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وال�شالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�شم  الرئي�ص:   ال�شيد 

وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني؛ اجلل�شة مفت�حة.

م�شروع  ومناق�شة  تقدمي  يف  ال�شروع  وقبل  البداية،  يف 

التعديل  با�شمكم  اأثمن  اأن  ب�دي  للجل�شة،  املربمج  القان�ن 

ب�تفليقة  العزيز  الرئي�ص، عبد  اأجراه فخامة  الذي  احلك�مي 

واأمتنى الت�فيق والنجاح للطاقم بكامله، اجلديد منه والقدمي، 

النقل  وزير  بال�شيد  واأرحب  اأق�له  اأن  ب�دي  ماكان  فذلك 

اجلديد واأمتنى الت�فيق له.

م�شروع  ومناق�شة  عر�ص  الي�م،  اأعمالنا  جدول  يقت�شي 

 3 امل�ؤرخ يف   ،06  �  98 رقم  للقان�ن  واملتمم  املعدل  القان�ن 

ربيع الأول عام 1419 امل�افق 27 ي�ني� �شنة 1998، الذي 

املعدل  املدين،  بالطريان  املتعلقة  العامة  الق�اعد  يحدد 

�شيدي  تف�شل  النقل..  وزير  ال�شيد  لكم  والكلمة  واملتمم؛ 

ال�زير هنا، لباأ�ص هذه البداية، حتى يتعرف عليك احل�ش�ر.

ال�شيد وزير النقل: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شالة 

وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد املحرتم، رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�شيد الفا�شل، رئي�ص جلنة التجهيز والتنمية املحلية،

زميلي معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة،

ال�شيدات وال�شادة احل�ش�ر،

ال�شالم عليكم.

رقم  القان�ن  م�شروع  الي�م،  عليكم  اأعر�ص  اأن  ي�شرفني 

العامة للطريان املدين؛ ويعترب  الق�اعد  06، املت�شمن   �  98
القت�شادية  التنمية  حتقيق  ع�امل  اأهم  من  اجل�ي  النقل 

القطاع  هذا  يف  الهام  للتط�ر  نظرا  البالد،  يف  والجتماعية 

النقل  �ش�ق  يعرفها  التي  واملناف�شة  الدويل  امل�شت�ى  على 

اأكرث بهذا القطاع،  فاإنه يفر�ص على اجلزائر اهتماما  اجل�ي، 

حيث يك�ن قادرا على رفع التحديات واحلفاظ على ال�ش�ق 

اإقليميا ودوليا.

ميدان  املتزايد يف  للطلب  لال�شتجابة  ال�قت،  نف�ص  ويف 

نقل الأ�شخا�ص والب�شائع يف اأح�شن الظروف.

ورغم الربنامج ال�شخم يف قطاع النقل، خا�شة الأ�شط�ل 

اإىل  بالنظر  مت�ا�شعة،  تبقى  النتائج  اأن  اإّل  اجل�ي،  ال�طني 

امل�شاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع وهي:

� ن�عية اخلدمات البعيدة عن املعايري الدولية، 

الداخلي  امل�شت�ى  على  الطريان  حركة  انتظام  عدم   �

والإلغاء  بالتاأخر  يعلم�ن  النا�ص  وكل  واملعروف  واخلارجي 

والذي اأثر على �شمعة الأ�شط�ل،

� ال�شطرابات الجتماعية الع�ش�ائية املتعددة، التي ت�ؤثر 

على جناعة �شيا�شة اجل�ية اجلزائرية.

النقل  عرفه  ملا  ا�شتجابة  ياأتي  التعديل،  هذا  م�شروع  اإن 

اإجناز عدة  من  الأخرية،  ال�شن�ات  بالدنا، خالل  اجل�ي يف 

حم�شر اجلل�شة العلنية العا�شرة

املنعقدة يوم الإثنني 7 �شعبان 1436

املوافق 25 ماي 2015 

الرئا�شة: ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة: 

� ال�شيد وزير النقل؛

� ال�شيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباًحا
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مطارات  بناء  يف  جت�شدت  الإجناز،  ط�ر  يف  واأخرى  م�شاريع 

جديدة وتاأهيل مطارات اأخرى وت��شيعها وا�شتالم طائرات 

كفاءة  اأكرث  لنجعله  اجل�ي،  الأ�شط�ل  لتدعيم  جديدة، 

�شركة  �شتعرفها  التي  الهيكلة  اإعادة  اإىل  بالإ�شافة  وفعالية، 

طبقا  وهذا  جديدة  فروع  باإن�شاء  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 

لالئحة جمل�ص م�شاهمات الدولة يف 2013.

بتعليمة  امل�شكلة  التدقيق،  جلنة  تقرير  نتائج  على  وبناء 

التكفل  ق�شد   ،2014 اأوت  يف  الأول،  ال�زير  ال�شيد  من 

بالنقائ�ص املذك�رة.

املنظمة  لت��شيات  ا�شتجابة  كذلك،  التعديل  هذا  ياأتي 

الذي  للتدقيق  نتيجة   ،)OACI( املدين  للطريان  الدولية 

 ،2011 ال�شالمة اجل�ية يف اجلزائر يف �شنة  به، ح�ل  قامت 

اأهم  ومن  1963؛  من  املنظمة  هذه  يف  ع�ش�ا  الزائر  ك�ن 

تعديالت هذا امل�شروع:

ال�شالمة  على  تن�ص  التي  اجلديدة  الأحكام  اإدراج   -

اجل�ية واأمن الطريان املدين، طبقا للمعاير الدولية.

- اإدراج اأحكام تتعلق مبراقبة م�شتخدمي الطريان املدين.

- اإدراج اأحكام قان�نية تت�شمن اإن�شاء هيئة م�شتقلة دائمة 

للطريان  اخلطرية  احل�ادث  يخ�ص  فيما  التقني،  للتحقيق 

وال�شروط املرتبطة ب�شري هذه التحقيقات.

- اإدراج اأحكام تتعلق بالبيئة و�شجيج الطائرات واأخرى 

ل�شمان  اجل�ية،  الأر�شاد  معطيات  ا�شتعمال  بكيفية  تتعلق 

ال�شالمة اجل�ية.

امل�اد  بع�ص  لإدراج  التعديل،  هذا  فر�شة  اغتنمنا  وقد 

من  العم�مية،  اخلدمة  حت�شني  اإىل  تهدف  التي  اجلديدة، 

بينها: التذكرة الإلكرتونية، وحق�ق الراكب يف حالة تاأخر 

زيادة على  الأمتعة،  اأو يف حالة �شياع  اإلغائها  اأو  الرحالت 

م�شاعدة الأ�شخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�شة.

لتط�ير  املجه�دات  بذل كل  �شنعمل على  الأخري،  ويف 

من  امل�اطن  لتمكني  والربي،  البحري  اجل�ي،  النقل  قطاع 

حرية اختيار و�شيلة النقل التي ت�شاعده.

اأهم  الأفا�شل،  �شادتي  الف�شليات،  �شيداتي  هي،  تلكم 

املحاور التي جاء بها م�شروع هذا القان�ن، اآمال اأن اأك�ن قد 

وفقت يف عر�شه عليكم، متمنيا دعمكم وثقتكم، لتج�شيد 

بالطريان  اخلا�ص  الت�شريع  جمال  يف  الن�عية  القفزة  هذه 

املدين اجلزائري وتطبيقه على اأر�ص ال�اقع.

�شكرا لكم وال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ال�زير؛ الآن اأحيل الكلمة 

على  ليقراأ  املحلية،  والتنمية  التجهيز  جلنة  مقرر  ال�شيد  اإىل 

م�شامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف امل��ش�ع.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير النقل املحرتم،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

زميالتي، زمالئي الأفا�شل اأع�شاء جمل�ص الأمة امل�قر،

ال�شيدات وال�شادة احل�ش�ر،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ن�ص  ح�ل  التمهيدي،  التقرير  عليكم  اأقراأ  اأن  ي�شرفني 

 3 يف  امل�ؤرخ   ،06  � القان�ن املعدل واملتمم للقان�ن رقم 98 

ربيع الأول عام 1419 امل�افق 27 ي�ني� �شنة 1998، الذي 

املعدل  املدين،  بالطريان  املتعلقة  العامة  الق�اعد  يحدد 

واملتمم.

املقدمة

اأولت الدولة اجلزائرية قطاع النقل اجل�ي اهتماما ودعما 

كبريين ويع�د ذلك اإىل قناعة القيادة احلكيمة يف هذا ال�طن 

و�شروري،  اأ�شا�شي  كعن�شر  اجل�ي،  النقل  باأهمية خدمات 

املجالت  خمتلف  يف  احل�شاري  والنم�  التط�ر  لتحقيق 

التنم�ية يف بلد كبلدنا هذا، يتمتع مب�شاحة �شا�شعة.

 فحظي القطاع منذ 1999 بعناية خا�شة، �شمن الربامج 

عبد  ال�شيد  اجلمه�رية،  رئي�ص  فخامة  قبل  من  امل�شطرة 

املطارات  وت��شيع  جتديد  خالل  من  وذلك  ب�تفليقة  العزيز 

املجال  مراقبة  لنظام  املدعمة  التجهيزات  اقتناء  وع�شرنتها، 

ال�طني، كما مت حتديث الأ�شط�ل اجل�ي اجلزائري،  اجل�ي 

جهة؛  من  للم�اطنني  املقدمة  اخلدمة  حت�شني  اأجل  من 

وجعل قطاع الطريان املدين قطاعا فعال قادرا على م�اجهة 

التحديات املرتتبة عن الع�ملة واملناف�شة من جهة اأخرى.

اجلمه�رية،  رئي�ص  اأقرها  التي  لالإ�شالحات  وا�شتمرارا 

ياأتي  اجلمه�رية،  رئي�ص  برنامج  تنفيذ  على  احلك�مة  وعزم 

امل�ؤرخ   ،06-98 رقم  للقان�ن  واملتمم  املعدل  القان�ن  ن�ص 

3 ربيع الأول عام 1419 امل�افق 27 ي�ني� �شنة 1998،  يف 

الذي يحدد الق�اعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل 
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لتاأكيد  واملتمم، الذي يحت�ي على ت�شع ع�شرة )19( مادة 

وفق  القطاع،  ن�شاط  تنظيم  اإعادة  خالل  من  امل�شعى،  هذا 

معايري جديدة، اأملتها التح�لت العميقة التي عرفها القطاع 

يف  الدولية  املتطلبات  وكذا  الأخرية،  ال�شن�ات  خالل 

جمال الطريان املدين، ل�شيما فيما يخ�ص �شمان ال�شالمة 

املطارات  م�شت�ى  على  الركاب  وحق�ق  اجل�يني،  والأمن 

والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والحتياجات اخلا�شة.

ِحيل هذا الن�ص على جلنة التجهيز والتنمية املحلية،  
ُ
وقد اأ

من قبل ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ص جمل�ص الأمة، 

ي�م 26 اأفريل 2015، ق�شد درا�شته ومناق�شته.

من  بدع�ة  اجتماعا  اللجنة  عقدت  الغر�ص،  ولهذا 

ماي   10 الأحد  ي�م  �شباح  ديرم،  جمال  ال�شيد  رئي�شها 

اإىل عر�ص قدمه ممثل احلك�مة، ال�شيد  فيه  ا�شتمعت   ،2015
بال�شادة،  �شابقا، والذي كان مرف�قا  النقل  عمار غ�ل، وزير 

امل�ش�ؤولني عن قطاع النقل اجل�ي وهم كالآتي:

اجلوية  اخلطوط  ل�شركة  العام  املدير  الرئي�س،  ال�شيد   -

اجلزائرية.

- ال�شيد الرئي�ص، املدير العام مل�ؤ�ش�شة طا�شيلي للطريان.

- ال�شيد املدير العام للم�ؤ�ش�شة ال�طنية للمالحة اجل�ية.

م�شالح  ت�شيري  مل�ؤ�ش�شة  العام  املدير  الرئي�ص،  ال�شيد   -

مطارات اجلزائر.

.)VERITAL( املدير العام ل�شركة -

- ووفد من اإطارات وزارة النقل.

اأ�شباب  اإىل  عر�شه،  احلك�مة يف  ممثل  ال�شيد  تطرق  وقد 

تقدمي الن�ص والأهداف املت�خاة منه، ُتِبع مبناق�شة، طرح فيها 

اأع�شاء اللجنة اأ�شئلتهم ومالحظاتهم، وا�شتمع�ا اإىل رد ممثل 

احلك�مة عليها.

و�شعيا منها للح�ش�ل على املزيد من املعل�مات، و�شعت 

والخت�شا�ص،  اخلربة  َذِوي  اإىل  ا�شت�شارتها  جمال  اللجنة 

اإىل  م�شاًء   2015 ماي   10 الأحد  ي�م  يف  ا�شتمعت  حيث 

كل من:

- ال�شيد الرئي�ص،  املدير العام مل�ؤ�ش�شة ت�شيري مطار اجلزائر 

الدويل،

اجلوية  اخلطوط  ل�شركة  الطيارين  نقابة  عن  ممثلني   -

اجلزائرية.

مبكتبها  عمل  جل�شة  اللجنة  عقدت  الإطار،  نف�ص  ويف 

�شباح ي�م الأربع�اء 13 ماي 2015، برئا�شة رئي�ص اللجنة، 

و�شعت فيها اللم�شات النهائية على هذا التقرير التمهيدي، 

الذي يحت�ي على مقدمة، عر�ص ومناق�شة الن�ص وخال�شة.

عر�ص ومناق�شة ن�ص القان�ن

احلك�مة: ممثل  عر�ص   �  1
ن�ص  حمت�ى  ح�ل  مف�شال  عر�شا  احلك�مة  ممثل  قدم 

القان�ن، اأو�شح فيه اأن تقدمي هذا الن�ص ياأتي يف اإطار تنفيذ 

برنامج رئي�ص اجلمه�رية، يف �شقه املتعلق بع�شرنة قطاع النقل 

ب�شكل عام وع�شرنة قطاع النقل اجل�ي ب�شكل خا�ص، ومت 

اإعداده بهدف:

- تعزيز �شمان ال�شالمة والأمن يف جمال الطريان املدين.

- التكفل، ولأول مرة يف اإطار ن�ص هذا القان�ن، بحق�ق 

الإعاقة والحتياجات  ذوي  الأ�شخا�ص  ول�شيما  الركاب، 

اخلا�شة.

والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  عمل  بني  التكامل  اإ�شفاء   -

هذا  ن�ص  اإطار  يف  ا�شتحداثها،  �شيتم  التي  اأو  املت�اجدة 

القان�ن، مع التدقيق يف حتديد م�ش�ؤوليتهم.

املدين  الطريان  وانعكا�شات  اآثار  العتبار  بعني  خذ 
َ
الأ  -

على البيئة )ال�شجيج  �  انبعاث الغازات(.

التفاقيات  مع  ال�طني  الت�شريع  تكييف  اإعادة   -

ول�شيما  اجلزائر،  اإليها  ان�شمت  التي  الدولية  واملعاهدات 

.)OACI( منظمة الطريان املدين الدويل

الأهداف  عن  يتفرع  اأنه  اإىل  احلك�مة،  ممثل  اأ�شار  كما 

ال�شالف ذكرها 12 حم�را، تتَلَخ�ص كما يلي:

- ترقية و�شمان �شالمة واأمن الأ�شخا�ص الذين ميار�ش�ن 

اأن�شطة الطريان اأو املعنيني بذلك.

ال�شلطة  بها  تق�م  التي  واملراقبة  التفتي�ص  مهام  حتديد   �

طبيعيني       اأ�شخا�ص  اإىل  ت�شندها  اأو  املدين  بالطريان  املكلفة 

اأو معن�يني.

- تكري�ص مبداأ مراقبة احلد من �شرر ال�شجيج وانبعاث 

الغازات من الطائرات.

املتعلقة  للق�اعد  بالن�شبة  تنظيمي  اإطار  اإ�شتحداث   �

باملجال اجل�ي.

الطائرات،  ووقائع  بح�ادث  املتعلقة  الأحكام  َتِتَمة   �

باإدخال مفه�م ال�اقعة اخلطرية.

مهمة  اإليها  ت�شند  وم�شتقلة،  دائمة  وطنية  هيئة  اإن�شاء   �

واقعة  اأو  حادث  وق�ع  حالة  يف  التقني،  بالتحقيق  القيام 

خطرية للطائرات.
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بامل�ا�شفات  تتعلق  تكميلية،  اأحكام  على  التن�شي�ص   -

اجل�ية،  للمالحة  اجل�ية  الأر�شاد  م�شاعدة  التقنية خلدمات 

وانتظامها  اجل�ية  املالحة  �شالمة  يف  امل�شاهمة  اإىل  الهادفة 

وفعاليتها.

- اإدخال مفه�م التذكرة الإلكرتونية.

وفقا  العم�مي،  اجل�ي  للنقل  الدولية  الأ�شعار  حتديد   -

الدولية                 الثنائية  والتفاقات  باملناف�شة  اخلا�شة  للق�اعد 

اأو املتعددة الأطراف التي وقعتها اجلزائر.

- اإدخال اأحكام جديدة تتعلق بحق�ق الركاب، ول�شيما 

الأ�شخا�ص َذِوي الإعاقة والحتياجات اخلا�شة.

الطريان  م�شتخدم  ب�شهادة  املتعلقة  الأحكام  َتِتَمة   -

عن  ال�شادرة  املاّلح  �شهادة  معادلة  مفه�م  باإدخال  املدين، 

دولة اأجنبية مع ال�شهادة اجلزائرية.

- حتديد �شروط وكيفيات اعتماد ال�شلطة املكلفة بالطريان 

املمتحنني،  والأطباء  الطريان  اخلربة يف طب  ملراكز  املدين، 

م�شتخدمي  لتمكني  الطبية،  ال�شهادات  ي�شدرون  الذين 

الطريان املدين من القيام مبهامهم على منت الطائرات

الن�ص: من�اق�ش��ة   �  2
خالل املناق�شة، ثّمن اأع�شاء اللجنة يف ُمداخالتهم ن�ص 

قطاع  يعرفها  التي  الإ�شالحات  بكل  واأ�شادوا  القان�ن  هذا 

النقل اجل�ي املدين، وعربوا عن اآرائهم وطرح�ا جملة من 

الن�ص،  التي ت�شمنها  الأ�شئلة واملالحظات ح�ل الأحكام 

والتي كانت حمل رد ممثل احلك�مة، حيث اأو�شح ما يلي، 

باخت�شار:

العم�مي،  اجل�ي  للنقل  الدولية  التعريفات  بخ�ش��ص 

املناف�شة  لق�اعد  وفقا  حُتََدد  اأنها  احلك�مة  ممثل  اأو�شح 

التي  الأطراف  املتعددة  اأو  الثنائية  الدولية  والتفاقيات 

وقعت عليها اجلزائر.

بخ�ش��ص  اأنه  احلك�مة  ممثل  �شرح  ال�شياق،  نف�ص  ويف 

غالء تذكرة ال�شفر، فاإن امل�شافر اجلزائري عند �شرائه تذكرة 

لل�شركة  الداخلية  اخلطوط   �شبكة  م�شتوى  على  ال�شفر 

 ٪45 ن�شبة  فقط  �شيدفع  اجلزائرية،  اجلوية  للخطوط  الوطنية 

عاتقها  على  تاأخذ  والدولة  للتذكرة،  احلقيقي  ال�شعر  من 

.)subvention de l’état( 55٪ املتبقية من �شعر التذكرة
ال�شبكة  م�شت�ى  على  ال�شفر  تذكرة  �شعر  يخ�ص  فيما  اأما 

الدولية، اأكد ممثل احلكومة اأن ال�شركة الوطنية للخطوط اجلوية 

)promotionnel( م��شمية  ترويجية  اأ�شعارا  تقدم  اجلزائرية، 

خدمة للم�اطن، لتحفيزه لل�شفر اإىل اأر�ص ال�طن.

احلك�مة  ممثل  اأو�شح  وفقدانها،  الأمتعة  �شياع  وب�شاأن 

اأن الظاهرة عاملية وح�شب الإح�شائيات العاملية، بلغ معدل 

�شنة  يف   )1000/7( الألف  من  اأمتعة   7 الأمتعة  فقدان 

لل��ش�ل  الن�شبة  هذه  تخفي�ص  على  جار  والعمل   2014
.2016 �شنة  يف  الألف  من  اأمتعة  اإىل معدل 5.4 

اأو �شرقتها  يتم فقدانها  اأن الأمتعة  ال�شياق،  نف�ص  واأ�شار يف   

الب�شاط  اإىل   )soute à bagage( الطائرة  خمزن  من  نقلها  عند 

الآيل )le tapis( وذلك بالن�شبة للطائرات القدمية، لأنها ل حتت�ي 

على اأجهزة للمراقبة )�شا�شات للمراقبة( على م�شت�ى خمازنها.

و�شتعرف هذه الظاهرة حت�شنا ملح�ظا، بعد انتهاء ال�شركة 

الوطنية للخطوط اجلوية اجلزائرية وكذا �شركة طا�شيلي، من 

اقتناء اأ�شط�ل وطني جديد جمهز ب�شا�شات حديثة للمراقبة.   

باأ�شره،  العامل  يعرفها  التي  الطريان  ح�ادث  بخ�ش��ص 

اأكد ال�شيد ممثل احلك�مة اأن �شنة 2014 �شجلت اأعلى ن�شبة 

من ح�ادث الطائرات، مقارنة بال�شن�ات الأربع املا�شية.

وج�د  اإىل  احلك�مة  ممثل  ال�شيد  اأ�شار  ال�شدد،  هذا  ويف 

واعترب  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �شركة  ي�شتهدف  خمطط 

وافتقاد  تقنية،  لأ�شباب  الراجعة  احل�ادث  على  الرتكيز  اأن 

الطيارين اجلزائريني للتاأهيل املنا�شب وِقَدم الأ�شط�ل اجل�ي 

ال�شركة  �شمعة  ل�شرب  حماولت  اإل  هي  ما  اجلزائري، 

الذروة                          فرتة  خالل  اجلزائرية،  اجلوية  للخطوط  الوطنية 

)période de pointe(، خدمة مل�شالح �شركات نقل اأجنبية.

كما ا�شتغرب ممثل احلك�مة ان�شياق بع�ص و�شائل الإعالم 

اجلزائرية وراء عملية الته�يل والت�ش�ي�ص، للنيل من ال�شركة 

طائرة  تقدمي  مت  عندما  اجلزائرية،  اجلوية  للخطوط  الوطنية 

ج�يلية  �شهر  مايل،  �شمال  يف  حتطمت  التي  اأير«  »�ش�يفت 

املا�شي، على اأنها طائرة جزائرية، يف حني اأنها طائرة اإ�شبانية، 

م�شتاأجرة بطاقم اإ�شباين.

اأو�شح  اجل�ية،  الرحالت  م�اعيد  باحرتام  يتعلق  وفيما 

ممثل احلكومة اأن ال�شركة الوطنية للخطوط اجلوية اجلزائرية، 

م�اعيد  احرتام  اأجل  من  جاهدة،  و�شعها،  يف  ما  تعمل 

انطالق الرحالت اجل�ية  املربجمة، وذكر يف هذا ال�شياق اأن 

وزارة النقل قدمت للحك�مة ملفا تف�شيليا عن و�شعية النقل 

لإعادة  تهدف  مقرتحات،  عدة  يت�شمن  اجلزائر،  اجل�ي يف 

النظر يف كيفية ت�شيري ال�شركة ال�طنية، وكذا و�شع خريطة 

جديدة تعيد ت�زيع النقل اجل�ي.
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يف  اأنه  اإىل  ال�شياق،  نف�ص  يف  احلك�مة  ممثل  واأ�شار 

ال�طنية  ال�شركة  اأو�شاع  لإ�شالح  احلك�مة  خمطط  اإطار 

وع�شرنتها، �شيتم اقتناء 16 طائرة جديدة، تعزيزا لأ�شط�لها 

اجل�ي، املتك�ن من 43 طائرة.

�شركة طريان  اأن  احلك�مة،  ممثل  ال�شيد  اأو�شح   كذلك 

وذلك  جديدة،  طائرات   5 اقتناء  على  �شتعمل  الطا�شيلي 

النقل  �شبكة  اإىل   2014 �شنة  نهاية  يف  دخ�لها  مت  اأن  بعد 

الدويل املنتظم، حيث �شتعمل يف اإطار تكامل وتنا�شق مع 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية لتغطية عدة وجهات دولية.

اأكد  اجل�ي،  النقل  �ش�ق  فتح  مب��ش�ع  يتعلق  وفيما 

مفه�م  بني  اخللط  عدم  �شرورة  على  احلك�مة  ممثل  ال�شيد 

ومفه�م  اخل�ا�ص  اأمام  اجلزائري  اجل�ي  النقل  �ش�ق  فتح 

 ،)open sky( »الدخ�ل يف النظام الدويل »ال�شماء املفت�حة

القان�ن  ن�ص عليه  للخ�ا�ص  املجال اجل�ي  فتح  اأن  واأو�شح 

امل�افق   1419 عام  الأول  ربيع   3 يف  امل�ؤرخ   ،06-98 رقم 

�شنة 1998، الذي يحدد الق�اعد العامة املتعلقة  ي�ني�   27
بالطريان املدين، والذي يتم عن طريق منح رخ�ص ا�شتغالل 

خدمات النقل اجل�ي للذين يرغب�ن يف دخ�ل هذا املجال 

عملية  احلك�مة  جمدت   2009 �شنة  يف  لكن  لال�شتثمار، 

منح هذه الرخ�ص، وبذلك فاإن قرار رفع التجميد اأو الإبقاء 

عليه يدخل يف �شالحيات احلك�مة ل�حدها.

اأما بخ�ش��ص مفه�م الدخ�ل يف النظام الدويل »ال�شماء 

املفت�حة«، اأو�شح ال�شيد ممثل احلك�مة، اأنه يق�شد به فتح كل 

املجال اجل�ي اجلزائري بكل حرية اأمام الطائرات الأجنبية، 

واأكد يف هذا ال�شدد اأن اجلزائر الي�م غري م�شتعدة لدخ�ل 

هذا النظام، وفق ال�شروط املن�شو�س عليها حاليا.

للنه��ص  اتخاذها  ال�اجب  الفعلية  الإجراءات  وب�شاأن 

بقطاع النقل اجل�ي، اأ�شار ممثل احلك�مة اأن ال�زارة �شرعت 

يف تنفيذ العديد من الربامج، ت�شعى من ورائها اإىل حت�شني 

اخلدمات يف  م�شت�ى  رفع  وكذا  اجل�يني،  وال�شالمة  الأمن 

املطارات منها:

� تط�ير املن�شاآت القاعدية على م�شت�ى املطارات، طبقا 

للم�ا�شفات الدولية.

� اإجناز اأبراج ومركز مراقبة جه�ي خا�ص باملالحة اجل�ية، 

وفقا للمقايي�ص العاملية املعتمدة يف هذا املجال، لتغطية كل 

املجال اجل�ي ال�طني.

 ـ تزويد املطارات بالأجهزة امل�شاعدة على هبوط الطائرة

.)ILS( نظام

الوطنية للخطوط  لل�شركة  تابعة  اإن�شاء مدر�شة جديدة  ـ 

اجل�ية اجلزائرية، لتك�ين اأع�ان تقنيني يف جمال الطريان.

