
برنامج الملتقى



10 سا 30 - 11 سا 00 :
استقبال املدعوين

11 سا 00 - 11 سا 15 :

الكلمة االفتتاحية للسيد وزير الداخلية  واجلماعات احمللية  والتهيئة العمرانية

11 سا 15 - 11 سا 30 :

كلمة السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية

11 سا 30 - 11 سا 45 :

كلمة السيد وزير الشباب والرياضة

11 سا 45 - 12 سا 00 :

كلمة السيد  وزير الثقافة

12 سا 00 - 12 سا 15 :

عرض السيدة بودرواية المية، ممثلة عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية

و رئيسة مشروع  » من أجل موسم اصطياف ناجح«.

12 سا 15 - 12 سا 30 :

عرض السيد أحمد سعيد ، ممثل عن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

12 سا 30 - 12 سا 45 :

عرض السيدة بن مغسولة سامية، ممثلة عن وزارة الشباب و الرياضة

12 سا 45 - 13 سا 00 :

عرض ممثل عن قيادة  الدرك الوطني

 

13 سا 00 - 13 سا 15 :

عرض ممثل املديرية العامة لألمن الوطني 

13 سا 15 - 13 سا 30 :
 

عرض ممثل عن املديرية العامة للحماية املدنية

13 سا 30 - 14 سا 00 :

فتح املجال للنقاش

14 سا 00 - 14 سا 30 :
 

الكلمة االختتامية للسيد معالي وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية.



1.السياق :

سيكون موسم االصطياف لسنة 2018 استثنائياكونه سيسير وفق السياسة اجلديدة التي تبنتها دائرتنا 

الوزارية منذ سنة 2017.

يعد هذا احلدث املوسمي الهام ، ذو الطابع االجتماعي والثقافي واالقتصادي في آن واحد، مبثابة محفز 

مناصب شغل محلية  بخلق  ناجعة تسمح  اقتصادية  مقاربة  وفق  الساحلية الستغالله  الواليات  و  للبلديات 

موسمية وتنشيط مختلف الفعاليات و النشاطات الثقافية و الرياضية ذات الصلة بهذا احلدث .

التي تهدف فيها  الداخلية و اجلماعات احمللية  يعتبر  موسم االصطياف أحد املهام األساسية لقطاع 

اساسا  إلى ما يلي:

- ضمان  حرية االستفادة من الشواطئ و منع االستيالء  على  الفضاءات الشاطئية من خالل حظر 

أي احتكار  أيا كان نوعه و مكافحته بشتى الوسائل القانونية سارية املفعول.

- تكثيف التعاون القطاعي بني مختلف الفاعلني  في إطار إستراتيجية عمل متناسقة و منسجمة من 

اجل موسم اصطياف ناجح.

- توفير كافة الوسائل الضرورية  ضمن محيط  مالئم و جذاب من حيث تهيئة املسالك ومواقف 

السيارات و مجاالت الراحة و الترفيه و اإلنارة و النظافة و الصحة  و الصرف الصحي...

- تثمني التراث و القدرات و املؤهالت  السياحية و الثقافية التي تزخر بها مدننا الساحلية جلذب أكبر 

نسبة من السياح ، و تعزيز هوية كل منها من خالل احتضانها لتظاهرات ثقافية.

- حتضير و تنفيذ كافة األطر القانونية املتعلقة بتفويض املرافق العامة و منح رخص  امتياز الشواطئ 

لتشجيع اخلواص على االستثمار في مجال تهيئة الفضاءات و تعزيز التجهيزات الشاطئية.

- إدماج الشباب خريج مدارس و معاهد التكوين املهنية املتخصصة في السياحة و حاملي مشاريع 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تسيير الشواطئ .  

األهداف :

إضافة إلى تعميق النقاش حول سير موسم االصطياف، يهدف هذا اللقاء  الوطني إلى تعميق النقاش حول 

تنظيم سير موسم االصطياف، فضال عن  إبراز  أهم  التدابير و الترتيبات املتخذة من طرف السلطات 

العمومية في هذا املجال، كما يعد فرصة سانحة من أجل:

املركزي املستوى  على  سواء  الفاعلة،  القطاعات  مختلف  عمل  و  مجهودات  تثمني  و  تنسيق   - 

أو احمللي. 

- عرض برامج و مخططات عمل مختلف القطاعات اخلاصة مبوسم االصطياف.

- إعطاء التدابير االستعجالية الواجب اتخاذها  و تعميمها عبر مختلف واليات الوطن.

السياحية األماكن  تسيير  في  جديدة  اقتصادية  مقاربة  انتهاج  أهمية   على  الضوء  تسليط   - 

و الترفيهية  ،تراعي الدور اجلديد للجماعات احمللية السيما الشراكة بني القطاع العام و اخلاص.

- إعالم املواطن و الرأي العام مبختلف الترتيبات و التدابير املتخذة خالل هذا املوسم و حتسيسهم 

بأهمية  تضافر اجلهود إلجناح موسم االصطياف .

- فتح املجال للنقاش ملختلف املشاركني على املستويني املركزي و احمللي مبا يسمح بتقدمي اقتراحات 

عملية تسمح بالتكفل  األمثل بجميع اجلوانب ذات الصلة مبوسم االصطياف.



املشاركون :

سيعرف هذا اللقاء الوطني مشاركة حوالي 220 شخصية  ميثلون مختلف الهيئات : 

الدوائر الوزارية :   •  

وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية.  •  

وزارة املالية.  •  

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية.  •  

وزارة الشباب و الرياضة.  •  

وزارة األشغال العمومية و النقل.  •  

وزارة الفالحة و التنمية الريفية والصيد.  •  

وزارة  البيئة و الطاقات املتجددة.  •  

وزارة املوارد املائية.  •  

وزارة التجارة.  •  

وزارة الثقافة.  •  

وزارة الصحة و السكان وإصالح املستشفيات.  •  

وزارة االتصال.  •  

بالنسبة ملصالح األمن :

مصلحة حرس السواحل.  •  

قيادة الدرك الوطني.  •  

املديرية العامة لألمن الوطني.  •  

املديرية العامة للحماية املدنية.  •  

بالنسبة للجماعات احمللية :

السيد الوالي  ، رئيس املجلس الشعبي الوالئي و الوالة املنتدبون ) 13( لوالية اجلزائر العاصمة    •  

و كذا رؤساء املجالس البلدية الساحلية لوالية اجلزائر العاصمة .

السادة الوالة، رؤساء املجالس الشعبية الوالئية واملجالس الشعبية البلدية لـ 47 والية وكذا 10   •  

»visio-conférence'' الوالة املنتدبني عن طريق تقنية التحاضر عن بعد

فضاء العرض :

سينظم معرضا على هامش هذا اللقاء يشارك فيه 10 عارضني ميثلون هيئات حكومية تهدف إلى تسليط الضوء 

على نشاطاتها الترويجية وكذا مجهودات الدولة في مختلف املجاالت من أجل أفضل تنظيم لهذا املوسم.


