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طار تنفيذ قرارات خفامةيف  ورية، الس يد عبد العزيز بوتفليقة، وبرانمج رئيس امجلها 

أ عامل احلكومة وتوصيات معايل وزير ادلاخلية وامجلاعات احمللية والهتيئة العمرانية، 

احلومكة وأ فاق التمنية »اخملصصة لـ  02متخضت النقاشات الرثية ل شغال الورشة 

 ، عن التوصيات ال تية :«عرب احلدود 

 احلومكة. 1

يف سبيل حتقيق تمنية متناسقة  أ فضل للجهود الواجب بذلهاهبدف ضامن تقيمي 

رشاك املنتخبّي ادئاحلومكة التشاركية، يتعّّي لفضاءات احلدودية وقصد جتس يد مبل ا 

وأ فراد اجملمتع املدين واكفة الفاعلّي الاقتصاديّي والاجامتعيّي يف ال عامل التمنوية 

قلميهم.  اخلاّصة ب 

 ما يأ يت : يتعّّي  ،وعليه

يف حتديد  همامه ملكف بلتصدير وتمتثل تأ سيس هيلك س يادي )مؤسسة( -

طار الس ياسة الوطنية للتصدير، الس امي بلنس بة للمناطق ا حلدودية ووضع ا 

 . قانوين خاص هبا
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مج اخلاص بتمنية املناطق ضامن التنس يق ما بّي القطاعات لتحديد الربان -

اصة مبتابعة تنفيذ التقنية اخل ال دواتاحلدودية ومتويهل وكذا وضع 

 قيميها.اال سرتاتيجية الوطنية لهذه املناطق وت 

مواءمة اال طار القانوين الكفيل مبراعاة خصائص املناطق احلدودية من أ جل  -

 ترقية التمنية الاجامتعية والاقتصادية.

 تعزيز الالمركزية عىل الصعيد احمليل وحتديد اال طار املرجعي. -

لحدود( موّّجة لتمنية البدلايت احلدودية تأ سيس هيئة وطنية )جلنة وطنية ل -

 والتعاون عرب احلدود.

نشاء )جلنة للحدود( عىل املس توى احمليل برئاسة الوايل، واليت س تلكّف  - ا 

طار  بقرتاح الربانمج اخلاص بتمنية املناطق احلدودية والسهر عىل تنفيذه يف ا 

 ادلراسات املتعلقة بهتيئة هذه املناطق وتمنيهتا.

جراء درا - وهذا، قصد أ خذ  سات للهتيئة العابرة للحدود ال قلمي لك واليةا 

 خصوصيات لك والية بعّي الاعتبار.
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رشااك - العابرة  دجمةال عامل واملشاريع امليف برجمة  ةراو اجمل ل قالمي احلدوديةا 

 مؤكّدة.  ضامن فعالية يف سبيل  للحدود

اتحة املزيد من املبادرات وتعزيز همام الفاعلّي  - اال قلمييّي )اال داريون ا 

صدار نصوص تنظميية تسمح  واملنتخبون( من حيث املبادالت، من خالل ا 

برام اتفاقيات التعاون الثنايئ.  ب 

 تكييف القوانّي اليت تؤّطر الانتجاع، مع واقع ال قالمي. -

تنصيب جلنة للرصد واملتابعة من أ جل احملافظة عىل الرثوات الطبيعية )الرثوة  -

 نباتية( عىل مس توى املناطق احلدودية.احليوانية وال 

الاشرتاك يف الوسائل قصد جتس يد ال هداف التمنوية العابرة للحدود وكذا   -

تس يري احلاالت الاس تثنائية )حرائق الغابت وماكحفة غزو اجلراد والتصدي 

 النتشار ال وبئة...(.

تشجيع الرشاكة بّي القطاعّي العمويم واخلاص هبدف ترقية التمنية  -

 لتنافس ية واجلاذبية اال قلميية عىل مس توى هذه الفضاءات.وا
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تعممي عرصنة اال دارة والنشاط الاقتصادي والرمقنة من أ جل توطيد الرابط  -

 اال قلميي.

ب طرق اكتساتعزيز قدرات امجلاعات اال قلميية ومرافقهتا يف  -

تس يرييةومقاوالتية جديدة من خالل التكوين يف الهندسة اال قلميية )مع 

جنازها وتقيميها.خاصية   احلدود( وهذا، قصد مرافقة تصممي املشاريع وا 

حتديد أ ليات متويل الربانمج اخلاص بملناطق احلدودية، عن طريق خمتلف  -

 الصناديق الوطنية :

 ،الصناديق املشرتكة للجامعات احمللية 

  بتمنية مناطق اجلنوب، اخلاص صندوقال 

 صندوق الهضاب العليا، 

 ة الصناعية.صندوق ترقية التنافس ي 

 اخملصصةأ خرى للمتويل املشرتك للبىن التحتية والتجهزيات  أ لياتالتفكري يف  -

لقروض املصغرة ال قالمي احلدودية لتمثّي املوارد اال قلميية من خالل اال نعاش 

 والمتويل ال خاليق.
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 تمنية العالقات العابرة للحدود. 2

بغرض تعزيز العالقات القامئة وحتضري الفضاءات احلدودية للمبادالت العابرة 

طار العالقات املس تقبلية مع دول اجلوار،   ا يأ يت :مب يوىصللحدود يف ا 

تقوية دور الوالايت و املنتخبّي تدرجييا يف تطويراملناطق العابرة للحدود  -

لتعاون: مشاريع التمنية مكنشط العالقات مع البدلان اجملاورة يف بعض حماور ا

اجلهوية، التجارة، التكوين، التنس يق يف ميدان الصحة، تس يري اخملاطر 

 الكربى ...

تطوير و رمقنة املراكز احلدودية) املشرتكة( لتسهيل عبور الساكنة و السلع  -

نشاء مراكز حدودية جديدة بلتنس يق والتشاور مع  الاس هتالكية، وبرجمة ا 

 حاةل الرضورة. البدلان اجملاورة ، يف

 تقوية هيالك الاس تقبال وخدمات النقل مع املدن والبدلان اجملاورة. -

طار مهنجية متشاورة ومتضافرة هتدف  - تأ طري املبادالت العابرة للحدود يف ا 

ىل القضاء عىل النشاطات الغري رشعية.  ا 

نشاء القواعد اللوجيستية عىل مس توى املناطق اليت من شأ هنا أ ن   - برجمة ا 

 قطاب حرضية ومدن مس تقطبة.تصبح أ  

عداد خريطة استامثرات حسب الفروع، وقطاع النشاط واملناطق. -  ا 

عداد خريطة تدفق املبادالت الاقتصادية ك داة لتس يري. -  ا 
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تكييف النظام امجلريك من أ جل حتسّي وتشجيع الاستامثرات عىل مس توى  -

 املناطق احلدودية.

 ة للتصدير.توس يع النظام التحفزيي لنقل املنتجات املوّج -

ادراج خمتلف الصناديق ومياكنزمات متويل مشاريع تمنية املناطق احلدودية،  -

 وارشاك املؤسسات املالية يف هذه ادليناميكية.

 تكييف قانون الاستامثر مع املناطق احلدودية. -

ماكنية  - تأ هيل املعارض وال سواق العابرة للحدود مثل سوق أ س هيار، ودراسة ا 

نشاء أ خرى جديدة   عىل مس توى هذه الفضاءات احلدودية.ا 

اليت ، و 02طرف املشاركّي يف الورشة رمق  من املتبناةيه أ مه التوصيات  تلمك

 نترشف بعرضها عىل س يادتمك من أ جل املصادقة علهيا.

      

  


