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 األماىة الْطئة

 بيان وطني
 

يف الْقت  الذي  تيعه فُٔ اجلزائر  قاطةرة  ألراألمً  ّاألمراٌ ّارار ك اش ّ ٓيرَ  فٔرُ                                                                    

كاألرة  الْطئرة لعنرال الرتألٔرة     ّاليقطاع الرتألٔة ٍذا العاو اا ك اشا مؤق ا غري مسةْم ،تفاجرت  األار ا الرتألْٓرة    

 ذبت شعاش ذبسني ىْعٔة امل شانيذا ٍّامل عاق ًٓ عرب شألْع الْطً إخْاىيا  ّزمالئيا اليت طالت    حبنلة ارا فزاز

حسر  ال علٔنرة   فله ته ف  ّزاشا الرتألٔة  أل جاٍل  تفعٔل الكْائه ارح ٔاطٔرة   .ّشفع مس ْى ال علٔه يف الةالد 

م جاٍلة ال علٔنرا   ال ئرة ّالكرْاىني اراشٓة املفعرْل.      قةل اعالٌ املساألكة ألل تعن   اقصاء ٍذِ الفئة   000

ال رى   040/00مرً امل ارْو   00ّاملرادا   403/00مً امل ارْو  44ال ى تع ل املادا  040/00مل اْو مً ا 9ملادا اّخباصة 

ّعْض أٌ تثنً اخلربا املَئة  ملً  جي تَه يف الك ى ّاألشٓاف ّاملياطل املعزّلة  403/00مً امل اْو 43تع ل املادا 

خصصرا  ّالر فعا  .أمرا ٍرذا الْ رع       لسيْا  عاقة َه  م ا ثاىٔة ألإعالٌ مساألكة ن األٔرة مف ْحرة جلنٔرع ال    

 املرتدي  ٍّذِ األخطاء الساذجة ّاليت  تؤاس  إىل عْدا ال ييج 

 ارا ك اش شغة َا  يف ّ للكطاع  املصلحة العامةح صَا الي ٓ  على ّمً إٌ اليكاألة الْطئة لعنال الرتألٔة   

 ّ ذبنل ّزٓ ا الرتألٔة مسؤّلٔة  ٍذِ األزمة املف علة  ِ ال جراّزا  املخالفرة للكراىٌْ ّيف     ت ًٓ ألير ا  ٍرذ

 .ّأق مٔة اليَادا  اخلربا املياشري اليت تثنً  مك م َا   اللجْء اىل اخ ةاشا  ن األٔة  ّدباٍل

  الضػْطا   اليت ماشاَا م ٓ ّ الرتألٔة على امل عاق ًٓ ّامل نثلة يف ال ْقٔف دٌّ   أااة الكنع ّ تسيه

 حل نا  ارح جاجٔة األخريا .دفع  مس حكا   ٍّذا إث   مياشن َه يف ا

 ًمػةة اا ػالل ٍذِ األزمة  لضر     أااة قنع ارح جاجا  السلنٔة ّمً  ذبذش  السلطا  العنْمٔة  م

 ّتػذٓ َا   الف ية ذناء ىاشً األط اف اخلفٔة اليت تعنل على إاا ك اش ّأمً  الةالد ّخباصة م

    إىل ع و ارىصٔاع  خلف   شعاشا ً اليت تعنل على      اا ك اش  ال خالط  ّ دعاا الف يةت عْ امل عاق ٓ

 ّالئل ميَا. ّامً الةالد

 معاقةة م ٓ ي الرتألٔة الذًٓ مل حي شّا املياص  املالٔرة ّ  دبراٍلْا تطةٔرل ال علٔنرة      إىل ت عْ   الْصآة

دلر دا  اجلرادا   فر    قيرْا  احلرْاش     الْزاشٓة الكا رٔة  أل فعٔرل الكرْائه ارح ٔاطٔرة   ننرا ىلر   علرى        

 .ّتسْٓة ّ عٔ َه ّال هفل  ألاىيػار  ٍذِ الفئة  مادٓا ّإداشٓا  
مً أجل  العاجل  اما  إٌ اليكاألة  الْطئة  لعنال  الرتألٔة  ت عْ  السلطا  العنْمٔة  إىل ال  خل خ

قةل  الي ّع  ٍّذا   دٌّ ش ط أّ قٔ على مياصةَه الياغ ا جَه دماإ امل عاق ًٓ ّمجٔع تسْٓة ّ عٔة 

ننا  ت عْ امل عاق ًٓ اىل ال عكل  ّع و   الفا  ألالفيل الذشٓع  ، يف تيظٔه مساألكا  ذلهْو علَٔا

 . تهً الع اء ّالي  للجزائ   ّشعةَا  اجي ا  أاأة  ألعٔيَا   نَاارا جاألة ليعاشا  ذب

 عاشت اجلزائ  دّما ّأأل ا  ّاجمل  ّ اخللْد ليَ ائيا األأل اش

 13/01/6032اجلزائ يف
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