املنشآت األساسية ،ممّا
يقتضي القيام بأعمال تكميلية يف جماالت عديدة.
وهلذا الغرض ،ويف إطار االلتزام بالبُعد الرئيسي لألهداف سالفة الذكر ،فإن وزارة
األشغال العمومية ،إذ عمدت إىل ختصيص  07.222عون للصيانة عرب الطرق ،شرعت يف
أعمال جديدة من أجل إعادة تنظيم صيانة شبكة الطرق بشكل ناجع ،تتمثل فيما يلي :
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 -9إنشاء وحدات للمراقبة والتدخل عرب الطرق من
أجل ضمان التواجد عن قرب والتدخل الفوري
للتنظيف وإعادة حركة املرور عرب الطرق إىل وضعها
الطبيعي يف حالة ما إذا سُجلت وضعية صعبة(حادث
مرور أو موانع على مستوى الطرق أو رداءة األحوال
اجلوية اخل .)....وجتدر اإلشارة إىل هذه الوحدات اليت
أُنشئت مؤخرًا تتكفل باألشغال املستعجلة جدًّا.
 -0وضع خمططات لتنظيم حركة املرور عرب الطرق على مستوى جممل اهلياكل
غري املمركزة من أجل مواجهة التقلبات اجلوية.
 -7استحداث بنوك للمعطيات املتعلقة بالطرق بهدف وضع خمططات متعدّدة السنوات
لألعمال اليت تتم برجمتها.

وجدير بالذكر أن استغالل الطريق السيار شرق -غرب يقتضي جتسيد عمليات املراقبة
والصيانة وذلك من أجل احملافظة على املنجزات احملققة يف جمال الطرق السيارة و من
خالل تقديم خدمات ذات مستوى يستويف املعايري املطلوبة.
ويف هذا السياق ،يُسجل حضور املؤسسة اجلزائرية لتسيري الطرق السريعة على مستوى
الطريق السيار ،من خالل توفري الوسائل البشرية واملادية الضرورية ،وذلك من أجل أداء
مهامها املتصلة باستغالل الطريق السيار ،واملتمثلة يف املساعدة عرب الطرق واملراقبة
والتدخالت االستعجالية.
ويف هذا اإلطار ،جيري حاليًا ،إجناز برنامج هام يستويف املعايري الدولية .وخيص هذا
الربنامج ما يلي :