التدقيق  اأنه مت  ال�شيد ممثل احلك�مة  اأكد  � ويف الأخري، 

بن�ص  املعنيني  الأطراف  كل  م�ش�ؤوليات  جمال  حتديد  يف 

هذا القان�ن، والذي �شي�شمح للجزائر بتطبيق مبداأ املعاملة 

اإطار تعاملها مع  باملثل، طبقا لالتفاقيات الدولية املربمة يف 

الدول الأجنبية يف جمال النقل اجل�ي.

اخلال�شة

اإن الرغبة يف التفتح على العامل وحتمية التاأقلم مع م�شار 

الع�ملة الذي يعرفه قطاع الطريان املدين، يقت�شي بال�شرورة 

اإحداث اإ�شالحات على قطاعنا.

ولأجل ذلك، جاء ن�ص القان�ن املعدل واملتمم للقان�ن 

امل�افق   1419 عام  الأول  ربيع   3 يف  امل�ؤرخ   ،06-98 رقم 

1998، الذي يحدد الق�اعد العامة املتعلقة  27 ي�ني� �شنة 
الت�شريع  تكييف  لإعادة  واملتمم،  املعدل  املدين،  بالطريان 

ان�شمت  التي  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  مع  ال�طني 

اإدراجه ل�شمانات جديدة ت�شاعد  اإليها اجلزائر، من خالل 

على حماية حق�ق الركاب والأ�شخا�ص ذوي الحتياجات 

اأمن و�شالمة كل من ميار�ص  اإىل �شمان  بالإ�شافة  اخلا�شة، 

اأن�شطة الطريان وترقيته. 

زميالتي  املحرتم،  الأمة  جمل�ص  رئي�ص  �شيدي  ذلكم، 

التمهيدي  التقرير  ه�  امل�قر،  الأمة  اأع�شاء جمل�ص  زمالئي 

ن�ص  ح�ل  املحلية،  والتنمية  التجهيز  جلنة  اأعدته  الذي 

القان�ن املعدل واملتمم للقان�ن رقم 98-06، امل�ؤرخ يف 3 ربيع 

الأول عام 1419 امل�افق 27 ي�ني� �شنة 1998، الذي يحدد 

واملتمم،  املعدل  املدين،  بالطريان  املتعلقة  العامة  الق�اعد 

املعرو�ص عليكم للمناق�شة، و�شكرا على كرم الإ�شغاء.

املخت�شة؛  اللجنة  مقرر  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

والآن ننتقل اإىل اجلزء الثاين املخ�ش�ص لدرا�شة هذا الن�ص 

�شالح  ال�شيد  ه�  الأول  وامل�شجل  العام  بالنقا�ص  واملتعلق 

دراجي، الكلمة لك.

ال�شيد �شالح دراجي: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛  بعد ب�شم 

اهلل الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم  على �شيدنا حممد، 

خري النبيني واملر�شلني ومن تبعهم باإح�شان اإىل ي�م الدين؛
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قبل كل �شيء، ب�دي اأن اأهنئ ال�شيد وزير النقل اجلديد، 

اجلمه�رية،  رئي�ص  فخامة  طرف  من  نالها  التي  الثقة  بعد 

ليك�ن على راأ�ص هذا القطاع احل�شا�ص.

من  الكثري  هناك  بالت�فيق،  لك:  اأق�ل  ال�زير،  �شيدي 

الذي ه� على  امل�شروع  �شاء اهلل  واإن  تنتظرك،  التي  الأم�ر 

كل  منها  ي�شتفيد  ملم��شة،  نتائج  اإىل  به  �شن�شل  ال�رق 

امل�اطنني اجلزائريني، اإذن؛ 

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

معايل وزير النقل،

اإطارات الدولة املرافقة،

زميالتي الف�شليات،

زمالئي الأفا�شل،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

واهلل حني اأرى هاته ال�شركة، اأ�شفق عليها كم�اطن واأغار، 

ال�شركات  ونرى  ي�شافر،  هناك من مل  لي�ص  �شافرنا جميعا، 

بنف�شه  ال�زير  هنا؟!  يجري  ماذا  ونق�ل  للطريان  الأخرى 

اأن هناك خلال، من الذي ي�شلحه؟  يعرتف نعرتف جميعا 

نعرتف جميعنا باخللل، »ربي يجيب ال�ش�اب« اإن �شاء اهلل.

احلي�ي  ال�شريان  الت�شال،  و�شائل  وكل  النقل  يعترب 

الجتماعي  والرقي  الزدهار  ولتحقيق  القت�شاد  لتط�ير 

للجزائر، حيث خ�ش�شت  وباخل�ش��ص  عامة  البلدان  لكل 

اخلما�شية  املخططات  معظم  يف  معتربة  مالية  اأغلفة  بالدنا 

التي �شهدناها يف الأع�ام املا�شية.

15 مار�ص  اإن�شاء �شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف  منذ 

مانراه  لالأ�شف  لكن  جدا،  جيد  �شعار  )و�شعارها   1947
من  ول�شت  بالأجنليزية  ال�شعار  ال�شعار،  عك�ص  امليدان  يف 

»نحن  بالعربية،  يعني   )Always caring for you( و�شعه: 

عندنا،  يحدث  الذي  ه�  العك�ص  ولكن  ت�شرفكم«  حتت 

فال�شخ�ص حني يذهب لأي مطار اأو حمطة برية ليجد �شعارا 

العامل ل�شركات ج�ية  اأخرى يف  مثله، بحثت عن �شعارات 

لالأ�شف  امليدان،  �شعار! لكن يف  اأح�شن  ف�شعارنا  اأجد،  فلم 

كانت  الفرن�شي  ال�شتعمار  فرتة  يف  النقي�ص!  جند  ال�شديد، 

 )Companie générale de transport( )C.G.T( اإ�شم  حتت 

51٪ من ال�شركة ويف  وبعد ال�شتقالل ا�شرتجعت اجلزائر 

ا�شرتت اجلزائر ب�شيادتها كل الأ�شهم،   ،1972 دي�شمرب   15
ي�جد  ول  بها  وتفتخر  وطنية،  �شيادة  ذات  �شركة  لت�شبح 

جزائري ل يغار على هذه ال�شركة، الكل ي�شاهم، مبن فيهم 

ال�شيد ال�زير وطاقمه، لبد من امللم��ص، تعبنا من ال�شعارات، 

�شراحة، منذ 20 �شنة واأنا اأ�شافر على منت اخلطوط اجلزائرية، 

على اأ�شا�ص مبدئي، �شافرت اإىل لندن فف�شلت ال�شفر على 

نرتك هذه  اأن  اجلزائرية، لكن لميكننا  اجلوية  اخلطوط  منت 

ال�شركة ت�شري كما كانت منذ ال�شتقالل  اإىل الآن!

الأحمر  ال�ش�ء  اأين ه� اخللل؟  اليد!  �شد مكبح  يجب 

ال�زير  ال�شيد  من  ابتداء  اجلميع،  يهم  الأمر  اإذن  ي�شتعل! 

اأحد، لكن  يتقبله  مر، ل  واقع  ال�شغري، هذا  امل�ظف  حتى 

�ش�اعدنا ونذهب  ن�شمر عن  اأن  ق�ل  احلقيقة، علينا  يجب 

اإىل الأمام، وحني نقارن مع جرياننا، كما يقال: »دير كجارك 

باب دارك«، وه�ؤلء اجلريان ل ميلك�ن جزءا من  بّدل  وّل 

املئة مما منلكه.

هذه  ف�ا�شل،  وفيه  كتابا  اأخذت  اإذا  ال�شيء،  نف�ص 

الكتاب    بالن�شبة لبالدنا، وبلدنا هي  البلدان  الف�ا�شل هي 

لي�ص  جرياننا  نرى  ال�شديد،  لالأ�شف  ولكن  امل��ش�عة  اأو 

من  معجزات  و�شنع�ا  والب�شرية  املادية  الإمكانات  لديهم 

ل�شيء!

خالل  من  عليها،  املتح�شل  النتائج  اإن  الق�ل  ميكننا 

وتط�ير  ت�شيري  يف  ال�شتقالل  منذ  املعتمدة  ال�شيا�شات 

القطاع، مقارنة ببع�ص الدول املجاورة مل تكن يف امل�شت�ى 

� حيث  البع�ص  لبع�شنا  نق�ل احلقائق  اأن  � ويجب  املنتظر 

مطارات   � املنتهجة  ال�شيا�شة  ح�شب   � منلك  اأننا  مثال  جند 

اأكرث من الطائرات، هذا ل يتقبله العقل!

من  اأكرث  مطارات  لدينا  ملاذا  اأ�شاأل  كم�اطن،  ك�شخ�ص،  اأنا 

منلك  الأرقام،  بع�ص  �شاأعطيكم  ال�شيا�شة؟  ماهذه  الطائرات؟ 

وبلدانا  ت�ن�ص  نرى  حني  يف  اجتاها،  و70  طائرة  و43  مطارا   36
اأخرى، ل نذكر اأ�شماءها، لديها اجتاهات اأكرث؛ هل لأننا ناق�ش� 

ا�شتعماله  اأننا ل نح�شن  يبدو يل  الذكاء م�ج�د، لكن  ذكاء؟! 

خلدمة امل�اطن، نعلم اأنه �شيتم اقتناء 14 طائرة جديدة يف غ�ش�ن 

2016، هذا �شيعزز القطاع واأ�شط�لنا بكل فخر! منها: 8  )ب�ينغ 
مببلغ   ،)ATR( 3 )A330  �  200 )اأيربا�ص    3  ،)737  �  800

يقارب 800 ملي�ن دولر اأمريكي.

و�شيعنا  الب�شرية  امل�ارد  وتركنا  املطارات  يف  ا�شتثمرنا 

 76 مطارا،   18 لديها  م�شر  املثال،  �شبيل  على  الطائرات، 

طائرة و76 اجتاها، لقد ا�شتثمروا يف الطائرات ملنح الرفاهية 

 28 مطارا،   14 عندها  ت�ن�ص  املثال  �شبيل  على  للم�اطن، 
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طائرة، هناك تنا�شب؛ من خالل هذه املقارنة، جند اأن اجلزائر 

ا�شتثمرت اأكرث يف املطارات ع��شا عن الطائرات، علما اأن 

تكلفة بناء مطار جد باهظة، اأذكركم هنا باأن تكلفة بناء مطار 

ملي�ن   75 ح�ايل  اإىل  بالإ�شافة  اأورو،  ملي�ن   450 ت�شاوي 

اأورو، لتجهيز الطرقات، اإذن اإذا ح�شبنا كل التكاليف لبناء 

ن�شف  اأي  اأورو،  ملي�ن   525 بح�ايل  تقدر  فنجدها  مطار 

مليار! هذا كثري!

املهم، ن�شتطيع اأن نق�ل اإننا ا�شتثمرنا يف املطارات ولي�ص 

يف الطائرات.

هناك مثال، وهذه حقيقة � ال�شيد ال�زير � �شاأحتدث عن 

80 كلم، اأنا اأظن اأنه من غري  5 مطارات متقاربة بح�ايل  اأو   4
حافالت  حمطات  اأ�شا�ص  على  مطارات،  نبني  اأن  املعق�ل 

 80 بعد  على  جيجل(   � )بجاية  مثل  كذلك،  لي�شت  وهي 

كلم، �شطيف على بعد 90 كلم، بني )�شطيف وباتنة( 80 كلم 

)�شطيف � ق�شنطينة(، )�شطيف � عنابة(، )عنابة � ق�شنطينة(..

لي�شت  الكيفية!  بهذه  جتارية  �شركة  ي�جد  ل  اآ�شف، 

اأن تقف  راأيي هذه �شركة! يجب  ن�شاطات خريية، ح�شب 

مبفردها على قدميها وتتقدم نح� الأمام، ولبد اأن يك�ن فيها 

رجال من القمة اإىل القاعدة.

اخلزينة  من  القطاع  لهذا  ال�شخم  التدعيم  رغم  اإذن، 

الذي  ال�شعار  اإىل  نرجع  امل�ؤ�ش�شة،  �شعار  ورغم  العم�مية 

»يايل  اخلارجي  ال�جه  اإّل  نرى  فال  جدا،  جيد  �شعار  ه� 

اإن  ي�ؤملني!  ال��شع  وا�ص حالك من داخل«  برا  مزوق من 

اأعرتف  ق�لها،  و�شاأعيد  اأق�لها   � ال�زير  ال�شيد   � اخلدمات 

اأن هناك خلال، واأنا كم�اطن وكممثل لل�شعب اأكرر ق�يل: 

امل�شت�ى،           دون  تبقى  الي�م  حد  اإىل  املقدمة  اخلدمات  اإن 

ول تتما�شى مع ال�شعار الذي تتبناه ال�شركة ال�طنية، حيث 

املطارات اجلزائرية عند  ي�شتك�ن يف كل  امل�شافرين  اأن  جند 

الرك�ب اإما يف الداخل اأو يف اخلارج، لأن امل�ش�ؤولني ميثل�ننا 

اأ�شواأ متثيل اإما يف الداخل اأو اخلارج على م�شتوى اخلطوط 

اجل�ية اجلزائرية.

منت  على  اأ�شافر  ال�شراحة،  لكم  اأق�ل  ال�زير،  ال�شيد 

يعان�ن  امل�شافرين  اأن  اأ�شهد  �شنة،   20 منذ  اجلزائرية  اجل�ية 

ب�شدة يف املطارات ال�طنية وحتى يف اخلارج، ب�شبب تدين 

اأين يقع اخللل؟  اخلدمات التي تقدم لهم؛ �شيدي ال�زير، 

ومن ه� امل�ش�ؤول الآن؟ يجب حتديد امل�ش�ؤوليات وكل واحد 

يتحمل م�ش�ؤوليته! لأننا كلنا لنا احلق يف هذه ال�شركة! اإن 

القان�ن الذي نناق�شه الي�م، املتعلق بالطريان املدين، الذي 

يت�شمن   ،1998 ل�شنة   06  �  98 رقم  القان�ن  ويتمم  يعدل 

عدة اإجراءات، ندع� اهلل ونتمنى � اإن �شاء اهلل � اأن تك�ن 

يف ال�اقع وحقيقة يف امليدان بعد اإ�شدار هذا القان�ن الذي 

يهدف.. النية م�ج�دة، لكن يجب تطبيق �شيا�شة النتائج، 

بالنتائج املرج�ة، مرحبا بك، واإّل  اأتيت يل  اأعطيك مهمة، 

الأمن  حتقيق  اإىل  يهدف  القان�ن  اإن  قلت  ي�شهل(،  )اهلل 

وال�شالمة اجل�يني ورفع م�شت�ى ن�عية اخلدمات يف املطارات 

الت�شريع  حت�شني  اإىل  يرمي  كما  ال�شعب،  يطلبه  ما  وهذا 

التط�رات  لي�اكب  املدين،  الطريان  يخ�ص  فيما  اجلزائي 

والتح�لت التي مر بها القطاع منذ ال�شتقالل والآن بعد 

اأ�شط�ل  ت�شيري  باإمكاننا  األي�ص  ال�شتقالل،  من  �شنة   50
�شغري، وتكييفه مع املتطلبات التي تعمل بها منظمة الطريان 

املدين الدويل؟! نحن يف العامل ل نعي�ص مبفردنا، اإنه ت�ش�يه 

اأن  اأو  بركابها  اأو  ما  بطائرة  يتكفل  ل  حني  اجلزائر  ل�شمعة 

اأو مي�نيخ يك�ن  باري�ص  اأو  اإىل لندن  رئي�ص الرحلة املتجهة 

غائبا، اإذن اجلزائر غائبة، ولكن اجلزائر مل تكن اأبدا غائبة! 

ل يجب اأن نك�ن غائبني.

الركاب  بحق�ق  متعلقة  جديدة،  اأحكاما  يت�شمن  كما 

وذوي الحتياجات اخلا�شة � هذا جميل جدا! � لتع�ي�ص 

اإلغاء الرحالت، حلد الآن  اأو عن  تاأخر  اأي  اأي راكب عن 

اأنا جئت اأول اأم�ص  اأ�شتطيع!  اأن اأ�شدق ولكنني ل  ب�دي 

من بجاية، وقع تاأخري ملدة �شاعة ون�شف، بقينا داخل الطائرة 

النتظار،  قاعة  داخل  ترك�نا  وليتهم  ون�شف،  �شاعة  ملدة 

لكان اأح�شن! ثم ماذا جرى؟ ثم اأتى �شخ�ص بال�ثائق، كان 

ي�شرتيح ل�شرب قه�ة، هذا غري ممكن! علما اأن اخلط بجاية � 

اجلزائر دوما ممتلىء اإىل اآخره، ورغم ذلك ترك ركاب الطائرة 

جميعا يف النتظار!

ال�شيد الرئي�ص،

ال�شيد ال�زير،

اأن من اأجل حماية وازدهار هذه ال�شركة ال�طنية،  نرى 

األ وهي اخلطوط اجلوية اجلزائرية الوحيدة يف امليدان حاليا، 

فالبد ومن ال�شروري فتح هذا القطاع للجزائريني اخل�ا�ص، 

هذا ما يجب فعله، لي�ص لدينا خيار اآخر، هذا ولبد من فتح 

القطاع للخ�ا�ص اجلزائريني يف مرحلة اأوىل.

اإذن ملف ال�شماء املفت�حة يفر�ص نف�شه، ول ن�شتطيع اأن 

نذهب �شد مبداأ املناف�شة وق�انني الطبيعة.
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النقل  يخ�ص  فيما  اإليه  ن�شعى  اأن  لبد  ال�شيء،  نف�ص 

البحري � �شيدي ال�زير � نحن نعي�ص ت�ترا كبريا يف اجلزائر، 

�شاعات، فالبد من   7 اأم�شي  اإىل اجلزائر  اآتي من بجاية  ملا 

لأنه  اأي�شا،  للخ�ا�ص  البحري  النقل  جمال  فتح  حماولة 

عم�مية  �شركة  لأي  لميكن  عامليا  به  معم�ل  ماه�  ح�شب 

ق�ية يف اأي قطاع كان، اأن تك�ن فعالة وتتح�شل على اأرباح 

عند غياب املناف�شة من طرف �شركات خا�شة، ل ي�جد دولة 

ق�ية اإذا مل يكن هناك خ�ا�ص اأق�ياء يف اآن واحد، �شركات 

عم�مية ت�شاوي �شركات خا�شة ذات م�شداقية، بفتح املجال 

للخوا�س اجلزائريني وحتيني دفرت �شروط، يجب التوجه نحو 

ال�شروط، يطبق  فالذي ل يحرتم دفرت  دفرت �شروط �شارم، 

عليه القان�ن.

اجلوية  للخطوط  ميكن  امل�شتثمرين،  لهوؤلء  بالن�شبة 

مناف�ص  يك�ن  حني  بنف�شها،  نف�شها  حتمي  اأن  اجلزائرية 

يك�ن  اأن  ويحاول  مني  اأف�شل  ويعمل  الأخرى  اجلهة  من 

الأف�شل، اإذن �شندافع عن �شركتنا بهاته الطريقة. وكذلك 

ي�ؤدي هذا اإىل تقلي�ص الدعم، كما قلنا منذ قليل 55٪ من 

الدعم، هذه جرمية �شد ال�شركة و�شد ال�شعب، من اخلزينة 

العم�مية! اإذن ق�شية اخلليفة يجب اأن تك�ن در�شا لنا.

يف  الإ�شراع  يقت�شي  احل�شا�ص،  القطاع  بهذا  للنه��ص 

اأن تك�ن عندنا حتما  للطريان، يجب  اإن�شاء مدر�شة وطنية 

اجلانب  اجلزائر،  عندنا يف  الطيارين  نكّ�ن  مدر�شة جزائرية، 

الب�شيك�ل�جي له دور مهم، فاليخدع ال�شركة، ول ال�طن، 

لن نكّ�نهم يف اإجنلرتا، نعرف املدار�ص العليا للطريان.

التي  املدين  للطريان  وطنية  مدر�شة  اإن�شاء  يف  الإ�شراع 

اتفاقيات  وتعزيز  اإبرام  مع  النقل،  وزارة  رعاية  حتت  تك�ن 

ال�شراكة والتعاون والت�اأمة الدولية.

اإذا مل يكن هناك تعاون دويل، فكاأنك مل تنظر نف�شك 

اأنت: هل حلقت حليتك كما  تعرف كيف  فلن  املراآة!  يف 

اخلربات  تبادل  اأجل  من  وهذا  اأنت جميل؟  هل  ينبغي؟ 

اخلا�ص  لالأمن  والت�شريعية  التقنية  املجالت  خمتلف  يف 

بالطريان املدين، وهذا طبقا ملعايري وت��شيات املنظمة الدولية 

للطريان.

الكربى يف اجلزائر،  املدن  مابني  النقل اجل�ي  � دعم   2
رحلة  عندنا  بجاية  يخ�ص  فيما  ال�شياحي،  الطابع  ذات 

واحدة، اإذا مل نحجز اأ�شب�عا من قبل فال نركب الطائرة.

3 � �شمان املداومة لتاأمني النقل للم�اطنني يف الأوقات 

والأيام واملنا�شبات وهذا �شيء �شروري.

عن  م�ش�ؤول  وكل  الت�شيري،  يف  امل�ش�ؤوليات  حتديد   �  4
اأي خلل لبد اأن يعاقب، العقاب عن طريق املنح والأج�ر، 

مباذا  وجاب«،  جا  بلي  »مرحبا  النتائج،  �شيا�شة  هي  وهذه 

اأتيت؟ مل تاأت ب�شيء؟! »اهلل ي�شهل عليك« يجب علينا اأن 

نفكر بهاته الطريقة.

جدا، ويتعلق  ح�شا�شة  هي  والتي  اخلام�شة  النقطة   �  5
نافذة  اجل�ية  خط�طنا  تعترب  ال�شركة،  هاته  ب�اجهة  الأمر 

للبالد، لل�طن، عرب م�ظفيها، لذلك اأود اأن اأ�شل اإىل هاته 

النقطة، امل�شيفات وامل�شيف�ن، يجب على ال�شركة اأن ت�ظف 

ذوي املهارات اللغ�ية املختلفة.

تكلمت  لندن(   � )اجلزائر  برحلة  قمت  ال�زير،  �شيدي 

مع امل�شيفة بالإجنليزية، قالت يل: ل اأعرف الإجنليزية، قلت 

لها: اإذن، ماذا تفعلني على هذا اخلط؟!

البارحة � �شيدي الرئي�ص � جئت من بجاية يف الطائرة، 

تكلمت مع امل�شيفة بالإجنليزية، فتكلمت معي بالأمازيغية، 

اأحلحت  ثم  العظيم!!  واهلل  »قبائليا«،  ل�شت  اأنا  لها  فقلت 

املجال                    هذا  اإذن  تتكلم،  اأن  ذلك  وراء  من  واأردت  عليها 

ل ت�شاهل فيه، ميكننا اأن اأوظف بن عمي، اإبن اأخي، اإبنتي، 

لكن لبد اأن يكونوا ذوي كفاءة، اأنا موافق �شرط الكفاءة، 

هذه �شائرة يف جميع الأماكن، حتى يف ال�ليات املتحدة، 

الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم عنده اأربعة من ال�شحابة، هذا 

معق�ل، لكن حني تاأتي ب�شاحب، لبد اأن يك�ن مثل عمر 

بن اخلطاب، وعلي بن اأبي طالب ول تاأتي بخردة ت�شّ�ه يل 

واجهتي!

كما يجب الأخذ بعني العتبار الهندام، هذا مهم، عندنا 

هناك  ي�ظف�ا  اأن  يجب  و�شيمات،  ون�شاء  و�شيم�ن  رجال 

مل  اجلزائرية..  اجل�ية  وا�شمها:   اجلزائر،  واجهة  هي  فهذه 

اأكمل � �شيدي الرئي�ص � دعني اأكمل.

امل�شرع        العق�بات..  اإىل  �شاأرجع  املادة..  يف  جند  اأخريا، 

� �شيدي ال�زير � اأو م�شت�شاركم القان�ين اأنا ل اأوافقه.

اإذا  لقراءته  اأدع�كم  مكرر،   229 املادة  يف  جند  اأخريا، 

 6 اإىل  اأ�شهر  كان الن�ص بح�زتكم: »يعاقب باحلب�ص من 3 

اأ�شهر«، ل�شت اأدري اأين يعي�ص هذا امل�شرع، يف اأي ك�كب 

يعي�ص؟!

اأ�شهر حب�ص؟!   6 اأو  �شخ�ص يرتكب جرمية، يعاقب ب� 3  

جن�م،   5 عن  عبارة  �شج�ننا  مفخرة،  عندنا  ال�شج�ن 
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املادة:  ن�ص  اأتابع  اإذن  جرمية..  ارتكب  اأو  �شرق  واإن  حتى 

مالية  وبغرامة  اأ�شهر   6 اإىل  اأ�شهر    3 من  باحلب�ص  »يعاقب 

باإحدى هاتني  اأو  250.000 دج،   اإىل  150.000 دج  من 

علم  على  كان  معن�ي  اأو  طبيعي  �شخ�ص  كل  العق�بتني، 

واقعة  اأو  واقعة خطرية  اأو  بحادث  ن�شاطه  اأو  وظائفه  بحكم 

طائرة ومل يبلغ ال�شلطة املكلفة بالطريان املدين بذلك«.

جرمية،  هذه  قان�ن،  رجل  ل�شت  فاأنا  راأيي،  ح�شب 

بع�ص  يف  جرى  كما  �شتتحطم،  الطائرة  اأن  يعلم  ف�شخ�ص 

البلدان وليبّلغ، فهذا اإجرام!

واقعة  اأو  واقعة خطرية  اأو  باأي حادث  الإبالغ  عدم  اإن 

مدة  رفع  نقرتح  لذا،  جرمية،   � راأيي  ح�شب   � يعترب  طائرة، 

 3 من  بدل  عامني،  اإىل  عام  من  هذا،  للكف عن  احلب�ص، 

من  تك�ن  املالية  والغرامة  اخلا�ص،  راأيي  هذا  اأ�شهر،  و6 

من اأجل دفع كل  وهذا  دج،  ملي�ن   1 اإىل  دج   500.000
امل�ظفني لأداء واجبهم على اأح�شن مايرام.

اأكمل فيما يخ�ص املطارات، �شيدي ال�زير، نعلم جميعا 

اأن اجلزائريني مت�ترون، حني تنتظ�ر � �شيدي ال�زير � الطائرة 

على  يجب   )wifi( ولي�جد  �شاعات  باأربع  تاأخرت  التي 

امل�ش�ؤولني اإيجاد ميكانزمات.

اإذا ذهبت لأي  اأنني  � واأمتنى  ال�زير  اأقرتح � �شيدي  اأنا 

مطار يف اجلزائر اأجد)wifi( مت�فرا، �شاأدخل الأحد القادم، 

املطار  اإىل  دخلت  اإذا  للتذكرة، حتى  دج  ميكننا اإ�شافة 50 

املطار،  اأوؤطرهم يف  اأجد الأنرتنت يف متناويل، لدي طالب 

اأنتم حترم�نني من القيام بعملي كما ينبغي.

دج          60 ياأخذ  الب�اب  الربية،  املحطة  تدخل  حينما 

 10 ت�شع  اأن  ت�شتطيع  ل  املحطة  حني  يف  100دج،  اأو 

دج اأو 20 دج ملا ن�شميه ب� )Free wifi( نحن نكذب، لكنه 

نحن  مقابل  دون  معناه   )Free( ي�شم�نها  اإيجابي،  كذب 

نق�ل جماين بثمن! اإننا ندفع، جتربون امل�شافر على اأن يدفع.

