بيـــــان حصـــفي
مواصةل للمجهودات املبذوةل الساعية اىل الهنوض ابلقطاع الس يايح و بعثه طبقا للتوجهيات و التوصيات الواردة يف
خطة العمل احملددة يف اخملطا اليسيل  للئيي ة الس ياةية فاق  ،0202املعمتد من ِق َبل السلطات العمومية س نة
 ،0222و اذلي ركز عىل رضورة تكثيف العمل الرتقوي و الرتوجيي لتحسني صورة اجلزائي عامليا للمتكن من تسييح
املقصد الس يايح اجلزائيي و ادراجه مضن املقاصد املتداوةل يف ا أسواق الس ياةية ادلولية ،سيشارك ادليوان الوطين
للس ياحة ،رفقة وفد من املتعاملني الس ياةيني يف جمال الفندقة و الس ياحة و ا أسفار اضافة لبعض احليفيني يف جمال
الصناعات التقليدية الفنية ،يف فعاليات الطبعة الثامنة و الثالثني ( )02للمعيض ادلويل للس ياحة فيتور مدريد
ابس بانيا اليت َس ُتقَام من  71اىل  07جانفي .0272
لالشارة أأن هذا املعيض يُ َعدُ أأمه و أأكرب معيض للس ياحة يُنَ َظ ُم ابس بانيا ،ابلضافة اىل كونه اثين (  )2èmeأأكرب معيض
دويل ينظم عىل املس توى العاملي بعد معيض بيلني بأأملانيا ،هذا من هجة.
من هجة أأخيى ،جيب التذكري بأأن هذا املعيض يُنَ َظ ُم يف اس بانيا اليت تُعتَ َ ُرب احدى ادلول ذات ا أولوية اليت أأوىص
اخملطا املذكور أأعاله برضورة ةضور و تعزيز تواجد اجلزائي يف التظاهيات الس ياةية املنظمة هبا ،ابعتبارها احدى
أأمه ا أسواق التقليدية املوفدة للس ياح حنو اجلزائي و ما الةصاسيات املسجةل يف هذا اجملال ا ّل يري دليل عىل ذ،ك،
ةيث مت تسجيل هناية الثاليث الثالث لس نة  ،0271قدوم  36.440زائي اس باين للجزائي مقابل  29.915يالل
نفس الفرتة من س نة  0272أأي بزايدة قدرها % 35,39
ضف اىل ذ،ك أأن اس بانيا حتتل امليتبة الثانية أأوروبيا بعد فينسا من ةيث تعداد توافد ا أفياد عىل اجلزائي.

لهذه ا أس باب و سعيا اىل ضامن مشاركة نوعية ،مت جحز فضاء مساةته  722م ²ليواء اجلناح اجلزائيي اذلي مت
تصمميه بشلك جيمع بني حداثة و أأصاةل اجلزائي من ةيث اجلوانب املعامرية و الرتاثية و اذلي س يكون هميأأ و جمهزا
من القيام بعمليات
ابملعدات و الوساسل الرضورية للعيض و الرتوجي ،مما سيسمح ملتعاملينا املشاركني
الرتقية و الرتوجي ملنتوجاتنا الس ياةية و السعي اىل تسويقها يف أأةسن الظيوف ،اليشء اذلي سينعكس ل حماةل
اجيابيا عىل حتسني صورة اجلزائي و تيقية مقصدان الس يايح ،ياصة اذا ما عَ ِلمنَا أأنه سيمت العامتد ابخلصوص عىل
ابياز مقوماتنا الس ياةية الصحياوية املمتزية جبودة جاملها و بكوهنا الفييدة من نوعها عىل مس توى منطقة البحي ا أبيض
املتوسا.
و لضفاء ةيوية متواصةل عىل مس توى اجلناح اجلزائيي طيةل أأايم التظاهية ،سيسهي فييق يتكون من ثالثة ()20
ةيفيني يف جمال الصناعات التقليدية الفنية و خطاط ( )27بتنش يا ورشات ةية س يكون لها دورا هاما يف
اس تقطاب الزوار اىل اجلناح اجلزائيي من يالل ما س تربزه أأانملهم من بياعة و فنون يف كيفيات انتاج حتفهم الفنية
النابعة من عادات و تقاليد و أأصاةل البدل.
اجلديي ابذلكي أأيضا ،أأنه سيمت السعي ،من يالل اغتنام هذه الفيصة عىل تكثيف التصال ابملتعاملني الس ياةيني
ا أجانب املتواجدين ابملعيض و وساسل العالم احلارضة لتغطية احلدث لزتويدمه بلك املعلومات اليت من شأأهنا
و العاملية،
حتسني صورة اجلزائي الس ياةية و تيقيئيا و العمل عىل تسويقها مضن املقاصد اجلهوية
من
ابلضافة اىل القيام بعيض مجموعة من الفيديوهات و الصور و توزيع دعامئ تيقوية و تيوجيية
مطبوعات و كتيبات و مطوايت و أأقياص مضغوطة عىل زوار جناح اجلزائي لمتكيهنم من التعييف أأكرث عىل أأمه
اخلصوصيات اليت تمتزي هبا ا أقالمي الس ياةية اجلزائيية.

