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Réf n°22/A.Q.B.R/2016  : 2016جوان  01امحلامات يف  

                                                                                                        

ىل الس يد وايل   ا 

 

 اجلزائر والية

 شكوى : املوضوع

 

ىل س يادتمك احملرتمة هبذه الشكوى واملمتثةل يف ليه مجعيتنا من طرف أ   لنا الرشف أ ن نتقدم ا  عضاء الهتميش اليت تتعرض ا 

اجمللس الشعيب البدلي للحاممات و حىت من الس يد الوايل املنتدب دلائرة الرشاقة اذلي هو عىل دراية بلك املشالك اليت يعاين مهنا 

)شاكوي،طلبات جلسات معل،طلبات  رمغ املراسالت العديدة ساكن احلي يف خمتلف اجملاالت )الاجامتعية،الثقافية،الرايضية والبيئة(

 :عىل حرضتمك جانبا مهنا تس تعرض) تدخل

علام اننا اضطرران  طلبنا من س يادة الوايل املنتدب للرشاقة ختصيص ساعة يف ال س بوع فاكن رده أ نه منشغل و ال يس تطيع، 

 .ساعات ليس تقبلنا بعجاةل 3اىل الانتظار حوايل  يوم تنقلنا اىل ادلائرة يوم اس تقبال املواطنني

اال دارتني يف التعامل مع املواطنني فامي خيص ملفات و معليات اال حصاءات لطلبات السكن الطريقة اليت تتعامل هبا لكتا  

و املطرودون مبوجب أ مور ابلطرد)العداةل( ضاربني عرض احلائط قوانني ادلوةل  الاجامتعي و التسامهي الاجامتعي والهش

  )اجلزائرية )خمتلف رشوط الاس تفادة

عطاء وعود اكذبة و الاس هتزاء ،   )فأ ين كرامة هؤالء اجلزائريني( لش باب و الكهول و حىت كبار السناب ا 

الطريقة اليت تعاملت هبا لكتا اال دارتني يف معلية الرتحيل يف شارع محمد دايح )البناايت املهددة ابالهنيار( حىت أ نه يف عامرة  

مس تودع و جحة أ خرى و يه أ ن واحدة يمت ترحيل البعض وترك البعض وحىت نس يان البعض الآخر حبجة أ هنم ظنوا أ نه 

  .صاحب البيت اكن غائبا

خالءها وتنقيهتا وحىت غلقها لتصبح ماكن لريم النفاايت مبختلف أ نواعها،و   املباين اليت مت ترحيل أ حصاهبا املذكورة أ عاله مل يمت ا 

 .ماكن لدلعارة واخملدرات

شارة ممنوع الوقوف بطرقة وقوف الس يارات عىل ال رص 11الفوىض معت الطريق الوطين رمق    15 /15فة و عدم احرتام ا 

س يارات عىل الرصيفني وحىت وصل أ ن يزاول  06وحىت أ نه هناك مياكنييك عىل نفس الطريق مس تودعه ميتلئ و يركن حىت 

  )الهنار )البدلية عىل عمل و مصاحل ال من كذكل همنته بفتح حمراكت بأ مكلها عىل الرصيف يف وحض
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ىل شاطئطريق شارع محمد دايح ا  عادته وعد  CAMPINO وشاطئ MARTIN ملؤدي ا  و املسموحتني للس باحة بعد ا 

رئيس البدلية ابلتكفل بتنقية جماري مياه الش تاء و املياه املس تعمةل وهتيئته و هو اذلي مل يمت حبيث قام أ هل احلي بذكل 

 هذا ال مر مل يمت طفال املصطافني و كذكلوطالب  ساكنه و مجعيتنا مبمهالت للخطر اذلي هيدد أ طفال احلي وال   بأ نفسهم،

ساكن احلي يتساءلون عن عدم وجود مركز للرشطة يف شاطئني ممسوحني للس باحة لعلممك أ ن  و حنن عىل أ بواب الصيف ، 

