بيــــــان
بتاريخ  61من جانفي  9162حتتضن مدرسة اجلمارك بوالية باتنة " الشهيد العقيد محمد العموري " خترج الدفعة  61ألعوان
الرقابة ،حتت إشراف السيد فاروق بامحيد ،املدير العام للجمارك ،حيث تضم ىذه الدفعة  462طالبا بينهم  42طالبة ،ليكون
عدد املتخرجني من املدرسة  7123عون رقابة منذ إنشائها يف سنة  6221باإلضافة إىل قيام املدرسة بتنظيم دورات تكوينية
متخصصة ألعوان وضباط عاملني مبختلف املديريات اجلهورية للجمارك.
ولإلشارة ،فإن ىذه الدفعة سوف حتمل اسم اجملاىد الراحل املدير العام األسبق للجمارك " الرائد بن عيسى محمد " ختليدا
لروحو الطاىرة وىو الذي وافتو املنية يوم  ، 9162/69/91كما يعترب الراحل من أبرز جماىدي الثورة التحريرية حيث تقلد خالل

مسريتو عدة مناصب سامية نذكر منها  :قائد أركان الناحية العسكرية الثالثة ،املدير العام للحماية املدنية ،املدير العام للجمارك
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وللعلم ،فإن املدرسة ترتبع على مساحة قدرىا  11ىكتار وبطاقة استيعاب  111مقعد بيداغوجي ،كما حتتوي على عدة مالحق
بيداغوجية ورياضية تضمن السري اسحسن لعملية التكوين اجلمركي حيث تراىن إدارة اجلمارك اجلزائرية على جودة
ونوعية التكوين وتثمني املوارد البشرية من أجل محاية االقتصاد الوطين والتصدي للتهريب ملختلف أشكالو .
وقد تابع طلبة الدفعة طيلة العام الدراسي (  69شهرا ) تكوينا متخصصا بداية من التكوين القاعدي املشرتك ( التكوين شبو
العسكري ) يشمل كيفيات استعمال خمتلف األسلحة ،الطبوغرافيا واإلغاثة .أما فيما يتعلق بالتكوين النظري فقد استفاد الطلبة
من دروس يف جمال التشريع اجلمركي ،املنازعات ومكافحة التهريب مت تقدميها من طرف إطارات مجركية وجامعية ،إضافة إىل
حماض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات يف جمال مكافحة الغش والتقليد ،محاية الثروة النباتية واسحيوانية ،محاية الرتاث الثقايف و تاريخ ثورة التحرير ،ومت
ختصيص جانب من التكوين يف التدريب امليداين والتطبيقي الذي اختتم بإجراء الطلبة لفرتة تربصية ملدة  17أشهر مبختلف مصاحل

اجلمارك اخلارجية على مستوى الرتاب الوطين.
وجتدر اإلشارة إىل أن ىذه الدفعة مت ختصيصها لشباب اجلنوب اجلزائري تنفيذا لسياسة الدولة اجلزائرية الرامية إىل االىتمام باجلنوب
اجلزائري من خالل تعزيز تواجد أكرب عدد من أعوان اجلمارك وااللتزام الثابت مبهام مكافحة اإلرىاب ،اجلرمية املنظمة العابرة
للحدود والتهريب مبختلف أشكالو وذلك بالتنسيق مع وحدات اجليش الوطين الشعيب وخمتلف األسالك األمنية.
وعلى ىامش ىذا اسحفل ،سيقوم السيد فاروق بامحيد ،املدير العام للجمارك بتدشني واجهة مدخل املدرسة املكتوبة باللغة العربية
واألمازيغية إحياء للذكرى األوىل لرتسيم اللغة األمازيغية من قبل فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما سيقوم بتفقد ظروف عمل خمتلف مصاحل مفتشية أقسام اجلمارك بباتنة ولقاء إطاراهتا وأعواهنا.

