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 أشرفت وزارة الداخلية والجماعات اِّـحلية والتهيئة 
بتسطري   الوزارية  القطاعات  مختلف  بمعية  العمرانية 
مخطط عمل اِّـتعدد القطاعات  خاص بموسم االصطياف 
تهدف  تشاركية،  عمل  مقاربة  اطار  َّـ  ذلك   و   ،2018
اِّـحلية  الجماعات  طرف  من  فعال  تسيري  ضمان   اُّـ 
ِّـوسم االصطياف  و تحسني  الخدمات اِّـقدمة لفائدة 
َّـ  تسجيلها  تم  التي  النقائص  تجنب   و  اِّـصطافني، 
اِّـواسم اِّـاضية و هذا   بالتنسيق مع مختلف الفاعلني 

اِّـعنيني  على اِّـستويني اِّـركزي و اِّـحلي. 

تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة 
بتحضير و متابعة موسم االصطياف  

الداخلية  وزير  السيد  قام  األول،  الوزير  السيد  لتعليمات  تنفيذا 
العمرانية بتنصيب 03 لجان قطاعية قصد  والتهيئة  اِّـحلية  والجماعات 
التحضري ِّـوسم االصطياف 2018 تحت إشراف السيد األمني العام لوزارة 

الداخلية السيد صالح الدين دحمون   وهي : 

اللجنة الوطنية اِّـكلفة بتحضري ومتابعة موسم االصطياف،

واِّـياه  الكهربائية  بالطاقة  التزود  بمتابعة  اِّـكلفة  الوطنية  اللجنة 
الصالحة للشرب

اللجنة الوطنية اِّـكلفة بإنعاش النشاطات الرياضية والثقافية خالل 
موسم اإلصطياف.
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الصالحة للشرب

موسم اإلصطياف.



موسم  إنجاح  اجل  من  القطاعات  بني  التعاون  تكثيف  قصد    
إنجاح  اجل  من  اِّـحلي  اِّـستوى  على  التنسيق  و  اِّـتابعة  و  االصطياف، 
موسم االصطياف، مع السهر على اشراك اِّـجتمع اِّـدني  َّـ اطار اِّـقاربة 
التشاركية و العمل الجواري الذي يتناسب مع الخصوصيات اِّـحلية لكل 

منطقة.

 و َّـ هذا السياق شرعت اللجنة متعددة القطاعات اِّـكلفة بتحضري 
و متابعة موسم االصطياف َّـ عقد لقاءات دورية و  اعداد  تقارير  بخصوص 

موسم االصطياف 

اللقاءات الجهوية
والتهيئة  اِّـحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  السيد  لتعليمات  تنفيذا 
العمرانية تم تنظيم ثالث ملتقيات جهوية بخصوص التحضري و متابعة  
موسم االصطياف لسنة  2018 و هذا  َّـ كل من تلمسان الخاص بواليات 
الخاص   وعنابة  الوسط،  بواليات  الخاص  العاصمة   الجزائر  الغرب، 
مختلف  َّـ  اِّـحلية  الجماعات  إشراك  اطار  َّـ  تندرج  الشرق،  بواليات 
التحضريات قصد انجاح موسم االصطياف و تهدف اُّـ تثمني القدرات 
الشواطئ  اُّـ  الدخول  مجانية  وNضمان  الوطنية  لالقاليم  السياحية 
السياح  لراحة  اِّـخصصة  الفضاءات  تحسني  مع  السباحة  اُّـ  اِّـسموحة 
و السهر على استفادتهم من خدمات ذات جودة  و تشجيع اِّـستثمرين 
السلطات  بها  قامت  التي  للجهود  اِّـيدانية   متابعة  لضمان  و  الخواص 
الشواطئ  معاينة  أجل  من  وزارية  تفتيش  لجان  تفعيل   تم  العمومية  
التهيئة  بمشكل  اِّـتعلقة  تلك  خاصة    ، غلقها  أسباب  وكشف  اِّـغلقة 
و اِّـسالك ،و هذا حرصا على حسن تسيري الشواطئ الجزائرية  و تحسني 

ظروف اقامة اِّـصطافني و  الوقوف على رعاية كل من الجوانب التالية :



االستثمار 
تهيئة و تنظيم الشواطئ  

نظافة الشواطئ 
التفتيش و اِّـراقبة و األمن 

التنشيط و الرتفيه 
التحسيس و االعالم  

و قد انبثق عن هذه اللقاءات الجهوية و اللجان التفتيشية جملة من  
االقرتاحات و التوصيات التي ترتب عنها اتخاذ عدة تدابري  و إجراءات 

جديدة قصد التكفل الحسن بسري  موسم االصطياف  من أهمها : 

1 - تنظيم  مسابقة أحسن شاطئ و التي  تهدف إُّـ خلق منظومة 
تسيري جيدة للشواطئ من قبل الجماعات اِّـحلية التي يجب أن تكون 
بعث  وكذا  للمداخيل  هام  ومصدر  والسالمة  النظافة  حيث  من  مرجعا 
روح التنافس َّـ هذا اِّـجال بني البلديات الساحلية ، و قد تم االنطالق 
الرسمي لهذه التظاهرة َّـ الفاتح من شهر أفريل 2018 والتي ستختتم 
َّـ سبتمرب القادم ، وبناءا عليها سيتم اختيار أفضل شاطئ َّـ الجزائر من 
ومنح  اإلصطياف،  موسم  ومتابعة  بالتحضري  اِّـكلفة  الوطنية  اللجنة  قبل 

جائزة مالية على شكل إعانة للبلدية اِّـختارة.

2 - تعيني متصرف الشاطئ على مستوى  الشواطئ التي تعرف 
اكرب اقبال للمصطافيني و هذا بهدف التنسيق مع  مع مختلف القطاعات 

اِّـختصة اقليميا من اجل  ضمان التكفل التام والفعال باِّـصطافني. 

النزهة  وسائل  واستغالل  استعمال  كيفية  مراقبة   و  تنظيم   -  3
والرتفيه داخل الشواطئ، لتفادي أي حوادث جانبية، وهذا بالتنسيق مع 

مصالح االمن اِّـختصة.

الخاصة  اإلعالم  بالتنسيق مع خلية  إعالمية  إطالق حمالت   -  4
بالوزارة قبل وأثناء وبعد موسم االصطياف  قصد تثمني مجهودات الدولة 

َّـ هذا اِّـجال و تحسيس الراي  العام  و توعيته.
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