بيـــــان حصـــفي
مواصةل للمجهودات املبذوةل الساعية اىل الهنوض ابلقطاع الس يايح و بعثه طبقا للتوجهيات
و التوصيات الواردة يف خطة العمل احملددة يف اخملطط الرئييس للهتيئة الس ياحية لآفاق ،0202
املعمتد من ِق َبل السلطات العمومية س نة  ،0222واذلي ركز عىل رضورة تكثيف العمل الرتقوي
و الرتوجيي لتحسني صورة اجلزائر عامليا للمتكن من تسييح املقصد الس يايح اجلزائري و ادراجه
مضن املقاصد املتداوةل يف ا ألسواق الس ياحية ادلولية ،سيشارك ادليوان الوطين للس ياحة ،رفقة
وفد من املتعاملني الس ياحيني يف جمال الفندقة و الس ياحة و ا ألسفار اضافة لبعض احلرفيني يف
جمال الصناعات التقليدية الفنية ،الس ياحيني يف فعاليات الطبعة الثامنة و الثالثني ( )02للبورصة
ادلولية للس ياحة «  » BIT Milanاليت س تقام من  11اىل  10فيفري  0212مبيالنو ايطاليا.
لالشارة ،تعترب البورصة ادلولية للس ياحة ""BIT Milanمن أأمه املواعيد الس ياحية املنظمة عىل
املس توى اجلهوي و ادلويل ،اذ تمتزي مباكنة خاصة دلى املتعاملني و الس ياح نظرا ألمهية ايطاليا
كسوق س ياحية مس تقبةل و موفدة للس ياح ،هذا من هجة.
من هجة أأخرى ،تعد هذه التظاهرة مبثابة املاكن و الفرصة الساحنة لتاليق خمتلف الفاعلني يف اجملال
الس يايح من دواوين و هيئات التنش يط الس يايح العمومية ،حملية مهنا أأو أأجنبية و كذا رشاكت
الفندقة و الطعام اىل جانب واكلت الس ياحة و ا ألسفار و رشاكت النقل اجلوي و البحري
و الربي ابلضافة اىل مؤسسات الرتفيه و التسلية.

لهذه ا ألس باب و سعيا اىل ضامن مشاركة نوعية ،مت جحز فضاء مساحته  100م ²ليواء اجلناح
اجلزائري اذلي مت تصمميه بشلك جيمع بني حداثة و أأصاةل اجلزائر من حيث اجلوانب املعامرية
و الرتاثية و اذلي س يكون هميأأ و جمهزا ابملعدات و الوسائل الرضورية للعرض و الرتوجي ،مما
سيسمح ملتعاملينا املشاركني من القيام بعمليات الرتقية و الرتوجي ملنتوجاتنا الس ياحية و السعي اىل
تسويقها يف أأحسن الظروف ،اليشء اذلي سينعكس ل حماةل اجيابيا عىل حتسني صورة اجلزائر
و ترقية مقصدان الس يايح ،خاصة اذا ما عَ ِل ْمنَا أأنه سيمت الاعامتد ابخلصوص عىل ابراز مقوماتنا
الس ياحية املمتزية واملمتثةل يف املنتوج الصحراوي ذو اجلودة وامجلال الفريدين من نوعهام عىل مس توى
منطقة البحر ا ألبيض املتوسط  ،اضافة اىل الرتاث الروماين اذلي ميثل اثين أأكرب خمزون بعد ذكل
املتواجد ابيطاليا واملنتوج ادليين املطلوب لس امي من طرف الايطاليني واملمتثل يف مسكل القديس
اوغس تني.
و لضفاء حيوية متواصةل عىل مس توى اجلناح اجلزائري طيةل أأايم التظاهرة ،سيسهر فريق يتكون
من ثالثة ( )20حرفيني يف جمال الصناعات التقليدية الفنية بتنش يط ورشات حية س يكون لها
دورا هاما يف اس تقطاب الزوار اىل اجلناح اجلزائري من خالل ما س تربزه أأانملهم من براعة
و فنون يف كيفيات انتاج حتفهم الفنية النابعة من عادات و تقاليد و أأصاةل البدل.
اجلدير ابذلكر أأيضا ،أأنه سيمت السعي ،من خالل اغتنام هذه الفرصة عىل تكثيف التصال
ابملتعاملني الس ياحيني ا ألجانب املتواجدين ابملعرض و وسائل العالم احلارضة لتغطية احلدث
لزتويدمه بلك املعلومات اليت من شأأهنا حتسني صورة اجلزائر الس ياحية و ترقيهتا و العمل عىل
تسويقها مضن املقاصد اجلهوية و العاملية ،ابلضافة اىل القيام بعرض مجموعة من الفيديوهات
و الصور و توزيع دعامئ ترقوية و تروجيية من مطبوعات و كتيبات و مطوايت و أأقراص مضغوطة
عىل زوار جناح اجلزائر لمتكيهنم من التعريف أأكرث عىل أأمه اخلصوصيات اليت تمتزي هبا ا ألقالمي
الس ياحية اجلزائرية.

