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سلسةل الاجامتعات و جلسات الاس امتع الـ  يعقـدها السـ ياد الـواو  اـور السـ ياد ر ـ   يف س ياق 

و اجملـال   اجملل  الشعيب الواليئ و السـ ياد اأممـا العـام اللواليـة مـط القطاعـات الت ويريـة و روسـاء ادلوائـر

رشاك لك من   ادة املراقب املاو ، أمما اخلزي ة و مدير الب الشعبية البدلية بإ  ةجمة ومااععة املزيايية  السا

، عقـد اثلـا اجـامتع أميـن مت الوقـوف بلتوىلـيا عـ  واقـط  2016جـوان  07 اأممـ   مت اليـوم

 ثالث قطاعات يه : قطاع اجملاهدين ، قطاع التجهزيات العمومية و قطاع الب ئة  
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مجمـا ملخـ  وـو  اجملاهـدين وحا مـن هلـال  عرض السـ ياد مـدير عا جدو  أمعلا  اجللسة وقد اس تُ 

ها املديرية النشاطات     ال  تسّيا

عـادة تسـمية اأمويـاء و الشـوارع و املبـام العموميـة ، فقـد ف طار العملية ذات البعد الوطين لتسمية و اإ متـ  وي اإ

طـار اـا االلج ـة الوال يـة 578هلال  العام امل ىلـرم املوافقة عـ  اإطـالق  امللكوـة بلبـ  يف  تسـمية جديـدة يف اإ

قرتاحات التسمية ، كلا متا حتاّي    ملف تسمية الدلراسة س تبمج هلال  اأمايم املقبةل 117اإ

 عوفاريك، عين اتمو، العورون و بن هلليا مت اقرتاح اجناز مخسة يىلب تراكرية بلك من عدلايت عوعرفة ، 

قلمي الوالية فهيي13فامي خي  مقابر الشهداء الثالثة عرش ) سـ تنااء مقـبة الشـهداء عبدليـة  ( عب اإ يف حاةل جيادة بإ

العورون أمين يمت التوكّي اجلدي يف يقا جامثن الشهداء الواحد و الثالثون هبا اإىل مقر أ خـر وـون مم ـحل ا ـاو ال 

، وقد أمعرب الس ياد الواو عن اماعاضه هبرا الشأمن أمين أموىص عرضورة الترسيط يف اإجياد حا يليق عرورامه الطاهرة

عاية مالية اللتكوا جبميط الرضـورايت )ال ىلـب التـراكري ، را املشلك له ن اس تدع  الرصورة ختىلي  اإ وىت و اإ

، كلا تقرر اإجراء محةل تطوعية لتيئة مقابر الشهداء عب تراب الوالية يـوم السـ   اأمهلـّي مـن ساحة الشهداء    (

     حتاّيًا لعيد الوطر شهر رماان املعظحل

ما مبقر املديريـة وذكل ا دث  من صايعيشهادة وية جملاهدين  33تسجيا مت  التارخيية اللوالية ع  اذلاورة حمافظةً  اإ

ىلأمو بلت قا   كاامه مقر سُ  اإ

طارو يف     (عطاقة 720 11علغ العدد االإجلاو  ) اإوىلاء ، ترت ب و تطهّي البطاقية الوال ية اللمجاهدين اإ

يف ةجما  املساعدة الاجامتعية و امحلاية الطبية مت بلتنس يق مط مديريـة الىلـ ة ختىلـي  ثالثـة أمايم بأمسـ بوع عـ  

مس توى العيادة الطبية عبوعرفـة اللتكوـا بجملاهـدين و ذوي ا قـوق مـنطر مـن قبـا عياديـة يوسـايية و مسـاعدة 

مميية القيام بزايرات توقدية ع  مسـ توى امل ـ از  ال سـ امي اجملاهـدين و ذوي ا قـوق املقعـدين مـن اجامتعية  مط اإ

جـراء  زايرة  مت عـ   209أمجا الوقوف ع  حالتحل الىلحية و الاجامتعية و اختاذ االإجـراءات امل اسـ بة ، أميـن مت اإ



ثرهــا اســ توادة  حــاالت اســ توادت مــن  05حــاةل مــن اخلــدمات الطبيــة  بملنسســات االإستشــوا ية املدييــة ،  89اإ

