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   رئيس امجلعية العامة،  الس يد 

 أ حصاب املعايل و السعادة 

 الس يدات و السادة 

  

ادلول وتعد من أ برز التحدايت و أ كرثها تعقيدا ذلا اكن لزاما عىل اجملموعة ادلولية السعي  خمتلف معت عاملية ظاهرة الرشعية غري الهجرة

الظاهرة    معاجلة ال س باب اجلذرية واجلوهرية لهذه خالل من أ كرب بفعالية معها والتعامل الهجرة ضبط شأ نه من مشرتك اىل بلورة تصور

 واملقصد.  والعبور دول املنشأ    بني والفعال احملمك والتنس يق اة مصاحل ادلولمع مراع

 

وتنقُّل  الهجرة تيسري ا ىل هيدف اذلي ،ويف ا طار هذا اجلهد املشرتك جاء االتفاق العاملي من أ جل الهجرة الآمنة والنظامية واملنتظمة

ذكل  يف مبا  2030قت عليه ادلول يف خطة التمنية املس تدامة لعام  ال شخاص عىل حنو منتظم و أآمن و متسم ابملسؤولية وفقا ملا تواف

 املس تدامة.  التمنية أ هداف مقاصد من  7-10 املقصد

 

   الرئيس، الس يد 

  

لها اليت ادلول هذه من واحدة اجلزائر تعد مفقصد،  وظروفها التنوية ادلاخلية وادلولية أ ن تكون بدل منشأ  و عبور    اجلغرايف   موقعها أ هَّ

خاصة يف تكل البدلان اليت تعيش ا ضطراابت وأ زمات أ منية  ابل وضاع ال منية القامئة   مرتبطة الظاهرة فهذه  للمهاجرين غري الرشعيني.

ىل أ ن نشغال الس امي ابلنس بة للجوانب ال منية و الصحية و العمل غري الرشعي. و أ ود من هذا املقام،اال شارة ا    واليت تشلك مصدر ا 

ظل   ويف  نسانية  ا  دلوافع  ومسؤولية  حمكة  وبلك  املصدر  دول  مع  وثيق  بتعاون  الظاهرة  هذه  مع  تتعامل  أ جلزائر 

 و ا ضطراابت أ منية متر هبا بدلاهنم.  أ زمات  حضااي ابعتبارمه للمعنيني  الكرامة احرتام ظل

  

اجلالية    هتدف يف ذات الوقت ا ىل تعظمي دور الوطنية اأ ولوايهت مراعاة  مع  الهجرة قضية بشأ ن ومندجمة شامةل اجلزائر،مقاربة وانهتجت

ابخلارج عىل  تويل حيث املس تدامة، التمنية مسارحتقيق يف  هاما عنرصا ابعتبارها الوطنية  بناء  الهجرة  مللف  ابلغة  أ ولوية  بالدي 

التس يري ال مثل لهذه   أ مهية عىل رصاراب ويؤكد التوجهيات السامية للس يد رئيس امجلهورية عبد اجمليد تبون، اذلي يوليه أ مهية خاصة

 الهامة.  الظاهرة 



كضعف يف معدالت   للهجرة، الهيلكية  ال س باب معاجلة ا ىل  تسعى اليت الهجرة أ جل من العاملي االتفاق أ هداف مع  اجلزائر وتتفق هذا

أ ليات ماكحفة هتريب املهاجرين و   بتعزيز اخلاصة   ال هداف مع  هور البيئة، كام أ هنا تتفقدوالآاثر السلبية للتغريات املناخية و ت التمنية

و ادلول  س يادة  عىل  تأ كيدها  مع  ابلبرش  اال جتار  الترشيعات   القضاءعىل  اعامتد  يف  التنفيذ  اليت حقها  رضورة  مع  مناس بة  تراها 

تفاق العاملي من أ جل الهجرة.   املتدرج  والطوعي لال 

 