اإزالة  امل�شافر يدفع، ه� م�شتعد لذلك، وبالتايل ن�شتطيع 

هذا الت�تر وهذا ال�شغط وهذه الأمرا�ص عن النا�ص ونقل�ص 

تكفل  جمانيا،  طبا  عندنا  لأن  الدولة،  خزينة  نفقات  من 

باملجتمع بطريقة اأخرى!

�شف اإىل هذا، بطاقة ال�فاء، واأت�جه اإليكم �شيدي ال�زير 

واإىل مدير اجل�ية اجلزائرية، نحن نكذب على بع�شنا البع�ص.

 6 اأو   5 اأح�ز  اأن  املفرو�ص  من  ال�فاء،  بطاقة  اأملك  اأنا 

تذاكر جمانية، لأنني ويّف لهاته ال�شركة.

ويف كل مرة اأت�جه للم�شلحة املخت�شة، ل اأجد الإجابة! 

مغلق ل ميكن الت�شال.

الرحالت   كثري  وامل�شافر  ال�شركة  ت�شجيع  تريدون  كيف 

ل يجد باملقابل �شيئا، هذا غري طبيعي!

لهذه   � اهلل  �شاء  اإن   � اخلري  ونتمنى  جميعا  اأ�شكركم 

ال�شركة، ولبد اأن يقف الرجال من ال�شيد ال�زير حتى اآخر 

م�ظف.

اأنا اأ�شافر منذ 25 �شنة على منت اخلطوط اجلوية اجلزائرية، 

واهلل العظيم كارثة! ال�شيد ال�زير قالها واأنا اأكررها، واإن �شاء 

اهلل � �شيدي ال�زير � ميكنكم اأن تعط�نا اآخر اأجل اأو وعد، 

بداية من الآن، يف اأي �شهر �شتتح�شن الأم�ر؟! ل نكذب 

الأم�ر؟  �شتتح�شن  متى  عام؟  اأو  �شه�ر  اأبعد  بع�شنا،  على 

لأن هذا غري ممكن! و�شكرا.

اأخذت  دراجي؛  �شالح  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

دقيقة! الكلمة الآن لل�شيد حممد زكرياء.  22

ال�شيد حممد زكرياء: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة الفا�شل،

ال�شيد معايل ال�زير وم�شاعدوه،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعالم،

احل�ش�ر الكرمي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته وبعد؛

بدوري، يطيب يل اأن اأقدم تهاين احلارة واخلال�شة لل�شيد 

وزير النقل، الذي التحق م�ؤخرا بالطاقم احلك�مي، واأمتنى 

له ولزمالئه الت�فيق وال�شداد.

�شيدي الرئي�ص،

احل�شا�شة  القطاعات  من  املدين  الطريان  قطاع  يعترب 

والهامة التي ت�شغل بال الدولة وامل�اطنني على حد �ش�اء، 

وهذا ماي�شتدعي التكفل به واإعطاءه الأهمية البالغة التي 

�ش�ابط  وفق  امل�شافرين،  واأمن  ل�شالمة  مراعاة  ي�شتحقها، 

�شيكاغ�  لتفاقية  طبقا  املدين،  الطريان  منظمة  وتعليمات 

وتعديالتها التي �شادقت عليها اجلزائر.

�شيدي الرئي�ص،

يالحظ يف ال�شن�ات الأخرية اإقبال كبري على ا�شتعمال 
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الطائرة، ك��شيلة للنقل يف امل�شت�ى ال�طني واخلارجي، متا�شيا 

مع التط�ر الجتماعي والقت�شادي الذي ح�شل يف اجلزائر، 

�شالمة  ل�شمان  واحلذر،  احليطة  من  مزيد  اأخذ  يتطلب  مما 

ال�شارمة  والرقابة  التفتي�ص  دور  بتعزيز  وذلك  م�شتعمليها 

من طرف م�ش�ؤويل القطاع، كما جاء يف املادة 07 من هذا 

امل�شروع املعدل واملتمم، اإل اأن املادة 16 مكرر ت�شفي على 

بع�ص خدمات  اإعفاء  عند  ال�شبابية  من  ن�عا  امل�شروع  هذا 

الطريان من تطبيق املتطلبات التنظيمية لأجل حمدد، هذا 

ماجاء يف القان�ن، �ش�ؤايل ه�: ماه� الغر�ص وماه� ال�اجب 

ت�شري  التي  العامة  امل�شلحة  ال�شتثناء وماهي هذه  من هذا 

اإليها هذه املادة والق�شد من ورائها؟

وجاء يف املادة 16 مكرر 1، اأن الدولة ت�شعى ل�شمان اأمن 

منظمة  بها  اأو�شت  التي  املعايري  وفق  مثلى،  و�شالمة  اأمثل 

الطريان املدين، وهذا جميل، هال اّطلعنا على هذه املعايري 

واأ�شاليب العمل التي اأو�شت بها من باب ت��شيح الروؤية؟ 

ول اأرى اأن ذلك من اأ�شرار الدولة.

وجاء يف املادة التي تليها: اأن الدولة تق�م ب��شع تدابري 

ال�ش�ؤال  الطائرات،  ووقائع  ح�ادث  من  ال�قاية  بغر�ص 

املطروح: ماهي طبيعة هذه ال��شائل والتدابري؟

�شيدي الرئي�ص،

املعرو�ص  القان�ن  هذا  م�شروع  يف  اجلديد  اأن  اأعتقد 

علينا، والذي مل يكن م�ج�دا يف القان�ن رقم 98 � 06، 

املكلفة  ال�شلطة  طرف  من  هيئة  با�شتحداث  يتعلق 

اإىل  منها  جزء  اأو  املراقبة  مهمة  لها  ت�شند  بالطريان، 

اأ�شخا�ص طبيعيني اأو معن�يني، وطنيني ح�شب امل�اد 16 

مكرر 7 و8 و9، يق�م�ن بدور مراقبة خدمات الطريان 

ومقدميها وقد اأعطيت لهم �شالحيات وا�شعة، اأخ�شى 

� �شيدي الرئي�ص، �شيدي ال�زير � اأن يقع تداخل بني 

حدوث  حال  يف  خا�شة  وامل�ش�ؤوليات،  ال�شالحيات 

اأمام  اأو تق�شري؟ ومن ه� امل�ش�ؤول عنها  اأو خطر  خلل 

يتحمل  ومن   � اهلل  قدر  ل   � ال�شحايا  اأو  امل�شافرين 

امل�ش�ؤولية اجلنائية يف هذه احلالة؟

�شيدي الرئي�ص،

اإن م�شكل اخلدمات املت�ا�شعة بالن�شبة لل�شركة ال�طنية 

اأنها ت�اجه مناف�شة كبرية وتاآكال يف  للطريان قائم، يف حني 

ح�ش�شها يف ال�ش�ق، رغم عملية جتديد الأ�شط�ل وال�شتثمار 

وهذا حديث  الدولة؛  بها  تق�م  التي  واملجه�دات  ال�شخم 

العام واخلا�ص.

الرحالت  تاأخر  اأي  النقائ�ص،  هذه  معاجلة  ميكن  كيف 

مقارنة  الطائرة  داخل  اخلدمات  �شعف  اأحيانا،  اإلغاوؤها  اأو 

بال�شركات الأخرى، �شياع الأمتعة اأحيانا، تقادم الطائرات 

 � )غرداية  خلط  بالن�شبة  احلال  ه�  كما  حجمها،  و�شغر 

اجلزائر( ذهابا واإيابا، تنظيم الرحالت يف اأوقات غري منا�شبة، 

خا�شة من واإىل اجلن�ب...

الذي  القان�ن  م�شروع  اإن  الرئي�ص،  �شيدي  واأخريا، 

عر�ص علينا للمناق�شة، يحت�ي على 17 مادة اأ�شا�شية ومن 

غريب ال�شدف اأنه يحت�ي كذلك على 17 مادة حتال على 

التنظيم، مما يفرغه من طابعه الت�شريعي، لياأخذ �شيغة مر�ش�م 

تنفيذي، وهذا مما ي�ؤ�شف له.

�شكرا على كرم الإ�شغاء وال�شالم عليكم.

الكلمة  زكرياء؛  حممد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن لل�شيد اأحمد عياد.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم  �شكرا؛  عياد:  اأحمد  ال�شيد 

حممد  �شيدنا  املر�شلني،  اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

�شيدي رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير النقل،

اإطارات ال�زارة،

زميالتي الف�شليات، زمالئي الأفا�شل،

اأ�شرة الإعالم وال�شحافة،

اأيها احل�ش�ر الكرمي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأ�شتهل مداخلتي بتهنئة معايل ال�زير، متمنيا له الت�فيق 

يف مهامه اجل�شيمة، كما ل يف�تني اإ�شداء ال�شكر لإطارات 

العمل  على  واأع�شائها  املخت�شة  اللجنة  ورئي�ص  ال�زارة 

املقدم.

اإن  فاأق�ل:  اأمامنا  املعرو�ص  القان�ن  يخ�ص  فيما  اأما 

اأوجهها  بجميع  التنمية  بل  والتجارية،  ال�شناعية  النه�شة 

مره�نة بتط�ر �شبكة النقل عم�ما والنقل اجل�ي خ�ش��شا، 

باهتمام كبري  اجل�ية حظي  املالحة  اأغرا�ص  الن�ع من  هذا 

من بناء املطارات وع�شرنتها ودعم الأ�شط�ل اجل�ي، اإل اأنه 

اإ�شافة اإىل النه��ص بهذا القطاع، اأ�شبح من ال�شروري �شن 
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ق�انني، ت�شمن حماية املطارات واأمن و�شالمة الطريان املدين 

وتفر�ص رقابة �شارمة على خدمات الطريان ومقدميها، كما 

حتدد حق�ق الركاب بدقة، وهذا ماجاء به ن�ص هذا القان�ن، 

ومن ذلك لبد من اإبداء بع�ص املالحظات اأرج� اأن تك�ن 

اإ�شافة:

اأ�شار زميلي � 17 اإحالة على  جاء يف هذا الن�ص � كما 

التنظيم، مما يجعله مبهما، اإن مل اأقل اأفقدته معناه.

األ ترون اأنه من احل�شا�شية مبكان، ما يجعل من ال�شروري 

اأن يك�ن لدى ال�شلطة املكلفة بالطريان املدين من الأع�ان 

 16 )املادة  لغريهم  الرقابة  تف�ي�ص  عن  يغنيها  ما  امل�ؤهلني، 

مكرر 07(؟

جاء يف املادة 97 مكرر، الفقرة الأخرية: »وتك�ن لهيئة 

التحقيق  نطاق  التقني وحدها �شالحيات حتديد  التحقيق 

وكيفية اإجرائه«.

اأول يعد هذا م�شا�شا ب�شالحيات ال�شلطة الق�شائية؟

ن�شيد بدقة امل�اد املتعلقة بالتحقيق، فيما يتعلق باحل�ادث، 

خا�شة يف جمال اخت�شا�ص الدولة اجلزائرية وكيفية التحقيق 

م�ؤهل�ن  نحن  هل  نت�شاءل  وهنا  التقنية؛  الهيئة  و�شالحية 

تقنيا وب�شريا لتحليل معطيات العلبتني ال�ش�داوين؟

من  هذا  ال�طن؟  خارج  حتلل  فلماذا  كذلك،  كان  واإن 

جهة، اأما فيما يخ�ص مناطق اجلن�ب عم�ما وولية تندوف 

اأن يك�ن  ال�زير، وناأمل  فاإننا نرج� منكم، معايل  خ�ش��شا، 

هذا ممكنا وه� كذلك، لأنه �شروري ومهم:

بعا�شمة  تندوف  يربط  خط،  ا�شتحداث  يف  الإ�شراع   �

�شياحية  فوائد  من  له  ملا  )نواق�شوط(  ال�شقيقة  موريطانيا 

واقت�شادية.

� اإ�شتحداث فرع مل�ؤ�ش�شة طا�شيلي يف تندوف، على غرار 

جميع وليات ال�طن.

منها  ا�شتفاد  التي  التذاكر  تخفي�شات  جمال  ت��شيع   �

ال�جهة من اجلن�ب  اإذا كانت  اإّل  اجلن�ب، لأنها ل تطبق 

املخف�شة  التذاكر  عدد  اأن  ذلك  اإىل  �شف  ال�شمال،  نح� 

حمدود يف كل رحلة )25 تذكرة على حد علمي(.

انتظار  معاناة  بعد  خريا،  تندوف  م�اطن�  اإ�شتب�شر   �

 06 بتعيني  وهذا  ال�شياع،  م�شريها  يكن  مل  اإن  الأمتعة، 

ت�ش� و�شعيتهم حلد  اأنهم مل  اإل   ،2014 �شبتمرب  اأع�ان يف 

الآن، حيث لزال�ا يتقا�ش�ن 8000 دج، يف اإطار الإدماج 

املهني )DAIP( رغم العمل املتعب الذي يق�م�ن به، لذلك 

نرج� ت�ش�ية و�شعيتهم.

� �شيدي ال�زير، كل الطائرات التي تت�جه اإىل تندوف 

تذهب ليال، مما ي�شع امل�شافر من واإىل تندوف حتت ال�شغط، 

الرحلة،  األغيت  واإن  تتاأخر،  ما  التي عادة  الطائرة  انتظار  يف 

لينام  امل�ش�ؤولية،  من  للتمل�ص  اجل�ية،  الأح�ال  فب�شبب 

اأرج�كم     لذلك،  للمطار،  احلديدية  الكرا�شي  على  امل�شافر 

� معايل ال�زير � اإرحم�نا من هذه الرحالت الليلية.

هي  القان�ن  هذا  من  الغاية  تك�ن  اأن  نرج�  الأخري،  يف 

تطبيق م�اده، لتط�ير املالحة اجل�ية وحماية حق�ق امل�شافر 

ولي�ص م�شايرة التفاقية الدولية فقط.

�شكرا وال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد اأحمد عياد؛ الكلمة الآن 

لل�شيد ملني �شريط.

ال�شيد ملني �شريط: �شكرا لل�شيد الرئي�ص املحرتم؛ بعد 

اأع�ذ باهلل من ال�شيطان الرجيم، ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�شالة وال�شالم على ر�ش�ل اهلل الكرمي؛

�شيدي الرئي�ص،

زميالتي الف�شليات، زمالئي الأفا�شل،

ال�شيد ال�زير ال�فد املرافق له،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأهنئ بدوري ال�شيد ال�زير، متمنيا له الت�فيق يف ت�شيري 

هذا القطاع احل�شا�ص والهام جدا والذي يعاين � يف بع�ص 

النقل  و�شائل  بع�ص  يف  ونقائ�ص  م�شاكل  من   � قطاعاته 

كالنقل البحري والنقل بال�شكك احلديدية اإىل غري ذلك.

ولعل القطاع الذي ميكن و�شفه باأكرث اإيجابية من غريه 

ه� قطاع الطريان الذي �شنتكلم عنه الي�م.

وتعقيب  تقني  طابع  ذات  املالحظات  بع�ص  عندي  اأنا 

على بع�ص امل�اد يف الن�ص، ذكر زمالئي ال�شابقني البع�ص 

منها، لكنني اأريد اأن اأركز واأع�د اإليها.

اأّول ماي�شد النتباه ه� � بطبيعة احلال � املادة 16 مكرر، 

يج�ز  ذلك،  العامة  امل�شلحة  تقت�شي  »عندما  تق�ل:  التي 

لل�شلطة املكلفة بالطريان املدين اأن تعفي كليا اأو جزئيا كل 

�شخ�ص اأو كل منت�ج متعلق بالطريان اأو كل حمطة ج�ية 

املتطلبات  تطبيق  من  من�شاأة،  كل  اأو  طريان  خدمة  كل  اأو 
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»لأجل  ال�طني  ال�شعبي  املجل�ص  واأ�شاف  التنظيمية« 

حمدد«؛ املالحظة على هذه املادة اأنها � من وجهة نظري، يف 

احلقيقة � خطرية ملاذا؟ لأننا ن�شع قان�نا، ثم نعطي ال�شالحية 

من  تتخل�ص  لكي  احلق  نعطيها  �شلطة  اأي   � معينة  ل�شلطة 

القان�ن،  هذا  ت�قف  اأو  القان�ن  هذا  جتمد  اأن  القان�ن،  هذا 

ون�شبح، اإذن، يف عامل دون قان�ن، يف قطاع بال قان�ن، وكاأن 

هذا القان�ن ن�شعه عبثا، �شحيح، اأن احلجة املذك�رة هنا هي 

حجة امل�شلحة العامة، ولكن املعروف اأن امل�شلحة العامة هي 

على العموم فكرة مطاطة ومفهومها مطاط وميكن ا�شتعمال 

فكرة امل�شلحة العامة، دائما ول اأحد يق�ل لك اأنت خمطئ، 

الطريان         �شلطة  طرف  من  احلجة  هذه  تاأتي  عندما  خا�شة 

اأو غريها، اإذن فاملالحظ هنا اأننا ن�شع ن�شا قان�نيا خطريا على 

ال�شمانات  اأين  لأنه لت�جد �شمانات،  واحلريات،  احلق�ق 

التي جتعل هذه ال�شلطة حتت الرقابة حتى ل تتجاوز احلدود 

ول مت�ص بحق�ق وحريات امل�اطنني؟ ل ت�جد �شمانات! 

ال�شعبي  واملجل�ص  �شمانات،  هناك  تك�ن  اأن  املفرو�ص 

ال�طني تنّبه اإىل خط�رة هذه املادة اأو لهذا النق�ص واأ�شاف، 

»لأجل حمدد«.

هذه الإ�شافة جيدة، من طرف املجل�ص ال�شعبي ال�طني، 

وعلى كل حال ه� م�شك�ر على هذه الإ�شافة، ولكنها غري 

كافية، اأنا يف راأيي غري كافية، لأن الأجل املحدد يبقى دائما 

ت�شع  فهي  الطريان،  �شلطة  يد  تقديرية يف  �شلطة  عبارة عن 

ه�  هذا  قال:  عامني،  عاما،  �شهرا،  تريده،  الذي  الأجل 

الأجل املحدد! كيف نحا�شبها ونراقبها ونبني باأنها خمطئة، 

الت�شريعات  يف  مقب�ل  يعد  مل  الن�ش��ص  من  الن�ع  هذا 

احتياطات  من  لبد  �شمانات،  من  لبد  يعني  احلديثة، 

كبرية جدا، من اأجل وقف تطبيق الق�انني، هذا الن�ع من 

امل�ؤ�ش�شات مثل م�ؤ�ش�شة الطريان املدين، اأو ال�شلطة املكلفة 

لرقابة  تخ�شع  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  املدين  بالطريان 

الربملان، تقدم تقارير �شن�ية عن ن�شاطها وعن عملها وتخ�شع 

ولرتباطها  لأهميتها  نظرا  واملنتخبني،  الربملانيني  لرقابة 

بال�شيادة ال�طنية واإىل غري ذلك من الأم�ر، فهي ل ت�شتغل 

هكذا ف��ش�يا، اأنا اأظن اأن هذه املادة غري م�شتح�شنة ولبد   

� رمبا � من ن�ص تنظيمي، يبني ماهي حدود هذا الأجل، هذه 

املالحظة الأوىل.

كلمة  يذكر  الن�ص،   � ال�زير  �شيدي   � الثانية  املالحظة 

ال�شلطة املكلفة بالطريان املدين، ولكن ملاذا لي�شميها؟ هل 

هذه ال�شلطة لي�ص لديها اإ�شم؟

املدين  بالطريان  املكلفة  امل�ؤ�ش�شة  العامل  اأنحاء  كل  يف 

فرن�شا،  اإ�شم؛ يف  بالطريان املدين عندها  املكلفة  ال�شلطة  اأو 

اإجنلرتا، ال�ليات املتحدة الأمريكية، يف خمتلف دول العامل 

عندها اإ�شم، نق�ل مثال ال�شلطة اجلزائرية اأو ال�شلطة ال�طنية 

املدين  بالطريان  املكلفة  الهيئة  اأو  املدين،  بالطريان  املكلفة 

بالطريان  املكلفة  »ال�شلطة  بعبارة  الن�ص جاءت  اأو كذا، يف 

القان�نية  الن�ش��ص  يف  م�شتعملة  العبارة  وهذه  املدين«، 

الدولية ملاذا؟ لأن الن�ش��ص الدولية ل ت�شتطيع اأن ت�شمي 

دولة من الدول، هي تتكلم ب�شفة عامة، �شلطة مدنية مكلفة، 

ن�ص وطني،  فنتكلم عن  اأما نحن  الدول،  اأي دولة من  يف 

ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  هذه  ي�شّمي  اأنه  املفرو�ص  وطني،  قان�ن 

ويعطيها اإ�شما.

اأنا �شاأ�شاأل ال�شيد ال�زير، �ش�ؤال اأ�شا�شيا ومبدئيا: هل نحن 

يف اجلزائر الآن منلك �شلطة للطريان املدين اأم ل؟ يبدو يل 

اأن هذا ه� ال�ش�ؤال، ملاذا؟ لأننا عندما نرجع اإىل املادة الثانية 

من القان�ن رقم 98 � 06، الفقرة الأخرية تق�ل اإن: »ال�شلطة 

املكلفة بالطريان املدين هي الإدارة«، ماهي الإدارة؟ ل� نرجع 

ال�زارة،  م�شالح  من  م�شلحة  يعني  ال�زارة،  جندها  لالإدارة 

املدين  الطريان  مديرية  ت�شمى  ال�زارة  يف  مديرية  هناك 

املدين،  بالطريان  املكلفة  هي  اأنها  يل  يظهر  واملرتول�جيا، 

م�شلحة  اعتربنا  اإذا   � ال�زير  �شيدي   � هنا  اإ�شمح يل  ولكن 

من م�شالح ال�زارة هي ال�شلطة، فنحن على خطاأ كبري، لأننا 

هيئة  م�شتقلة،  هيئة  على  نطلقها  �شلطة،  كلمة  نطلق  عندما 

اإدارية م�شتقلة، مكلفة بالقطاع، كاأن نق�ل هيئة ال�شمعي � 

الب�شري وكذا وكذا وكذا، فهذه الهيئة امل�شتقلة ل تخ�شع 

اإمنا  وامل�ؤقتة،  والظرفية  ال�شيا�شية  والت�جيهات  للتعليمات 

بها  و�شلطة خا�شة  معن�ية  و�شخ�شية  ا�شتقالل مايل  عندها 

وقان�ن ينظمها وجمل�ص اإداري ي�شرّيها، هي عبارة عن كيان 

كل  يف  م�ج�دة  وهي  املدين  بالطريان  مكلفة  بذاته،  قائم 

غري  واإىل  والتعليمات  للت�جيهات  تخ�شع  ول  العامل  دول 

ذلك، هي م�شتقلة وي�شريها جمل�ص اإدارة وهذا املجل�ص يف 

كثري من الدول معني بطريقة م�شرتكة بني رئي�ص اجلمه�رية 

الآخر،  البع�ص  يعني  الربملان  ورئي�ص  البع�ص  يعني  الذي 

ت�شرّي  لكي  لال�شتقاللية،  �شمانات  هناك  تك�ن  وهكذا 

والتدخالت  والتعليمات  للت�جيهات  تخ�شع  ول  القطاع 

الظرفية، لأنه يف هذه احلالة، نقع يف ال�شيء الذي تكلم عنه 
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التي  املطارات  املتدخل الأول، زميلي �شالح دراجي، عن 

�شكيكدة  �شخ�شا من  فت�ظف  الجتماعي،  بالتكفل  تق�م 

واآخر من القل، واآخر من ق�شنطينة...

منطقيا،  عقالنيا،  ت�شيريا  ال�شركة  هاته  ت�شرّي  اأن  ع��ص 

علميا، مبعايري و�ش�ابط عاملية، لأن ت�شيري الطريان يف العامل 

اأ�شبح م�حدا وعامليا ول ن�شريه كما نريد نحن.

عندما نرتك القطاع ي�شرّي ح�شب املزاج وح�شب الطلبات 

اإىل تكفل اجتماعي، وت�شبح اجل�ية  فيتح�ل  الجتماعية، 

اجلزائرية تخ�شع  للت�جيهات وتخ�شع لكذا، وت�شبح حتى 

وابن  فالن  فيها  وال�كالت  اخلارج  يف  العمال  تعيينات 

علميا  ول  اقت�شاديا  ول  عقالنيا  الت�شيري  ي�شبح  فال  فالن، 

ول منطقيا ول �شيء! ي�شبح ت�شيريا �شخ�شيا، ذاتيا،  وهذا 

غري معق�ل!

اأنا اأق�ل � �شيدي ال�زير � اإذا مل تكن عندنا �شلطة نن�شىء 

ال�شلطة يف  فلن�شع  اإذن  ال�شلطة،  القان�ن يتكلم عن  �شلطة، 

معناها احلقيقي ول نبقى ندور على اأنف�شنا.

عندما نرجع اإىل امل�اد الأخرى التي هي اأتت بعدها يف 

التعديل: املادة 16 مكرر 3، 16 مكرر 4، و16 مكرر 5، جند 

اأن ما كنت اأق�له يعرب فعال عن م�شكل حقيقي، ماذا تق�ل 

تن�شىء  بالطريان  املكلفة  ال�شلطة  »هذه  تق�ل:  امل�اد؟  هذه 

اأو تف��ص  الطائرات  برناجما وطنيا لأمن  املثال  على �شبيل 

من يق�م به«.

هذه ال�شلطة املدنية ت�شرع جلنة وطنية لالأمن وجلانا حملية 

اأو تكلف من يق�م بذلك، اإما تن�شىء اأو تكلف، لكن هذا 

�شلطة  وطنية،  م�ؤ�ش�شة  نن�شىء  نحن  منطقي،  غري  الت�شريع 

مدنية مكلفة بالطريان املدين، ذات �شلطة م�شتقلة وهي ترى 

ماذا باإمكانها اأن تعمل يف القطاع.

ترى      وهي  ال�شتقاللية  ال�شالحية،  لها  يعطي  القان�ن 

ما ه� الأن�شب.

نحدد لها، يف عدد من امل�اد، اأ�شياء تق�م بها، وكيف عن 

الأ�شياء الأخرى؟

نحن قلنا يجب اأن يك�ن فيه برنامج وطني وجلنة اأخرى 

واإذا ظهرت اأ�شياء اأخرى، فما ه� احلل؟

اأنا اأظن اأن هذه امل�اد � ب�شراحة ح�شب قراءتي اأنا لهذا 

الن�ص واأرج� اأن اأك�ن خمطئا� تبني اأنه ل ت�جد روؤية وا�شحة 

الن�ص  اأقراأ هذا  اأ�شعر حني  اأنا  القطاع،  لت�شيري هذا  ودقيقة 

اأنه ل ي�جد روؤية وا�شحة ودقيقة لت�شيري هذا القطاع، فهذه 

امل�اد تبني اأو حت�ش�شني بهذه احلالة واأرج� اأن اأك�ن خمطئا.

عندما نرجع اإىل ق�شية مايل، التي ذكرها بع�ص الزمالء 

كانت  هل  وا�شحا؟  ت�شيريها  كان  هل  الطائرة،  وحادثة 

ي�ؤدي  ل  القان�ن  هذا  ل�شنا خمطئني،  نحن  اإذن  �شحيحة؟ 

الزمالء  التي ذكرها كل  امل�شاكل  للقطاع،  ت�شيري جيد  اإىل 

حقيقية وواقعية، نعي�شها ي�ميا مع اجل�ية اجلزائرية.