 ملف اس توادة من عطاقة الالان الاجامتعي  64تناا ية و كرا تسوية املساعدات الاس  

وياء ماحـف اجملاهـد امل جـز  عـأموالد يعـ   و يف  اية عرضه تدهلا الس ياد الواو و شدد ع  رضورة اإ

ملا يعكسه هرا اأمهلّي من صـورة اترخييـة ثوريـة  مليار دج من ويا الاجناز و التجهزي 14مببلغ يقارب 

قا اة عب خمتلـف  عتوفّي اليد العامةل عه ، و تزويد  بملعا م التارخيية و الشواهد الثورية املُ وذكلاللوالية ، 

 أمحناء الوالية مط رضورة تكثيف نشاطاته لالان مترير االإرث الثوري الل اش ئة و تعريوهحل عه  

طـة ريخ وضـطالتوكّي يف  لرضورةو يف هرا الاطار أمعطى الس ياد الواو تعلاميت صارمة ملسنو  القطاع 

قامة خمتلف النشاطات ع  مس توى ماحف اجملاهد سواًءا بمحلالت التطوعيـة أمو  ت ظـمي طريق الية الإ

الس تعاية مب ظمة اجملاهدين لوزويد املتحـف بأ اثر و الىلـور ، ااططـات و الواث ـق املتعلقـة حمارضات ب

طـارتتوفر علهيا الوالية و ذكل يف  الراععة و مجط الكاوز الثورية ال  الواليةمبعارك  الاسـ ررارية عتـركّي  اإ

عطاء وجه أ خر لواليتاا  الش ب بة و جلعهل معللا اترخييًا وثقافيًا وبّياً   و اإ
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اىل قطاع الب ئة  يا عـرض املسـنو  ع ـه مجـةل مـن العمليـات الـ   التعرضكلا ت او  هرا اليوم 

 منسسة مىل اوة   594 3يقوم عتس يّيها مهنا وجود 

مهنا مطاعقة اللمعايّي املرجعيـة ادـددة بلت ظـمي  57ملف ،  117مفن أمصا  ايف ةجما  تسوية ملواهت و

 املعمو  عه، و املتبقي مهنا يه يف مرحةل رفط التحوظات  

وأمكد يف عرضه أمن املنسسات املىل وة قبا اعامتدها ال عد و أمن تتوفر طي ملوها عـ  دراسـة مـدى 

ع  الب ئة و دراسة اخلطر بلنس بة اللمنسسات املرخىلة مـن قبـا السـ ياد الـوزير أمو  املرشوعتأمثّي 

املرخىلة من قبـا روسـاء اجملـال  الشـعبية اللـبدلايت  ، وأمما بلنس بة اإىل املنسسات الس ياد الواو 

 ف شرتط فقط اعداد مرورة مدى تأمثّي املرشوع املقرتح ع  الب ئة  

ذ جنـد كلا ت او  يف عرضه اإوىلا    17مسـاحة خرضـاء ،  147يات عـن مـا تتـوفر عليـه الواليـة ، اإ

 فااء محمي    11ماطقة رطبة و 

ـد الـواو عـدم رضـا  عـن الوصـعية  و وو  العرض املقدم بشأمن التلوث العمرام بلوالية أمعـدى السا

ملـواطن العامة ال  أ   الهيـا  القطـاع بشـأمن تسـ يّي امللوـات املسـ  دة اليـه هلاصـة تـ  الـ  ختـدم ا

 مبارشة ، يرور مهنا :

يعدام املنشأ ت القاعدية اخلاصة مبعاجلة ال واايت اخلطّية  -  اإ



عدم وضط حزيا اخلدمة ااطط التـوجهييي لتسـ يّي ال وـاايت املةليـة مـن طـرف الـبدلايت رق املىلـادقة  -

ىل ايتشار املورغات العشوا ية ع  يطا  ق واسط  علهيا من طرف الس ياد الواو ، اليشء اذلي أمدى اإ

ُأولكـ  مـنخرًا و قبا أمن خيمت عرضه ذوـر مشـاريط الاسـتامثر العمـوس املسـجةل لوا ـدة القطـاع و الـ  

