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ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ

ﻣﴩوع” :اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ذو اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌامل اﳌﺴﺘﺪام
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻈﺎﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ” .ر
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ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺫﻭ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ" ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2019ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﺔ ،ﻧﺸﺎﻃﺎً
ﺣﻮﻝ” :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ“.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺛﻼﺙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻟﻠﺘﺎﺳﻴﻠﻲ ﻥ ﺃﺯﺟﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺼﺮ ﺗﻐﻮﺭﻓﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺯﺟﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﻱ ﻭﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
).(CIP
ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺼﺮ ﺗﻐﻮﺭﻓﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺯﺟﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﻱ
ﻭﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ-ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،-ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺗﺜﻤﻦ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻠﺘﺜﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ
ّ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺎﺳﻴﻠﻲ ﻥ ﺃﺯﺟﺮ.
ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻤﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ  ،-2021-2019ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎﺕ 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.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟـ "ﺍﻟﺤﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"
ﻛﻮﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ 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.
Direction nationale du projet, Lot Saïdoun Mohamed, Villa N°37, Kouba.
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .ﺣﻲ ﺳﻌﻴﺪون ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﻼ رﻗﻢ37

اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎﻛﺲ :

023 71 36 27

 -اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

contact@ppca.dz

Tel /Fax :

www.ppca.dz

مشروع "المحافظة حول التن ّوع البيولوجي ذو األهميّة العالمية واالستعمال المستدام
لخدمات األنظمة البيئية في الحظائر الثقافية الجزائرية"
برنامج اللّقاء حول:
"تعزيز الشراكة من اجل الترويج للسياحة البيئية في شبكة الحظائر الثقافية الجزائرية "
 10جويلية  2019بالمكتبة الوطنيّة الحامة
09.00-08.30

تسجيل المشاركين

09.30-09.00

مقومات السياحة البيئية
زيارة معرض حول ّ
التي تزخر بها شبكة الحظائر الثقافية الجزايرية
مراسم االفتتاح

09.50-09.40

كلمة السيد :ممثل و ازرة الثقافة

09.40-09.30
10.00-09.50
10.10-10.00
10.25-10.10
10.35-10.25
10.55-10.35
11.10-10.55
11.20-11.10
11.30-11.20

كلمة السيد :ممثل و ازرة الخارجية والتعاون الدولي
كلمة السيد :الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجزائر
السيد .صالح أمقران
مداخلة حول سياق وأهداف النشاط
المدير الوطني للمشروع
عرض فيديو ترويجي لوجهة الحظائر الثقافية
تنمية السياحة البيئية في شبكة الحظائر الثقافية
تقديم استراتيجية المشروع حول تطوير السياحة البيئية في
السيدة .بن صادق شريفة
الحظائر الثقافية
خبيرة في السياحة
الفاعلين من أجل تنمية السياحية البيئية
تجربة المركز الدولي للصحافة
تجربة جمعية قصر تغورفيت السياحية الثقافية
تجربة جمعية أزجر للمهاري وفنون الخيمة

السيد .الطاهر بديار
المدير العام للمركز الدولي
للصحافة
السيد .بلقاسم شالي علي
رئيس الجمعية
السيد .نبيل توقي
رئيس الجمعية

مراسم التوقيع على االتفاقيتين

11.40-11.30

تقديم اتفاقية الشراكة بين المشروع والمركز الدولي للصحافة
السيدة .ناريمان صاحب
المكلفة باالتصال في
المشروع
تقديم اتفاقية الشراكة :بين المشروع والجمعيتين
السيدة .نايت صديق أميرة
المكلفة بالسياحة في
المشروع
توقيع اتفاقية الشراكة :بين المشروع والمركز الدولي للصحافة

12.10-12.00

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

11.50-11.40
12.00-11.50

اختتام األشغال

