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 06بيان الجاليات الجزائرية في الخارج 
 

تلقت الجاليات الجزائرية في المهجر بكثير من الصدمة واالنزعاج وخيبة األمل، البيان التنظيمي 
لقرار الفتح التدريجي للحدود الصااااااادر عن الوزير األول، وتف صن تفاصاااااايل البيان ال تر   البت ة 
لتطلعات الجالية، فإن األساااااااي العلمية التي بعنييات عليها ا جراذات المفكورم تبق  مبهمة و ير 

  .معروفة
 

، تطالب السااااااالطات 23وعليه فإن ممثليات الجاليات الجزائرية في المهجر، والتي يبلغ عددها 
فكير هنا الت الجزائرية بأخف مطالبها بجدية، والتي تمت صاااايا تها في خمي بيانات سااااابقة، نعيد

ها  :بأهم 

 تلغاذ تراخيص دخول الجزائري لبلده بصفة رسمية. 

  ؟يرحالت صسبوعيا فلمافا نسميه فتح جزئ 10الرحالت الجوية مع الخطوط األجنبية تتجاوز 

  األجانب لنفي ا جراذات الواردم في البيان التفصيلي للوزير األول؟لمافا لم يخضع  

  (الحصرية المفكورم في البيان )فرنسا، تركيا، تسبانيا وتونيتفسير سبب اختيار الوجهات 

 نطالب بإلغاذ الحجر الصحي للحاصلين عل  اللقاح وصصحاب االختبار السلبي 

  تمكين الجالية الجزائرية من ا تناذ تفاكر السفر مع الخطوط األجنبية التي تملك رحالت طيران

  للجزائر

 
ر في حكم المعقول فإننا نتسااااااااذل عن المرجع العلمي في وتف نساااااااجل مطالبنا صعاله والتي تعتب 

تحادياد عادد صياام الحجر بخمسااااااااة فقط، مماا يوحي باارتجاالياة في اتخااف هافا القرار ويزياد من 
 .التساؤالت حوله

 
كما نندد بشاادم بإجبار المواطن الجزائري عل  دفع ثمن حجره الصااحي مساابقا دون الحاجة تليه، 

 .ة، خصوصا للعائالت كبيرم العددمما يزيد من تكاليف الرحل
 

وفي األخير، نشااادد عل  صن هفا التعامل  ير المؤساااي عل   واعد واضاااحة، ساااواذ صاااحيا صو 

ا تصااااديا، يشاااكل خطرا كبيرا عل  تالحم الشاااعب الجزائري ويعضاااعف رابطة الصااالة ل جيال 

ا مات الكبرى وهو مالجديدم مع الوطن األم، كما يبرز الجزائر كبلد  ير متحكم في تساااااايير األز

 ال نرتضيه لبلدنا الحبيب.

 
 
 
 
 
 
 



  :المو عون

 رابطة جزائريي فرنسا 

 منتدى الجالية الجزائرية بتركيا

 لجزائريين باسبانيا رابطة ا

 منتدى الجزائريين في بريطانيا 

 اتحاد الجزائريين في كندا 

 الجالية الجزائرية في شيكا و

 الجمعية الجزائرية األلمانية للطلبة واألكاديميين

 رابطة الجالية الجزائرية بقطر

 الجالية الجزائرية بالنمسا

 باليونانالجالية الجزائرية 

 الجالية الجزائرية بسلطنة عمان

 جزائريون في ا مارات

 نادي الطلبة الجزائريين جامعة بوترا

 نادي الطلبة في الجامعة ا سالمية

 جمعية حراذ في بريطانيا

 الجمعية السويدية الجزائرية

 جمعية الجزائرية الدنماركيةال

 الجالية الجزائرية في السعودية

 نادي الطلبة الجزائريين في الشمال الماليزي

 الجالية الجزائرية في النرويج

 رابطة الجزائريين بإيطاليا

 تجمع الجزائريين في مونتلاير بكندا

 الجالية الجزائرية في تنزانيا
 ـــــــــــــــــــــ

 :نسخة تل  كل من
 ديوان رئاسة الجمهورية
 مصالح الوزير األول

 وزارم الشؤون الخارجية
 وزارم الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

 وزارم الصحة والسكان وتصالح المستشفيات
 اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروي كورونا 

 .الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية عبر العالم
 .ا عالم الجزائريةوسائل 

 
 

 