بعد هذه املالحظات، اأتطرق اإىل مالحظة اأخرى، والتي 

البيئة. ق�شية  ح�ل  جاءت يف املادة 36 

اأظن � �شيدي ال�زير املحرتم � اأن املادة 36 التي تق�ل: 

»تتكفل هذه ال�شلطة املدنية، �شلطة الطريان املدين بق�شية 

انبعاث الغازات من الطائرة وال�شجيج«؛ اأظن اأن هذه املادة 

بالن�شبة  كافية  لي�شت  امل�شكلة  هذه  ح�ل  �شطر  فيها  التي 

للبيئة.

البيئة غري متكفل بها كما ينبغي يف هذا القان�ن، ل ن�شع 

بالبيئة ونرتكها هكذا،  تتكفل  املدنية  ال�شلطة  ونق�ل  �شطرا 

البيئة اأ�شبحت م�شكلة مهمة جدا يف العامل كله!!

العامل  يف  املدين  بالطريان  املكلفة  ال�شلطات  وجميع 

عندها مديرية باأكملها من اأجل البيئة.

اأنه منق�ل يف كثري من الأم�ر عن  هذا القان�ن، نالحظ 

اأنه مطابق  القان�ن الفرن�شي، حتى يف البيئة عامة؛ نالحظ 

للقان�ن الفرن�شي ح�ل الطريان املدين.

املدين  الطريان  �شلطة  اأ�شم�ها  مديرية  اأن�ش�ؤوا  فرن�شا  يف 

والبيئة، اأما نحن فاإننا نرى اأنه لي�ص هناك تكفل كاف بق�شية 

البيئة يف هذا القان�ن، اإذن فيه نق�ص كبري، ومل يعد مقب�ل 

النبعاثات  وخماطر  الطائرات  وخماطر  احلايل،  ال�قت  يف 

وحتتاج  مرف��شة،  اأ�شبحت  بالبيئة  مت�ص  التي  املخاطر  وكل 

اإىل عناية خا�شة وتكفل قان�ين اأف�شل مما ه� م�ج�د الآن.

تتكلم  التي  49 مكرر  املادة  اإىل   � ال�زير  ال�شيد   � نرجع 

عن املحطات اجل�ية ذات ال�شتعمال الدويل، تق�ل باأن هذه 

ال�شلطة ت�شادق على هذه املحطات اجل�ية ذات ال�شتعمال 

اأنا  الدويل، ولكنها ل تتكلم عن املحطات املحلية؛ �ش�ؤايل 

هل نحن ل منلك حمطات ج�ية، حملية؟ العامل كله لديه 

للمطارات  ج�ية  وحمطات  دوليا  ت�شتعمل  دولية  حمطات 

املكلفة  ال�شلطة  هذه  هل  ه�،  ف�ش�ؤايل  دوليا؛  ت�شتعمل  ل 

واإن  حتى  املحلية  باملحطات  عالقة  لها  لي�شت  بالطريان 

كانت هذه ُت�شتعمل للطريان املدين املحلي؟

اأرى اأن املادة 49، تذكر اأن املحطات اجل�ية الدولية هي 
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التي حت�شل على امل�شادقة وم�افقة ال�شلطة فقط، �ش�ؤايل ه�: 

اإليها؟  ينظر  من  بها؟  يتكفل  من  املحلية  اجل�ية  واملحطات 

من يراقبها؟ اأو لي�ص عندنا؟ هذا ه� ال�ش�ؤال الذي عندي؛ 

نرجع اإىل ق�شية اأخرى، متعلقة بحق�ق ركاب النقل اجل�ي 

)املادة 173، مكرر 1(، هذه املادة قالت باأنه يف حالة التاأخر 

بالتع�ي�ص، هذا ه� املبداأ الذي  اأو الإ�شراب، يتم التكفل 

جاءت به املادة، لكن اأنا �شخ�شيا اأرى اأن هذه املادة ناق�شة 

كثريا � �شيدي ال�زير � ملاذا؟ لأن احلق يف التع�ي�ص م�ج�د 

من قبل يف القان�ن املدين،القان�ن املدين ين�ص على اأن اأي 

�شرر ي�شيب الإن�شان لديه حق التع�ي�ص عنه، هذا م�ج�د 

يف كل ال�شرائع، كل من يتعر�ص ل�شرر من حقه اأن ُيع��ص 

عنه، لي�ص فيها نقا�ص، اإذن مباذا اأتى هذا القان�ن؟ مل ياأت 

يف  طريان  �شركة  اأي  اأو  اجلزائرية  اجل�ية  اأن  �ش�ى  ب�شيء! 

نقارن،  اأن  م�شطرون  لأننا  نقارن،  وعندما  تع��شه،  اجلزائر 

فل�شنا ل�حدنا يف قرية، نحن نعي�ص يف العامل؛ وهذا العامل 

حتلق فيه طائراتنا وميكنها اأن تتعر�ص لهذا امل�شكل.

التي  اأوروبا  مع  اأكرث  نتعامل  لأننا  مثال  اأوروبا  اإىل  نرجع 

وتعرف�نها   ،2009 يف  الأوروبية  للبلدان  تعليمة  اأ�شدرت 

تاأكيدا اأنتم يف القطاع، ماذا تق�ل؟ حتدد ما هي التع�ي�شات 

لأن  بالتاأخري؟  املق�ش�د  وما  الإن�شان  عليها  يح�شل  التي 

الفائدة اأو الهدف من وراء هذه الق�انني، ه� راحة امل�اطن، 

حتى ل يلجاأ اإىل العدالة، لأنني حني اأذهب للعدالة لكي 

تع��شني اجل�ية اجلزائرية عن رحلة اأو رحلتني، فاإنني اأخ�شر 

يف العدالة اأكرث من ذاك؛ وبالتايل اأتنازل واأ�شمح يف حقي.

لكي          و�شعت  الأم�ر  لهذه  تنبهت  الأوروبية  البلدان 

ل يلجاأ امل�اطن اإىل العدالة، حتى ل يقف �شدها، كل ذلك 

لك�شب امل�اطن وتع�ي�شه حينما يلحق به �شرر.

عنه،  فكرة  اأعطيك  زمنيا،  جدول  و�شع�ا  فعل�ا؟  ماذا 

 3 ب�  تاأخري  الأنرتنت، على كل حال، فكل  ه� م�ج�د يف 

�شاعات عند نقطة ال��ش�ل ي�ؤدي اإىل تع�ي�ص كامل، مثله 

مثل تع�ي�ص اإلغاء الرحلة، 3 �شاعات لنقطة ال��ش�ل.

وكل تاأخري ملدة �شاعتني يت�شبب يف �شرر مادي، ي�ؤدي 

اإىل  ت�شل  اأن  تريد  اأنت  مثال  ال�شرر،  ذلك  تع�ي�ص  اإىل 

يف  فندق  يف  وحجزت  ليال  الثامنة  ال�شاعة  على  ق�شنطينة 

نف�ص الت�قيت، ولكن الطائرة و�شلت على ال�شاعة احلادية 

يقال  بالفندق  التحاقك  مبجرد  الليل،  منت�شف  اأو  ع�شرة 

اإذا  اأوروبا،  يف  اآخر!  ل�شخ�ص  ُحجزت  قد  الغرفة  اإن  لك، 

وقع التاأخري عن نقطة ال��ش�ل، �شُيع��ص لك ال�شرر الذي 

اأو الغرفة، فكل ال�شرر  اإذا �شيعت الرحلة  اأما  حدث لك، 

�شيع��ص!

� كل تاأخري عن بداية الرحلة ب� 5 �شاعات ي�ؤدي اإىل   3
الطائرة  تنطلق  لكي  �شاعات   5 انتظرنا  اإذا  كامل،  تع�ي�ص 

وانتهى  �شيذهب  اأقلعت  فاإذا  عندنا  اأما  ُيع��ص،  تقلع،  ومل 

الأمر! هذا يف الربملان الأوروبي.

من  امل�شافرين  جميع  متكني  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

ميل�ؤها  ا�شتمارة  اأعطه  م�شكل  يحدث  عندما  ال�شتمارة، 

ويدفعها واأنت تع��شه، مبا اأنك تعلم باحلقائق، دون اأن يلجاأ 

 193 املادة  هذه  اأتت  مباذا  نحن؟  نق�ل  ماذا  العدالة،  اإىل 

مكرر، هل اأتت لنا باحلق�ق؟

كم�اطن،  اأتكلم   � ال�زير  �شيدي   � �شراحة  لكم  اأق�ل 

اأن  اأحد  يفكر  مل  اجلزائرية،  اجل�ية  يف  كله  عمرنا  ع�شنا 

اأو يطلب تع�ي�شا، �شيعنا  يرفع دع�ى �شد اجل�ية اجلزائرية 

نحبها  اجلزائرية  اجل�ية  �شركة  نحن  كذا،  �شيعنا  التذاكر، 

اأ�شال، عندنا عالقة عاطفية معها، ل نفكر يف اأن نرفع دع�ى 

�شدها ولكن  الأجانب ميكن اأن يفعل�ا ذلك!!

لأنني  الرئي�ص  �شيدي  يل  ولي�شمح  اأخرية،  مالحظة 

دراجي  �شالح  ال�شيد  زميلي،  اأثارها  مالحظة  هي  اأطلت، 

ح�ل الأحكام اجلزائية للمادة 229.

اأنا عندي مالحظة  املالحظة التي اأثارها هي يف حملها، 

امل�ج�دة يف هذا  اجلزائية  الأحكام  اأقارن بني  عامة، عندما 

القان�ن والأحكام امل�ج�دة يف قان�ن 1998، جندها لي�شت 

من نف�ص الدرجة، لي�ص من نف�ص ال�شلم، فهي تختلف!

الذي اأعد هذا القان�ن، مل ير العق�بات امل�ج�دة يف قان�ن 

1998، فن�عية العق�بة لي�شت نف�شها، اآتي مبثال: املادة 229 
املكلفة  ال�شلطة  يبلغ  الذي ل  ال�شخ�ص  تق�ل  تق�ل؟  ماذا 

بالطريان بحادث اأو ب�اقعة، ماهي عق�بته؟ عق�بته ما بني 15 

احلب�ص  الأخرى،  العق�بات  مع  غرامة،  ملي�ن  و25  ملي�ن 

اإن وجد.

اأخطر  جرائم  يذكر  فه�   ،1998 لقان�ن  اأذهب  عندما 

يف  �شكر  حالة  يف  يك�ن  اأن  ميكن  الطيار  يعني  هذه،  من 

دون  طائرة  يق�د  اأو  الن�ع  هذا  من  اأ�شياء  اأو حتدث  الطائرة 

وثائق              اأو يرتكب اأخطاء، والعق�بة جندها �شهرين اأو 

ثالثة، اأو اأربعة، يعني ب�شيطة! ملا اأرى هذا القان�ن، اأجد فرقا 

كبريا يف ن�عية العق�بة بني قان�ن 1998 وبني هذا القان�ن، 
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اأنا اأق�ل اإن العق�بات لبد اأن تك�ن من نف�ص امل�شت�ى ونف�ص 

الطبيعة،  ل ت�شتطيع اأن تعاقب �شخ�شا مل يبلغ اأو  خاف اأن 

يبلغ اأو مل ير اأو لي�ص متاأكدا، بعق�بة اأكرث من الطيار  الذي 

اأحدث كارثة، هذا لي�ص معق�ل! اأق�ل � �شيدي ال�زير � مرة 

منها  الق�شد  تقنية،  مالحظات  هذه  حال  كل  على  اأخرى 

اإثراء الن�ص وجندد الدعاء اأن يك�ن اهلل يف ع�نكم اإن �شاء اهلل.

اأكرر مرة اأخرى هذا الطلب، عندنا م�شكل كبري جدا يف 

النقل البحري، متى ينطلق يف اجلزائر؟

امل��ش�ع بجدية، كيف  درا�شة  اأطلب هذا ولبد من  اأنا 

اأو اأكرث من ط�ل ال�ش�احل  2000 كلم  اأزيد من  اأن  يعقل 

وع�شرات املدن ول ي�جد نقل بحري على هذه ال�ش�احل؟ 

�شيء غريب يف بالدنا! ل يعقل اأن يك�ن م�ج�دا!

احلديدية  بال�شكك  النقل  م�شكل  كذلك  وعندنا 

واملفرو�ص اأن يتط�ر عما ه� عليه؛ ونق�ل لكم، ال�شيد ال�زير، 

على  احل�ش�ر  وكل  لزمالئي  و�شكرا  ع�نكم  يف  اهلل  كان 

ح�شن ال�شتماع وال�شالم عليكم و�شكرا �شيدي الرئي�ص.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ملني �شريط؛ الكلمة الآن 

لل�شيد عبا�ص ب�عمامة.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �شكرا لل�شيد الرئي�ص؛ ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على النبي الكرمي.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير النقل املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شادة احل�ش�ر،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأداء مهامه  ال�زير يف  لل�شيد  الت�فيق  نتمنى  البداية،  يف 

الهامة،  القطاعات  من  يعترب  الذي  القطاع  هذا  راأ�ص  على 

وال�شكر  القان�ن،  هذا  م�شروع  تقدميه  على  ن�شكره  كما 

املجه�دات  على  واأع�شائها  اللجنة  رئي�ص  لل�شيد  م��ش�ل 

املبذولة بالن�شبة لدرا�شة هذا القان�ن.

كنا نتمنى اأن يتم فتح جمال الطريان للخ�ا�ص، خا�شة، 

بالن�شبة للرحالت الداخلية لك�ن املناف�شة هي التي متنحنا 

معاناة  اإن  بحيث  القطاع،  هذا  يف  وتط�را  جيدة  خدمة 

ال�زير،  ال�شيد  باعرتاف  وهذا  ي�م  بعد  ي�ما  تزداد  امل�اطن 

من تدين اخلدمات املقدمة من طرف اخلطوط اجلوية؛ وهنا                 

اجلن�ب  �شكان  ان�شغالت  اأنقل  لكي  الفر�شة  تف�تني  ل 

واإىل  من  امل�شافرين  اإن  بحيث  خا�شة،  اإليزي  وولية  عامة 

اجلن�ب يعان�ن من اإلغاء الرحالت غري املربر وعدم احرتام 

ا�شتفادة  اإىل ذلك عدم  وال��ش�ل، �شف  الإقالع  م�اقيت 

امل�شافرين من ال�شمال اإىل اجلن�ب من التخفي�شات، مقارنة 

بامل�شافرين اإىل اخلارج، لك�ن امل�شافرين اإىل اخلارج يجدون 

هناك مناف�شة من تعدد �شركات الطريان، ناهيك عن نق�ص 

الرحالت، اإذ عندما تتقدم ل�شراء تذكرة للجن�ب جتد كل 

الرحالت ممتلئة.

ت��شيع  فنطلب  اإليزي،  ولية  ان�شغالت  بخ�ش��ص  اأما 

لك�ن  امل�شافرين،  لكل  يت�شع  ل  اأ�شبح  الذي  اإليزي  مطار 

واأنتم  اجلي�ص،  ق�ات  طرف  من  ا�شتغالله  يتم  املطار  هذا 

احلدودية،  املناطق  هذه  يف  املت�اجدة  الق�ات  عدد  تعرف�ن 

 ،2013 �شنة  الت��شعة  اأجل  من  متت  درا�شة  هناك  اأن  رغم 

لكن بقيت مت�قفة اإىل حد الي�م.

حني  امل�ؤ�شف،  �شراحة،  بكل  لكم  اأق�ل  ال�زير،  معايل 

اجلزائرية         اجلوية  اخلطوط  ورحلة  اجلي�س  رحلة  تت�شادف 

اأو الطا�شيلي، فرتى اأفراد اجلي�ص يركب�ن مبا�شرة من ميدان 

اإقالع الطائرة، ل ي�جد قاعة انتظار! هذا م�ؤ�شف! اإذا كان 

ه�ؤلء الأ�شخا�ص ي�شاهم�ن حلماية احلدود وملا يحني وقت 

فهذا  عائالتهم،  مع  لي�شرتيح�ا  مكانا  يجدون  ل  الرك�ب 

لإيجاد  ت�شرع�ا  اأن  نتمنى  �شراحة،  بكل  اأق�لها  م�ؤ�شف! 

اأجل  من   2013 يف  اأجريت  درا�شة  هناك  اأن  رغم  حل، 

الت��شعة، فعلى الأقل اإ�شافة قاعة اأو اثنتني لهذا املطار، مطار 

اإليزي؛ اإنه مطار مقر ال�لية ومت اإجنازه منذ ح�ايل 20 �شنة، 

ولكن الي�م يجب اأن تك�ن فيه نظرة بالن�شبة لهذه الأم�ر.

�شف اإىل ذلك، هذه الأيام، بعد اإ�شافة رحلتني اإىل كل 

من مترنا�شت واأدرار، واهلل مل نفهم هذه ال�شيا�شة! تزيدون 

يف الط�ل وتنق�ش�ن يف العر�ص! مل نفهم اجل�ية اجلزائرية، 

اأعطت لنا رحلتني واحدة لتمرنا�شت وواحدة لأدرار، هذا 

واهلل جيد، لكن املالحة اجل�ية تتحجج وتق�ل لي�ص عندي 

اجلزائرية  الدولة  فهل   ،2015 يف  نحن  لالإطفاء،  �شاحنة 

عاجزة اأن ت�شرتي �شاحنة اإطفاء!؟

اإلغاء رحلتني ب�شبب �شاحنة الإطفاء  يتم  اأن  هل يعقل 

من  الكايف  العدد  نق�ص  بحجة  اجل�ية،  املالحة  مراقبي  اأو 

امل�ظفني!؟ واهلل مل نفهم هذا املطار الذي يغلق على ال�شاعة 
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اخلام�شة بحجة اأنه ل ي�جد عدد كاف من امل�ظفني املراقبني 

للمالحة اجل�ية! هذا م�ؤ�شف! اإذا كان يف كل مرة تزيدون 

يف الط�ل وتنق�ش�ن يف العر�ص، فلم نعمل �شيئا ومل نتقدم! 

اأما بالن�شبة لت�قيت الرحالت يف اإليزي، الزميل من تندوف 

تدخل وقال اإن الرحالت تتم يف الليل، ال�شيء الذي نق�له 

اأي�شا، اإن الرحالت ل ميكن ل تبقى هكذا ب�شبب م�شكل 

.
ّ
احلر

ملا حتّط الطائرة، قائد الطائرة يحدد عدد امل�شافرين الذين 

ميكنهم اأن يركب�ا، فالطائرة ت�شع ل� 100 م�شافر وه� يق�ل 50 

م�شافرا، وذلك ب�شبب الظروف واجل� وكذا، اإذن، ما نتمناه 

ه� اأن يتم تغيري الرحالت، اإما تك�ن �شباحا باكرا اأو م�شاء، 

ابتداء من ال�شاعة اخلام�شة، اأي ملا ينق�ص احلر ويخفف!

ال�شيد  دام  ما   � ال�زير  �شيادة   � الرحالت  زيادة  ونطلب 

العام  املدير  وكذلك  حا�شرا  اجلوية  للخطوط  العام  املدير 

تق�م  طائرة  هناك  لأن  �شراحة  بكل  نتاأ�شف  للطا�شيلي، 

برحالت على خط اجلزائر � اإليزي � جانت ول ي�جد وكالة 

حلجز تذكرة يف اإليزي.

اإىل  اإليزي  من  ت�شافر  اأن  تريد  عندما  م�ؤ�شف!  هذا 

فما  العا�شمة،  من  التذكرة  ت�شرتي  اأن  يجب  العا�شمة، 

العا�شمة لي�شرتي  اأن تت�شل ب�شخ�ص يقطن يف  اإل  عليك 

لك التذكرة.

اإذا كانت الطا�شيلي ت�شاهم يف حل امل�شكل والتخفيف 

قريب  له  لي�ص  والذي  الطريقة،  بهذه  فلي�ص  امل�اطن،  عن 

مكان  ُبعد  ب�شبب  ي�شافر  األ  يفعل؟  ماذا  اجلزائر  يقطن يف 

حجز التذكرة؟!

�شكانا من وليات  الرحالت، لأن عندنا  زيادة  ونتمنى 

تراع�ا  اأن  ونتمنى  اجلن�ب  بكرثة يف  وهم  والغرب  ال�شرق 

فقط،  العا�شمة  يف  الرحالت  جميع  لي�ص  اجلانب،  هذا 

جميل!  هذا  اجلن�ب،  اإىل  رحالت  برجمتم  اأنكم  لباأ�ص 

ولكن هناك اأي�شا م�اطن�ن يجب اأن تراع�ا ظروفهم، هناك 

م�شافرون كثريون، نتمنى ترتيب رحلة اإىل باتنة ورحلة اإىل 

الغرب، وهران اأو غريها.

النقل الربي، واهلل � �شيدي ال�زير � اأطرح عليكم ان�شغال 

واأق�ل لكم بكل �شراحة اإن هذا الن�شغال قد اأتعبنا كثريا، 

األ وه� ح�ادث املرور، نحن نتمنى اأن جتدوا طريقة لإلغاء 

الرتخي�شات التي ُتعطى مل�شافة 200 كلم، هذا لي�ص منطقيا 

على  اإليزي  اإىل  العا�شمة  من  تنطلق  حافلة  معق�ل!  ول 

ول  منطقيا  لي�ص  هذا  ال�شائق،  بنف�ص  كلم   2000 م�شافة 

معق�ل! اأق�ل لكم بكل �شراحة، هذا م�شكل كبري! األغ�ا 

هذه الرحالت، قال الرحلة التي تتعدى م�شافة 1000 كلم 

يف  احلافلة  تغيري  ويتم  ال�شياقة  من  ال�شائق  نف�ص  فيها  مينع 

 1000 الأقل، على م�شافة  فيها، على  يت�قف  التي  ال�لية 

كلم، لأن النا�ص يعان�ن، امل�اطن�ن يعان�ن، احل�ادث ترتفع 

       10 تقريبا  اأ�شب�عني  اأو  اأ�شب�ع  كل  يف  عندنا  ي�م،  كل  يف 

اأو 15 �شخ�شا �شحية.

اإىل  زيادة رحلتني  بعد  الأيام،  اإىل ذلك، يف هذه  �شف 

كل من مترنا�شت واأدرار، مت اإلغاوؤهما وت�قيفهما، بحجة عدم  

ت�فر �شاحنة الإطفاء لدى م�شلحة املالحة اجل�ية، لذا نطلب 

ك�ن  ج�يني،  مراقبني  وت�ظيف  بالعتاد  اإليزي  مطار  تزويد 

اخلام�شة  ال�شاعة  اإغالقه على  يتم  يعاين، حيث  املطار  هذا 

م�شاء، بحجة نق�ص مراقبي املالحة اجل�ية!

و�شكرا  القان�ن  هذا  يف  جاء  ما  كل  نثمن  الأخري،  ويف 

على كرم الإ�شغاء وال�شالم عليكم.

الكلمة  ب�عمامة؛  لل�شيد عبا�ص  الرئي�ص: �شكرا  ال�شيد 

الآن لل�شيد عبد الكرمي قري�شي.

الرئي�ص؛  معايل  �شكرا  قري�شي:  الكرمي  عبد  ال�شيد 

اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

املر�شلني وبعد؛

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير النقل،

زميالتي، زمالئي،

اأ�شرة الإعالم،

احل�ش�ر الكرمي،

ال�فد املرافق ملعايل ال�زير،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأتقدم لكم، معايل ال�زير وحتى ال�زراء غري امل�ج�دين 

معنا، بخال�ص التهنئة على تعيينكم اأع�شاًء �شمن احلك�مة، 

راجيا لكم وللحك�مة الت�فيق والنجاح.

القان�ن  هذا  تقدميها  على  بال�شكر  للحك�مة  اأتقدم  كما 

وت��شيات  يتما�شى  الذي  ال�طني،  املدين  الطريان  لرتقية 

ال�شرورية،  التدابري  وو�شع  الدويل  املدين  الطريان  منظمة 

امل�شروعة،  غري  الأعمال  ومكافحة  احل�ادث  من  لل�قاية 
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امل�جهة �شد الطريان املدين.

كما اأتقدم بال�شكر للجنة التجهيز والتنمية املحلية، على 

التقرير التمهيدي املقدم اأمامنا.

القان�ن،  هذا  م�اد  بع�ص  مناق�شة  اخل��ص يف  قبل  لكن 

اأن  اإىل  انتباهكم  األفت  اأن   � ال�زير  معايل   � يل  اإ�شمح�ا 

معايل  بها  قام  التي  امليدانية  الزيارات  خالل  ومن  ال�زارة 

ال�زير ال�شابق اإىل ولية ورقلة قد وعدنا مبا يلي:

املطار  اأن  بحكم  ورقلة،  ب�لية  مطار  واإجناز  درا�شة   �  1
امل�ج�د حاليا مطار ع�شكري ومطار حا�شي م�شع�د م�ج�د 

يف منطقة ذات خماطر ومطار تقرت على اأر�شية غري �شاحلة.

اإن�شاء م�ؤ�ش�شة لل�شيانة يف جمال ال�شكة احلديدية.  �  2
احلديدية؛  ال�شكة  جمال  يف  تك�ين  مدر�شة  اإن�شاء   �  3
اأين  اإىل  ال�لية،  �شكان  يطرحه  اأو  نطرحه  الذي  وال�ش�ؤال 

و�شلت هذه ال�ع�د؟

معايل ال�زير،

وطنية  موؤ�ش�شة  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  اأن  ل�شك 

ال�طن وخارجه،  رائدة داخل  م�ؤ�ش�شة  اأن تك�ن  وكل رجائنا 

ول�شيما يف ظل التناف�ص الكبري ل�شركات الطريان العاملية، اإل 

اأن ما يالحظه امل�اطن امل�شافر على هذه امل�ؤ�ش�شة وعلى طائرات 

هذه ال�شركة، اأن هذه امل�ؤ�ش�شة � ولالأ�شف ال�شديد � مازالت 

بعيدة كل البعد على مناف�شة مثيالتها يف بع�ص الدول العربية 

اأرج�  الأ�شئلة،  من  العديد  طرح  اإىل  يدفعني  مما  والأوروبية، 

منكم الإجابة عنها:

اأن �شركة اخلطوط اجلوية  ـ  الوزير  معايل  ـ  ترى  األ  ـ   1
اإمكانياتها  من  بكثري  اأكرب  عمل  خمطط  و�شعت  اجلزائرية 

ال�ش�ؤال  هذا  ين 
ّ
ويجر املقدمة؟  اخلدمات  اأثر على  ما  وهذا 

اإىل ال�ش�ؤال امل�ايل:

اإىل   2014 �شنة  األغيت  التي  الرحالت  عدد  كم   �  2
غاية الي�م؟ مبعنى يف 16 �شهرا املا�شية.

