


الســياق:
ــة  ــت المناطــق الحدودي ــاال، إذا ظل ــون فع ــن يك ــة ل ــا الوطني ــن حدودن إن تأمي
المشــتركة مــع دول الجــوار غيــر آمنــة وغيــر مســتقرة و فــي هــذا االطــار تــم 
إنشــاء لجنــة ثنائيــة حدوديــة مــع دولــة النيجــر مــن أجــل المســاهمة فــي تطويــر 

وتأميــن المناطــق الحدوديــة مــع دول الجــوار.
ــة خمــس دورات )05(  ــة النيجري ــة الجزائري ــة الحدودي ــة الثنائي ــدت اللجن عق
ــث  ــر 1997، حي ــي أكتوب ــائها ف ــذ إنش ــر من ــر والنيج ــن الجزائ ــاوب بي بالتن

ــة 2015.  ــي 30 و 31 جويلي ــي يوم ــي نيام ــر دورة ف ــدت آخ عق

األهــداف:
تناقــش اللجنــة الثنائيــة الحدوديــة الجزائريــة النيجيريــة، باإلضافــة إلــى المهــام 
المتعلقــة بالتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المناطــق الحدوديــة وتأهيــل 
ــى  ــخاص، وعل ــة األش ــن وحرك ــة باألم ــا المتعلق ــرية، القضاي ــوارد البش الم

وجــه الخصــوص مــا يلــي:
- تأمين المناطق الحدودية؛

- تعزيز العالقات بين األجهزة األمنية في البلدين ؛
- تعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها ؛

تسهيل حركة األشخاص والسلع ضمن اإلطار القانوني ؛
- مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يقــوم الطرفــان، خــالل كل دورة، بتقييــم الحالــة األمنيــة الســائدة فــي المنطقــة، 
كمــا يتفقــان علــى مواصلــة وتكثيــف جهودهمــا فــي تأميــن المناطــق الحدوديــة، 
مــن خــالل توســيع مجــاالت التعــاون، بطريقــة منســقة وإنشــاء آليــات مناســبة 

أو تعزيــز اآلليــات القائمــة.

اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية
الجزائرية - النيجيرية الدورة السادسة 
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سير مجريات الدورة:
- رئاســة االجتمــاع، افتتــاح وإعــالن عــن انطــالق أشــغال هــذه الــدورة مــن 

قبــل وزيــري داخليــة البلديــن.
- أشغال هذه الدورة تتمحور حول موضوعي:

- األمن والتنمية.   
- ستتكلل أشغال هذه الدورة بإعداد محضر يوقع عليه وزيري داخلية 

البلدين.
- يتضمن محضر هذه الدورة برنامج عمل مع مواعيد محددة من أجل 

تنفيذ بنود التعاون المتفق عليها بين الطرفين.
- سيشارك السيدين واليي تمنراست وإيليزي في أشغال هذا اللقاء رفقة 

نظرائهم النيجيريين )حكام أغاديس وتاهوا(.

ماذا يتوقع من هذه الدورة:
- تشخيص الصعوبات التي تعيق تنفيذ قرارات مختلف دورات اللجنة 

الثنائية الحدودية، وال سيما الدورة السابقة التي عقدت في نيامي يومي 30 
و 31 جويلية 2015 ، والخروج بحلول ؛

- تعميق التشاور والتنسيق حول قضية الهجرة؛
- تعزيز التعاون األمني   ، ال سيما على مستوى الحدود؛

توزيع المشاركين إلى فريقين:

 فريق العمل المكلف بالمجال األمن ويتشكل من

- سفيري البلدين ؛
-ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية والنيجيرية؛

- واليي )تمنراست وإيليزي( ؛
- محافظي النيجر )أغاديس، تاهوا( ؛
- ممثلو أجهزة األمن في كال البلدين ؛

- ممثلو الحماية المدنية للبلدين ؛
- الجمارك الجزائرية والنيجيرية؛
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فريق العمل  مكلف بمجال التنمية ويتشكل من ممثلين عن2
- وزارة الشؤون الخارجية ؛

- وزارة المالية ؛
-  وزارة الطاقة؛

- وزارة الشؤون الدينية واألوقاف؛
- وزارة التربية الوطنية؛

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين؛

- وزيرة البريد و المواصالت السلكية والالسلكية و التكنولوجيات والرقمنة؛
- وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة؛

- وزارة الصناعة والمناجم؛
- وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛

- وزارة التجارة؛
- وزارة االتصال؛

- وزارة األشغال العمومية والنقل؛
- وزارة الموارد المائية؛

- وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات؛
- وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي؛

 
مستجدات اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية

الجزائرية النيجيرية الدورة السادسة :
- إعادة بعث ديناميكية النشاط االقتصادي على مستوى الشريط الحدودي؛

- تبنــي برنامــج عمــل مــع مواعيــد محــددة يتضمــن اقتــراح محــاور تعــاون جديــدة 
فــي شــكل خطــة عمــل؛

- ســيتم تنصيــب فريــق عمــل، يتشــكل مــن ممثلــي المديريــة العامــة لتهيئــة اإلقليــم 
ــن،  ــم النيجريي ــه ونظرائه ــم وجاذبيت ــة اإلقلي ــة لتهيئ ــة الوطني ــه والوكال وجاذبيت

ــة المنطقــة المشــتركة الحدوديــة. قصــد دراســة الجانــب المتعلــق بتنميــة وتهيئ



برنامج اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية
الجزائرية النيجيرية الدورة السادسة 

األحد 15 جويلية 2018 :
09:00   لقاء ثنائي بين السادة وزيري داخلية البلدين. 

09:30  االفتتاح الرسمي ألشغال الدورة السادسة  من طرفي 
السادة وزيري داخلية البلدين. 

تصريح صحــفـــي 
10:15   انطالق أشغال و توزيع الخبراء على مجموعتي عمل 

)اللجنة األمنية و لجنة التنمية(.
11:30  استراحة قهوة.

13:30  مأدبة غذاء في المركز الدولي للمحاضرات، عبد اللطبف 
رحال ، على شرف الوفد النيجيري. 

14:30  متابعة  أشغال لجان الخبراء – جلسة مغلقة
16:00  استراحة قهوة .

16:15  متابعة أشغال لجان الخبراء – جلسة مغلقة

االثنين 16 جويلية 2018

09:00  إعداد  البيان الختامي للدورة السادسة للّجنة الثنائية 
الحدودية  الجزائرية-النيجيرية.

10:30  استراحة قهوة.
11:00  قراءة البيان الختامي للدورة السادسة للّجنة الثنائية 

الحدودية  الجزائرية-النيجيرية.
11.30 اختتام أشغال الدورة من الطرف السادة وزيري  داخلية 

البلدين. 
تصريح صحــفـــي


