
ــــــــــان ارة  ب جلال لفّ ة اخلاصة املكوثعاملبحول زي خلارجية الوطنية املق  ة    مة 
  :2022مارس  19ٕاىل ٕايطاليا، يوم 

  
ت رئ  ذا لتعل ةس امجلهورية الرّ  تنف خلارج وحامية مصاحلها للتكفّ  ام رية  شغاالت اجلالية اجلزا ل  ٔم  ا

الل لبالد  لهنوضهد امجلاعي ـ يف اجل ـها ٕارشاك وكذا  ليات املناسبة من  ٔطر وا هذه العملية ومتكني ل وضع ا
خلارج جلالية الوطنية وثة اخلاصة امللكفّ عاملبٔجرت ، ا يف هذا السياقمن تقدمي مساهامهت الكفاءات الوطنية  ة 

خلارجاملق  لّ و السيدة طا ،مة  دّ وس  مل ٕاىل ٕايطاليااديويل  رة ع املصادف ، 2022مارس  19، يوم ، ز
يطاليا لعيد النرص) 60(رى الستني ّ  ٕ رية  ٔوضاع اجلالية اجلزا قّدية  ملية تف يد، يف ٕاطار ع   .ا

  

رة اليت اسهتلّ  ناسبةمب  ة لعيد النرصهذه الز رى اخلا اء ا م حبضور طاق ،هتا املبعوثة اخلاصة مبراسمي ٕاح
ٔعضاء من اجلالية الوطنية  روما و ر  يطاليا، مةاملقسفارة اجلزا دادي،رُ لّ عقدت السيدة ٕ عبد  فريفقة السويل 

ر مبيالنو لجزا صل العام  س ،الكرمي طواهرية والق اًء مع ممثيل اجلالية مة حسني، السيدة  رية لق ، يطاليإ اجلزا
اللهٕاىل ات خمتلف ٔصغت  شغاالت واقرتا لني من احلضور، كام ردّ  ا ىل املتد خبصوص القضا  ٔسئلهتمت 

عية والثقد إالقامة املتعلقة بوضعيهتم ببل ج صادية و ق ة اخلواملسائل السياسية و ، يف جّو لوطن اصةاف
رتام املتبادل   .ائيل ساده 

ث الهتا  اخلاصة ةاملبعوثدت ٔكّ  ح الل مدا ي توليه اىل احلرص الشديد من  م البالغ ا ه لسلطات و
ل  لتكفل ا العليا  ام بالد  ّ الل توجة الوطنيةالئفراد اجلشغاالت ل ت ،من  املراكز خمتلف  ٕاىلاصة ه تعل

صلية  بلوماسية والق ٔساليب ع قصد ا صيل  تطور  سيري الق ل و ملها يف جمال ال لرفع لك  ،املغرتبنيمع ٔكرث التفا
تصة قصد إالقامة انببمهنا  ونيعانقد الغبناليت مظاهر  رية ا لسلطات اجلزا شغاالهتم  بالغ ا ٕ ، كام الزتمت 

ل هبا ٔم   .التكفل الرسيع وا

ٔخرى، شارت  لّ من جـهة  داديالسيدة  سو طواهرية السفري فقة رُ ، ويل  صل العام  يف مة حسني، الق
رينيمعيات  اد ج ـّ ات"ـ مي لالرس إالطالقمراسمي  يطاليا اجلزا سجي "ٕ ي مت  ى السلطات كـ  قانونيا، ا جمعية 
ذ سنوات ـ ن  تضمّ  إاليطالية رية الناشطة م مع املدين ا يفخبة من الكفاءات الوطنية وممثيل امجلعيات اجلزا

  .يطايلاالٕ 

صوري و متت حبضور الل هذه املراسمي، اليت       حتاد فريد م س  النائب الربملاين عن اجلالية لك من رئ
رية يف اخلارج ريةدد معترب من الكفاءات و فارس رحامين  اجلزا يطاليااملق اجلزا ٕ ٔبلغت املبعوثة اخلاصة  ،مة 

ري ب الك لرتح ت به  احلضور  ي حض ٔوروواليت تعد  - املبادرة هذه ا ٔوىل من نوعها يف  ل من  - ا السلطات ق
لبالد و  خلا التامدمعها  عنالعليا  ٔعضاء اجلالية الوطنية  داء مبثل هذه التجربة مجلع ر لها وشجيعها للك  ج لالق

ك بني الكفاءات الفعّ  ش ٔحسن متثيل ا وتالشمل وال متثيل اجلالية  ّ . يف اخلارجٔطريها مبا يؤهلها  ت كام ح
اهدا ليصبح قوّ  "حتاد" قي ة اقرتاح ىل العمل  لتواصل والتعاون مع املمثليات وفعّ  رابطوجرس حق ال 

يطاليا ٕ رية  صلية اجلزا بلوماسية و الق ري ،ا يق امجلعيات اجلزا  .لالنضامم ٕاليه ةداعية 



 



 

 

 



 



 

 

 



 


