إطار عام ندوة التشجير التاسعة عشرة لعام  1438هـ بعنوان:
"زراعة وتنسيق الشواطيء والمتنزهات الطبيعية"
منطقة جازان – المملكة العربية السعودية
1438 /5/ 26-25هـ الموافق 2017/2/ 23-22م
تتميز المملكة العربيةة العةعية ة وةوا اليلةيل العربةو بعةياري بتر ةة تمتةل يلو الكيلةي ترا
على المعطتا المائية سياء على البتر األرمةر رربةا و اليلةيل العربةو ،ةرااض بالإةا ة لةى
الجةةزا التابعةةة لاةةول الةةلوال ممةةا تطةةي ةةل مىيةةر ومبيةةر علةةى تلةةه ال ةةيا وء مةةا جعةةي اةةا
ياا ع تميز وصالتة للت زل والستجمام لقا و تلةه المةل وذاةبةة للعةيا

ةد المةل والقةر

المجاوا وريرها د الم ا ق األخر ل
و د المالرظ و الع يا األخير الز اة الكبير و علاة الميا يد والمقيميد الو د قصلو
تلةةه ال ةةيا وء والميااةةع البتر ةةة ةال ةةا يةس ألهةةلاو الع ةيارة والت ةةزل ةةو واةةا ا ذةةا ا
الرسمية وريرها د المياسم الميتلفة خالا الع ة تبعا للظروو الجي ة المالئمةة ةو مةي طقةة
د الم ا ق البتر ةل
ونظةةرا لمةةا تتتلةةم الميااةةع والمت زهةةا البتر ةةة ةةد هميةةة ةةو العةةيارة اللاخليةةة للمملكةةة وةوا
اليليل وا ة اة علة العيا لتله الميااةع عا ةا بعةل عةامض اا ةأل األ انةا والبلةل ا علةى تطةي ر
وتتعيد هول الميااع وتاي تاا وتجايزها د ريث ن اء التلائق والمعطتا اليضةراء وتةي ير
تطلبا الت زل والستجمام ىةي المالعةو واللعةال التر يايةة لل فةاا وةواا الميةال وريرهةا
لكو تكي هول الميااع ذاةبة للقاصل د د ار و و بعيلل
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أهمية الندوة:
ةةد طلةةق المتا ظةةة علةةى المت زهةةا والميااةةع الت عةةيقية ةةو المةةل العةةارلية والعمةةي علةةى
تطي رها تبر همية عقل هول ال لو لم اا ة علة د المتةاوا الرئيعةية وتقةل م التيصةيا التةو
ال تعاهم و استغالا ا كانيةا المتارةة واليبةرا العلميةة والعمليةة ةو سةبيي المتا ظةة علةى
الميااع الت عيقية و ال يااع والمياة د والمت زها ةاخي المل العةارلية وال ةيا وء البتر ةة
وتطي رها لتتقيق هلاو الت مية المعتلا ة و القطاع العيارول
محاور الندوة:
 -1تقي م اليإع الراهد للمت زها

والميااع الت عيقية ةاخي المل

العارلية وال يا وء

البتر ة التابعة لاال
 -2تتل ل الم امي والمعياا

اا ع الت عيق والمت زها

التو تياذم

الطبيعية والتليا

الممك ةل
 -3تتل ل األنياع ال باتية المالئمة للظروو البي ية والم ا ق العارلية واللاخلية وبرا ل اليل ة
والرعا ة الال ة لتله األنياعل
 -4التعر ف بما عتجل و جاا ه لسة الميااع الت عيقية والمت زها ةاخي المل وال يا وء
البتر ة د ريث التصميم و الت فيو والصيانةل
الجهة المستضيفة:

ب ةةاءا علةةى يا قةةة انةةة طقةةة ذةةا ا علةةى استضةةا ة نةةلو الت ةةجير التاس ةعة ع ةةر ةإ األ انةةة تقةةيم
باستضا ة هول ال لو بم اسبة سبيع ااعة ال جر لاوا العام 1438هة ض برعا ةة صةارو العةمي الملكةو يةر طقةة
ذا ا ل
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الموعد المقترح لعقد الندوة:

سيو تعقل نلو الت جير التاسعة ع ر بإة هللا تعةالى خةالا ةي و األابعةاء واليمةي

 26 –25ذمةاة

األولى 1438ه الميا ق  23 –22برا ر 2017م د العاعة الىا ة صبارا ورتى الىالىة عصةرال وسةيو
يصةةا اليةةيم األوا لجلعةةا

اا ةةة األوااة المقل ةةةض و يصةةا اليةةيم الىةةانو للز ةةااا الميلانيةةة التةةو

ت ظماا انة طقة ذا ا ل
الجهات المشاركة في تقديم المحاضرات بموضوع الندوة:
قتر

ااك بتقل م المتاإرا المتعلقة بمتاوا ال لو علة د الميتصيد بالجاا التالية:

