
 مرشوع: ”املحافظة عىل التنوع البيولوجي ذو األهمية العاملية واالستع�ل املستدام
لخدمات األنظمة البيئية يف الحظائر الثقافية بالجزائر”. ر
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ذو  البيولوجي  التنوع  على  "المحافظة  مشروع  ينظم 
لخدمات  المستدام  واالستعمال  العالمية  األهمية 
يوم  بالجزائر"  الثقافية  الحظائر  في  البيئية  األنظمة 
األربعاء 10 جويلية 2019 بالمكتبة الوطنية الحامة، نشاطًا 
حول: ”تعزيز الشراكة من أجل الترويج للسياحة البيئية في 

شبكة الحظائر الثقافية الجزائرية“.

المدني  المجتمع  مع  اتفاقيتين  شراكة،  اتفاقيات  ثالث  توقيع  سيتم  الصدد  هذا  وفي 
للتاسيلي ن أزجر، حيث سيمثل من قبل كال من جمعية قصر تغورفيت السياحية والثقافية، 
وجمعية أزجر للمهاري وفنون الخيمة، واالتفاقية الثالثة ستعقد مع المركز الدولي للصحافة 

.(CIP)

للمهاري  أزجر  وجمعية  والثقافية،  السياحية  تغورفيت  قصر  جمعية  مع  االتفاقية  تهدف 
وفنون الخيمة-بصفة أساسية-، إلى تعزيز الشراكة بين المشروع وشركائه المحليين وخاصة 
مع المجتمع المدني، من أجل توحيد الجهود للتثمين والترويج لسياحة بيئية تحمي وتثّمن 
السكان  عادات  وتحترم  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  وتضمن  البيئي-الثقافي  التراث 

المحليين للتاسيلي ن أزجر.

تأتي الشراكة مع الجمعيتين بفضل توجهاتهما ونشاطاتهما التي تتالءم وأهداف المشروع 
الشريكين  بين  العمل  ولتنظيم   ،-2021-2019 االستراتيجي  المخطط  في  محددة  هي  -كما 
وتفعيل مساهمتهما في التثمين والترويج لإلمكانات السياحية البيئية الهائلة التي يزخر بها 
إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، مع استفادة هاتين الجمعيتين بدعم مادي وتقني 
من قبل المشروع في إطار تجسيد مخطط عمل مشترك يهدف للترويح للسياحة البيئية و 

الثقافية بالتاسيلي ن أزجر. 

إلى  للصحافة،  الدولي  والمركز  للمشروع  الوطنية  المديرية  بين  الشراكة  تهدف  حين  في 
مرافقة هذا األخير في تجسيد استراتيجية المشروع الهادفة إلى الترويج لـ "الحظائر الثقافية" 
بها،  التعريف  بهدف  التقليدية  والمهارات  المعارف  وتوثيق  جهة  من  سياحية  كوجهة 

والمحافظة عليها وضمان نقلها إلى األجيال القادمة من جهة أخرى.

إن عقد اتفاقيات الشراكة مع جمعيتي التاسيلي ن أزجر، والمركز الدولي للصحافة، يترجم 
طموح مشروع الحظائر الثقافية الجزائرية في دمج جهود مختلف الفاعلين حول هذا النهج 

التشاركي الذي يهدف إلى تطوير السياحة البيئية في شبكة الحظائر الثقافية الجزائرية.
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المديرية الوطنية للمشروع. حي سعيدون محمد  فيال رقم37  -  القبة الجزائر

 الهاتف والفاكس : 

تعزيز السياحية البيئية يف شبكة الحظائر الثقافية الجزائرية: 

توقيع اتفاقيات رشاكة



 

 

 

 

 واالستعمال المستداممشروع "المحافظة حول التنّوع البيولوجي ذو األهميّة العالمية  

الجزائرية"حظائر الثقافية في اللخدمات األنظمة البيئية   

حول:برنامج اللّقاء   

"الجزائرية في شبكة الحظائر الثقافية  ياحة البيئيةستعزيز الشراكة من اجل الترويج لل"  

الوطنيّة الحامة  بالمكتبة 2019جويلية  10  
 

 تسجيل المشاركين 08.30-09.00
 حول مقّومات السياحة البيئية معرضزيارة  09.00-09.30

 التي تزخر بها شبكة الحظائر الثقافية الجزايرية  
 مراسم االفتتاح 09.30-09.40
 كلمة السيد: ممثل وزارة الثقافة 09.40-09.50
 كلمة السيد: ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي 09.50-10.00
 كلمة السيد: الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجزائر 10.00-10.10
 السيد. صالح أمقران مداخلة حول سياق وأهداف النشاط 10.10-10.25

 المدير الوطني للمشروع
 عرض فيديو ترويجي لوجهة الحظائر الثقافية 10.25-10.35

 تنمية السياحة البيئية في شبكة الحظائر الثقافية 
تقديم استراتيجية المشروع حول تطوير السياحة البيئية في  10.35-10.55

 الحظائر الثقافية
 السيدة. بن صادق شريفة

 خبيرة في السياحة

 البيئية الفاعلين من أجل تنمية السياحية 
 السيد. الطاهر بديار تجربة المركز الدولي للصحافة 10.55-11.10

للمركز الدولي  المدير العام

 للصحافة
 السيد. بلقاسم شالي علي تجربة جمعية قصر تغورفيت السياحية الثقافية 11.10-11.20

 رئيس الجمعية
 السيد. نبيل توقي  تجربة جمعية أزجر للمهاري وفنون الخيمة 11.20-11.30

 رئيس الجمعية
 مراسم التوقيع على االتفاقيتين 

 تقديم اتفاقية الشراكة بين المشروع والمركز الدولي للصحافة 11.30-11.40

 
 السيدة. ناريمان صاحب

المكلفة باالتصال في 

 المشروع
 صديق أميرةالسيدة. نايت  تقديم اتفاقية الشراكة: بين المشروع والجمعيتين 11.40-11.50

المكلفة بالسياحة في 

 المشروع

 بين المشروع والمركز الدولي للصحافة :توقيع اتفاقية الشراكة 11.50-12.00

 توقيع اتفاقية الشراكة: بين المشروع وجمعيتي قصر تغورفيت و أزجر للمهاري 12.00-12.10

 اختتام األشغال 

 


	بيان صحفي للموعد
	Programme de la journée Ar

