معايل الس يد وزير ادلوةل وأيخ العزيز
الس يدات والسادة
يف ختام أشغال ادلورة السادسة للجنة الثنائية احلدودية اجلزائرية
النيجرية ،أود معايل وزير ادلوةل وأيخ العزيز أن أعرب لمك عن امتناين
للمحاداثت اليت أجريناها معمك ،حول العديد من املسائل املتعلقة ابلتعاون
الثنايئ بني بدلينا.
حيث جرت أشغال هذه ادلورة يف أجواء أخوية وودية ،كام أش يد
ابلنتاجئ الاجيابية اليت توصل الهيا خرباءان ،ال س امي يف املسائل املتعلقة ابملناطق
احلدودية.
لقد مسح هذا اللقاء بتأكيد ارادتنا املشرتكة ملواصةل العمل من أجل
حتقيق الاس تقرار ،وتعزيز التضامن والتعاون بني بدلينا الصديقني ،واذلي من
شأنه حتقيق طموحات ساكنة مناطقنا احلدودية وضامن الرفاهية هلم .وذكل
تنفيذا للتعلاميت والتوجهيات السديدة لفخامة رئيس امجلهورية الس يد عبد
العزيز بوتفليقة ،ونظريه النيجري خفامة الرئيس ايسوفو محمدو.
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معايل الس يد وزير ادلوةل وأيخ العزيز
الس يدات والسادة
ان التحدايت المنية املرتبطة ابالرهاب وعالقهتا ابجلرمية املنظمة،
ابالضافة اىل الزمات احمليطة بنا جتعل من لقاءاتنا فرصة واطارا مناس با
للتشاور من أجل تضافر هجودان لتحقيق السمل والمن والتمنية يف بدلينا.
تعترب اللجنة الثنائية احلدودية اللية الكر مالءمة لتطوير العالقات
الثنائية الس امي تعاوننا احلدودي ،فهي تلعب دورا رايداي يف تعزيز عالقاتنا ،اال
أهنا ابلرمغ من ذكل ،تبقى حباجة للمراجعة قصد التكيف مع الظروف االقلميية
املس تجدة ،وكذا الهتديدات العابرة للحدود املشرتكة.
معايل الس يد وزير ادلوةل وأيخ العزيز
الس يدات والسادة
انه من املهم ،التذكري ابلمهية اليت تولهيا السلطات يف الك البدلين
لتعزيز التعاون الثنايئ احلدودي ،ال س امي من خالل تكثيف التبادل
الاقتصادي والتجاري.
ان اعادة بعث املعرض اجلهوي " الصهار" بمترناست خالل السدايس
الول للس نة القادمة يعكس ارادة بدلينا يف اعادة تنش يط التعاون التجاري،
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وعليه أغتمن هذه الساحنة لتشجيع و دعوة املتعاملني الاقتصاديني للمسامهة
واملشاركة بقوة يف هذا املعرض.
كام أن اللقاءات املشرتكة بني واليي مترناست والزيي وحامك أغاديس
و اتهوا تكتيس أمهية حامسة ،اذ متثل ابمتياز ،جمال للتبادل والتشاور عىل
املس توى احمليل.
من هذا املنطلق ،أدعو السادة الوالة ونظراهئم احملافظني اىل مضاعفة
اجلهود الرضورية لتعزيز هذه اللية احمللية للتعاون احلدودي ،والسهر عىل
احرتام مواعيد انعقاد دوراهتا.
معايل الس يد وزير ادلوةل
الس يدات والسادة
أود يف الخري أن أمثن هجود خرباء الوفدين خالل أشغال هذه ادلورة،
واليت مكنت من حتقيق النتاجئ املرجوة ،واليت نمتىن لكنا أن تكون يف مس توى
تطلعات شعبينا وخصوصا ساكنة املناطق احلدودية ،واليت يس توجب علينا،
حارضا ،احلرص عىل تنفيذ قراراهتا.
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وقد مت التوصل اىل العديد من التوصيات اليت أذكر مهنا عىل سبيل املثال ال
احلرص:
 تكثيف التنس يق والتشاور بني املصاحل المنية عىل مس توى املنطقةاحلدودية؛
 تعزيز القدرات العملياتية لهجزة الرشطة وامحلاية املدنية النيجريني؛ مواصةل الطرفني معليات ترحيل املهاجرين غري الرشعني هبدف ماكحفةالهجرة غري الرشعية وكذكل التوعية للمخاطر النامجة عهنا؛
 تكثيف تبادل املعلومات هبدف تفكيك ش باكت هتريب واملتاجرة ابلبرش؛ اعداد برانمج لتعزيز قدرات االطارات النيجرية امللكفة بهتيئة االقلمي منخالل تنظمي دورات تكوينية وتبادل زايرات بني خرباء الوفدين؛
 مواصةل تقدمي منح للتكوين يف جمال التكوين املهين والتعلمي العايل للمرتبصنيوالطلبة النيجريني؛
 تكوين المئة وماكحفة الرادياكلية؛ اعادة تفعيل جلنة متابعة التوصيات املنبثقة عن هذه ادلورة.ومن الجل السهر عىل جتس يد توصيات ادلورة السادسة للجنة احلدودية
الثنائية ،ندعو اىل تعيني ممثلني عن وزاريت داخلية البدلين ملكفني مبتابعة
وتنس يق وتقيمي مدى تنفيذ التوصيات والنشطة الصادرة عن دورات هذه
اللجنة احلدودية.
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معايل الس يد وزير ادلوةل وأيخ العزيز
الس يدات والسادة
ختاما أود جتديد تشكرايت وامتناين للك أولئك اذلين سامهوا يف اجناح
أشغال هذه ادلورة.
امسح يل صديق العزيز أن أعرب لمك من جديد ،ابمس الوفد اجلزائري و ابمس
الشخيص ،عن اعزتازان ابس تقبالمك والعمل معمك و كذا الوفد املرافق لمك.
شكرا عىل كرم االصغاء
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