املدة؟  نف�ص  يف  التاأخري  �شاعات  عدد  كم   �  3
ما هي ن�شبة الرحالت التي اأقلعت يف وقتها؟ بل   �  4

اجلزائرية،  اجلوية  �شركة اخلطوط  اأن  فيه  مما ل�شك  ـ   5
الأجنبية  ال�شركات  بع�ص  قبل  من  �شديدة  مناف�شة  ت�اجه 

وعليه،  لذكرها،  جمال  ول  تعرف�نها  واأنتم  باجلزائر،  العاملة 

النق�ص  لتدارك  بها  القيام  ت�ّدون  التي  الإجراءات  هي  ما 

يليق  م�شت�ى  لبل�غ  اخلدمات،  ويف  واحرتامها  امل�اعيد  يف 

باجلزائر؟

اجلزائرية، ي�شمح  اجلوية  اخلطوط  طائرات  كل  هل  ـ   6
لها بالطريان يف الأج�اء الأوروبية؟ واأعرف اأن الإجابة ل، 

الأمر  كان  اإذا  حاليا  ت�شتعمل  الطائرات  هذه  تبقى  فلماذا 

يتعلق بن�عيتها؟

7 � اأحيانا كثرية يخربنا م�ظف ال�شركة اأن كل الأماكن 
حمج�زة وعند الت�شجيل على قائمة النتظار وال�شع�د اإىل 

الطائرة، جند اأن هناك العديد من الأماكن ال�شاغرة، فكيف 

تعلل�ن ذلك وكيف ميكن اأن نق�شي على هذا امل�شكل؟

معايل ال�زير،

ل�شك اأنكم ت�افق�نني الراأي، اأنه لرتقية الطريان املدين 

للطريان،  ال�طنية  ال�شركات  ترقية  علينا  يتحتم  اجلزائر،  يف 

امللقاة  امل�ش�ؤوليات  وم�شت�ى  مثيالتها  م�شت�ى  يف  لت�شبح 

على عاتقها، يف ظل ا�شرتاطات امل�شافرين املتزايدة ويف ظل 

املناف�شة ال�شديدة من ال�شركات العاملية، فمتى ي�شل امل�شافر 

مثيالتها  على  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  لتف�شيل  اجلزائري 

العاملة باجلزائر؟

اخلطوط  ل�شركة  اإلكرتوين  موقع  هناك  اأخرى،  مالحظة 

اجل�ية اجلزائرية، لكن، لالأ�شف ال�شديد، اأن هذا امل�قع قد 

ل ي�شتغل يف الكثري من الأحيان.

هناك مالحظة اأخرى، تاأ�شفنا لها مع نهاية �شنة 2014، 

اخلربة  ذوي  اجلزائريني  الطيارين  من  الكثري  مغادرة  وهي 

اأ�شباب  معرفة  فرنج�  اأخرى،  عاملية  ب�شركات  واللتحاق 

ذلك.

معايل ال�زير،

احل�ادث  من  »ال�قاية  يلي:  ما  مكرر   16 املادة  يف  جاء 

ال�شديد،  لالأ�شف  فقط،  عامة  مالحظة  الطائرات«،  ووقائع 

الرتجمة  ال�شابقة،  الن�ش��ص  يف  ل�حظ  وكما  والرتجمة 

الن�ص  ه�  الأ�شل  هل  ندري؟!  ل�شنا  املعنى،  عن  تعرب  ل 

اأدري            ل�شت  وقائع  فكلمة  العربي؟  الن�ص  اأم  الفرن�شي 

ما املق�ش�د بها؟

ويف  ووقائع  واقعة  عن  يتحدث  كان  �شريط  الأ�شتاذ 

الفرن�شية )Incidents(، فهل ال�اقعة التي نتحدث عنها هي 

)La réalité(، اأم ماذا؟ 

مل نعرف بال�شبط ما املق�ش�د بهذه الكلمة لأن بالفرن�شية 

 ،)Prevenir des accidents et incidents d’aéronefs(
.)Les incidents( فال�قائع ل تعني

الأ�شتاذ  عنها  حتدث  التي   173 املادة  كذلك  ن�شت 
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ملني �شريط عن التع�ي�ص عن الإلغاء، فما هي التع�ي�شات 

هذه  اأن  ترون  وهل  ال�شركة؟  بها  تتكفل  التي  اأو  املطروحة 

التع�ي�شات مادية فقط؟ اأعطيكم مثال ب�شيطا � معايل ال�زير � 

فكم من م�شافرين تعطل�ا عن زيارة اأقاربهم يف امل�شت�شفيات 

كذلك  ونحن  اجتماعية  �شركة  هي  طبعا  التاأخري،  ول�شبب 

يف  مري�ص  اأقاربه  اأن  اأحد  ي�شمع  عندما  اجتماعي،  جمتمع 

امل�شت�شفى، فياأخذ الطائرة حتى ي�شل لروؤيته، لأنه يف حالة 

خطرية، لكن لالأ�شف ال�شديد يقع اإلغاء اأو تاأخري، فال يتمكن 

اأقاربهم، ب�شبب ال�فاة، فما التع�ي�ص الذي  ه�ؤلء من روؤية 

ميكن اأن تقدمه ال�شركة يف هذا املجال؟ لي�ص تع�ي�شا ماديا 

ال�شركات  مع  الأ�شتاذ  عنه  حتدث  املادي  فالتع�ي�ص  فقط، 

ومل  حقائبهم  فقدوا  من  هناك  اأن  كما  اأوروبا،  يف  العاملية 

يع��ش�ا، معايل ال�زير.

بل  العق�بة،  م�شاعفة  فقط  لي�ص  اأقرتح  اأنا   ،29 املادة 

يجب اأن تك�ن م�شاعفة ب� 10 مرات، يعني ع��ص 3 اأ�شهر، 

من  واملبلغ  �شن�ات؛   6 اأ�شهر ت�شبح  3 �شن�ات و6  ت�شبح 

ملي�ن، ل ميكن اأبدا اأن تتعر�ص �شركة   150 اإىل  ملي�ن   15
كاملة للمخاطر، ثم تك�ن العق�بة بهذا ال�شكل!

الن�ش��ص  انتظار  يف  اأنه  على  تن�ص  مكرر   231 املادة 

التنظيمية، ميكن اأن نبقى �شنتني.

بقينا �شنتني، يف ظل  اإذا   � ال�زير  � معايل  اأق�ل لكم  اأنا 

التناق�ص الذي ميكن اأن يك�ن م�ج�دا يف بع�ص امل�اد التي 

عدلت ول تطبق عليها القدمية، فكيف ميكن اأن ن�شاير هذا 

الأمر؟ وبالتايل اأنا اأدع� احلك�مة لي�ص فقط يف هذا القان�ن، 

بل يف كل الق�انني التي مرت علينا، اإىل الإ�شراع يف اإ�شدار 

الق�انني التنظيمية.

األ ترى � معايل ال�زير � اأن �شنتني مدة ط�يلة ن�عا ما؟ 

األ ترى اأن هذه الن�ش��ص ميكن اأن تك�ن متناق�شة مع بع�ص 

ميكن  فكيف  امل�اد،  بع�ص  على  اأجريت  التي  التعديالت 

حل ذلك؟

هناك مالحظة اأخرى، يف الت�شعينيات من القرن املا�شي، 

اأن  ال�شركة  قررت  اآنذاك،  نعي�شها  كنا  التي  الأو�شاع  ويف 

خا�شة  الكربى،  املدن  يف  املطارات  من  الطائرات  تبعد 

العا�شمة، ق�شنطينة... اإلخ، واأن تك�ن م�ج�دة يف املطارات 

اآنذاك برناجما لتك�ين الطيارين  الداخلية، وقررت ال�شركة 

من  الكثري  وتقدم  اجلن�ب،  بذلك  واأق�شد  املناطق،  بتلك 

ال�شباب وجنح يف امل�شابقة وبداأ الرتب�ص وبداأ التك�ين، بل 

لكن  للطريان،  �شاعات  من  ا�شتفادوا  اأنهم  حد  اإىل  و�شل�ا 

اإلغاء  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  تقرر  فجاأة،  املوؤ�شف، 

اأكرث  ق�ش�ا  الذين  ال�شباب  ه�ؤلء  وبقي  بكامله  التك�ين 

من �شنة � ل�شت اأدري كم بال�شبط؟ � يعني األغي التك�ين 

اأي حق من حق�قهم، فل�شت  ياأخذوا  واألغي الرتب�ص ومل 

اأدري كيف تربرون هذا معايل ال�زير؟

اأرج� ت��شيح الأ�شباب وما ذنب ه�ؤلء الطيارين ال�شباب 

الذين ت�قف تك�ينهم؟!

ويف الأخري، ولي�ص اآخرا، اأرج� اأن يرتقي الطريان املدين 

يف اجلزائر واأن يرتقي ب�شركات الطريان اجلزائرية اإىل م�شاف 

ال�شركات العاملية، اأ�شكركم على الإ�شغاء وال�شالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قري�شي؛  الكرمي  عبد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

فقط   � بالطبع   � يتعلق  ل  م��ش�عا  اأثار  الكرمي  عبد  ال�شيد 

التي  القان�نية  الن�ش��ص  واإمنا يتعلق بكافة  بالن�ص املذك�ر، 

ن�شادق عليها اأو تقدم لنا يف الربملان، األ وه� تطابق م�شم�ن 

الق�انني وامل�اد، ما بني الن�ص الفرن�شي والن�ص العربي.

يعتمد  الذي  وه�  العربي  الن�ص  ه�  به  املعم�ل  طبعا 

وه� الذي يعترب ال�ثيقة اأو القان�ن الأ�شل، ولكن يف بع�ص 

املرات، جند اأن الرتجمة ينق�شها الت�فيق.

لل�زارة  املمثلني  الفنيني،  الأع�شاء،  الإخ�ة  اإىل  اأت�جه 

والأمانة العامة، اأن يراع�ا هذا امل�شكل، حتى ل يقع القا�شي 

واملحامي واملت�شرر يف اإ�شكالت قد ت�شيع حق�قهم.

�شكرا؛ والكلمة الآن لل�شيد حممد لزهر �شحري.

الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  �شحري:  لزهر  حممد  ال�شيد 

�شيدنا  على  وال�شالم  وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

حممد، عليه اأف�شل ال�شالة واأزكى الت�شليم.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير النقل، ممثل احلك�مة املحرتم وال�فد املرافق له،

زميالتي، زمالئي الأفا�شل،

اأ�شرة الإعالم،

احل�ش�ر الكرمي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قبل بداية مناق�شة الن�ص، اأتقدم بال�شكر للجنة املخت�شة 

التمهيدي  التقرير  اإعدادها  يف  املبذولة،  املجه�دات  على 
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املقدم لنا.

ال�شيد الرئي�ص،

املدين  الطريان  قان�ن  اجلزائريني  اأذهان  يف  ارتبط  لقد 

جوية  اأ�شاطيل  هناك  لي�س  لأن  اجلزائرية،  اجلوية  باخلطوط 

مناف�شة لها.

اإن �شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ارتبط ا�شمها يف الكثري 

من الأحيان بالتاأخر، و�ش�ء اخلدمة املقدمة، واملح�ش�بية يف 

الت�ظيف، خا�شة يف مكاتب املطارات باخلارج، حتى اأ�شبح 

الت�ظيف  لقت�شار  نظرا  العائلية،  بال�شركة  ي�شميها  البع�ص 

فيها على املحظ�ظني من اأبناء املعارف.

ال�شيد الرئي�ص،

اأ�شعار تذاكر اخلطوط  اأن  اإح�شائية،  اأ�شارت درا�شة  لقد 

اجل�ية اجلزائرية، تعترب من اأغلى الأ�شعار يف العامل، رغم اأن 

خدماتها � وكما ذكرت � لي�شت يف �شمعة بع�ص ال�شركات 

اجلزائري�ن  ذلك  من  ا�شتكى  وقد  املعروفة،  العاملية  اجل�ية 

املقيم�ن يف اخلارج، مما جعلهم يف�شل�ن خط�طا ج�ية اأخرى، 

اأ�شعارها مقب�لة، خا�شة يف ف�شل ال�شيف و�شهر رم�شان.

منها  ي�شتكي  اأ�شبح  ظاهرة  هناك  ذلك،  عن  ف�شال 

�شياع  وهي  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  منت  على  امل�شافرون 

تع�ي�ص  يتم  ذلك،  عن  التبليغ  وعند  و�شرقتها،  الأمتعة 

ثقل  عن  ناهيك  ال�شائعة،  الأ�شياء  ُيغطي  ل  مببلغ  امل�شافر 

اأحيانا  ت�شل  قد  والتي  واملتابعة  التع�ي�ص  اإجراءات  وبطء 

اإىل �شه�ر.

بع�س  تورط  عن  موؤخرا،  اإعالمية  م�شادر  اأ�شارت  لقد 

م�شيفي الطائرات يف املتاجرة وتهريب املخدرات والأقرا�ص 

املهل��شة، فما هي الإجراءات املتخذة؟

لقد �شمعنا م�ؤخرا اأن احلك�مة تن�ي فتح املجال للخ�ا�ص 

كثريا  كالما  �شمعنا  اأننا  كما  اجل�ي،  النقل  يف  لال�شتثمار 

ذلك،  يف  اجلزائر  وانخراط  املفتوحة  ال�شماء  اتفاقية  حول 

فهل هذا �شحيح؟

ال�شيد الرئي�ص،

الن�ص،  قراءة  بعد  املعرو�ص،  الن�ص  م�اد  يخ�ص  فيما 

لحظت باأن هيئة التحقيق التقني امل�شتحدثة، اأعطيت لها 

اأهمية كبرية ومنحت لها �شالحيات وا�شعة.

تعيني  يف  �شرتاعى  التي  ال�شروط  هي  ما  هو:  �شوؤايل 

عملهم  لأهمية  نظرا  اليمني،  ه�ؤلء  ي�ؤدي  وهل  اأع�شائها؟ 

و�شرية حتقيقهم؟

الإجراءات  هي  ما   :3 مكرر   173 املادة  بخ�ش��ص 

العملية التي و�شعت للتكفل بذوي الحتياجات اخلا�شة 

من به� املطار اإىل مدرج الطائرة؟ خا�شة واأن ه�ؤلء يعان�ن 

من  بالك  فما  الأجرة،  و�شيارات  احلافالت  من  تنقلهم  يف 

الطائرة؟!

وبالن�شبة للفقرة الثالثة من نف�ص املادة: ما هي احلل�ل التي 

الحتياجات  لذوي  احلجز  رف�ص  حالة  يف  الناقل  يقرتحها 

اخلا�شة؟

وفيما يخ�ص املادة 231 مكرر، اأعتقد باأن هناك تناق�شا 

وتبقى  قان�ن  يعدل  اأن  املعق�ل  غري  من  لأنه  وغم��شا، 

انتظار  القدمية �شارية املفع�ل، وملاذا يتم  التنظيمية  ن�ش��شه 

اجلديدة  التنظيمية  الن�ش��ص  ل�شدور  كاملتني  �شنتني 

اخلا�شة بالتعديل؟

اجلديدة  الطائرات  تك�ن  اأن  اأرج�  مداخلتي،  نهاية  يف 

للخطوط اجلوية اجلزائرية فاأل خري على م�شتعمليها وتقدم 

لهم اخلدمة املرج�ة وُتقلع يف ال�قت املحدد وتزول املظاهر 

ال�شلبية ال�شابقة.

تعيينه  على  ال�زير،  ملعايل  اأبارك  اأن  يف�تني  ل  كما 

اجلوية  للخطوط  اجلديد  العام  املدير  ولل�شيد  للنقل،  وزيرا 

اأن يعطيا  اجلزائرية، متمنيا لهما النجاح يف مهامهما واأملي 

دفعا لهذا القطاع.

�شكرا على ح�شن الإ�شغاء وال�شالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

�شحري؛  لزهر  حممد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة الآن لل�شيد عمار طيب.

اهلل  ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  طيب:  عمار  ال�شيد 

الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

معايل وزير النقل،

اإطارات ال�زارة،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

احل�ش�ر الكرام،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، اأهنىء معايل ال�زير على الثقة التي و�شعها 

فيه فخامة رئي�ص اجلمه�رية وتكليفه بهذا القطاع احل�شا�ص.
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التي  القطاعات  بني  من  عم�ما،  النقل،  قطاع  يعترب 

�شكلت ور�شة هامة من ال�ر�شات التي ان�شب عليها اهتمام 

برنامج رئي�ص اجلمه�رية منذ 1999، وخ�ش��شا قطاع النقل 

اجل�ي، ملا يلعبه من دور حي�ي يف ترقية القت�شاد ال�طني.

اأر�ص  على  ب��ش�ح  نلم�شه  اأن  ميكن  الهتمام  هذا  اإن 

ال�اقع، من خالل عمليات الت��شيع التي �شهدتها خمتلف 

املطارات، املت�اجدة عرب كامل الرتاب ال�طني، مع العمل 

على ع�شرنتها، م�ازاة مع جتديد الأ�شط�ل اجل�ي بطائرات 

جديدة.

على  ج�دة  اإ�شفاء  اإىل  ترمي  املجه�دات  هذه  كل 

املقام  يف  اجل�ي  النقل  قطاع  م�شتخدمي  لفائدة  اخلدمات 

الأول، ويف املقام الثاين، تدارك النقائ�ص التي ي�شهدها هذا 

القطاع الهام واحل�شا�ص، وه� ما مّيكن من م�اكبة التغريات 

التي يعرفها قطاع الطريان  املدين يف العامل.

اأيدينا،  بني  الذي  القان�ن  م�شروع  فاإن  كله،  هذا  لأجل 

من  يت�شمنه  ما  اإىل  بالنظر  وذلك  ق�ش�ى،  اأهمية  يكت�شي 

اأحكام، والتي ميكننا تلخي�شها يف النقاط التالية:

املدين،  الطريان  و�شالمة  لأمن  وطني  برنامج  و�شع   �

خا�شة ما تعلق مبهام التفتي�ص واملراقبة التي تق�م بها ال�شلطة 

ال�شارم  الحرتام  من  للتاأكد  املدين،  بالطريان  املكلفة 

للن�ش��ص  املطارية  امل�شالح  اأو  الطريان  خدمات  ملقدمي 

القان�نية املعم�ل بها.

� احلفاظ على حق امل�اطن يف بيئة �شليمة ونظيفة، مبراقبة 

حمركات  من  املنبعثة  والغازات  ال�شجيج  �شرر  وحتديد 

الطائرات.

ـ اإ�شرتاط الت�شديق على كل حمطة جوية ذات ا�شتخدام 

دويل من طرف ال�شلطة املكلفة بالطريان املدين.

ـ حتديد �شروط وكيفيات التحقيق يف حوادث الطائرات.

تقدمها  التي  للخدمات  التقنية  امل�ا�شفات  حتديد   �

امل�شاهمة يف  اإىل  الأر�شاد اجل�ية للمالحة اجل�ية، والهادفة 

�شالمة وانتظام وفعالية املالحة اجل�ية.

حتديد  وكيفية  الإلكرتونية،  التذكرة  مفه�م  حتديد   �

الأ�شعار.

� �شبط حق�ق الركاب، وعلى اخل�ش��ص �شد النقائ�ص 

يتعلق  فيما  ال�شابقة  الت�شريعية  الن�ش��ص  عرفتها  التي 

بحق�ق الأ�شخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�شة.

املدين،  الطريان  م�شتخدم  ب�شهادة  املتعلقة  الأحكام   �

باقرتاح معادلة �شهادة املاّلح، ال�شادرة عن دولة اأجنبية مع 

ال�شهادة اجلزائرية.

ـ �شروط وكيفيات اعتماد مراكز اخلربة يف طب الطريان 

الطبية،  ال�شهادات  ي�شدرون  الذين  املمتحنني،  والأطباء 

لتمكني م�شتخدمي الطريان املدين من القيام مبهامهم على 

منت الطائرات.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيد ممثل احلك�مة،

اإننا نثمن التعديالت املدرجة على م�شروع هذا القان�ن 

ال�شعبي  املجل�ص  يف  زمالوؤنا  بها  تقدم  واأن  �شبق  والتي 

ال�طني، خا�شة تلك املتعلقة منها باإعطاء الأول�ية للمتعامل 

اإ�شناد  اأو معن�يا، عند  املعتمد، طبيعيا كان  ال�طني  التقني 

جزء  اأو  املراقبة  لعملية  املدين،  بالطريان  املكلفة  ال�شلطة 

منها، واخلا�شة بتحديد ن�شبة ال�شجيج وانبعاث الغازات من 

الطائرات.

اإ�شافة اإىل ما اأدرج�ه من اأحكام جديدة، كتلك املتعلقة 

اأو من ين�ب عنه بعملية الت�ا�شل مع  بتكليف وزير النقل 

و�شائل الإعالم، عند وق�ع ح�ادث للطائرات، وذلك وفقا 

فاأمر كهذا من  الدويل،  لتفاقية »�شيكاغ�« للطريان املدين 

�شاأنه تن�ير الراأي العام و�شد الطريق اأمام الإ�شاعات املغر�شة 

يف مثل هذه الأو�شاع اخلطرية.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيد ممثل احلك�مة،

من  ي�شتهدف  اأيدينا  بني  الذي  القان�ن  م�شروع  اإن 

جانب اآخر، و�شع الإجراءات التي من �شاأنها حت�شني ن�عية 

وم�شت�ى اخلدمات يف املطارات، مبنح حق�ق جديدة لركاب 

تاأخر      حالة  يف  ل�شيما  العم�مي،  اجل�ي  النقل  م�ؤ�ش�شات 

الرك�ب،  من  امل�شافرين  بع�ص  منع  اأو  الرحالت،  اإلغاء  اأو 

وعلى راأ�شها اإمكانية ال�شتفادة من تع�ي�ص عادل، وم�شاعدة 

تتنا�شب مع الأ�شرار الناجمة عن مثل هذه احلالت.

ت�جه  الذي  ال�قت  يف  ياأتي  القان�ن،  هذا  م�شروع  اإن 

فاإن  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  ل�شركة  حادة  انتقادات  فيه 

زبائنها على  اإىل رغبة  بالنظر  بع�شها م�شروعا ومقب�ل،  كان 

ت�اكب  اأف�شل،  خدمات  على  احل�ش�ل  يف  اخل�ش��ص، 

�ش�ق  يف  لها  املناف�شة  ال�شركات  تعرفها  التي  التط�رات 

املالحة اجل�ية، اإل اأنه ل ميكن اأن يخفى علينا اأنها، يف كثري 

ال�شركة  هذه  مب�شداقية  امل�شا�ص  ت�شتهدف  الأحيان،  من 
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�شنني  خالل  اكت�شبته  الذي  ر�شيدها  من  والنيل  العريقة 

ط�ال.

مل�شروع هذا  مناق�شتنا  تتزامن  اأن  ال�شدف،  �شاءت  لقد 

القان�ن، مع التغيريات التي اأحدثها رئي�ص اجلمه�رية على 

�شركة  وعلى  وزير جديد،  بتعيني  النقل عم�ما  قطاع  اإدارة 

اخلطوط اجلوية خ�شو�شا بتعيني مدير جديد.

لذلك، نتمنى من الإدارة اجلديدة لهذه ال�شركة ال�طنية 

وتط�ير  حمايتها  على  بجد  تعمل  اأن  واحل�شا�شة،  العريقة 

اأن  ميكنها  ل  وحينها  م�شداقيتها؛  على  حفاظا  خدماتها، 

من  حتى  اأو  اأجنبية  �شركات  من  �ش�اء  املناف�شة،  تخ�شى 

القطاع اخلا�ص.

كما نتمنى اأن ت�يل اهتماما اأكرب مبطاراتنا التي مل تعد يف 

م�شت�ى يليق ب�شمعة اجلزائر والتط�ر الذي ت�شهده.

اخلدمات  �ش�ء  من  مطاراتنا  ت�شهده  الذي  التده�ر  اإن 

وتردي و�شائل الراحة التي يحتاجها امل�شافرون اأ�شبح ي�شيء 

ل�ش�رة اجلزائر.

�شركة  مل�ظفي  �شارمة  ت�جيهات  تعطى  اأن  نتمنى  كما 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية، يف خمتلف مطارات العامل باإعطاء 

هناك  لأن  ككل،  للبلد  ورائها  ومن  لل�شركة  مثلى  �ش�رة 

تذمرا كبريا للم�شافرين. 

اأب�شط  ت�فري  هل   � ال�زير  معايل   � اأ�شاأل  الأخري  ويف 

�شكرا  كبري؟!  ا�شتثمار  اإىل  يحتاج  مطاراتنا  يف  اخلدمات 

�شيدي الرئي�ص.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد عمار طيب؛ الكلمة الآن 

لل�شيدة رفيقة ق�شري.

ال�شيدة رفيقة ق�شري: �شكرا.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

معايل وزير النقل،

زميالتي، زمالئي،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم.

 ،06�98 القان�ن رقم  لتعديل وتتميم  امل�شروع  جاء هذا 

ويت�شمن الق�اعد العامة للطريان املدين، من اأجل تكييفها 

مع الإطار القان�ين ملنظمة الطريان املدين الدويل.

وي�شم هذا امل�شروع عدة اإجراءات جديدة، اأذكر منها:

� ترقية و�شمان و�شالمة الأ�شخا�ص.

� حتديد مهام التفتي�ص واملراقبة يف جمال الطريان املدين.

ووقائع وع�ار�ص  يتعلق بح�ادث  فيما  الأحكام  تعزيز   �

الطائرات.

وم�شتقلة خا�شة مبجال  دائمة  تقنية وطنية  هيئة  اإن�شاء   �

التحقيق يف ح�ادث ووقائع وع�ار�ص الطائرات.

� تكري�ص مبداأ احلفاظ على البيئة، مبراقبة ال�شرر الناجم 

عن ال�شجيج وانبعاث الغازات من الطائرات.

الدولية  الق�انني  اإطار  يف  النقل  اأ�شعار  حتديد   �

واخل�ش��شيات ال�طنية...اإلخ.

اأثمن كل ما جاء يف هذا القان�ن وخا�شة الأحكام التي 

الركاب  بحق�ق  تتعلق  والتي  ال�شابع  الق�شم  يف  جاءت 

الحتياجات  اأو  الإعاقة  ذوي  الركاب  وباخل�ش��ص حق�ق 

ن�عية  حت�شني  اإىل  القان�ن  هذا  يهدف  بحيث  اخلا�شة، 

وم�شت�ى اخلدمات يف املطارات، و�شي�شمن حق�قا جديدة 

اأو منع  اإلغاء الرحالت  اأو  للم�شافر، خا�شة يف حالة التاأخر 

من  الركاب  و�شي�شتفيد  الرك�ب،  من  امل�شافرين  بع�ص 

التع�ي�ص وامل�شاعدة املنا�شبة واملرج�ة.

التي  املعاناة  من  التقلي�ص  امليدان  يف  نرى  اأن  اأملي 

عدم  ب�شبب  الرحالت،  تاأجيل  حالة  يف  امل�شافر،  يعي�شها 

تطبيق الت�قيت.

املادة  يف  امل�شروع،  هذا  تطرق  بالتك�ين،  يتعلق  وفيما 

�شهادة املعادلة ت�شاوي � على  نيل  اإمكانية  اإىل  مكرر،   180
الأقل � املعارف املطل�بة للح�ش�ل على ال�شهادة اجلزائرية، 

لالأ�شخا�ص احلائزين على �شهادات ماّلح خا�ص اأو مهني، 

حت�شل�ا عليها من م�ؤ�ش�شات اأجنبية.