ىل  جـاري  10مجمدة و  05مرشوع مهنا  18الس ياد مدير التجهزيات العمومية و البالغ عددها  اللتس يّي اإ

قوالها   طور الاجناز و واحدة عّي ماطلقة 02،  اإ

مة خمتلف الت ليالت وا  لتدهلالت ال  خىلا  هرا القطاع أمفرزت عن وجود تباين يف املعطيات املقدا

انهيك عن التأمخر املعتب يف جتس يد املشاريط التمنوية و ال  تعود بأمثر السـليب عـ  املـواطن بدلرجـة 

 اأموىل  

صـارمة و ويف هرا الشأمن و عغرض الوقوف عن جدية املشاريط املسجةل أمعطـى السـ ياد الـواو تعلـاميت 

عتبارهـا  د عرضورة حتسا الوضعية بلتنس يق مط مجيط الاطـارات و مديريـة التجهـزيات العموميـة بإ شدا

د جلسة اثيية دلراسة مدى ت وير القـرارات املتذـرة يف هـرا  املرشفة ع  تس يّي هرا القطاع ، وقد حدا

 الاجامتع يف غاون أمس بوعا 
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ة مـن طـرف مديريتـه ،  أمما خبىلوص التجهزيات العمومية قام السـ ياد املـدير ععـرض لك املشـاريط املسـّيا

ة من فبا هر  املديرية مار سـ  ة   340حتتـوي عـ   2013جتدر االإشارة أمن مدوية الاستامثر العموس املسّيا

 الية مهنا:

 الية مغلقة لكيًا و مت نزعها من املدوية  70  -

 غلقها مودع دلى اخلزي ة الية ملف  70 -

 الية ماتية و ملوات الغلق يف طور االإعداد 54 -

% مـن 50مليـار دج عنسـ بة توـوق  57,9اليـة برخىلـة بـرانمج تبلـغ  162و يُقدر عدد العمليات امل تية عـــ 

 برانمج االإستامثر العموس اللوالية ع  س يا املثا  :

 مليار دج  27,3الية برخىلة برانمج  18بلنس بة لقطاع التعلمي العاو تسّيا  -

 مليار دج  7,9اليات  برخىلة برانمج   06بلنس بة لقطاع العداةل  تسّيا  -

 مليار دج 5,5الية برخىلة برانمج  32بلنس بة لقطاع التعلمي الثايوي تسّيا  -

 مليار دج 2,5برخىلة برانمج الية  22بلنس بة لقطاع التعلمي املتوسط تسّيا  -

 مليار دج 2,2الية برخىلة برانمج  31بلنس بة اللمديرية العامة للممن الوطين تسّيا  -



 مليون دج 712اليات برخىلة برانمج  04بلنس بة لقطاع امجلارك تسّيا  -

جناز العمليات املرتبطة  عقطـاع الب ئـة كلا س بق اذلور أميه أمولك  منخرًا ملديرية التجهزيات العمومية  همام اإ

ر عــ   الية  18مليار دج ال  تغطي  3,3برخىلة برانمج تُقدا

 و عىلوة أمدق فامي ييل ا اةل الوزياي ية اللقطاعات سالوة اذلور: 

اليـات  05مليـار دج همـا اليتـا مجمـدتا ،  27,3عغالف ماو اإجلاو  18بلنس بة لقطاع التعلمي العاو  -

  طور الاجناز  الية يف 11ماتية قيد الغلق و 

اليـة  58قطاع الهيالك االإدارية لب اايت املىلاحل اخلارجية ، اأممن الوطين ، العداةل و امجلارك البالغ عددها  -

 الية غّي ماطلقة  14الية قيد االإجناز و  21الية ماتية ،  23مليار دج مهنا  13,7برخىلة برانمج 

 30اليـة طـور الاجنـاز و  16ماليـّي دج مهنـا :  08قـارب الية عغالف ماو اإجلاو يُ  54قطاع الرتعية : -

 غّي ماطلقة  08الية ماتية قيد الغلق و 

الية قيـد الاجنـاز و واحـدة غـّي  12مليار دج ويا  3,3الية برخىلة برانمج قدرها  18قطاع الب ئة :  -

 مجمدة  05ماطلقة و 

مليار دج مهنا الية ماتية ، واحدة  2,8رب اليات برخىلة تقا 06و أمهلّيًا القطاع الاداري املتخىل  :  -