 . .لك املوامس الصيفية السابقة مت تسجيل فهيا  رسقات،تعدايت جسدية،جشارات جامعية،تعدي عىل احلرمات،و هذا بكرثة

 .س البدلية بأ نه سوف يمت جتديد ش بكة اال انرة يف لك ال حياء يف البدلية و هذا مل يمتوعد رئي 

 .وعد رئيس البدلية ابلتكفل بتنقية جماري مياه الش تاء يف شارع حيىي أ بو زكراي و هذا مل يمت 

صالحه من  طرف مؤسسة خاصة  الساحة املوجودة يف احلي يف حاةل يرىث لها اكن فهيا مرحاض عرصي وعد رئيس البدلية اب 

 .أ حد املعوقني و هذا مل يمت و تسلمه ليمت تس يريه من طرف

ال بدليتنا مل تس تفيد مبثل هاته   أ غلب بدلايت الوطن تكتسب مالعب جواريه بأ رضية اصطناعية عىل ال قل اجليل الثالث ا 

رتاب واحلجارة وال يصلح ل ي املالعب رمغ وجود مساحات كبرية و شاغرة مثل املوجودة يف حينا وهو ملعب قدمي من ال

 .يشء و هذا مل يمت

عطاء رخص)بناء و ترممي(للبعض و   جمال البناء و  الهتيئة  العمرانية لن ينجو من هذه الاكرثة و املهزةل ابلتعامل مبكيالني اب 

جابة املواطنني يف غ آخر رمغ القوانني اجلديدة اليت حتث عىل ا  ابال جياب  08ضون رفضها للبعض الآخر وعدم اال جابة لبعض أ

 أ و الرفض ،و يف هذه احلال سبب الرفض.

 .يوجد مساحة أ خرى شاغرة طلبنا و اقرتحنا لرئيس البدلية جبعلها ماكن للراحة والرتفيه لنساء و أ طفال احلي. و هذا مل يمت 

 تني يف ال س بوع ودج لساعة واحدة أ و اثن  100يف حينا قاعة متعددة الرايضات قل ما اس تفاد مهنا الش باب و ذكل بسعر  

 هاته القاعة أ صبحت سكنات ؟

حماوةل رضب اس تقرار و املهنج اذلي اختذته مجعيتنا، اذلي هو العمل و الشفافية و العدل.وذكل بتحريض املواطنني بطريقة  

اثرة البلبةل يف وسطهم ،لوال حمكة  و حنكة أ عضاء مكتب مجعيتنا واال جابة ابلتبيان و احلذر من هذه الفنت  غري مبارشة،و ا 

وقاعدتنا :الالكم يذهب و الكتابة تبقى)خمت الرئيس و امجلعية( ،مجعيتنا معمتدة و امحلد هلل مبقتىض قوانني ادلوةل 

 اجلزائرية،وتسريها و تنظمها وهتيلكها و أ عطهتا

ال ميان. هنارا يتسكع يف الشوارع ليال و عف ا يتعاطى اخملدرات الش باب يف لك هذه احلاالت وجد نفسه عاطل عن العمل 

لهيم و هذا أ ضعف اال ميان لهيم و يس متع ا   .حائر ال يثق يف أ ي مس ئول بسبب هتمش هيم مه كذكل ال أ حد يتقرب ا 

ال يف مناس بات قليةل جدا و ملدة يوم أ م يومني   .ال نشاطات ثقافية وال ترفهيية وال رايضية ا 

 .ال محالت تطوعية و ال معل مع امجلعيات 

 .ساكنه من مشالك عدة و البدلية عىل عمليشكو  ’’شكيكن’‘شارع  

حمل للك بدلية مفا اكن جوابه  100املتعلق ب  ملرات عدة تطرقنا مع رئيس البدلية عىل موضوع برانمج الس يد رئيس امجلهورية 

  .أ نه هناك مشلك يف املوقع املوجه للمرشوع حسب اللجنة اخملتصة
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نشاء موقف س يارات مؤقت ويسريه مجعيتنا  و يس تفيد بعض الش باب العاطل مهنا ولك هذا بطريقة رمسية مفا اكن  اقرتحنا ا 