اإجناز مدر�شة وطنية  يف هذا ال�شياق، هل ي�جد م�شروع 

تكوين  يف  متخ�ش�شة  اجلزائرية،  اجلوية  للخطوط  تابعة 

الطيارين املحرتفني والإطارات املخت�شني يف ال�شيانة، نظرا 

للطلب الهائل يف هذه التخ�ش�شات؟

العديدة  التطبيقية  الن�ش��ص  اأن  اأمتنى  الأخري،  ويف 

املذك�رة يف هذا الن�ص، �شت�شدر يف اأقرب وقت، وهذا من 

اأجل التطبيق الفعلي وال�شريع لهذا القان�ن يف امليدان.

 � الرئي�ص  �شيدي   � التدخل  هذا  واأختم  الن�ص  هذا  اأثمن 

ال�شركة  مل�شتخدمي  والتهاين  وال�شكر  العرفان  بت�جيه 

الوطنية للخطوط اجلوية اجلزائرية، الذين ين�شطون باإخال�س 

وكفاءة، وهم كثريون، و�شكرا.
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الكلمة  ق�شري؛  رفيقة  لل�شيدة  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن لل�شيد حممد بن طبة.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم  طبة:  بن  حممد  ال�شيد 

وال�شالة وال�شالم على نبيه الكرمي.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير النقل املحرتم،

زميالتي، زمالئي الأفا�شل اأع�شاء جمل�ص الأمة امل�قر،

ال�شيدات وال�شادة احل�ش�ر،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بداية، اأهنىء معايل ال�زير على الثقة التي و�شعت فيه؛ 

واأمتنى اأن يك�ن خريا على القطاع واأن ي�شدد اهلل خطاه واأن 

ي�فقه اإىل ما يحبه اهلل وير�شاه.

كانت يل 6 مالحظات، يف احلقيقة، كفاين الزمالء من 

قبلي ثالثا منها.

اخلدماتي،  اجلانب  يف  تتمثل  الأوىل،  املالحظة  تبقى 

تقرت،   � العا�شمة  اجلزائر  الرحلة،  خالل  من  لحظت 

خا�شة ي�م اجلمعة عدة مرات ولي�ص مرة واحدة، لأن املرة 

ال�احدة تعترب من ال�شاذ الذي يحفظ ول يقا�ص عليه، ولكن 

تكرر الفعل يدل على خلل، اخللل يتمثل يف تخلف و�ش�ل 

الأمتعة، دون �شابق اإنذار ودون اعتذار ودون �شبب وجيه، 

وهذه لعلها م�ج�دة يف كثري من املطارات، ولكن ما �شهدنا 

اإل مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني.

والغريب،  قلت  وعانيته،  وعاينته  �شهدته  عما  اأتكلم 

العا�شمة  من  �شخ�ص  ياأتي  فيها،  ح�شرت  التي  واملرات 

الأحد،  ي�م  اإل  الرحلة  تتكرر  ول  اجلمعة  ي�م  والرحلة 

فالحظت 3 مالحظات.

تقرت،  مدينة  يف  ليحا�شر  العا�شمة،  من  حما�شر  ياأتي 

اإن  له  ويقال  اجلمعة  ي�م  ه�  ي�شل  اأمتعته يف حمفظة،  كل 

اأمتعتك �شت�شل ي�م الأحد، وه� �شريجع ي�م الأحد!

عرو�ص تزف اإىل عري�شها، ت�شل هي ي�م اجلمعة، ويقال 

اأمتعتك �شت�شل ي�م الأحد! ومنهم من ي�شافر من  اإن  لها 

هذه املدينة اإىل مدينة اأخرى، واهلل راأيت النا�ص كما يقال 

)يكفرون باملقل�ب( ول� قلت اإن هذا كان مرة واحدة لقلنا 

رحلة  يف  خا�شة  تتكرر،  احل�ادث  هذه  ولكن  يحدث!  قد 

ي�م اجلمعة، وهي عينة رمبا ملا يحدث يف مطارات، يف جهات 

اأخرى.

على  ن�شافر  ل  يق�ل�ن  الأ�شخا�ص  اأن  درجة  اإىل  و�شلنا 

منت اخلطوط اجلوية اجلزائرية.

ت�ش�روا اأن حما�شرا ياأتي لإلقاء حما�شرة واأمتعته ت�شل ي�م 

الأحد، وه� كان قد و�شل ي�م اجلمعة، ليع�د ي�م ال�شبت ليال 

اأو ي�م الأحد! هي اأ�شياء � يف احلقيقة � غريبة جدا ول مف�شر 

لها، اإل اأن نق�ل .. وجتد �شخ�شا يكفر، فاأق�ل له ل ح�ل ول 

ق�ة اإل باهلل، »من نخل النا�ص غربل�ه«، ينبغي على امل�شرفني 

على الطريان اأن ينظروا يف هذه الق�شية وهذه امل�شاألة.

املالحظة الثانية، هي ق�شية ح�شن ال�شتقبال وال�شيافة 

ومعاجلة الأم�ر، نعم تقع م�شاكل، ولكن هناك طريقة ملعاجلة 

ه�  امل�شافر  لأن   � ال�شيف  ا�شتقبال  وح�شن  امل�شاكل  هذه 

�شيف � وحتى الذي ي�شتقبله ي�شمى م�شيفا واملراأة امل�شتقبلة 

له م�شيفة، فكان ال�اجب اأن تك�ن هناك بع�ص الأبجديات 

يف ال�شيافة التي ينبغي اأن ي�شتعملها الإن�شان، واأحيانا واهلل 

نرى هذه البت�شامة ولكن � �شدق�ين � نح�ّص اأنها ابت�شامة 

�شفراء(  )�شحكة  نحن  نق�ل  كما  اأو  م�شطنعة  ا�شطناعية، 

فتق�ل:  قمطرير  عب��ص،  ب�جه  الإن�شان  ي�شتقبلك  واأحيانا 

»اللهم قني �شره« يعني حت�شل اأ�شياء غريبة جدا!!

هذا يذكرين، �ش�اء يف النقل، اأو يف ال�شياحة، اأن ما نفتقده 

يف بالدنا ه� ح�شن ال�شتقبال وح�شن املعاملة مع الزب�ن، وكيف 

تتاأخر الطائرة وبعد 4 �شاعات ل اأتلقى ول كلمة اعتذار! اإعتذر، 

تعلم كيف تعتذر، وتعلم كيف ت�شتقبل النا�ص!

يق�ل  ماذا  فل�شفته يف احلياة  اإبنه ويعطيه  ين�شح  اأعرابي 

له؟ يق�ل: »بني اإن الرّب  هنّي، وجه طلق وكالم لنّي«.

طليق،  ب�جه  النا�ص  ي�شتقبل�ا  اأن  ه�ؤلء  �شر  ما  يعني 

اإذا وقعت م�شكلة يعطيه كالما لينا، يعتذر له، واأنا اأظن اأن 

العقد، حتى  الدرجة من  اإىل هذه  لي�ص  اجلزائري  ال�شعب 

بال�جه  الطليق  ال�جه  يقابل  باحل�شنة ول  احل�شنة  يقابل  ل 

الطليق، »البت�شامة يف وجه اأخيك �شدقة« ورحم اهلل ذلك 

الرجل الأعرابي يق�ل:

اأ�شاحك �شيفي قبل اإنزال رحله                                  

ويخ�شب عندي واملكان جديب

وما اجل�د لالأ�شياف من كرثة القرى                            

 ولكّنما وجه الكرمي خ�شيب

اأي مبجرد وجه خ�شيب ووجه طلق و�شحكة وابت�شامة، 

هذا  اأن  تدرك  وجتعلك  غمك  وتن�شيك  همك  تن�شيك 
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الإن�شان ه� كرمي.

وهذا ما نحتاجه وطبعا اأنت يف خدمة هذا امل�شافر، لأنك 

مطالب اأن تخدمني واأنا �شيفك فكن يل عبدا، وهذه عب�دية 

ي�شكر الإن�شان عليها، عندما يتذلل ل�شيفه وكما يقال: 

واإين لعبد ال�شيف ما دام نازل 

وما �شيمة يل غريها ت�شبه العبدا    

اجلانب  هذا  على  تركز  ال�شركة  هذه  اأن  اأرج�  فاأنا 

الطريان،  رحلة  يف  ما  واأجمل  اجلميل  اجلانب  اخلدماتي، 

حينما ت�شتقبلك هذه امل�شيفة بابت�شامة عري�شة، وحينما تقع 

امل�شكلة  ته�ن عليك، فتجعلك تن�شى كل �شيء.

يف  ي�شري  وجنعله  ندّر�شه  اأن  ينبغي  العالئقي،  اجلانب 

دمهم، لأن اجلرب على ال�شيء ل ينفع، ل� اأجربت الإن�شان 

على فعل �شيء، مثال اأن يبت�شم، �شيبت�شم، ولكنني اأعرف 

اأن هذه البت�شامة لي�شت من قلبه.

اآخر مالحظة، اأنا قراأت اأن علماء الجتماع يق�ل�ن: »اإن 

التخفيف يف العق�بة يدفع لالإقبال على اجلرمية«.

وهذه  اجلرمية  وق�ع  اإىل  ي�ؤدي  دائما  العق�بة  تخفيف 

الدرا�شة وقعت يف اأماكن كثرية.

كلما خففنا العق�بة، كان الإقبال اأكرث على اجلرمية، بينما 

الت�شديد فيها ه� الذي مينع من اإتيانها والقرتاب منها.

وهي  اجلرمية  يبلغ عن  اأن من ل  اجلزاء  هذا  نالحظ يف 

اأننا  ن�شتغرب  احلقيقة،  يف  اأ�شهر،   3 نذكر  ذلك  ومع  جرمية 

يف  ملي�نا،   15 اأو  اأ�شهر   3 عق�بة  نق�ل  ثم  جرمية  ن�شميها 

فاأ�شم  ال�اقع،  عن  البعد  كل  بعيد  هذا  اأن  نرى  احلقيقة، 

املجال، وهذه هي  الزمالء يف هذا  اإىل مالحظة  مالحظتي 

مالحظاتي، و�شكرا لكم وال�شالم عليكم ورحمة اهلل.

على  طبة  بن  حممد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

تدخله، وكذلك على اأ�شل�به يف طرح امل�شاكل وبلغة جيدة، 

تخفف عّنا ال�شكاوى والعتابات التي ت�شدر هنا وهناك يف 

ال�اقع مربرة؛ الكلمة الآن لل�شيد حممد  املجل�ص وهي يف 

ر�شا اأو�شهلة.

ال�شيد حممد ر�شا اأو�شهلة: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ بعد 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على امل�شطفى 

الكرمي؛

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير النقل،

زميالتي الف�شليات، زمالئي الأفا�شل،

الأ�شرة الإعالمية الفا�شلة،

اللجنة  رئي�ص  ال�شيد  ب�شكر  وكلمتي  مداخلتي  اأ�شتهل 

املبذول،  الن�عي  املجه�د  اأع�شائها، على  وال�شادة  املخت�شة 

من ا�شتقبالت ودرا�شة متاأنية للن�ص.

تعيينه يف  ال�زير على  ال�شيد  اأهنىء  اأن  يف�تني  كما ل 

هذه  يف  واحد،  اآن  يف  كذلك،  واأوا�شيه  احلك�مي  الطاقم 

احلقيبة، لأنه يف حقيقة الأمر، يحمل حقيبة، وت�شيري حقيبة 

النقل  يف  ل�شيما  والعائقات،  واملع�قات  بامل�شاكل  مثقلة 

الربي واجل�ي والبحري، والنقل اجل�ي الي�م ه� م��ش�عنا، 

القلب  ب�شراحة  مداخلته  يف  ال�زير  ال�شيد  ا�شتهله  وقد 

والل�شان، فتكلم يف كلمته املقت�شبة عن ت�شخي�ص م�شاكل 

هذا القطاع، قطاع النقل اجل�ي، واأعتقد باأن ال�شيد ال�زير 

واأح�شن ما ا�شتهل به اأداءه ال�زاري اأنه اختار لغة ال�شراحة 

بع�ص  ذكر  عن  ما،  ن�عا  الطريق،  يقطع  اأن   � لرمبا   � واختار 

كم�اطنني  اأول  منها  نعاين  التي  وامل�شاكل  الإ�شكالت 

واأعتقد  لل�شعب،  كممثلني  اإلينا  ت�شل  �شكاوى  وكذلك 

كذلك من جانب امل�اطن؛ الي�م ونحن نتفح�ص م�شامني 

م�شروع قان�ن الطريان املدين، ل ميكننا اأن نتفادى اأو نتغافل 

عن احلديث عن ال�شركة ال�طنية للنقل اجل�ي »الرمز« وهي 

�شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية.

ال�شيد ال�زير،

اأيام  اإل  عليه  مير  مل  املن�شب  هذا  يف  الي�م  تعيينكم 

معدودات، ف�شيك�ن من الظلم واجل�ر اأن نحّملكم م�شاوىء 

وف�شائح هذه ال�شركة، اإل اأن من واجبنا كربملانيني اأن نعرب 

عما نتح�ش�شه من ماآ�شي زبائن ومرتادي هذه ال�شركة حتى 

نلفت � بطبيعة احلال � انتباهكم اإليها واأن ننقلها اإىل الراأي 

بالإ�شافة  � متفرعة،  � �شخ�شيا  اأراها  ال�شلبيات  العام وهذه 

اأراها  قبلي،  من  وزمالئي  زميالتي  قرائح  به  جادت  ما  اإىل 

متفرعة اإىل ثالثة عناوين:

اجل�ية  خدمات  اأي  باخلدمات،  املتعلق  اجلانب  اأول،   �

اجلزائرية.

� ثانيا، اجلانب املتعلق بت�شيري املطارات.

� وثالثا، اجلانب املتعلق بدعم الدولة.

هذا  حتت  اأثري   اجلزائرية،  اجل�ية  خدمات  �شاأن  ففي 

العن�ان ال�شلبيات التالية:
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� �ش�ء برجمة الرحالت التي يف بع�ص الأحيان ل تنم 

عن درا�شة عقالنية، تت�خى من خاللها:              

الذي            امل�شافر  فائدة  التجارية،  ال�شركة  فائدة  اأول،   �

ربح  اأجل  من  ال��شيلة  هذه  ي�شتعمل  الأحيان  بع�ص  يف 

باأ�شغاله  يق�م  معينة،  ينزل يف مطار مدينة  �شاعات،  اأو  ي�م 

الي�مية ثم يرجع يف امل�شاء، اإذن لالأ�شف الربجمة � غالبا �  

ل تتما�شى مع هذا التفكري املت�خى.

� ثانيا، التاأخري يف ال�فاء بانطالق الرحالت يف م�اعيدها، 

بل واأحيانا اإلغاء هذه الرحالت؛ وهنا حدث ول حرج اأنه 

حتى اأنتم، ال�شيد ال�زير املحرتم، يف كلمتكم الي�م تكلمتم 

عن هذه النقطة املتعلقة بالتاأخري واملتعلقة باإلغاء الرحالت، 

لدنيا  كانت  ل�  الإح�شائي،  اجلانب  فاإن  الأمر،  حقيقة  ويف 

للتاأخري  املتجمعة  بال�شاعات  تتعلق  �شريحة،  اإح�شائيات 

يف ال�شن�ات اأو يف الأ�شهر ال�شابقة، فالأمر �شيك�ن مده�شا 

وحمبطا للغاية؛ ولالأ�شف هذا التاأخري وهذا الإلغاء مل يعف 

حتى النا�ص الذين رمبا � بني ق��شني � دع�اهم م�شم�عة هلل 

�شبحانه وتعاىل واأنا اأتكلم عن املعتمرين، لأننا �شاهدنا وراأينا 

حتى من خالل م�اقع الت�ا�شل الجتماعي ماآ�شي ومعاناة 

اأيام  ثالثة  اإىل  ي�مني  انتظروا  الذين  اجلزائريني،  املعتمرين 

يت��شل�ن � لالأ�شف � �شبل العي�ص يف املطارات ال�شع�دية.

اأتكلم كذلك حتت هذا العن�ان املتعلق بتدين خدمات 

عن  اأتكلم  وهنا  والت�ا�شل،  الت�شال  عن  اجلزائرية  اجل�ية 

نذهب  ملا  املدين،  بالطريان  املتعلقة  الدولية  ال�شركات  كل 

فيه  نطرح  تفاعليا،  م�قعا  وجنده  اإل  الإلكرتوين  مل�قعها 

بالع�ن  وننتظر منه الأج�بة، ميكن حتى الت�شال  امل�شاكل 

كذلك  وننتظر  امل�شكل  عليه  ونطرح  »النات«  على  مبا�شرة 

اجلزائرية       اجل�ية  م�قع  اإل  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  الإجابة 

� لالأ�شف � فيبقى م�قعا جد قدمي!!

للمغرتبني  بالن�شبة  وخا�شة  الأ�شعار،  يخ�ص  فيما 

ملا  حقيقة  اأنه  اأعتقد  اأنا   � ال�زير  معايل   � يعني  اجلزائريني، 

نتكلم عن املغرتب اجلزائري، نتاأ�شف، فه� يكتنز ويّدخر من 

ق�ت اأولده وق�ته طيلة ال�شنة، لكي ياأتي للزيارة العائلية  يف 

ف�شل ال�شيف، ولالأ�شف، اجل�ية اجلزائرية ع��ص اأن تعامله 

وطنه  مع  الرحم  �شلة  ي�شل  اأن  يريد  الذي  امل�اطن  معاملة 

وذويه، فهي تعامله معاملة ال�شائح وتتكلم عن اأ�شعار الفرتة 

البي�مرتي  ال�شفر  ي�شفع ج�از  األ  الطلب!  فيها  يكرث  التي 

الذي حت�شل عليه بعد �شاعات، يف ط�ابري النتظار بالقن�شلية 

اجلزائرية يف اخلارج، يف اأن يتح�شل على تخفي�ص اأو معاملة 

تف�شيلية، مقارنة بزبائن اأجانب لرمبا ياأت�ن للجزائر بج�ازات 

�شفر اأجنبية من اأجل ال�شياحة، بني مزدوجتني اأو بني ظفرين، 

يعني على الأقل نقدم لهذا اجلزائري اأ�شعارا تف�شيلية، لأنه 

باهظة،  التكاليف  وتك�ن  بعائلته  ياأتي  الأحيان،  بع�ص  يف 

هذه  على  حمافظا  ويبقى  م�طنه  اجلزائر،  يزور  لكي  فقط 

الوطنية  اخلطوط  تبقى  ـ  لالأ�شف  ـ  مببالغ  وطنه  مع  ال�شلة 

املدين  الطريان  اإىل  بالنظر  ال�شدارة،  فيها  تفتك  اجلزائرية 

جند  الأنرتنت  على  لأنه  للمقارنة،  داعي  ول  اجل�ار،  بدول 

اجلزائرية  اجل�ية  دائما   � لالأ�شف  ولالأ�شف،   � املقارنة  اأوجه 

ت�شتحق امليدالية الذهبية يف هذا املجال!

ال�شيد ال�زير،

هنا  واأتكلم  اخلدمات،  ون�عية  بال�شعر  املتعلق  امل�ؤ�شر 

خا�شة عن بع�ص ال�جهات التي تناف�شنا فيها �شركات كربى 

للطريان املدين، من ذلك اخلطوط البعيدة الأمد، حيث اإن 

اخلدمات  ولالأ�شف  الدنانري  اآلف  مئات  تعادل  التذكرة 

املقدمة على الطائرة، فيما يتعلق بال�جبة، والتكفل بامل�شافر 

� لالأ�شف � تبقى دون ال�شعر املدف�ع من طرف امل�شافر.

وكثري من الطبقة ال�شغيلة الأجنبية التي تعمل يف اجلزائر 

والتي، يف بع�ص الأحيان، ح�شب العق�د التي تربمها الدولة، 

تلزمها اأن ت�شتعمل خالل �شفرها اخلطوط اجلوية اجلزائرية، 

لالأ�شف، قدمت �شكاوي عديدة يف هذا اجلانب.

�شيدي ال�زير،

�شياع  عنها  متخ�ص  عنها؟  متخ�ص  ماذا  ال�شلبيات،  هذه 

املدير  الرئي�ص  باعرتاف  وهذا  ال�ش�ق  من  هامة  ح�ش�ص 

العام، بنف�شه يف عدة ندوات �شحفية، بفعل ظه�ر املناف�شة، 

وهذا لي�ص بعد فتح ال�ش�ق، واإمنا بعد رج�ع بع�ص ال�شركات 

حت�شن  بعد  اجلزائر،  يف  للن�شاط  املدين  للطريان  الدولية 

اأنه بفعل  ال��شع الأمني، ولكن كذلك � ول نن�شى هذا � 

من  هامة  ح�ش�ص  »اجلزائرية«،  خدمات  م�شت�ى  تدين 

ال�شوق الوطنية، فيما يتعلق بالنقل اجلوي، اأخذتها اخلطوط 

اجل�ية: الت�ن�شية � الرتكية � القطرية والإماراتية واأقف عند 

هذا احلد.

�شركات كثرية الآن اأ�شبحت ت�شتح�ذ على حيز هام من 

ال�ش�ق ال�طنية، بفعل مغريات معينة، تكلم زميلي من قبل 

عن بطاقة ال�فاء، بطاقة ال�فاء عند القطرية اأو الإماراتية لي�ص 

بالأمر الهني، منها الذهبية والف�شية... اإلخ، ولكن باملقابل 
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عندنا، حدث ول حرج!

ملا نتكلم كذلك � ال�شيد ال�زير � عن هذه احل�ش�ص من 

الدولية  ال�شركات  فهذه  باأ�ص،  ل  قائل:  يق�ل  قد  ال�ش�ق، 

للطريان، تنقل م�شافرينا فهي جتعل من مطاراتها حلقة و�شل 

بع�ص  ويف  اآ�شيا  �شرق  دول  اإىل  مبا�شرة  تنقلهم  لكي  فقط 

الأحيان اإىل دول ال�شرق الأو�شط.

ل نن�شى اأنه الكثري من معتمرينا يذهب�ن على الت�ن�شية 

نلعب،  اأن  األ ميكن   � ال�زير  � معايل  وعلى الرتكية، ولكن 

نحن اجلزائري�ن يف اجلزائر �شمن �ش�ق العب�ر دورا لنك�ن 

حلقة و�شل بني اإفريقيا، وهي عمقنا ال�شرتاتيجي، واأوروبا؟

األ  العا�شمة،  اجلزائر  ومطار  مترنا�شت  مطار  مثل  مطار، 

ميكن لهما اأن يلعبا هذا الدور؟ من خالل جتميع امل�شافرين 

من دول اإفريقيا، ال�شاحل وما دون ال�شاحل وحتى اإفريقيا، 

ونق�م باأداء خدمات تتعلق بخدمات العب�ر اإىل اأوروبا؟

األ ميكن اأن نلعب هذا الدور حتى يف اإطار دعم ال�شياحة 

ال�شياحة،  ال�شياحة،  نتكلم عن   � لالأ�شف   � لأنه  ال�طنية؟ 

ولكن اأي �شياحة نتكلم عنها؟ !

اإذا كان ال�شائح، يف ظل الظروف الأمنية احلالية والراهنة 

اجل�  اإل  يبق  فلم  الربية،  احلدود  من  ياأتينا  اأن  ي�شتطيع  ل 

والبحر، واإذا تكلمنا عن مفه�م ال�شياحة، اأو املتداول حاليا 

ال�شائح  اأ�شبح  يعني  بال�شاعات،  ال�شياحة  وه�  العامل،  يف 

معينة  وجهة  يف  الأ�شب�ع  اآخر  عطلة  مدة  يق�شي  الآن 

ويرجع، والآن اإذا كانت عطلة اآخر الأ�شب�ع على منت اجل�ية 

اجلزائرية، فتلغى الرحلة  مرة واثنتني وثالثا وت�ؤجل اأو ت�ؤخر، 

فال تبقى �شياحة !

كقطاع  اجلزائرية  ال�شياحة  من  ننتظره  دور  اأي  اإذن، 

اقت�شادي ُيعد بديال عن قطاع املحروقات، اإذا كان القطاع 

ول  مغيبا  معطال،  اجل�ي  النقل  وه�  األ  الأهم  ال�شريان  اأو 

يلعب دوره؟

العن�ان الثاين، فيما يتعلق بت�شيري املطارات، هنا ال�شيد 

ان�شغالت  من  اأرفعه  ما  باأن  واأوؤكد   � قلت  كما   � ال�زير 

لأنكم  القطاع،  هذا  بحق  واإمنا  بحقكم  لي�ص  ومالحظات، 

من  حال  باأي  ميكن  ول  فقط  م�ؤخرا  القطاع  هذا  وليتم 

هذه  يحملكم  اأن  كان،  من  كان  عاقل،  لأي  الأح�ال 

امل�شاوئ وهذه الأخطاء ولكن هذه اأخطاء القطاع وم�شاوئ 

القطاع ولالأ�شف تتحملها ال�زارة ل ال�زير.

فيما يتعلق بت�شيري املطارات � معايل ال�زير � جمه�دات 

هناك  ولكن  مطارا   36 عن  زميلي  تكلم  جبارة،  الدولة 

كل  نح�شب  ل�  يعني  املحدود،  ال�شتعمال  ذات  مطارات 

يتعلق  فيما  القاعدية،  الهياكل  هذه  على  الدولة  دفعته  ما 

حتى  وتثري  العجب  وتثري  حقا  تذهل  الأم�ر  باملطارات، 

الده�شة!

يف  اأنفقنا  باأكملها،  قارة  ت�شرفه  اأن  ميكن  ما  �شرفنا  لرمبا 

فقط،  اجلزائرية  للمطارات  القاعدية  الهياكل  على  اجلزائر 

لتح�شني  بها  قمنا  التي  املجه�دات  هي  ما  بامل�ازاة،  ولكن 

امل�شريون؟  ه�ؤلء  هم  من  املطارات؟  هذه  م�شريي  اأداء 

هل عقليتهم هي عقلية ت�شيري املن�شب، اأي متطلع لت�شيري 

م�شريته املهنية، اأم عقلية ت�شيري القطاع؟

هل العقلية هي عقلية جتارية؟ باأن يك�ن هذا املطار حني 

فيها  تت�فر  التي  الدولية  املطارات  مثل  مثله  امل�شافر  يدخله 

بالعملة  )Free shop( وكلنا نرتك مبالغ هامة، ملا منر عليها، 

ال�شرف  اإىل  تدفع  اأو  حتفز  باأخرى  اأو  بطريقة  لأنه  ال�شعبة، 

وحتى يف بع�ص املطارات ملا تعرب من املرحلة املتعلقة بفح�ص 

بقاعة  املتعلقة  املرحلة  اإىل  املطارات،  �شرطة  عند  ال�ثائق 

على  تعرب  ول  املحالت  متر على حمل من  فاإنك  الرك�ب، 

الرواق، بل تعرب على حمل )Free shop( وجُترب على ال�شراء 

لجنذابك ... ! فما ه� دور مطاراتنا؟ ودور الأ�شخا�ص الذين 

ون مطاراتنا؟ لأنها بهذا الن�شاط ت�شكل قواعد جتارية  ي�شريرّ

املطارات  هذه  على  �شرفت  الدولة  مداخيل،  للدولة  ت�فر 

وعلى هذه املحطات اجل�ية، فما ه� مدخ�ل الدولة باملقابل؟ 

ملا نتكلم عن هذا � معايل ال�زير � نتكلم عن مطارات ل تعرف 

ملا  متاما،  املغلقة  املطارات  ناهيك عن  اأ�شب�عية واحدة،  رحلة 

نتكلم عن هذا اجلانب، نتكلم عن مطارات برجمة الرحالت 

فيها � على قلتها � جتعلنا متعجبني، وعلى �شبيل املثال اأذكر 

لك مطارين اثنني ي�شتغالن يف الغرب اجلزائري، هناك مطار 

وهران، ومطار تلم�شان.