 02حمطة لدفع رسوم املرور على مستوى احملوالت؛
 23حمطات لدفع رسوم املرور على مستوى الطريق؛
 00مركز للصيانة واالستغالل؛
 39مساحة للراحة؛
 07جناح للخدمات ( 22على مستوى احملوالت و  91مزدوجة)؛
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 جتهيزات على مستوى املقاطع العادية ،تتمثل خصوصًا يف  9090حمطة لالتصاالت
االستعجالية و  920حمطة إذاعية  FMو  920هوائي حملطات إذاعية لالستغالل
و  9020كلم من األلياف البصرية و  9021كمريا للمراقبة و  900حمطة جلمع
املعطيات املتعلقة حبركة النقل (أي  9320حلقة للكشف عن حركة النقل) و 07
حمطة لألرصاد اجلوية و 71لوحة تبث رسائل إعالمية متغرية و  00لوحة تبث رسائل
متغرية للولوج.
يف جمال البحث والتنمية :
 إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي؛
 إنشاء جملس وطين للتقييم من أجل تنمية املنشآت األساسية؛
 تزويد أداة الدراسة واإلجناز مبراكز للبحث من أجل التنمية؛
 توفري املعلومات املرتبطة مبؤشرات البحث من أجل التنمية؛
 حتسني الرتتيبات املتعلقة بالرصد (التكنولوجي واملعياري والتنظيمي).
 عصرنة تسيري اإلدارة املركزية وهياكلها غري املمركزة؛
فضالً عن ذلك ،فإن القطاع يشجع على استعمال العتاد احمللي وتقنيات جتديد بنيات
الطرق؛
وبهذا الشأن ،أدرج القطاع مشاريع عديدة للبحث التطبيقي برسم الربنامج الوطين
للبحث.
يف جمال التكوين وحتسني املستوى :
 تأهيل املؤسسات؛
 تكوين اإلطارات التقنية ورفع مستواها  :وبهذا الشأن ،مت مؤخرًا إعداد برنامج لتكوين
ما يقارب  9222إطار من وزارة األشغال العمومية ومصاكحها غري املمركزة .ويتعلق
هذا الربنامج مبا يلي :
 السياسة اخلاصة بصيانة املنشآت األساسية؛
 تقنيات صيانة الطرق؛
 مراقبة املنشآت الفنية وفحصها وصيانتها؛
 مراقبة األنفاق ،وفحصها وصيانتها؛
 مراقبة املنشآت البحرية وفحصها وصيانتها؛
 إعداد دفاتر الشروط؛
 توفري ادوات مراجعة األسعار وحتيينها؛
من جهة أخرى ،من املقرّر إبرام اتفاقييتن إطار مع وزارة التعليم العالي ووزارة التكوين
والتعليم املهنيينن من أجل التكوين لنيل شهادات ماسرت مهنية ومتخصّصة وتأهيل
العاملني يف املخابر.
لذا ،سيتم تزويد القطاع مبدرستينن للتكوين ،أال وهما :
 املعهد العالي لتسيري املشاريع الكربى بسيدي عبد اهلل؛
 معهد املهن باجللفة.
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وسائل الدراسات واإلجناز :
ال عن املؤسسات األربعة املوضوعة حتت وصاية وزارة األشغال العمومية واملتمثلة يف :
فض ً
 الديوان الوطين لإلشارة البحرية؛
 الوكالة الوطنية للطرق السيارة؛
 املؤسسة اجلزائرية لتسيري الطرق السيارة؛
 اهليئة الوطنية للمراقبة التقنية لألشغال العمومية؛
واملكلفة ،على التوالي ،باإلشارة البحرية ،وإجناز الطرق السيارة والطرق اإلضافية والطرق
السريعة ،وتسيري الطرق السيارة واستغالهلا ،واملراقبة التقنية لألشغال العمومية ،فقد
زُود القطاع بـ  29مؤسسة عمومية اقتصادية.
من جهة أخرى ،ومن أجل توفري الشروط الكفيلة بدفع عجلة النمو االقتصادي
واالجتماعي للبالد ،مت إشراك املؤسسات الوطنية للدراسات واإلجناز من أجل املساهمة
يف إجناز املشاريع املهيكلة الكربى للبالد وكذا بهدف جتسيد خمتلف االسرتاتيجيات
القطاعية واإلصالحات اهليكلية.
وهكذا ،فإن األداة الوطنية للدراسة واإلجناز تساهم بشكل معترب يف النمو وإنتاج الثروة يف
البالد ،مع اإلشارة إىل أن تنمية حصص هذه املؤسسات يف السوق ،يظل أحد األهداف اليت
سطرها قطاع األشغال العمومية.
وعليه ،ومن أجل حتقيق تنمية منسجمة للبالد ،يسهر قطاع األشغال العمومية على
ضمان توزيع عقالني وتواجد أداة الدراسات واإلجناز على مستوى كامل الرتاب الوطين.
وقد اتُخذت تدابري تشجيعية وحتفيزية بهدف متكني املؤسسات من االنتشار عرب مناطق
اجلنوب واهلضاب العليا.
يف األخري ،وحرصاً على صون املنشآت األساسية املنجزة وتوفري خدمات عمومية مُثلى،
يعتزم القطاع العمل على ختصّص بعض املؤسسات ذات اكحجم املتوسط يف عمليات
الصيانة العادية .ومن شأن هذه املؤسسات أن تدعم الوحدات والفرق املنتشرة يف امليدان
من أجل صيانة شبكة الطرق واحملافظة عليها.
وجتدر اإلشارة إىل أنه تنشط يف قطاع األشغال العمومية
التوالي ،ضمن الفئات من  29إىل .21
وتشغّل هذه املؤسسات تعدادًا إمجالياً يقدّر بـ
اآلتي:

720.022

0222

مؤسسة مصنّفة ،على

مستخدماً ،يتوزعون على النحو

 920.022 .9مستخدماً يف املؤسسات املصنفة ضمن الفئات من
مستخدماً يف كل مؤسسة.
 022.222 .0مستخدم يف املؤسسات املصنفة ضمن الفئات من  22إىل  ،21يتوزعون على
النحو اآلتي:
29

  907.222مستخدم على مستوىمستخدم يف كل مؤسسة.
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إىل  ،20مبعدّل