 منتدايت املراجعة العربية واال فريقية اليت عقدت متهيدا ال جامتع اليوم. يف اليةاجلزائر وبفع لقد شاركت القناعة و انطالقا من هذه 

  

  الرئيس، الس يد 

  

 اس تقبال  ضامن أ جل من معتربة هجودا اجلزائر تبذل

ترحيل املهاجرين  عىل  عالوة  هلم  الصحية  ابلرعاية  التام  التكفل  مع  حس نة  ظروف  ابلتوافق يف  مهنم  الرشعيني  التنس يق  غري  و 

و اال لزتامات ادلولية، حيث تسخر بالدي اال ماكنيات  الوطنية للقوانني وفقا اال نسانية، كرامهتم صون عىل مع احلرص ال صلية بدلاهنم مع 

املادية و للتكفل الامثل   الالزمة  النظر عن وضعيهتم   الصحية، اخلدمات    ا ىل اجملاين الولوج هلم وتضمن ابملهاجرين البرشية  برصف 

س تفادة املهاجرين و تعتربمه جزء من اخملطط الوطين    املالية،القانونية و   اس تفاد مهنا أ زيد من   حيث الصحية ابلرعاية   للوقاية، مع ا 

لصاحل    هماجر  120.000 اجراءات  عدة  كوروان  جاحئة  ظل  يف  اجلزائر  اختذت  كام  ال خرية.  الفرتة  خالل 

دراهجم خالل من  املهاجرين  مهنم.  ملصابنيوالتكفل اب   التلقيح خمطط يف ا 

 

طار  2019 يف للهجرة،   و يف هذا الصدد، مت وضع أ لية للتعاون مع املنظمة ادلولية ،  للعودة الطوعية للمهاجرين غري الرشعيني يف ا 

دماهجم اال جامتعي و اال قتصادي. عادة ا    املساعدة عىل عودهتم و ا 

  

قامة املبادرة خالل من  مهنا، اجلوار دول  الس امي املنشأ ، دول مع تعاوهنا اجلزائر عززت  الشأ ن، هذا ويف واقتصادية    اب  تمنوية  مشاريع 

كفاءة  هيلكية تسامه يف تثبيت الساكن ابال ضافة ا ىل ضامن اخلدمات ال ساس ية هبذه املناطق. كام مت تعزيز التكوين و التعاون قصد رفع  

  اال دارة احمللية و متكيهنا من تلبية متطلبات التمنية.



  من ابلبرش الاجتار ش باكت وماكحفة املهاجرين  هتريب مواهجة أ جل  من والربية البحرية حدودها تأ مني عىل  جاهدة اجلزائر تعمل كام

أ ليات التعاون اجلهوي كربانمج احلدود لالحتاد اال فريقي  واللجان الثنائية للحدود مع دول اجلوار لضامن رفع التنس يق يف مواهجة  الل  خ

  تفكيك 2021-2020 سنيت خالل مت حيث تعزيز الترشيعات الوطنية و جعلها موامئة لالتفاقيات ادلولية يف هذا اجملال،املهربني مع 

 هتريب.  ش بكة 400 حوايل

  

  الرئيس، الس يد 

  

تدفعه   ان اال نس طبيعة كون مسترشية، ظاهرة الهجرة مسأ ةل س تظل  املعيش ية، والظروف التمنية حيث من التفاوت شديد العامل طاملا

 2030ا ىل حتسني ظروفه املعيش ية ويبقى السبيل الوحيد للتعامل معها جلعلها خيارا وليس رضورة هو امليض قدما يف تنفيذ برانمج  

الس امي فامي   ابلزتاماهتا  و التنس يق مع ضامن وفاء ادلول   اجلهود تكثيف   يتطلب ما   وهو للجميع  التمنية حتقيق ا ىل سعياللتمنية املس تدامة  

 التكنولوجيا.  ابلمتويالت و بناء القدرات الوطنية وحتويل يتعلق 

  

 شكرا عىل حسن اال صغاء. 

 


