اإلطار العام لملتقى

العمران السياحي في المناطق الجبلية
أبها  /منطقة عسير
 8-7شعبان 1438هـ الموافق  4-3مايو 2017م

مقدمـــة:
تعد المناطق الجبلية من العناصر الجمالية التي تتطلب إبرازها سياحيا ً من خالل التخطالي العمرايالي المل الت لتلالم المنالاطق
وتصالالميت المبالالايي المتناسالالقة مالالم الماالالي الطبيعالالي وتضالالطلم وزارة الشالالنون البلديالالة والقرويالالة وأمايالالاا المالالدن ال بالالر
والمناطق وبلدياا المدن بدور ر يسي في هذا الشأن ومالن هالذا المنطلالق الان التعالاون بالين الهينالة العامالة للسالياحة والتالرا
الالالوطني مالالم وزارة الشالالنون البلديالالة والقرويالالة وأمايالالاا المنالالاطق والبلالالدياا فالالي ورالالم ال تيالالر مالالن ااشالالتراطاا والضالالواب
العمرايية في األيظمة البلدية فيما يختص بأسلوب البنالا والتصالاميت والمظهالر الخالار ي وخصوصالا ً فالي المنالاطق السالياحية
ب ل من منطقة الطا ف وعسير والباحة ويجران وشمل هذا التعاون في إعداد الدراساا والمنهجية العلمية التي تسالاعد فالي
إعداد أيظمة عمرايية تتناسب مم الطبيعة الجبلية لتلم المناطق
ويأتي هالذا الملتقالث رمالرة مالن رمالار هالذا التعالاون لمتابعالة المشالرود الالذق يهالدت لتاقيالق التناسالق العمرايالي والبينالي فالي تلالم
المناطق ولي ون يموذ ا ً ياتذ به في بقية المناطق الجبلية في الممل ة العربية السعودية

األهميــــة :
تنبتق أهميالة هالذا الملتقالث مالن تتالوي التعالاون بالين الهينالة العليالا للسالياحة والتالرا الالوطني ووزارة الشالنون البلديالة والقرويالة
فالالي ورالالم أسالالب ورالالواب للعمالالران والتطالالوير السالالياحي فالالي

وأمايالالاا المنالالاطق والبلالالدياا والتالالي سالالوت تسالالهت بال ذن
المناطق الجبلية  ،لت ون يموذ ا ً يم ن تطبيقه في مختلف المناطق الجبليالة األمالر الالذق سالوت يسالاهت فالي التنميالة العمراييالة
وااقتصادية واا تماعية في الممل ة العربية السعودية

األهـداف :
يتلخص الهدت الر يسي للملتقث في إلقا الضو علث الدور المهت الذق تسهت فيه السياحة في التنمية العمرايية وااقتصادية
واا تماعية في المناطق الجبلية علث مستو مناطق الممل ة وتشمل األهدات الفرعية ما يلي:
 تساللي الضالالو علالث األباالالا العلميالة فالالي مجالالا التخطالي العمرايالالي السالياحي المناسالالب للمنالاطق الجبليالالة ومراعالالاة
خصا صها المتميزة
 ايضاح الدور الذق تقالوم باله الهينالة العامالة للسالياحة والتالرا الالوطني فالي دعالت هالود البلالدياا فالي تخطالي وتطالوير
المواقم السياحية الجبلية
 التعريف بدور األماياا والبلدياا في ااهتمام بتطوير المناطق السياحية الجبلية
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 التعرت علث الفرص والصعوباا والمعوقاا اإلدارية والتنظيمية التي توا ه تنمية المناطق السياحية الجبلية
 تافيز وتعزيز يطاق المشار ة الفعالة للمواطنين مم األ هزة المعنية لتنمية المناطق السياحية الجبلية

المحاور األساسية والموضوعات :
 .1مستقبل السياحة في المناطق الجبلية :
 المقوماا األساسية العمرايية وااقتصادية واا تماعية للسياحة الجبلية
 البنية التاتية وأررها في تطوير السياحة في المناطق الجبلية منهجية تطوير المواقم والوا هاا السياحية

 .2استراتيجيات التنمية السياحية :
 السياحة المستدامة في المناطق الجبلية
 التخطي والتصميت العمرايي في المناطق السياحية الجبلية
 أيظمة البنا التي تتوافق مم غرافية وبينة المنطقة وترارها المالي
 دور التقافة المالية في تنمية السياحة الجبلية
 معوقاا تأهيل وتطوير المواقم السياحية الجبلية
 األرر السلبي بيني  ،ا تماعي  ،اقتصادق للسياحة في المناطق الجبلية

 .3االستثمار السياحي :
 ااستتمار السياحي في المواقم والو هاا السياحية الجبلية
 دور السياحة الجبلية في خلق فرص عمل للس ان الماليين
 فرص وعوا ق ااستتمار في السياحة الجبلية
 دور القطاد الخاص في التنمية السياحية الجبلية
 وسا ل مبت رة للتروي السياحي وسا ل التواصل اا تماعي
 الفعالياا الترويجية ودورها في تنمية السياحة الجبلية

 .4التجــــــارب :
 تجارب األ هزة والمؤسساا الا ومية في تطوير السياحة في المناطق الجبلية
 دور المنظماا الدولية واإلقليمية ومنظماا المجتمم المديي والفرد في دعت السياحة الجبلية
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لغة الملتقى وأسلوب تنفيذه :
اللغة العربية أساس بريام الملتقث مم توفير التر مة لألوراق المقدمة بلغاا أخر
ويتضمن برنامج الملتقى ما يلي :
 ماارراا وورش عمل
 عرض أوراق عمل وتجارب
 معرض مصاحب للملتقث لعرض يماذج من النشاطاا السياحية في المنطقة الجبلية
 زياراا المواقم السياحية المرتبطة بمورود الملتقث

مكان /زمان انعقاد الملتقى :
أبها  /منطقة عسير خل الفترة  8-7شعبان 1438هـ الموافق  4-3مايو 2017م

المشاركون والمستفيدون :
 يشالالارف فالالي الملتقالالث ا الالاديميون وبالالاحتون ومهتمالالون وعالالاملون فالالي مجالالااا السالالياحة والتنميالالة العمراييالالة مالالن القطالالاد
الا ومي والقطاد الخاص
 يستفيد من الملتقث صناد القرار  ،المهندسين اإلداريين والفنيين والمسنولين عن الخدماا والمرافق

الجهات المنظمة للملتقى :
 الهينة العامة للسياحة والترا الوطني
 وزارة الشنون البلدية والقروية
 المعهد العربي إليما المدن
 أماية منطقة عسير

جهة التواصل بالنسبة للمشاركات العلمية والتجارب :
المعهد العربي إلنماء المدن
األستاذ  /وداعة

عبد

حمراوق  -اختصاصي اإلدارة المالية وخبير التدريب

هاتف مباشر :

+966114811900 / + 966114821867

جوال :

+966569541945

بريد الكتروني audievents@araburban.org :
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