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 رسالــة مفتـــوحة
 

 إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة

في الجزائر اريةالهندسة المعمالولوج إلى المنافسة في الطلبية العمومية لالستشارة الفنية في   

 

 السيد الوزير،

ي لساعة التاحديات نظرا لتجاهل إدارتكم لطلباتنا واقتراحاتنا وحتى يدنا الممدودة للمشاركة والمساعدة في خوض غمار ت

 مراسالتنا: فوهذا عبر مختل تضطلعون بمسؤوليتها وأعبائها

 14/04/2020بتاريخ  SYN/P/2020/009و 14/04/2020بتاريخ  SYN/P/2020/008المرجع: -

 ."على مكاتب االستشارة الفنية للمعماريين covid 19بموضوع "طرق معالجة اثار جائحة 

ية الولوج إلى المنافسة في الطلبية العموم بموضوع " 07/12/2020بتاريخ  SYN/P/2020/013المرجع: -

 .الهندسة المعماريةلالستشارة الفنية في 

لب تدخلكم بموضوع "ط 14/01/2021بتاريخ  SYN/P/2021/002و  SYN/P/2021/001المرجع: -

ى ومية لدالالزمة فيما يخص الراي القانوني الصادر عن فرع المناقصات العمالعاجل لإلدالء بالتوضيحات 

 ."الماليةوزارة 

 .لب مقابلة بصفة استعجالية"ط بموضوع " 02/03/2021بتاريخ  SYN/P/2020/006المرجع: -
 

 نظرا لرفض الرد على مختلف مراسالتنا،

سبيال آخر إالَّ  ْبَق لهايَ ر، لم فإن النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتََمدين الجزائريين التي َدَعت دائماً إلى التشاو

حيطها من تماماً تَعَف م علنياً برسالة مفتوحة، وهذا إليصال مطالب فئة المعماريين التي تم تهميشها ونسيانها حتىمخاطبتك

 الِمهني.

 السيد الوزير،

ات مع إبرام عقود الدراسة و الخدم إيقاف »، قرر رئيس الجمهورية في اجتماع للوزراء 2020مارس  22بتاريخ 

ن دون ترشيد في عدة ، مبالغ أُنِفقَت حتى اآل«مليار دوالر سنويا  7مكاتب الدراسات األجنبية، لتوفر الجزائر ما يقارب 

 قطاعات من بينها قطاع البناء.

ء طاع البناقة في بية العموميمع برامجها الُمعتَبرة وتسخيرها لموارد مالية ضخمة إلنجازها، كان يُفترض أن تكون الطل

واد البناء مز وتصنيع اإلنجارافداً اقتصادياً مهماً لترقية العمارة والبناء في الجزائر تسمح بظهور وسائل االستشارة الفنية و

 بُمواصفات عالمية وضمان تشكيل قوة وطنية تمنح على المدى الطويل استقاللية للبالد في هذا المجال.

يوم جليا أن كل هذا المجهود الوطني الذي كان يُنتظر منه أن يُمثل نقطة انطالق حقيقية المتالك خبرة اال انه يالحظ ال

جزائرية دافعة نحو االزدهار االقتصادي في قطاع البناء واألشغال العمومية والري وفي نوعية اإلنتاج لم يكن له أي تأثير 

 على إمكانيات البالد.
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فعة الوطنية   سنة في قطاع السكن والتجهيزات ذات المن 20امج الضخمة الُمطلَقة منذ كان يُنتظر بصفة أخص من البر

ة سيير عاليتفاءات تتضمن ك الهندسة المعماريةوكذا الِجوارية أن تسمح بظهور هياكل مبدعة ومهنية لالستشارة الفنية في 

 ولي.يد الدة وانتزاع الصفقات على الصعيمكنها االستجابة للمتطلبات الوطنية قصيرة المدى والقدرة على المنافس

 2.382ساحة بلد تبلغ ممعماري ُمعتََمد فقط عبر  9 000الجانب األسوأ في هذا األمر أن ِمهنتنا التي ال تضم اليوم إالَّ 

ي أوروبا( ف 10 000معماري لكل  13إلى  6ساكن، )مقابل  10 000( لكل 2، ما يمثل نسبة ِمعماريَْين )2مليون كلم

 ت نفسها محصورة في اشتراط قواعد الولوج إلى منافسة عادلة و شفافة تُبقيها على قيد الحياة.وجد

 السيد الوزير،

 في فنيةال الستشارةالعمومية ل الطلبية في المنافسة إلى إزاء كيفية الولوجفي تزايد مستمر إن سخط المعماريين 

 .المعماريةالهندسة 

لى مدار وضح أنه عتقابة، المعلومات الُمَوثَّقة الواردة عن الزمالء عبر كافة التراب الوطني، وكذا عن المكاتب المحلية للن

 مية لالستشارة( توجد تَبايُنات خطيرة بخصوص توزيع الطلبية العمو2020إلى غاية أوت  2018سنتين )من أوت 

 بكل الصيغ.مسكن  130 500ز برنامج يتجاوز المتعلقة بإنجا المعماريةالهندسة  فيالفنية 

 :حيث ك الفترة،تل خالل المعماريةالهندسة  فيرقام تعطي نظرة عن توزيع الطلبية العمومية لالستشارة الفنية األبعض 

  ؛منها من المعماريين الُمَسَجلين في الهيئة تمكنوا من االستفادة %15بصفة عامة أقل من 

 ية.مليار دينار جزائري كأتعاب االستشارة الفن 16.3السكني الذي ُخصص له مبلغ وفي إطار هذا البرنامج 

 4% ؛منها فقط من المعماريين الُمَسَجلين في الهيئة تمكنوا من االستفادة 

 هذا في حين أن:

 29 :مكتب دراسات حازوا على 

o 5.46 % .من المشاريع 

 التي تمثلو

o 50.3 % من مجموع قيمة الطلب العمومي. 

o مليار دينار جزائري، 8,235 :اجمالية عقود بقيمة 

o  ؛مليون دينار جزائري لكل مكتب 795و  100بقيمة أتعاب تتراوح بين 

 أكثر من هذا،

 9  معماري( على: 9 000من مكاتب الدراسات المذكورة سالفاً تحصلت وحدها )من بين 

o 54,4 % ر دينار جزائري.مليا 4,480أي   ) من النفقة االجمالية 27,3  ليعاد من هذه النفقة ) ما 

o  مليون دينار جزائري كأتعاب لكل واحد منهم. 795مليون و 340وبين 

 :وأخيراً يكون الثالثة األوائل قد تحصلوا على أتعاب بقيمة تزيد عن 

o 795      مسكن. 5 811مليون دينار جزائري    لـ 

o 688      مسكن. 5 536مليون دينار جزائري    لـ 

o 573 مسكن. 4 860جزائري    لـ      مليون دينار 
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 تنفي الاألخير  السداسي ، فإن األرقام المتحصل عليها خاللوتتشابهالصفقات التي تتوالى منح عالنات وبالتدقيق في إ

 بل تؤكده. تجاهاال هذا

من الوصول إلى  المانعة لقيودهذا الظلم الصارخ الذي ما فتئ المعماريون ينتقدونه علنا، لم يكن ممكنًا إالَّ من خالل ا

ارية دة المعمالجو أساسالمنافسة والتي فُرضت تحت ستار تصنيف المعماريين على أساس الوسائل المادية وليس على 

 .، وال على الكفاءة واإلبداع والتحكمللمشروع

 

نةا إذا كان ال يخفى أن برمجة المشاريع الكبرى خر،آ انبمن ج بروز  يعمت لتشجُصمِِّ  الوحدات السكنيةآلالف  لُمتَضِمِّ

لجزائرية اقاوالت مُ جة النهَ مَ ة ومُ قَ سَّ نَبعملية مُ أقَصت  على أنها جزائرية وأخرى ُمقَننة، «تركية»و «صينية»شركات 

 التي االختالفوالمعرفة، نعلم كذلك أن هذه المشاريع الكبرى هي الُمتََسبِِّبة على اإلمكانيات  هاحصولوحالت دون 

 الُمستَنَكرة أعاله. ةوظيفيال

 ية المكان مع خاصِِّ ى توافُقاً وال حت، حسب ُرقعتهالتهيئة العمرانية للموقع وال  تَعُد تَُحدَّد حسبلم  المشاريع المعماريةإن 

 .تخصيص قطعة أرضيةتستوجب  «ةمن زاوية مالية بحت»لة صَّ ؤَ مُ  ولكن بقرارات، ته المباشرةبيئو

 

 ف...كن لألس، لراقيةنوعية  ذات ةارعمعلى بروز فعالً  جة إن هي ساعدتهَ نتَ كنا سنشجع هذه السياسة المُ 

 

 ،الوزيرالسيد 

 

ِّر الذي تفرضه على الجزائريين ا ه يتم تحديد ،لنوعيةا ن ِّيةُمتَدَ عات السكنية الضخمة اللتجم  إن اإلطار الَمعيشي الُمنَف 

البرامج هداف أحيث من  مليات"استبدادية" تخضع دائماً لسلطة األرقام فقط استناداً إلى تأصيل مالي يُقَي ِّم "الع "بصفة

نوعية تبارات الإلى اعع معيار وحيد لتنظيم هذه التجمعات، دون الرجوكالدخل الفردي للمواطن ماداً على عتا يةسكنال

 الضابطة للعمارة والعمران.

 وعيةنتي تحدد عوامل الال بها أهمبيئتها المحيطة  وتناسقها مع وفعاليتها وتأقلمهانوعية البنايات،  في حين تشكل 

ى علياته وعلى سلوك وتؤثرمواطن بحيث تقوده كل  يومي في محيطال بتواجدهاتمتاز  ةفالعمارالعمارة وإطار الحياة 

ة بالنسب هاماً  دوراً  شغلليومية، وتن األساسي للحياة اوِّ  كَ عتبر المُ تُ فهي  خارجها وأواء داخل البناية حياته االجتماعية، س

 .ويتأثر بهاأو جماعته التي يؤثر  في حد ذاته والجسدية للفردالنفسية  لصحةل

 

يمكنها  التي ال اتطلبال نوعية نابعة منيء يضا قبل كل شأقبل المعماري، لكن هي  وإبداعي منج فكري نتَ مُ  ةالعمارإن 

 .دهايتشي رقرآت المي والمنشنقلها وإيصالها عبر المبان والقيم المرادالمعاني  أن تتجاهلطرة سَ البرامج المُ إلى جانب 

 

ِّ مُ  وعامالا حضاري يادِّ  تحَ  التي تُعتبر ةعمارلمسألة ا من المؤكد أن ن عني الُمختَصيال ت، امةه ةصادياقت لديناميكية اهوج 

الً  ته، السلطةوحدهم بل تعني أوَّ مة للعمارة صار رادةإن خالل إال مدالك  رجمتَ ال يُ  للدولةوبالنسبة  والمجتمع بُرمَّ

مهندسين وطنية للال بةرت عنه النقابَّ وهذا ما عَ  تدافع عنها السلطات العمومية في أعلى مستويات القرار، سياسةب

في ومة ئيس الحكة إلى رلَ رسَ المُ و « رافعة من أجل سياسة معمارية بالجزائرالمُ » في ندائهاالمعماريين المعتََمدين 

 .2016فيفري
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