مؤسسة خاصة ،أي تعداد مبعدّل

22

022

  70.197مستخدم على مستوى  29مؤسسة عمومية تابعة للحافظة.حالة املؤسسات العمومية التابعة لقطاع األشغال العمومية:
ستتم إعادة تنظيم  29مؤسسة ،تطبيقاً لالئحة جملس مساهمات الدولة اليت اتُخذت
خالل دورته الـ  900اليت انعقدت يوم  02أوت  ،0290واليت تنص يف الفقرة  20منها على
تعميم عملية إعادة التنظيم اجلديدة اليت اقرتحها السيد وزير الصناعة واملناجم لتشمل
جممل القطاع العمومي التجاري .وقد قام قطاع األشغال العمومية بإعادة تنظيم القطاع
العمومي التجاري اخلاضع لوصايته.
بالفعل ،فبموجب الالئحة رقم  900املؤرخة يف  03مارس  ،0292أنشئت ثالثة ()27
جممعات انبثقت عن املؤسسات العمومية التابعة حالياً لقطاع األشغال العمومية.
ويتعلق األمر مبا يلي:
 .9جممع "األشغال" – GITRA؛
 .0جممع األشغال الذي تهيمن عليه "األشغال البحرية" – -GITRAMA؛
 .7جممع "اهلندسة واملراقبة" –. -GEICA
وتتمثل تشكيلة اجملمعات الثالثة فيما يلي :
جممع األشغال –GITRA-

 09مؤسسة ،بتعداد يقدّر
بـ  92.132مستخدم.
رقم األعمال لسنة : 2014
 K 36 551 272دينار

جممع األشغال ،الذي تهيمن
عليه "األشغال البحرية " –
-GITRAMA
 09مؤسسة بتعداد يقدّر بـ
 90.329مستخدم.
رقم األعمال لسنة : 2014
 K 35 706 735دينار

جممع األشغال "اهلندسة
واملراقبة"-GEICA -
 09مؤسسات بتعداد يقدّر
بـ  0.920مستخدم.
رقم األعمال لسنة : 2014
 K 7 384 889دينار

ويهدف هذا التنظيم اجلديد ،خصوصاً ،إىل ما يلي :
 حتسني مردودية الوسائل ،وترشيدها واستعماهلا بشكل مشرتك من أجل ضمان مزيدمن الفعالية والتنافسية ؛
 إنشاء جممعات تتميز بالنجاعة والتنافسية ذات حجم معترب ومتلك إمكانياتللتعاون والتكامل وكذا قدرات على االنتشار على مستوى األسواق الوطنية
والدولية؛
 العمل على بروز شركات جتارية ناجعة ومباشرة مسار تطوير شركات اقتصاديةرائدة من شأنها تعديل شروط اندماج االقتصاد يف املناطق الفرعية.
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يف جمال عصرنة اإلدارة :
لقد مت ربط اهلياكل املركزية لوزارة األشغال العمومية ،عرب شبكة انرتانيت باملديريات
الوالئية لألشغال العمومية الثمانية واألربعني ،وكذا باهليئات اخلاضعة لوصايتها
(اهليئة الوطنية للمراقبة التقنية لألشغال العمومية والوكالة الوطنية للطرق السيارة
واملؤسسة اجلزائرية لتسيري الطرق السيارة والديوان الوطين لإلشارة البحرية).
ويف إطار عصرنة تسيري التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال واستعماهلا ،وُضعت
مجلة من التطبيقات االلتكرتونية يف متناول خمتلف املسؤولني احملليني واملركزيني،
نذكر منها ،على سبيل املثال ،تشغيل نظام للرسائل الفورية واملؤجلة وكذا موقع
إلكرتوني يقدم اخلدمات اآلتية:









املناقصات الوطنية والدولية اليت يطلقها القطاع؛
الدليل القانوني؛
استمارات طلب أو جتديد االعتماد والتأهيل؛
نتائج املداوالت حول امللفات املتعلقة باالعتماد والتأهيل؛
برامج أعمال خمتلف القطاعات الفرعية؛
مساحة خمصّصة لإلعالنات اإلشهارية اخلاصة بالتوظيف؛
اتصال مباشر مع السيد الوزير؛
دليل هاتفي للمديريات الوالئية لألشغال العمومية ....،
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