مطار وهران يعرف يف بع�ص الأحيان درجة  الت�شبع، من 

رحالت  اإىل 5 رحالت تاأتي يف اآن واحد، ومن 4 اإىل 5   4
وبامل�ازاة  والداخلية؛  الدولية  فيها  مبا  واحد،  اآن  يف  تقلع 

مع ذلك، فاإن مطار تلم�شان الذي �شرف عليه ما �شرف ، 

مبنا�شبة تلم�شان عا�شمة الثقافة الإ�شالمية � لالأ�شف � فيه 

ي�م ل يربمج فيه ولرحلة، وه� ي�م الإثنني.

لالأ�شف، هذا عن مطار تلم�شان وباملقابل فاإن مطار وهران 

5 رحالت ي�مية من واإىل اجلزائر العا�شمة،  اإىل   4 فيه من 
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وت�قيتها  اأ�شب�عية  رحالت   3 فيه  تلم�شان  مطار  يف حني 

للج�ية اجلزائرية  بالن�شبة  وبرجمتها حدث ول حرج! هذا 

ول اأتكلُم عن »طا�شيلي«!!

اإذن، بني مطارين يبعدان عن بع�شهما البع�ص 100 كلم 

بينهما، ل من حيث  فيما  للت�شيري  تر�شيد  ي�جد  فقط، ل 

ملطار  تذهب  ملا  اخلدمات،  حيث  من  حتى  ول  الربجمة 

تلم�شان فاإن املعاق حركيا، لي�ص له حتى م�شاحات اأر�شية 

ميكن له من خاللها اأن يدفع كر�شيه املتحرك.

فما ع�شانا اأن نق�ل عن مطار تلم�شان؟ ل ي�جد فيه حتى 

م�شافر  اأي  مثل  مثله  حركيا،  املعاق  هذا  ي�شتقله  م�شعد، 

الطابق  اإىل  ي�شعد  لكي  اجل�ية،  املحطة  هذه  على  مرتاد 

فقط،  اأ�شهر  منذ  اأجنز  مطار  هنا عن  نتحدث  ونحن  الأول، 

واأفتتح م�ؤخرا، مبنا�شبة تلم�شان عا�شمة الثقافة الإ�شالمية، 

ورغم ذلك فيه كل هذه العي�ب وفيه قلة التدبري والتفكري 

امل�شتقبلي!

ملا نتكلم عن هذه املطارات، نتكلم حتى بالن�شبة ل�شمان 

اجلزائر  ولية  من  م�اطن  املطار،  واإىل  من  النقل  خدمات 

العا�شمة يذهب لزيارة مدينة تلم�شان، ينزل يف تلم�شان يف 

رحلة م�شائية ولي�ص ليلية، ي�شل اإىل تلم�شان على ال�شاعة 

اإىل  تنقله  اأجرة  �شيارة   م�شاء، فال يجد  ال�شابعة  اأو  الثامنة 

مدينة تلم�شان !

معايل ال�زير، اأو ال�شيد وزير النقل املحرتم، اإن ما تناقلته 

يتعلق  فيما  اأغري�ص،  مبطار  وقع  ما  ح�ل  م�ؤخرا،  ال�شحف 

�شاعتني،  ملدة  »يتطاير«  وبقي  اأتى  الذي  الأمريكي  بال�فد 

ول اأق�ل يطري، بل يتطاير يف ال�شماء، ثم رجع اإىل تلم�شان، 

ذلك  يف  امل�ؤطرين  غياب  وال�شبب  م�شاء،  الغد  يف  ليع�د 

ل�ش�ء  عن�انا حقيقيا  يك�ن  اأن  هذا ميكن  اأن  اأعتقد  املطار، 

الت�شيري الذي تعرفه مطارات اجلزائر!!

اأما بعن�ان دعم الدولة، فماليري الدينارات التي تدفعها 

اجلباية  من  اأكان  �ش�اء  ال�شعب،  اأم�ال  من  الدولة  خزينة 

العادية، هذه كلها  اأو اجلباية  اأو اجلباية اجلمركية  البرتولية 

اأم�ال ال�شعب، تدفع ل�شمان الت�ازن املايل للج�ية اجلزائرية، 

وباخل�ش��ص، باخل�ش��ص، يقال اأو البع�ص يق�ل باأن اخل�شارة 

امل�ج�دة يف اجل�ية اجلزائرية وعدم الت�ازن املايل امل�ج�د يف 

اجل�ية اجلزائرية مي�ص فقط الرحالت الداخلية، مبعنى اآخر، 

زمان،  منذ  اأفل�شت  قد  ال�شركة  لكانت  الدولة  دعم  ل�ل 

ال�شكك  على  ي�شدق  اجلزائرية،  اجل�ية  على  ي�شدق  وما 

احلديدية وي�شدق على قطاعات اأخرى!

اأن  ميكن  ل  اأنه  تعلم�ن   � ال�زير  ال�شيد   � الدعم  هذا 

ي�شتمر، يف ظل الأزمة املالية الراهنة والناجمة عن �شقوط 

الفاعلة  النقابات  تفهم  اأن  وينبغي  البرتول،  برميل  �شعر 

وم�شتخدم�  الأمر؛   هذا  تعي  واأن  املجال  هذا  يف  كذلك 

لأن  املخل�شني،  غري  عن  هنا  واأحتدث  عليهم،   ال�شركة 

� ل�لهم  � على قلتهم كما حتدث زميلي عنهم  املخل�شني 

ملا بقيت هذه ال�شركة واقفة، �شامدة؛ اأعطيكم مثال، حني 

 20 جتد  تاأخرت،  الرحلة  مثال  اجلزائرية،  للج�ية  تذهب 

�شخ�شا يرتدون بذلة اجل�ية اجلزائرية، وعندما ت�شاألهم، كل 

ت�شاألهم  املعل�مة،  لدي  لي�شت  اأعلم !  ل  يق�ل لك  واحد 

يق�ل  ل؟  اأم  و�شلت  الطائرة  وهل  تاأخرت؟  الرحلة  ملاذا 

لك: لي�شت لدي املعل�مات ! ل اأعلم!!

اأين ه� رئي�ص الرحلة؟ ل�شت اأدري ! اإذن ه�ؤلء النا�ص 

يجف  حل�با،  كانت  مهما  البقرة  اأن  يعلم�ا  اأن  عليهم 

فاإن  �شن�ا،  يخ�ش�  اأن  كذلك  يتعلم�ا  اأن  وعليهم  �شرعها، 

النعم ل تدوم، وما مل يرفع م�شتخدم� هذه ال�شركة التحدي 

بتح�شني اأدائهم، تعاملهم، معاملتهم و�شل�كاتهم، ف�شركتهم 

هاته �شتفل�ص ي�ما ما � معاذ اهلل � وماآلهم كعمال، �شيك�ن 

البطالة املحت�مة!!

تقدمه  الذي  الدعم  اأن  النا�ص  ه�ؤلء  يفهم  اأن  لبد 

الدولة، لكي تبقى ال�شركة واقفة فقط، وكي ل ت�شيع فر�ص 

عملهم، ولكن باملقابل عليهم اأن يفهم�ا اأنهم لبد اأن يق�م�ا 

مبجه�دات، ت�ازي وت�شرف هذا الدعم الذي تقدمه الدولة.

ويف اخلتام، اأق�ل لي�ص لنا اأن نتحجج بقدم الأ�شط�ل ول 

قلة عدد الطائرات، هناك �شركات للنقل اجل�ي عرب العامل، 

واأحيانا حتى  الطائرات  اإيجار  ت�شمن خدماتها من خالل 

الطاقم، فال متلك حتى طاقما، ولكن هذه ال�شركات تقت�شد 

20 وكالة يف  اأخرى، فال تفتح وكالت هكذا،  يف ميادين 

العامل يف لندن، يف باري�ص، يف كذا يف كذا.. ماذا تقدم هذه 

ماذا  اخلارج؟  يف  اجلزائرية  اجل�ية  فتحتها  التي  ال�كالت 

وحتى  الأنرتنت  عرب  الآن  يتم  �شيء  كل  كاإ�شافة؟  تقدم 

هذه  عن  يغني  الإلكرتوين  والدفع  الإلكرتوين  احلجز 

ال�كالت.

بالإ�شافة اإىل ذلك؟ هناك حتى �شركات دولية للطريان 

الطائرة  بتنظيف  يق�م  الذي  ه�  الطائرة  طاقم  العامل،  يف 

ويق�م باخلدمات الداخلية للطائرة، بعد النتهاء من الرحلة.
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كل هذا من اأجل ماذا؟ من اأجل اأن حتقق هذه ال�شركة اأرباحا 

جتارية واأل تقع يف دائرة دعم الدولة، لأن دولتها ل تدعمها.

هناك  وجد  اإذا  بالت�شخم،  نتحجج  اأن  كذلك  ميكن  ل 

فيمكن  اجلزائرية،  اجل�ية  م�شتخدمي  عدد  يف  ت�شخم 

مراجعته، باإعادة ت�زيع امل�شتخدمني، ب�ا�شطة نظام حتفيزي، 

ح�شب الكفاءة وح�شن الأداء، ل وفق معايري ل يفهمها اإل 

من اأفاد وا�شتفاد منها!!

اإىل  بحاجة  اجلزائرية  اجل�ية  اأن   � ال�زير  ال�شيد   � اأعتقد 

اإعادة هيكلة واإىل �شركات متفرعة عنها، حتى يت�شح الفرع 

يتم  ريثما  م�ؤقتا،  للدولة  املايل  للدعم  وامل�شتحق  اخلا�شر 

فتح ال�ش�ق، لأننا ذاهب�ن � ل حمالة � نح� �شيا�شة ال�شماء 

املفت�حة بعد �شنة، اأو �شنتني، اأو ثالث �شن�ات، ميكن على 

املدى املت��شط، اإن مل نقل قريبا، فهذه �شتك�ن حتمية، لأنه 

يف احلقيقة اإذا كانت هناك اإرادة لتط�ير ال�شياحة يف البلد، 

بالدور  تق�م  اأن  ميكنها  ل  اجلزائرية،  كاجل�ية  �شركة،  فاإن 

الفاعل لدعم اأو ت�شكيل رافد من روافد هذا القطاع الهام 

الذي ه� ال�شياحة.

اجل�ية اجلزائر بحاجة كذلك � ال�شيد ال�زير � اإىل و�شع 

نظام حتفيزي للم�شتخدمني، وهنا اجلزاء والعقاب والعقاب 

من  وحتفيز  امل�ش�ؤوليات  لتحديد  ال�شبل  اأجنع  ه�  والث�اب 

يعمل وزجر من ل يعمل.

�شيدي ال�زير،

وحتى ل تك�ن كل مداخلتي هي اإثارة كلية ل�شلبيات 

اجل�ية اجلزائرية، فاإنني باملقابل، اأحيي عاليا املجه�دات التي 

تقوم بها �شركة اخلطوط اجلوية للطا�شيلي، لأنها يف حقيقة 

بنق�ص  املتعلق  اخللل  بع�ص  عن  حتدثنا  ول�  حتى  الأمر، 

اإلغاء  راأينا  ما  قليال  ولكن  الرحالت،  ت�شيري  يف  التجربة 

الرحالت يف الطا�شيلي وقليال ما راأينا تاأخريا يف الطا�شيلي، 

وهذا ل ميكن اإل اأن ين�شب اإىل م�شتخدمي وم�شريي هذه 

ال�شركة.

ال�شيد ال�زير،

اأ�شاأل واأت�شرع اإىل اهلل تعاىل بالدعاء للبلد ولكم بالت�فيق 

يف هذا املجال ال�شائك.

�شكرا لكم و�شكرا �شيدي الرئي�ص.

�شهلة؛  اأو  ر�شا  حممد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة الآن لل�شيدة ل�يزة �شا�ش�ة.

ال�شيدة لويزة �شا�شوة: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم.

ال�شيد وزير النقل،

زميالتي، زمالئي،

اأع�شاء جمل�ص الأمة امل�قر،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، كل تهانينا ل�زير النقل، متمنية له كل النجاح 

والت�فيق يف مهمته النبيلة.

بالن�شبة   والعقلية،  اجل�شمية  للكفاءة  الطبية  ال�شهادة  اإن 

هامة  مكانة  حتتل  املدين،  للطريان  التقنيني  للم�شتخدمني 

من  عدد  اإىل  تع�د  القرار  هذا  اأهمية  اإن  الت�ظيف؛  اأثناء 

اجلهات:

� ال�شلطة التي متثلها ال�زارة املعنية بالطريان املدين،

� املجل�ص الطبي للطريان املدين،

� املكتب الطبي للم�شتخدمني الطيارين،

� ثم مركز اخلربة لطب الطريان، كل هذا يدل على اأهمية 

القرار.

اإن اإجراء الك�شف الطبي يعترب اأمرا �شروريا عند القب�ل، 

وك�شف طبي دوري كل �شتة اأ�شهر، اإما للتمديد اأو للتجديد. 

اإن احلا�شل على هذه ال�شهادة الطبية، يجب اأن يك�ن قادرا 

عقليا وج�شميا على القيام بهذه ال�ظيفة بكل اأمان.

على  ينبغي  ال�ظيفة،  بهذه  القيام  عن  العجز  حالة  يف 

ذلك  عن  يعلن  اأن  اخلربة،  مركز  على  امل�شرف  الطبيب 

خالل اخلم�شة اأيام التي تلي الك�شف.

عن  يت�قف  اأن  الطريان  �شهادة  على  احلا�شل  وعلى 

�ش�اء  عقارا،  اأو  دواء  يتناول  عندما  الطريان،  اأو  املالحة 

ب��شفة طبية اأو دونها.

باأي حال من الأح�ال  التالية لن يك�ن�ا،  والأ�شخا�ص 

م�ؤهلني لقيادة الطائرة وهم:

� كل �شخ�ص يعاين من ا�شطرابات عقلية ونف�شية ويف 

حال تقلبات املزاج اأو ال�شخ�شية،

ـ ال�شتهالك املفرط للكحول،

� تناول الأدوية اخلا�شة بال�شطربات العقلية.

تلك  لتفادي  وذلك  �شرورية  الحرتازات  هذه  كل 

الطائرة  حتطم  خالل  من  العامل،  ا�شتنكرها  التي  املاأ�شاة 

الأملانية )GermanWings(  م�ؤخرا يف جبال فرن�شا، مت�شببة 
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يف وفاة 150 م�شافرا، وبعدها اأثبتت التحاليل والتحقيق اأن 

حتت  وكان  عقلية  ا�شطرابات  من  يعاين  كان  الطائرة  قائد 

تاأثري الأدوية، وعلى اإثر هذه احلادثة امل�ؤملة، فقد جلاأت العديد 

من الدول اإىل اتخاذ تدابري اأكرث �شرامة لدعم وتاأمني مهمة 

الطاقم.

حتى اإن البع�ص منها اأقر اإجراء حتاليل طبية فجائية على 

ا�شتهالك  ب�شدد  الطيار  كان  اإذا  عما  لتك�شف  الطيارين، 

اأدوية مهدئة، ويف نف�ص ال�قت، تبني اإذا كان الطيار يف كامل 

ق�اه العقلية والنف�شية للقيام مبهمته.

وميكن مقارنة مثل هذه التحاليل الفجائية، مع ما يجري 

يف عامل الريا�شة فيما يخ�ص التحاليل امل�شادة للمن�شطات.

وللحفاظ على حياة الأبرياء، ينبغي على املجل�ص الطبي 

اخلربة،  ومركز  الطبي  واملكتب  ببالدنا،  املدين  للطريان 

اتخاذ كل الإجراءات والتدابري الأخرية التي من �شاأنها اأن 

حتقق املزيد من ال�شالمة مل�شتعملي النقل اجل�ي يف بالدنا، 

و�شكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيدة ل�يزة �شا�ش�ة؛ الآن وقد 

هل  ال�زير،  ال�شيد  اأ�شاأل  للتدخل،  امل�شجلني  قائمة  اأنهينا 

يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم ال�شيد ال�زير.

ال�شيد الوزير:  �شكرا لل�شيد الرئي�ص.

�شاأجيب من ال�ش�ؤال الأول اإىل ال�ش�ؤال الأخري.

ال�شيد �شالح دراجي، اأنا كم�اطن وب�شفتي وزيرا اأوافقك 

مائة باملائة، لأن النقائ�س يف �شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

واأجهزة  هياكل  لدينا  اأن  رغم  معروفة،  عامة  ب�شفة  والنظام 

واإمكانيات كبرية، لكن النقائ�ص معروفة.

الدولية، فيجب  املعايري  اإىل  بالنظر  النقائ�ص  نق�ل  حني 

اأن تك�ن هناك عملية تاأهيل ح�شب املعايري.

ح�شب  اجلزائرية،  اجل�ية  مثل  �شركة،  ت�شري  وحتى 

ب�شفة  ت�شيريها  ننظر يف طريقة  اأن  فالبد  املعروفة،  املقايي�ص 

احرتام  وم�شكل  تنظيم  م�شكل  ه�  الت�شيري  اأن  ول�  عامة، 

ل�شركة  بالن�شبة  الأهم  ه�  الأمني  الطابع  لأن  الإجراءات، 

اأن  قبل  اأنه  اأول  يقت�شي  بالأمن،  امل�شا�ص  فعدم  الطريان، 

ي�شعد الطيار اإىل الطائرة، يجب اأن ميتثل لبع�ص الإجراءات، 

ح�شب قائمة معينة، ونف�ص ال�شيء بالن�شبة لبائع التذاكر.

تتنا�شب  مكت�بة،  تك�ن  اأن  يجب  الإجراءات  اإذن، 

واملعايري الدولية ولبد اأن نطبقها ب�شفة اإجبارية.

الآن هناك خلل على م�شت�ى ال��شائل الب�شرية ل�شركة 

التكويني،  اجلانب  تنا�شينا  رمبا  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 

من  اأ�شخا�ص  جامعيني،  لت�ظيف  ال�قت  حان  اأنه  اأظن 

معيار  ح�شب  لتك�ينهم  ب�شاطة،  بكل  املتخ�ش�شة  املدر�شة 

الت�شرفات يف  وتك�ينهم جيدا، من حيث  املدين  الطريان 

اجلانب التجاري ويف اجلانب الأمني، ال�شيد تكلم منذ قليل 

ويف  املدر�شة،  يف  تدر�ص  كلها  الأم�ر  هذه  ال�شتقبال،  عن 

يلزم فيما يخ�ص  ما  القطاع  اأن نعطي لهذا  اجلامعة، وميكن 

و�شائل التك�ين، لأن القدرات م�ج�دة.

اإ�شكاليات  وعن   )Wifi( عن  ب�شيطة،  اأم�ر  عن  تكلم 

بطاقة ال�فاء وما ي�شبه ذلك؛ اأنا عندي م�ش�دة لبطاقة ال�فاء 

للخطوط اجلوية اجلزائرية ول ت�شلح ل�شيء، لأنه حتى عندما 

تت�شل بالهاتف للتعرف على النقاط التي ربحتها، ل تعلم 

ماذا �شتفعل؟ ! واإذا قارنا اأنف�شنا مع �شركات ج�ية اأجنبية، 

فنحن جد متاأخرين.

ولن  ندرجه يف احلني  اأن  ن�شتطيع   )Wifi( تكلمت عن 

م�شتعدة  اجلزائر  ات�شالت  لأن  التذكرة،  ثمن  من  نرفع 

لتجهيز جميع املطارات ب� )Wifi(، فما يجب فعله ه� �شراء 

تذكرة برمز معني وتتح�شل على )Wifi( بثمن رخي�ص.

احلافالت  حمطات  م�شت�ى  على  حتى  ت�فريه  وميكن 

عالوة عن املطارات؛ اجلزائر وفرت  )Wifi( على م�شت�ى 

م�شاحات  يف  بهذا  القيام  ميكننا  اإذن  العم�مية،  ال�شاحات 

ي�شريها قطاع النقل.

ال�شيد حممد زكرياء، تكلم عن اجل�دة وم�شكل الأمن، 

اأظن اأن هذا يتطابق مع التنظيم، اإذا ا�شتطعنا اأن ن�شع نظاما 

مكت�با، لأن ن�عية )ISO( وما تبعها اأ�شبح نظريا.

اأن  فالبد  الإجراءات،  وعن  التنظيم  عن  نتكلم  فحني 

يك�ن كل �شيء مكت�با.

ذلك  اآثار  �شنجد  وقت،  كل  يف  نراقب  اأن  اأردنا  اإذا 

كذلك  وتكلم  حتديده؛  ميكننا  اخلطاأ،  ارتكب  واإذا  الفعل، 

رفع  عن  حتدثنا  اإذا  امل�شتوى،  رفع  اإعادة  وعن  الهبوط  عن 

بالن�شبة  ال�شيء  نف�ص  فه�  والإداري،  التنظيمي  امل�شت�ى 

للجانب الأمني واملعايري التقنية، يف اجلزائر ل منلك مدر�شة 

معرتفا بها يف هذا امليدان.

هذا  يف  كثريا  املتط�رة  البلدان  عن  مثال  اأخذنا  اإذا 

البلدان  وبع�ص  اأملانيا  فرن�شا،  عن  نتكلم  اأن  ميكننا  امليدان، 
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الأوروبية، التي ط�رت اجلانب التك�يني يف املجال التقني، 

ولي�ص ممن�عا اأن نقلد، فال�شيني�ن اأ�شبح�ا الي�م ق�ة، لأنهم 

عرف�ا كيف يقلدون، الأخ تكلم عن القان�ن الفرن�شي، وقال 

اإننا نقلنا عنه وترجمناه، ل باأ�ص، اإذا كان القان�ن الفرن�شي 

جيدا فال اإ�شكال يف النقل عنه.

بخ�ش��ص اجلانب التقني، لبد من اأبحاث كثرية، نحن 

جد متاأخرين فيما يخ�ص البحث.

والبحث  العايل  التعليم  م�شت�ى  على  معروفة  ميزانيتنا 

العلمي، وباملقارنة مع الأملان، رو�شيا وال�ليات املتحدة، نرى 

اأنف�شنا وكاأننا غري م�ج�دين، نحن بعيدون، بعيدون جدا.

ي�شبه  وما  والتط�ر  البحث  اأم�ر  يف  النظر  اإعادة  يجب 

جد  تكن�ل�جيا  ي�شتعمل  الذي  القطاع  هذا  لأن  ذلك، 

الأ�شخا�ص،  وفاة  يف  امل�شتبب  اخلطر  اإىل  بالنظر  متط�رة، 

اإذن يجب اأن نك�ن حذرين، الكثري من اجلزائريني ميكنهم 

اإىل اخلارج ملتابعة  اأن ي�شتفيدوا من منح درا�شية وت�جههم 

من  عياد،  اأحمد  ال�شيد  م�شكل !  اأي  ي�جد  ل  التك�ين، 

اأن جنيبه ثم نتحدث عن  تندوف، �شاأل �ش�ؤال تقنيا، ميكن 

العلب  يف  اإ�شكالية  هناك  اأن  اأظن  ال�ش�داء،  العلب  ق�شية 

ال�ش�داء ومن ي�شتغلها، وتكلم اأي�شا عن العمال الذين هم 

يف )DAIP( واإمكانية ت�ظيفهم، اأظن اأن ال�شركة ميكنها اأن 

تاأخذ بهذا احلل.

اأما م�شاألة الرحالت الليلية وحني ت�شل درجات احلرارة 

اإىل 40 اأو  50 درجة يف الي�م، فاإن الطائرة ل ميكنها الإقالع، 

احلرارة  درجة  بحكم  املحركات،  يف  اإ�شكال  هناك  لأن 

املرتفعة؛ وبالتايل فاإن تندوف واإليزي واجلن�ب عامة، يك�ن 

فيها ت�قيت الرحالت اإجباريا اإما �شباحا اأو ليال.

ال�شيد ملني �شريط من ق�شنطينة، تكلم عن �شلطة الطريان 

املدين واأنه لبد اأن تك�ن م�شتقلة ومعينة، ميكن اأن اأجيبك 

مثل  ومثلها  الطرح،  هذا  على  اأوافقك  اأنا  ب�شيطة،  بطريقة 

يخ�ص  فيما  ال�شيء  نف�ص  اجلزائر،  ات�شالت  �شبط  �شلطة 

م�شتقلة،               تك�ن  اأن  يجب  املدين،  الطريان  �شبط  �شلطة 

ل ي�جد اأي مانع، ويطلب اأن ن�شيف يف مادة 36 مكرر و49 

نعم، هي كتابات ميكن  الدولية وال�طنية،  التغريات  مكرر، 

اأن ننظر فيها.

كما  نرتكها  الأقل  على  اأنق�شنا؟  ملاذا  العق�بات،  ق�شية 

هي اأو نزيد منها، ميكن اأن جنيبه اأو يجيبه رجال القان�ن.

 )OPEN SKY( ال�شيد عبا�ص ب�عمامة من اإليزي يطلب

للخ�ا�ص، هذا الأمر جمد يف ال�شن�ات املا�شية من طرف 

يك�ن  اأن  ميكن  الآن،  حد  اإىل  حاله  على  وبقي  احلك�مة 

)OPEN SKY( حني ننظم كل الطريان املدين، مبعايري ذات 

م�شتوى دويل وميكن اأن نعد دفرت �شروط يف امل�شتوى ح�شب 

املتطلبات الدولية، اإن كان اخل�ا�ص م�شتعدين لذلك، فال 

ي�جب اأي اإ�شكال.

 2013 يف  اأعدت  التي  الدرا�شات  عن  اأي�شا  تكلم 

لتو�شعه مطار اإليزي مع حت�شني �شروط ال�شتقبال، ل يوجد 

م�شكل؛ �شنق�م بزيارة مطار اإليزي وميكننا حت�شني الأو�شاع 

ولن تعرقلنا قاعة واحدة للرك�ب اأو قاعتني.

اأما فيما يخ�ص امل�اقيت وال�جهات، قد يك�ن ذلك يف 

الإطار العام للج�ية اجلزائرية، لكنه طرح اأي�شا م�شكل �شراء 

التذكرة، مبا اأنه ل ي�جد وكالة جتارية يف اإليزي، فاإن اجل�ية 

الأنرتنت  طريق  عن  التذاكر  ل�شراء  فرعا  فتحت  اجلزائرية 

اقت�شادية لعدم وج�د  اإجباريا، لأنها م�شاألة  واإن كان ذلك 

اإليزي لأعطينا  اأ�شفار هناك، ل� كانت م�ج�دة يف  وكالت 

تع�د  امل�شاألة  هذه  م�ج�دة،  غري  ولكنها  ال�شالحيات،  لها 

للمردودية، ميكن اأن ن�ظف ع�نا جتاريا يف املطار لبيع التذاكر، 

ولي�ص هذا الذي �شي�ؤدي اإىل اإفال�ص اجل�ية اجلزائرية.

