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اشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيريةتوصيات   

بالجزائر  8152جويلية  51-51  

 

 8162جويلية  61الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية اليوم االثنين  أشغالاختتمت 

معالي وزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية ، السيد نور الدين بدوي ،  إشرافبالجزائر تحت 

الدينية و  الشؤونو الالمركزية و   العمومي األمنوزير الداخلية و  مناصفة مع نظيره النيجيري السيد  محمد بازوم

 .األوقاف

هذه الدورة املقررة من طرف السادة وزراء داخلية البلدين بتقييم شامل للتعاون الثنائي و مجابهة  أشغالسمحت 

 املتخذة. صعوبات تنفيذ القرارات و التوصيات

 :اآلتيةالسيما في املجاالت  عدة توصيات و قرارات عمليةبتبني  فوجي خبراء البلدين أشغالتوجت 

 األمنياملجال في *

 عملية من طرف الجزائر و النيجر في ما يخص تامين حدودهما إجراءاتتبني -

 على مستوى املنطقة الحدودية األمنالتشاور بين مصالح  و تكثيف التنسيق -

الطرفين بنوعية التعاون في مجال  أشادا اإلطارتعزيز التعاون في مجال التكوين و تعزيز القدرات املؤسساتية. في هذا 

 الدرك الوطني و الحماية املدنية للبلدين. شرطة،التكوين بين مؤسسات 

 مجال مكافحة الهجرة الغير شرعيةفي  *

الجزائر في التكفل و  باملجهودات الجبارة التي تقوم بهاالتضامن و حسن الجوار و اعترافا  التآخيقيم  أساسعلى -

تشاوري   إطار يلتزم الطرفين بتنفيذ في و املعاهدات الدولية،  اإلنسانيةاحترام الكرامة  ظلعمليات الترحيل، في 

التوصيات املنبثقة عن الدورة السابقة بهدف التحكم في ظاهرة الهجرة الغير شرعية من خالل تبادل املعلومات و 

 تحسيس حول مخاطرهاتفكيك شبكات التهريب و كذا ال



مشيدة بمجهودات السلطات النيجيرية في الحد من هذه الظاهرة عبرت الجزائر عن جاهزيتها ملرافقة النيجر في -

 مجهوداتها املتعلقة بمحاربة الهجرة الغير شرعية. 

 اإلقليم*في مجال تهيئة 

و هما البحث و  أال ( محورين، 8على ) أساساو الذي سيرتكز  اإلقليمتنمية تعاون مثمر متنوع و ايجابي في مجال تهيئة -

 تبادل الخبرات و كذا تعزيز القدرات و التكوين. 

تسمح بتوسيع و تكثيف  تنصيب ميكانيزمات عملية إلىهذه الدورة تطرقت  أشغال أن إلى اإلشارةتجدر  األخير في 

 اللجنة.  أشغاللة في ( الخاصة بالقطاعات املمث61التعاون الثنائي في املجاالت )

 

 

 

 


