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 وزير ادلوةل وأ يخ العزيزالس يد معايل 

 الس يدات والسادة
 

ثنائية احلدودية اجلزائرية ادلورة السادسة للجنة ال  أ شغال ختاميف 

عرب لمك عن امتناين أ   أ نالعزيز  وأ يخادلوةل وزير معايل  أ ودرية، النيج

حول العديد من املسائل املتعلقة ابلتعاون  ،معمك أ جريناهاللمحاداثت اليت 

 الثنايئ بني بدلينا.

 أ ش يدكام  ،وديةو  أ خوية جواءأ    جرت أ شغال هذه ادلورة يفحيث  

لهيااليت توصل  الاجيابيةابلنتاجئ  خرباءان، ال س امي يف املسائل املتعلقة ابملناطق  ا 

 احلدودية.

رادتنا املشرتكة مسح هذا اللقاء بتأ كيد لقد  جل ملواصةل العمل من أ  ا 

اذلي من و  ،وتعزيز التضامن والتعاون بني بدلينا الصديقني ،حتقيق الاس تقرار

وذكل  م.وضامن الرفاهية هل ساكنة مناطقنا احلدوديةشأ نه حتقيق طموحات 

فخامة رئيس امجلهورية الس يد عبد السديدة لتوجهيات ال لتعلاميت و ل تنفيذا 

 .محمدوري خفامة الرئيس ايسوفو ونظريه النيج ،العزيز بوتفليقة
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 وزير ادلوةل وأ يخ العزيزالس يد معايل 

 الس يدات والسادة
 

ن التحدايت ال منية املرتبطة ابال رهاب وعالقهتا ابجلرمية املنظمة،  ا 

طارا مناس با  ابال ضافة ا ىل ال زمات احمليطة بنا جتعل من لقاءاتنا فرصة وا 

 السمل وال من والتمنية يف بدلينا.للتشاور من أ جل تضافر هجودان لتحقيق 

تطوير العالقات ل  مالءمةلية ال كر ال   اللجنة الثنائية احلدودية تعترب

ا ال يف تعزيز عالقاتنا،  ا رايدايدور س امي تعاوننا احلدودي، فهي  تلعبالثنائية ال

 اال قلميية الظروفف مع ي  ك  حباجة للمراجعة قصد الت   أ هنا ابلرمغ من ذكل، تبقى

 كذا الهتديدات العابرة للحدود املشرتكة.و  املس تجدة،

 وزير ادلوةل وأ يخ العزيزالس يد معايل 

 الس يدات والسادة

 اليت تولهيا السلطات يف الك البدلين ابل مهيةالتذكري  ،ملهمنه من اا  

، ال س امي من خالل تكثيف التبادل لتعزيز التعاون الثنايئ احلدودي

 الاقتصادي والتجاري.

ن  عادةا  " بمترناست خالل السدايس ال صهار"  بعث املعرض اجلهوي ا 

عادة  يعكس ال ول للس نة القادمة رادة بدلينا يف ا      ،التعاون التجاري تنش يطا 
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 قتصاديني للمسامهةة لتشجيع و دعوة املتعاملني الاأ غتمن هذه الساحن  عليهو 

 يف هذا املعرض. بقوة واملشاركة

لزيي وحامك      أ غاديس  كام أ ن اللقاءات املشرتكة بني واليي مترناست وا 

ذ متثل ابمتياز، جمال للتبادل والتشاور عىل  و اتهوا  تكتيس أ مهية حامسة، ا 

 املس توى احمليل.

ا ىل مضاعفة  الوالة ونظراهئم احملافظني ا املنطلق، أ دعو السادةمن هذ

ي، والسهر عىل دلية للتعاون احلدو اجلهود الرضورية لتعزيز هذه ال لية احمل 

  دوراهتا. انعقاداحرتام مواعيد 

 وزير ادلوةلالس يد معايل 

 الس يدات والسادة

 

خالل أ شغال هذه ادلورة، خرباء الوفدين  هجودأ مثن  ال خري أ ن يف أ ود

تكون يف مس توى  أ ناليت مكنت من حتقيق النتاجئ املرجوة، واليت نمتىن لكنا و 

، يس توجب عليناواليت ، املناطق احلدودية ساكنةتطلعات شعبينا وخصوصا 

 ا.قراراهت عىل تنفيذحلرص ا حارضا، 
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ر مهنا عىل سبيل املثال ال اليت أ ذك من التوصياتوقد مت التوصل ا ىل العديد 

 احلرص:

 س توى املنطقة ال منية عىل م تكثيف التنس يق والتشاور بني املصاحل -

 احلدودية؛

 تعزيز القدرات العملياتية ل هجزة الرشطة وامحلاية املدنية النيجريني؛ -

مواصةل الطرفني معليات ترحيل املهاجرين غري الرشعني هبدف ماكحفة   -

 الهجرة غري الرشعية وكذكل التوعية للمخاطر النامجة عهنا؛

 ابلبرش؛ تكثيف تبادل املعلومات هبدف تفكيك ش باكت هتريب واملتاجرة -

عداد برانمج لتعزيز قدرات اال طارات النيجرية امللكفة بهتيئة اال قلمي من  - ا 

 دورات تكوينية وتبادل زايرات بني خرباء الوفدين؛ تنظمي خالل

مواصةل تقدمي منح للتكوين يف جمال التكوين املهين والتعلمي العايل للمرتبصني  -

 ؛نيوالطلبة النيجري

 الرادياكلية؛ تكوين ال مئة وماكحفة -

عادة تفعيل جلنة متابعة التوصيات املنبثقة عن هذه ادلورة.  -  ا 

ومن ال جل السهر عىل جتس يد توصيات ادلورة السادسة للجنة احلدودية 

الثنائية، ندعو ا ىل تعيني ممثلني عن وزاريت داخلية البدلين ملكفني مبتابعة 

رة عن دورات هذه وتنس يق وتقيمي مدى تنفيذ التوصيات وال نشطة الصاد

 اللجنة احلدودية.  
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 وزير ادلوةل وأ يخ العزيزالس يد معايل 

 الس يدات والسادة

 

جناح  ختاما  أ ود جتديد تشكرايت وامتناين للك أ ولئك اذلين سامهوا يف ا 

 أ شغال هذه ادلورة.

ابمس الوفد اجلزائري و ابمس   من جديد، لمك عربالعزيز أ ن أ    امسح يل صديق

 .والعمل معمك و كذا الوفد املرافق لمك ابس تقبالمك اعزتازانعن  ،الشخيص

 

 اال صغاءشكرا عىل كرم  