ال الرفض  .الرد ا 

عانتنا بدمع مادي و مقر مجلعيتنا، مبا أ ننا طلبنا ذكل من اال دارتني )البدلية وادلائرة( فاكن الرد من   نطلب من س يادتمك احملرتمة ا 

 لوايل املنتدب فالرد اكن سوف أ رى .مجعية ال نس تطيع توفري لها مقر،أ ما الس يد ا 15ال وىل بأ ن 

 للعمل أ نه يف البدلية حمالت مغلقة و شاغرة و أ خرى اكنت مجلعية يح سلمت ل انس غرابء عن البدلية للسكن فهيا. 

ال آابئنا وأ جدادان ابلغالـي والنفيس ا  أ ن حييا أ بنائه يف كرامة وعزة هذه  حنن ال ننتظر من هذا الوطن اذلي حضى من أ جهل أ

ال بتوفري رضورايت احلياة الكرمية اليت حيمل هبا لك مواطن وهذا من أ جل التفرغ التام خلدمة وبناء بدل امل  ليون الكرامة والعزة ال تكمتل ا 

دوره، بدل الاهامتم يف لك مرة عن ماكن للسكن فيه  ونصف شهيد اذلي يعترب أ مانة يف أ عناق لك واحد منا، لك حسب موقعه و

 .مبالغ مالية كبرية أ صبح الكثري منا ال يس تطيع تسديدها بشلك مؤقت وبدفع

النظر يف هاته الشكوى الختاذ  و حلرضتمك ادا كنمت ستتدخلون للتحقيق يف الامر و عليه ، س يدي الوايل س نكون ممتنني

 .اال جراءات املناس بة بشأ هنا والكفيةل حبلها

 

 .والتقديــر تقبلوا منا، س يدي الوايل  فائق الاحرتام              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ىل الس يد وزير ادلاخلية و امجلاعات احمللية  نسخة ا 

 بعض احلاالت عىل امليدان املرفقات: صور 



 

 الجمهـوريــــة الجزائـريــة الـديمقـراطـيــة الشعبـيـــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

Maison de jeunes Hammamet 1 Mohamed issiakhem Tel/ 0773 50 21 72 

 

 
4 

 

 

 

 

األطفال و الحي لعائالت والترفيه للراحة مكانا لجعله المقترح المكان  
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 ليرجع هوا لمرحاض أصبح الذي للشهداء ومقام الخدمة عن خارجين  ونافورة عموميين مرحاضين:الحمامات ساحة

الوطن وحب الضمير يغيب عندما الطريقة بهذه وبطوالتهم دماؤهم و خيرهم  

للجزائر ليست الخريطة أن حتى  

 

 

 

 



 

 الجمهـوريــــة الجزائـريــة الـديمقـراطـيــة الشعبـيـــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

Maison de jeunes Hammamet 1 Mohamed issiakhem Tel/ 0773 50 21 72 

 

 
6 

 

 

جواري ملعبا الشباب يستهل توصف، أال ال حالة في الشاغر الموقع و المساحة .   

سنوات منذ الوضعية هذه أنه في األمر في الغريب و  
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ال البعض آلخر و البعض ترحيل تم و مهددة اليسار على التي و باالنهيار مهددة لليست اليمين على العمارة  
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الحي لسكان كبيرة و كثيرة مشاكل خلقت اآلن لحد الردم وإزالة التهديم عملية إتمام عدم  

المخدرات و للدعارة الثقيلة،وأوكار حتى و المنزلية  النفايات لمختلف مفارغ أصبحت  
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الحي لسكان كبيرة و كثيرة مشاكل خلقت اآلن لحد الردم وإزالة التهديم عملية إتمام عدم  

المخدرات و للدعارة الثقيلة،وأوكار حتى و المنزلية  النفايات لمختلف مفارغ أصبحت  
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 المراسالت رغم البلدية غياب في الشتاء  مياه و الصحي الصرف مجاريلتطهير  تطوعية بحمالت يقومون الحي سكان

 العديدة

 