 -1ذا عة المله سعية:
 ملية عليم األرو ة والزااعة ة اعم ا نتاج ال باتو -اعم واا ة ال با  -اعم الا لسة الزااعية سلل  -ملية العليم ة اعم ال با واألرياء اللايقة سل
ج  -عال األ ير سلطا ألبتاث البي ة والميال والصتراءل
 -2ذا عة الجيو ة ملية العليم سل
 -3ذا عة المله يصي ة ملية العليم الزااعية واألرو ة سل
 -4ذا عة المله عبل العز ز ة ملية األاصاة والبي ة و ااعة الم ا ق الجا ة سل
 -5ذا عة القصيم ة ملية الزااعة والطو البيطري سل
 -6ذا عة المله خالل ة عال األ ير سلطا لللااسا البي ية سل
 -7ذا عة تبيك ة ملية العليم سل
 -8ذا عة ذا ا ة ملية العليم سل
 -9ذا عة البارة ة ملية العليمسل
 -10ذا عة ،قراء ةملية العليم وايةالسل
 -11ذا عة التلوة ال مالية ةملية العليمسل
 -12انة طقة ذا ا ل
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 -13انة طقة الر اض ةا ةاا العا ة للتلائق وعماا البي ةسل
 -14انة الم طقة ال رايةل
 -15و اا الزااعة ةا ةاا العا ة للميااة الطبيعية -ل ر ة الزااعة بتبيكسل
 -16ل ة المله عبل العز ز للعليم والتق ية ةالمرمز الي و للتق ية الزااعية -عال الميااة الطبيعية والبي ةسل
 -17طاا المله خالل اللولو ة ةاا الت جيرسل
 -18الاي ة العليا لتطي ر ل ة الر اضل
 -19الاي ة الملكية للجبيي و بعل
 -20القطاع الياص" :بعض ال رما والمؤسعا الزااعية المتعاونة ع انة طقة تبيك"ل
المشاركون في حضور الندوة:
قيم بتضيا هول ال لو والم اامة و عالياتاا علة د المر،تيد د عيبى الجاا التالية:
 -1ذا عة الملةه سةعية ة مليةة علةيم األرو ةة والزااعةة -مليةة العلةيم -مليةة العمةاا والتيطةي  -ةاا الت ةجير -عاةل
األ ير سلطا ألبتاث البي ة والميال والصتراءسل
 -2المعال العربو نماء المل ل
 -3ذا عة ذا ا ل
 -4ذا عة القصيم ة ملية الزااعة والطو البيطري سل
 -5ذا عة المله يصي ة ملية العليم الزااعية واألرو ة سل
 -6ذا عة المله عبل العز ز ة ملية األاصاة والبي ة و ااعة الم ا ق الجا ة سل
 -7ذا عة المله خالل ة ملية العليم -عال األ ير سلطا لللااسا البي ية سل
 -8ذا عة تبيك ة ملية العليم سل
 -9ذا عة الجيو ة ملية العليم سل

 -10ذا عة البارة ة ملية العليم سل
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 -11ذا عة ،قراء ة ملية العليم وايةال سل
 -12ذا عة التلوة ال مالية ة ملية العليم سل
-13

انة طقة ذا ا ل

-14

انة طقة الر اضل

-15

انة طقة القصيمل

-16

انة طقة رائيل

-17

انة طقة المل ة الم يا ل

-18

انة الم طقة ال رايةل

-19

انة طقة كة المكر ةل

-20

انة تا ظة ذل ل

-21

انة تا ظة الطائفل

-22

انة طقة تبيكل

-23

انة طقة البارةل

-24

انة طقة ععيرل

-25

انة طقة التلوة ال ماليةل

-26

انة طقة الجيول

-27

انة طقة نجرا ل

-28

انا وبلل ا المل األخر ل

-29

و اا ال ي البلل ة والقرو ة ة ومالة الي اا ل ي البلةل ا  -عةيبي الةي اا العةا لي
والتلائقسل

 -30و اا الزااعة ة ةاا الت مية الزااعية -ا ةاا العا ة للميااة الطبيعية سل
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ةو جةاا الت ةجير

-31

ةةل ر ا الزااعةةة و ةةروع و اا الزااعةةة بالمملكةةة ة ل ر ةةة الزااعةةة بالر ةةاض -ل ر ةةة الزااعةةة بالقصةةيم-
ل ر ةةة الزااعةةة بتبةةيك  -ل ر ةةة الزااعةةة بتائةةي -ل ر ةةة الزااعةةة بالم طقةةة ال ةةراية -ل ر ةةة الزااعةةة بمكةةة
المكر ة -ل ر ة الزااعة بالطائف -ل ر ة الزااعة بجل  -ل ر ة الزااعة بالمل ةة الم ةيا  -ل ر ةة الزااعةة
بععير -ل ر ة الزااعة بجا ا  -ل ر ة الزااعة ب جرا  -ل ر ة الزااعة بالبارة -ل ر ةة الزااعةة بةالجيوض
ل ر ةةة الزااعةةة بالق فةةو ض ل ر ةةة الزااعةةة ب ةةقراءضلللللل وريرهةةا ةةد ةةل ر ا الزااعةةة ةةو ةةل المملكةةة
األخر سل

-32

ل ة المله عبل العز ز للعليم والتق ية ةالمرمز الي و للتق ية الزااعيةض عال الميااة الطبيعية والبي ةسل

-33

طاا المله خالل اللولو بالر اض ة ةاا الت جيرسل

-34

الرئاسة العا ة لرعا ة ال بالل

-35

الاي ة العليا لتطي ر ل ة الر اضل

-36

الاي ة الملكية للجبيي و بعل

-37

الاي ة الععية ة للتيا الفطر ةل

، -38رمة اا كي الععية ة " القعم الزااعو"ل
 -39القطاع الياص " علة د المؤسعا وال رما الزااعية المعاهمة و هوا المجاا بالمملكة با إا ة لى ال رما
الزااعية بم طقة تبيكل
 -40مىلي و ااا ال ي وا ةااا البلل ة للوا جل

التعاو اليليجو ة ا ااا العربية المتتل – ملكة البتر د

– عما – اطر والكي أل سل
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