 اليات غّي ماطلقة  04قيد الاجناز و 

ــا و أم يتــا  ــة مــن ويــا رخــ  براةجمه ها املديري ــ  تســّيا ــال وــو  أممه املشــاريط الكــبى ال كــلا دار ال ق

 الاسرتاتيجية ادلية ، اجلهوية و وىت الوط ية ، ومه :

قامة جامعية  –أمواًل   6,4( برخىلة برانمج تُقـارب 000 2رسير )ا ىلة املتبقية   000 10دراسة و اجناز اإ

% ستُسمل يف شهر 10طور الاجناز عنس بة  000 2ماتية و  000 8مليار دج، و يه يف طور الاجناز ) 

 (2018مارس 

مليار دج  6,3مج قدرها مقعد عيداغويج جبامعة العورون برخىلة بران 000 22دراسة و اجناز  –اثييًا 

 2016% و يرتقب تسلميها شهر يومفب 60طور الاجناز عنس بة تقارب  500 000/3 2ماتية  000 18)

 بلىلومعة غّي ماطلقة ( 500و 

قامة جامعية  –اثلثًا  جناز اإ مليار  5,8رسير جبامعة العورون و ال  تقدر رخىلة برانةجمها  000 8دراسة و اإ

نتاء عنس بة دج و يه ع  وشك     2016% يرتقب اس تالهما يف ديسمب 80االإ

ر اأمشغا  هبا  3,9جسا برخىلة برانمج  000 1دراسة و اجناز منسسة عقاعية  –راععًا  مليار دج أمين تُقدا

  2016هر جوان % مبةجمة لالإس تالم ش 98

يار دج أمين تبقى مل  1,2حما ذات طاعط همين برخىلة برانمج تقدر عـ  740 1دراسة و اجناز  –هلامسًا 

 %80، و مه يف طور الاجناز عنس بة تقدم  اأمرععاءحما فقط عبدلية  20مهنا أمجناز 

جناز مسجد قطب بلبليدة برخىلة برانمج  –سادسًا  مليار دج و هو قيد الاجناز عنس بة  1دراسة و اإ

50 % 



 لىلومعة برسير  000 1مليون دج هلاصة مبرشوع اجناز أمقامة جامعية عـسعة  770 –ساععًا 

مليون دج خمىلىلة الإجناز و جتهزي حممكة عبوفاريك يُرتقب اس تالهما يف غاون شهر جويلية  787 -اثمااً 

2016  

مليون دج و مه يف طور  830مقعد عيداغويج بلىلومعة برخىلة برانمج  000 2دراسة و اجناز  –اتسعًا 

 الاجناز 

خمىلىلة الإجناز قرية افرتاضية مبدرسة الرشطة بلىلومعة و يه يف طور االإجناز  مليون دج 400 –عارشًا 

 % 80عنس بة 

مليون دج خمىلىلة الإجناز و جتهزي املديرية اجلهوية اللجلارك عأموالد يع   و ال  يه يف طور  380وأمهلّيًا 

  2017االإجناز و يُرتقب اس تالهما السدايس اأمو  من س  ة 

ىلياد الواو و يف خاام االلقاء أمشار الس   طاراتاجملهودات املبروةل من طرف  اإ مديرية التجهـزيات العموميـة  اإ

طالبًا مهنحل عر  املزيد من اجملهودات لتجس يد ع  أمرض الواقط أمكب عـدد ككـن مـن املشـاريط عىلـوتا اـود 

ا ـرص  و كـراقطـاع،  18فقري يف ةجما  التمنية بل ظر اللعدد الها ا من املشاريط املولكة لها و ال  تشما 

و جعا الية تسديد مس تحقات مقاوالت الاجناز تامتىش و الوضعية الوزياي يـة  ع  تطهّي مدوية املشاريط

جبارمه ع  تقدمي فواتّي شهرية ، أمما بلنس بة اللم الت امل جزة لوا ـدة الشـ باب فلكـف  اللمشاريط و ذكل بإ

اللعمـا عـ  أمن تىلـبذ هـر  ادـالت اليـة يف أمقـرب الس ياد الواو مدير البةجمة و مااععة املزياييـة صىلـيًا 

     اأ جا  