احلافلة،  ال�شاحنة،  العم�مي:  النقل  عن  اأي�شا  تكلم 

املعم�ل به يف البلدان الأوروبية، حني تتجاوز 500 اأو 1000 

مكانا  وراءه  وجتد  يق�د  فال�شائق  مكت�ب،  نظام  هناك  كلم، 

تقطع  التي  ال�شاحنات  الثاين،  ال�شائق  فيه  ينام  متخ�ش�شا 

نائما،  م�شرتيحا  الثاين  ال�شائق  فيها  يك�ن  ط�يلة،  م�شافات 

الثاين يجل�ص مع  ال�شائق  بعد،  فيما  ين�ب �شاحبه  اأن  اإىل 

يك�ن  اأن  ميكن  اأخطر،  فالأمر  الأ�شخا�ص  مع  اأما  الب�شائع، 

يف  هذا  ن�شيف  اأن  فالبد  ال�قت،  نف�ص  يف  ونائما  جال�شا 

التنظيم، ل ي�جد اأي م�شكل.

برنامج  عن  تكلم  ورقلة  من  قري�شي  الكرمي  عبد  ال�شيد 

اجل�ية اجلزائرية، وح�شب راأيي اخلا�ص لبد من اإعادة النظر 

فيه ب�شفة تقنية وح�شب حركة امل�شافرين والأ�شخا�ص من 

بلد اإىل بلد ونعد برناجما ح�شب الأ�شط�ل وح�شب حجم 

الطائرة، �شغريا كان اأم كبريا.

وهناك  النقل  و�شائل  يخ�ص  فيما  �شخمة  مدن  هناك 

مدن ل حتظى بتقييم حقيقي، مبعنى اأّنها غري م�ج�دة متاما، 

ميكن اأن تك�ن فيه درا�شة يف امليدان حتى نعرف التدفق يف 



32

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 7

الإثنني 7 �شعبان 1436                                     املوافق  25 ماي 2015

اإليزي، اجلزائر، ق�شنطينة ووهران.

ال��شائل غري  كانت  واإذا  و�شائلنا  برناجما ح�شب  �شنعد 

م�ج�دة فالأمر ب�شيط، ميكننا اأن ن�شتاأجر، امل�شاألة اقت�شادية، 

لأننا ل ميكننا اأن نعد رحلة باخل�شارة، اإل اإذا ارتبطت مب�شكل 

�شيا�شي اأو اجتماعي، فيمكن ذلك.

اإذن برجمة رحالت اجل�ية اجلزائرية، اإذا اأعددناها فذلك 

ح�شب و�شائلنا وح�شب تدفق الأ�شخا�ص، اأما م�شاألة الدقة 

يف الت�قيت، ف�شنعاجلها نهائيا ولبد اأن نعمل مبعايري دولية، 

لأنه يف كل طائرة يجب اأن يكون الحتياط، ويف حالة ما طراأ 

م�شكل تقني فهناك طائرة احتياطية م�ج�دة تكمل الرحلة.

هي يف  اجلزائرية  اجل�ية  التاأخري،  عن  اإح�شائيات  هناك 

لن  وهذا  الأم�ر،  �شتنعك�ص  اهلل،  �شاء  واإن  ترتيب،  اأح�شن 

يك�ن اإل باإدماج جميع املتدخلني، لأن الأمر ل يتعلق ول 

ي�جد اإل باجل�ية اجلزائرية فح�شب، هناك اجلمارك، م�شالح 

هذا  )GSA(، كل  الأر�ص  تعمل يف  التي  امل�شالح  الأمن، 

اإىل  التذكرة  من  ال�شفر  باإجراءات  ينظم  اأن  يجب  اجلهاز 

املرور عرب جهاز ال�شكانري اإىل قاعة النتظار، هذه الأم�ر لبد 

اأن تك�ن بدقة.

دقيقة   45 ياأتي  اأن  الزب�ن  من  يطلب  احلايل،  ال�قت  يف 

الإجراء     نكتب  ل�  دقيقة،   30 ب�  واأحيانا  الرحلة  اإقالع  قبل 

ل ن�شبط ال�قت، بداية من احلافلة، فاإذا ا�شتغرقت 70 دقيقة، 

اإذا برجمت الرحلة على ال�شاعة  نكتب 70 دقيقة، وبالتايل 

ال�احدة،  ال�شاعة  على  حمالة  ل  الطائرة  �شتقلع  ال�احدة 

من  يك�ن  التاأخر  اأن  الأحيان  بع�ص  يف  الإ�شكالية  ولكن 

طرف امل�شافرين، اإىل حني و�ش�لهم ورك�بهم يك�ن الآخرون 

ينتظرون على منت الطائرة، وب�شببهم ل حتلق الطائرة اإل بعد 

ن�شف �شاعة ! ال�قت ه� ال�قت، ملا ي�شعد امل�شافرون، وتغلق 

الأر�ص،  يف  انتظارا  �شاعة  ربع  لأن  الطائرة،  حتلق  الأب�اب 

نتائجه على الطائرة ه� �شاعتان اأو ثالث �شاعات.

غالء  عن  تكلم  قاملة،  من  �شحري  لزهر  حممد  ال�شيد 

هناك  ال�شعر،  خف�شت  اجلزائرية  اجل�ية  اأن  اأظن  التذاكر، 

دعم ب� ٪60.

ال�شعر يف ه�  .. حاليا  البيع  باأن تك�ن طريقة  اأف�شل  اأنا 

البداية اإىل النهاية، اأي من حجز التذكرة  من  دج،   8000
ال�شركات  يف  به  واملعم�ل  دج(   8000( مطاف  اآخر  اإىل 

اإذا  الطلب،  ح�شب  متغرية،  اأثمانا  يطبق�ن  اأنهم  الأجنبية، 

اأن  زاد الطلب ارتفع ثمن التذكرة، وما هي النتيجة؟ لبد 

متتلئ الطائرة، واإذا امتالأت الطائرة فاإن ال�شعر ينخف�ص.

اإذا ذهبت الطائرة ون�شفها �شاغر، تك�ن هناك خ�شارة ! 

اإذن ترفع قيمة تذكرة ال�شفر وهذا ميكن اإدماجه يف ت�ش�رنا، 

وميكن اأي�شا اإدخال الرحالت امل�شتاأجرة، خطوط الطا�شيلي 

تق�م بهذا، لأن الرحالت امل�شتاأجرة حتل امل�شكل بالن�شبة 

مع   عق�د  باإبرام  نق�م  اأن  اإل  علينا  ما  اخلارج،  يف  جلاليتنا 

املر�شدين ال�شياحيني.

معينة،  ل�جهة  ممتلئة  الطائرة  اأن  تعني   )Charter( فكرة 

وهذا  تناف�شية  اأكرث  تك�ن  اأن  الأ�شعار ميكن  م�شت�ى  فعلى 

وبالتايل  جيدا؛  هذا  توؤدي  الطا�شيلي  خطوط  لأن  ممكن، 

ف�شح املجال على م�شتوى اخلطوط اجلوية اجلزائرية.

اتفاقا  هناك  اأن  مبا  التذكرة،  م�شكل  يخ�ص  فيما  الآن 

اجلزائرية،  واجلوية  الطا�شيلي  خطوط  بني  الإم�شاء  ب�شدد 

خا�شة ب�ليات اجلن�ب وهذا مهم جدا، وه� اأن تذكرة اجل�ية 

اجلزائرية وتذكرة طا�شيلي �شاحلان، �ش�اء يف الطائرة الأوىل 

اأو الثانية، فهي تع�ي�شية والتفاق �شيم�شى يف غ�ش�ن هذا 

الأ�شب�ع اأو الأ�شب�ع القادم.

تكلم ال�شيد من قاملة عن اللجنة التقنية و�شروط اختيار 

الأع�شاء، اأظن اأن الن�ص اأعد، وله ن�ش��ص تطبيقية �شت��شح 

كل هذا.

لل�شركة  الأو�شاع  حت�شني  عن  تكلم  طيب  عمار  ال�شيد 

الأول،  ال�ش�ؤال  الذي قدمته عن  نف�ص اجل�اب  والهياكل، 

الأمر متعلق باإ�شكالية التنظيم وو�شع الإجراءات.

�شلطة  ا�شتقاللية  عن  تكلمت  ق�شري  رفيقة  ال�شيدة   

�شبط الطريان املدين واأظن اأنه يجب اأن تك�ن م�شتقلة.

الإ�شكالية  اأن  اأظن  الأ�شعار،  عن  كذلك  تكلمت 

�شنن�شئها  واإردة،  للطريان  مدر�شة  اإن�شاء  واإمكانية  وا�شحة، 

لحقا وميكنني الق�ل الآن باأننا ل نعلم اأين بال�شبط، لكن 

لبد لنا من مدر�شة لها عالقة بالطريان املدين ورمبا مدر�شة 

مع  �شراكة  عن  نتحدث  نحن  اجل�يني،  للمراقبني  اأخرى 

وزارة الدفاع ال�طني، لأنهم هم الذين يكّ�ن�ن لنا العاملني 

بربج املراقبة، نحن يف قطاع النقل ميكن اأن ناأتي بالهياكل، 

ن�عية،  فهي مدار�ص مك�نة وذات  بتنظيمها  تتميز  املدر�شة 

واإذا ت��شلنا اإىل هذا، فاإن اجلانب الإيجابي مع وزارة الدفاع 

ه� ق�شية ال�شرامة يف الت�شرفات، ال�شرامة يف احرتام املعايري 

وال�شرامة يف كل ما ه� مكت�ب واخللفية وراء كل هذا اأن 

باإ�شرابات،  القيام  لهم  يحق  ل  الع�شكريني  امل�شتخدمني 
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اخلدمة  ومفه�م  تك�ينهم،  ويف  تربيتهم  يف  من�شبط�ن  هم 

الع�شكري  امل�شتخدم  اأن  الفعل وه�  اأهمية  العم�مية تعني 

ل يق�م بالإ�شراب، �شنكّ�ن مدنيني، مبا اأنها مدر�شة مدنية، 

من  �شنطلب  اأننا  مبا  ع�شكري،  عن  منق�لة  تك�ينية  بثقافة 

وزارة الدفاع ال�طني اأن تك�ن �شريكا يف املدر�شة.

�شنق�م بالت��شعة، لي�ص فقط من حيث املراقبة، بل على 

ما له عالقة بالطريان املدين، اأنا ل اأحتدث عن تك�ين قائد 

الطائرة، فهذا م�شكل اآخر، اأنا اأحتدث عن كل ما ه� متعلق 

بالطريان املدين.

ب�شبب  »يكفر«  امل�اطن  قال  طبة،  بن  حممد  ال�شيد 

اخلدمات، ال�شتقبال ال�شيء وكل �شيء! جميعنا »كفرنا« 

وع�شنا هذا ال��شع، ل م�شكل ! اأظن اأن هذا كل، املدر�شة 

املدر�شة  اإذن  اجلزائرية،  اجل�ية  ولي�شت  تربي  التي  هي 

التك�ين، الت�شرفات ت�شكل كال متكامال.

ب�دي اأن اأرى اجل�ية اجلزائرية من بائع التذاكر حتى قائد 

الطائرة وامل�شتخدمني والعاملني ج�ا، وامل�شتخدمني العاملني 

يف الأر�ص، �ش�اء كما يف اإليزي يف تندوف يف العا�شمة ويف 

وهران.

حني ترى الع�ن الذي يبيع التذاكر رجال او اإمراأة مرتديا 

وهران،  اأم  اجلزائر  اأم  ورقلة  يف  �ش�اء  م�حدة،  ر�شمية  بزة 

اإماراتية  خطوط  هذه  تقول  فال  لل�شركة،  �شورة  يعطي  فهو 

اأو غريها، لأن اجل�ية اجلزائرية تعرف بل�نها وميزتها واجل�ية 

الفرن�شية تعرف كذلك بل�نها؛ وبالتايل تعطي القيمة للج�ية 

اجلزائرية وتعطي ال�ش�رة الالئقة للجزائري ولالأجنبي حني 

ياأتي.

نف�ص ال�ش�رة يف فرانكف�رت اأو اجل�ية اجلزائرية يف باري�ص 

اأو اجل�ية اجلزائرية يف بر�شل�نة، هذه هي �ش�رة ال�شركة وهذا 

نف�شه،  وال�شكل  نف�شه،  ه�  البدلة  ثمن  ت�فريه،  �شهل  اأمر 

هناك مقت�شيات للن�عية؛ وحني ن�شمن الن�عية والتنظيم، 

فاجلانب الأمني مت�فر ل حمالة، فما هي اإل تكملة عادية.

ال�شيد حممد ر�شا اأو �شهلة تكلم عن اخلدمات وت�شيري 

اأي  والإلغاءات  والتاأخرات  الربجمة  �ش�ء  وعن  املطارات 

عن  وتكلم  للم�اطن،  بالن�شبة  لل�شركة  ال�شلبي  اجلانب 

اهلل،  �شاء  اإن  �شن�شلحها  الأم�ر  هاته  الدولة...اإلخ،  اإعانات 

اإلكرتوين  م�قع  هناك  الإلكرتوين،  امل�قع  عن  تكلم  كما 

للج�ية اجلزائرية.

اآخر،  طلب  اأي  عنده  اأو  يحجز  اأن  يريد  الذي  الإن�شان 

ميكنه اأن يعالج الأمر على امل�قع الإلكرتوين، دون اأن يتنقل 

اإىل ال�كالة اأو املديرية.

امللف  نعيد مراجعة هذا  ف�ش�ف  الربجمة،  �ش�ء  اأما عن 

ال��شائل  خا�شة  ال�شركة،  و�شائل  ح�شب  الربجمة  ونعيد 

من  العديد  نكّ�ن  اأن  علينا  يجب  مهم،  وهذا جد  الب�شرية 

طيارا   60 اختري  وقد  برناجما،  هناك  اأن  اأظن  الطيارين، 

للذهاب اإىل اإجنلرتا، لتك�ين الطيارين، هناك طيارون يق�م�ن 

اأخرى  جمم�عة  بحث  �شنعيد  به،  معرتف  خا�ص  بتك�ين 

اأن  مبا  الطائرات،  احتياجات  ح�شب  الطيارين،  لتك�ين 

اإ�شافية. طائرة   16 ب�  الأ�شط�ل �شريتفع خالل 2016 

طائرة،   60 ثم   45 اإىل  �شن�شل  طائرة،   40 هناك  الي�م 

وكلما كرب الأ�شط�ل، يقت�شي و�شائل ب�شرية اأكرث، اأتكلم هنا 

عن امل�شتخدمني ج�ا اأي الطيارين.

اإذن اإ�شكالية اجل�ية اجلزائرية، اإنها �شركة تاريخية، الأمر 

مع  وباملقارنة  تاريخي  متعامل  فه�  اجلزائر،  ات�شالت  ي�شبه 

هرم  امل�شاكل،  نف�ص  جند  فال  اجلديدة،  الطا�شيلي  �شركة 

الأعمار، العادات، اأم�ر كثرية، اإذن نعاجلها بطريقة خا�شة، 

اأحيل�ا  اأ�شخا�ص  هناك  مبعنى  كاجلزائر،  قدمية  �شركة  لأنها 

يف  وليزال�ن  التقاعد  �شن  بلغ�ا  واأ�شخا�ص  التقاعد  على 

منا�شبهم.

له  من  منهم  بال�شركة،  يعمل�ن  الذين  ال�شباب  بع�ص 

تك�ين جيد واآخرون ُوظُف�ا بالطريقة التي تعرف�نها، ل داعي 

لر�شم خمطط.

ه�ؤلء  تك�ين  من  مانع  ل  ولكن  م�ج�دة،  الت��شيات 

ح�ل  راأيي  ه�  هذا  بهم،  م��شى  كان�ا  واإن  حتى  النا�ص، 

�شركة  اإن�شاء  ن�شتطيع  لأننا  اجلزائرية،  اجل�ية  �شركة  و�شعية 

جديدة مبعايري دولية وتن�شاأ يف احلني، ل ي�جد م�شكل، لأن 

العادات م�ج�دة فينا، وال�شركة قدمية بنظامها ورئي�ص الرحلة 

يج�شد النظام، نحن نعرف الختاللت ونراها باأعيننا لأننا 

م�شافرون قبل كل �شيء، لكن يجب تغيري العقليات، »غريوا 

ما باأنف�شكم«، يجب اأن نغري ت�شرفات النا�ص.

وطائرات  بالن�عية  وعالقته  ال�شعر  عن  اأي�شا  تكلم 

الرحالت الط�يلة، اجل�اب ه� اأنه لبد من ت�شعرية متدرجة، 

يجب اإعطاء الن�عية لل�شعر، اأعلم اأن الأ�شعار باهظة واجل�ية 

اجلزائرية اأكرث غالء من �شركات اأخرى ذات نف�ص ال�جهات 

واملنطلقة من اجلزائر.
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اجل�ية  دبي،  اإىل  للذهاب  الإماراتية  يف�شل  البع�ص 

اجلزائرية ت�شمن الرحالت اإىل دبي، لكن طائرات الرحالت 

الطويلة التابعة للخطوط اجلوية اجلزائرية هي طائرات قدمية، 

ا�شرتتها للقيام برحالت عادية ولي�ص للرحالت الط�يلة.

دفرت  الطائرات، يف  تلك  راأيتم  الآن،  اجلديدة  الطلبات 

اخلدمة  اإذن  الطويلة،  للرحالت  خم�ش�شة  هي  ال�شروط 

مع  متطابقة  تك�ن  الأم�ر  هاته  وكل  التلفزة،  م�ج�دة، 

الرحالت الط�يلة.

الآن ق�شية اخلدمة والإطعام )Catering( على منت الطائرة 

م�شكل،  هناك  لي�ص  �شن�فره،  الرحلة،  اأثناء  يلزم  ما  وكل 

اأن�شئت  اأنها  اإعادة الهيكلة واأظن  �شنن�شئ �شركة من خالل 

وانتهى؛ وق�شية وجبة الطعام، وما يجب اأن يك�ن فيها، هذه 

اأم�ر اقت�شادية و�شهلة وميكن اأن نقررها ب�شه�لة.

التذكرة، نحن  اأي�شا عن اجلالية يف اخلارج وثمن  تكلم 

نفكر يف ال�شركات ذات التكاليف املنخف�شة، ولكن املرحلة 

الراهنة هي الرحالت املمتلئة، اأظن اأنه اإذا و�شعنا نظاما يف 

اأقرب وقت للرحالت املمتلئة مع اجل�ية اجلزائرية، كما ه� 

معم�ل به مع �شركة الطا�شيلي، �شنق�شي على م�شكل �شعر 

التذكرة من مر�شيليا وباري�ص، ولي�ن، وبالن�شبة لفرتة �شهر 

رم�شان والعطلة ال�شيفية، حيث اإن جاليتنا يف اخلارج من 

حقها اأن تاأتي لبالدنا، فال�شكان املهاجرون معظمهم بطال�ن 

الإمكانية  لهم  ن�فر  مل  اإذا  حمدود،  دخل  ذوو  ومعظمهم 

التي  فرن�شا  فلي�شت  منخف�شة  باأ�شعار  ديارهم  اإىل  لل�شفر 

�شتق�م بهذا. 

اأي�شا عن اختيار امل�شريين، ونحن يف اجلزائر نعلم  �شاأل 

كيف يتم اختيارهم، هناك اجليدون واملت��شط�ن وال�شيئ�ن 

و�شنق�م ب�النتقاء )Audit( لأنها �شركة مهمة بالن�شبة لنا، 

�ش�اء النقل البحري اأم اجل�ي، �شنق�م ب� )Audit( اأي انتقاء 

امل�ؤهالت و�شن�ظف عددا كبريا من اجلامعيني و�شنك�نهم 

لي�ص عندنا  باهظا، لكن  الثمن  �شيك�ن  احتياطا،  ون�زعهم 

خيار اآخر، لأن الهدف ه� التح�شني.

بداأنا يف هذا  لقد  النقل،  تنظيم قطاع  اإعادة  اأي�شا عن  تكلم 

القت�شادية  الن�شاطات  جميع  هيكلة  اإعادة  ب�شدد  ونحن  الأمر 

وال�شكك  كالطرق  والربي  البحري  اجل�ي،  النقل:  لقطاع 

�شنعيد  اأ�شب�عني،  غ�ش�ن  يف  جاهزا  �شيك�ن  امللف  احلديدية، 

النظر يف قطاع )SGP( وننتقل اإىل جمم�عة م�شتقلة عملية، قلت، 

م�شتقلة، عملية، يجب تذكر هذا املفه�م، مبعنى اأنه ل ي�جد اإدارة 

واملجم�عة  النقل  وزارة  بني  تداخل  اأي  ي�جد  ل  اأي  خلفه، 

حماية  اإىل  يحتاج  امل�شري  لأن  ط�عية،  بطريقة  القت�شادية 

واحلمد هلل الن�شاطات التي تق�م بها احلك�مة اإيجابية، كل 

ما قلناه باأنه يجب اأن نحمي امل�شري، يجب منح ال�شتقاللية 

للم�ؤ�ش�شة ويجب منح راتب اأح�شن لالإطار اجلزائري، لأنه 

راتبا  يتقا�شى  له م�ش�ؤوليات كثرية ول  يف بع�ص الأحيان، 

متفتحة  اأن احلك�مة  اأظن  اأجل هذا،  و�شنعمل من  منا�شبا 

على هذا واإذا كان كل �شيء على ما يرام، رمبا خالل �شهر  

لإثبات  الدولة  ا�شرتاكات  جمل�ص  اإىل  �شنذهب  اأقل  اأو 

كل  م�شتقلة  جمم�عات  لدينا  و�شتك�ن  اجلديد،  التنظيم 

مت�شلة  وتك�ن  بحري...اإلخ،  اأر�شي،  حدة:  على  قطاع 

هناك  اأن  اأي  العامة،   اجلمعية  خالل  من  النقل  بقطاع 

جمل�ص اإدارة مكلف بالت�شيري  وهناك جمعية عامة ت�شمى 

هيكل الت�شيري، و�شاأ�شهر �شخ�شيا على ذلك، لن يك�ن اأي 

تداخل يف ت�شيري هذه املجم�عات ويجب اأن ن�شع يف نف�ص 

ال�قت م�ارد ب�شرية لأنه من دونها لن نق�م ب�شيء.

غري  فمن  الب�شري،  امل�رد  هذا  ت�شيري  على  نلح  اأن  يجب 

املعق�ل اأن �شخ�شا تابع درا�شة يف املالية اأو مهند�شا اأو �شخ�شا 

لي�ص  اأو  اأحد  لي�ص حتت رعاية  اأكمل درا�شته اجلامعية، وه� 

لديه معارف، يبقى معزول يف مكان وحمروما، يجب اأن ننتهي 

من كل هذا، و�شناأخذ اأح�شن امل�ؤهالت ونرتكها تتط�ر، لأننا 

ف�شيبقى  البداية،  من  جامعي  اأو  مهند�ص  تط�ر  عرقلنا  اإذا 

كذلك.

كانت  وال�شركات  ال�شركة  يف  كنا  ي�م  نظام  هناك  كان 

الأمتعة    اأو حامل  البناء  اأن  نعلم  ال�قت،  خمتلطة يف ذلك 

اأو ال�شائق اأو اأي عامل، حني يرى جامعيا يرف�شه، واإن �شاء 

ولن  ن�ظفه  اأن  وه�  الأح�شن  اأنه  واأعتقد  احلل  �شنجد  اهلل 

يعمل على مدار ال�شنة، يتقا�شى اأجرا ويتلقى تعليما، اأي 

ترب�شا، يف و�شعية تك�ينية، يف هذه احلال، امل�ظف العادي 

ي�افق لأنه مرتب�ص فيقبل عليه وير�شده فيعمل اإىل جانبه، 

حتى يعتاد عليه، وبالتايل يثبت يف من�شبه، هذا نظام جيد 

وه� نظام فرن�شي وطبق هنا يف اجلزائر يف ال�قت الذي كان 

فيه الفرن�شي�ن متعاونني تقنيني.

هذه  وجدوا  اجلزائريني  ال�شباب  ه�ؤلء  لإدماج  اإذن، 

الفكرة لإدماجهم يف عامل ال�شغل، اإذن �شنحاول اأن ن�ظف 

يف  هم  والذين  م�شت�ى  ذوي  جامعيني  اجلانب  هذا  من 

امل�ؤ�ش�شة و�شي�شتفيدون من هذه الدورات التك�ينية.
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الطريان  عمال  طب  عن  حتدثت  �شا�ش�ة  ل�يزة  ال�شيدة 

ومتابعة م�شتخدمي املالحة،  اأظن اأن هناك معايري والتنظيم 

م�ج�د، واإذا كان غري كاف �شنح�شنه والكثري من البلدان 

نتيجة ما ح�شل مع حتطم طائرة  تنظيمها،  الأوروبية غريت 

لأن  فعله،  علينا  يجب  ما  وهذا  �شريعا  وا�شتجاب�ا  ل�فتهانزا 

ن�شع  اأن  حقنا  من  ولي�ص  م�شاكل  عنده  �شخ�ص  الإن�شان 

�شخ�ص  وال�شبب  للم�ت،  ونعر�شهم  خطر  يف  الأ�شخا�ص 

�شخ�ص،                200 تقل  طائرة،  يق�د  عقليا  اأو  نف�شيا  يعاين 

ميكن  ما  هذا  يخ�شر،  ما  لديه  لي�ص  الطيار  احلال  هذه  يف 

تفهمه، خا�شة اإذا كان ه� يف م�شكل.

اجل�ية  املالحة  مل�شتخدمي  الطيبة  املتابعة  يخ�ص  فيما 

اأن  �شحيح  يتبعه،  وما  الطريان  عمال  طب  يخ�ص  وفيما 

الأمر  احتاج  اإذا  لكن  الدولية،  للمعايري  طبقا  الت�شيري 

لالإ�شالح �شنق�م به؛ اأظن اأنني اأجبت على جميع الأ�شئلة، 

�شيدي الرئي�ص، اأ�شكركم.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ال�زير؛ ب�دي اأن اأهنئكم 

على  امل�ش�ؤولية  ت�ليكم  على  الفرتة  بالنظر جلدة  اإنه  واأق�ل 

راأ�ص ال�زارة، كنت اأفكر يف اأن اأمنحكم بع�ص ال�قت لكي 

حت�شروا الأ�شئلة مع اخلرباء، اأرى اأنكم � يف احلقيقة � ملم�ن 

الأم�ر  الرد وطبعا  �شاأل حقه يف  واأعطيتم كل من  بالقطاع 

لل�شيد  املرافق�ن  فال�شادة  تف�شيال  عليها  الرد  يتم  مل  التي 

ال�زير قد �شجل�ها و�ش�ف يتكفل�ن بها ول �شك.

ب�دي اأي�شا اأن اأ�شكر ال�شيدات وال�شادة الذين �شارك�ا 

يف نقا�ص هذه ال�شبيحة واأعرتف بالق�ل لكم باأنني تابعت 

اأثريت   ، ن�عية  كانت  التي  التدخالت  مب�شم�ن  ومتتعت 

على  التدخالت  تقت�شر  وق�شايا حقيقية ومل  م�شاكل  فيها 

اإثارة امل�شاكل، بل اقرتحت حل�ل لها، وبالتاأكيد اأن ال�شادة 

وال�شيدات املرافقني لل�شيد ال�زير قد �شجل�ها.

على  غدا  اأ�شغالنا  و�شن�شتاأنف  �شكرا؛  اأق�ل  للجميع 

اجلل�شة  و�شتخ�ش�ص  �شباحا،  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة 

و�ش�ق  باأن�شطة  املتعلق  القان�ن  م�شروع  ومناق�شة  لعر�ص 

الكتاب؛ �شكرا لكم واجلل�شة مرف�عة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الثالثة م�شاء
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