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 المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
مًعا لغطاء نباتي مزدهر يعزز جودة الحياة



كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة: 

تـماشـيًا مـع رؤيـة الـمملكة (2030) نـحو تـعزيـز الـتنمية المسـتدامـة بـأبـعادهـا 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

"نـتطلع أن يـقوم الـمركـز الـوطـني لـتنمية الـغطاء الـنباتـي ومـكافـحة التصحـر 

بـالـتغلب عـلى التحـديـات الـبيئية، الـتي تـؤثـر فـي الـغطاء الـنباتـي، واسـتعادة الـتنوع 

األحـــيائـــي، واالســـتفادة مـــن الـــفرص الـــمتاحـــة؛ لتحســـين مســـتوى األداء، 

ومضاعفة الجهود، بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العالقة. 

ونـؤكـد عـلى أهـمية الـعمل مـعـًا مـن أجـل جـودة الـحياة، وبـيئة مسـتدامـة لـنا 

ولــألجــيال الــقادمــة؛ تــحقيقًا لــتطلعات حــكومــتنا الــرشــيدة بــقيادة خــادم 

الحـرمـين الشـريـفين وولـي عهـده األمـين - حـفظهما اهللا - مـتمنيًا للجـميع 

التوفيق والسداد".
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م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي 
وزير البيئة والمياه والزراعة 

رئيس مجلس إدارة 
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
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كلمة الرئيس التنفيذي: 

أولـت الـمملكة اهـتمامًـا بـالـغًا بـتمكين الـقطاع الـبيئي لـلمساهـمة فـي تـحقيق أهـداف رؤيـة 

الـمملكة 2030م، وتـحقيق االسـتدامـة الـبيئية وحـمايـتها، وتـم وضـع اسـتراتـيجية وطـنية 

بـيئية، وهـيكلة الـقطاع الـذي انـبثق عـنه الـمركـز الـوطـني لـتنمية الـغطاء الـنباتـي ومـكافـحة 

التصحــر، والــذي يُــعنى عــنايــة فــائــقة بــزيــادة الــرقــعة الــخضراء، والحــد مــن آثــار التصحــر، 

وتـحقيق االسـتدامـة الـبيئية، والـمحافـظة عـلى الـموارد الـطبيعية والـتنوع األحـيائـي، وحـفظ 

الـموارد الـوراثـية الـنباتـية، وإيـجاد حـلول مـبتكرة فـعالـة، تخـلق مـن التحـديـات الـبيئية 

والفرص المتاحة آفاقًا جديدة وفرصًا الستثمارات مشتركة مستدامة. 

       نـسعى فـي الـمركـز الـوطـني لـتنمية الـغطاء الـنباتـي سـعيًا حـثيثًا لـاللـتزام بـالشـراكـة ذات 

األثـر اإليـجابـي، الـتي تـعزز الـتنمية الـبيئية المسـتدامـة مـع مـختلف الـقطاعـات الـحكومـية 

والـخاصـة والـقطاع غـير الـربـحي والمهـتمين والـمنظمات اإلقـليمية والـدولـية، وسـنعمل 

معًا للمحافظة على ثروتنا الطبيعية كجزء من تاريخنا ومستقبل أجيالنا. 

واهللا الموفق،،

د. خالد بن عبد اهللا العبدالقادر 
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 

لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
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قرار إنشاء المركز الوطني 
صـدر األمـر الـملكي رقـم (٤١٧) بـتاريـخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ هـ بـإنـشاء الـمركـز الـوطـني لـتنمية 

الـغطاء الـنباتـي ومـكافـحة التصحـر، ويـتمتع بـشخصية اعـتباريـة واسـتقالل مـالـي وإداري، 

ويـرتـبط تـنظيميًا بـالـوزيـر، ويـكون مـقر الـمركـز الـرئـيس فـي مـديـنة الـريـاض، ولـه بـقرار 

من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.  
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تشكيل مجلس إدارة المركز 
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عن المركز

ُيعنى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزايدة الرقعة الخضراء، والحد من آثار 

التصحر؛ لتحقيق االستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع األحيائي، وحفظ 

الموارد الوراثية النباتية، وكذلك ابتكار الحلول الفعالة؛ لمواجهة التحدايت البيئية، واستغالل الفرص 

االستثمارية من أجل تنمية مستدامة.
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المركز الوطني.. ورؤية 2030

يسعى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 
ومكافحة التصحر إلى تنفيذ األهداف االستراتيجية 

للمملكة، التي تجسدها رؤية 2030، ويسهم في 
االرتقاء بمستوى المعيشة، من خالل تخفيض 

المناطق الملوثة بيئًيا وإعادة تأهيلها، كما يحرص 
على تطوير وحماية البيئة من األخطار الطبيعية، 

وتعزيز الوقاية من الحشرات واآلفات المضرة ابلغطاء 
النباتي، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحماية، 

وتنمية موارد المملكة الحيوية، وضمان االستفادة 
المستدامة منها. 
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رؤيتنا 
غطاء نباتي مزدهر ومتنوع، يعزز االستدامة 

البيئية، ويساهم في جودة الحياة. 

رسالتنا 
توفير الممكنات، وتنفيذ البرامج، وتعزيز الشراكات؛ 

لتنمية الغطاء النباتي واستدامته، والحد من آثار 

التصحر. 
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أهدافنا االستراتيجية

حماية وتنمية  
الغطاء النباتي، وزايدة 

مساحته، ومكافحة التصحر. 

بناء  ودعم 
قاعدة معرفية وبحثية وتقنية، 

وتحفيز االبتكار في القطاع. 

تعزيز 
الشراكة مع كافة القطاعات 
والمجتمعات المحلية لتنمية 

الغطاء النباتي.

استدامة  
إدارة الغاابت والمراعي 

والمتنزهات الوطنية واستثمارها. 

تطوير   
القدرات الفنية البشرية في 
مجال حماية الغطاء النباتي. 

نسعى إلى شراكة ذات أثر إيجابي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والمهتمين والمنظمات 
اإلقليمية والدولية؛ للمحافظة على ثروتنا الطبيعية كجزء من تاريخنا ومستقبل أجيالنا.
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مهام المركز

إدارة المتنزهات الوطنية إدارة المراعيإدارة التنوع النباتي  إدارة الغاابت
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    جمع وحفظ وإكثار األصول الوراثية للنباتات 

    إنشاء وإدارة المشاتل ومراكز إكثار البذور 

     تنفيذ برامج نثر البذور للنباتات البرية 

     إعادة توطين النباتات المهددة ابالنقراض

إدارة التنوع النباتي
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   اإلدارة المستدامة للمراعي الطبيعية وتنظيم الرعي 

   إعادة تأهيل الغطاء النباتي للمراعي  

  تشجيع التحول إلى أنماط التربية الحديثة  

   إعداد قواعد بيانات جغرافية للمراعي  

   تنظيم إقامة المناحل والمشاريع االقتصادية 

إدارة المراعي
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   إعداد المخطط العام للمتنزهات الوطنية  

   إنشاء متنزهات جديدة وإدارة المتنزهات الحالية  

واستثمارها 

   إعداد خطة ألنشطة السياحة المستدامة  

    اإلشراف على أنشطة البحث والمراقبة

إدارة المتنزهات الوطنية 
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   تنمية الغطاء النباتي في الغاابت 

   إعداد الدراسات الخاصة ابلغاابت  

    حماية النظام الغابي  

    تأهيل الغاابت المتدهورة 

إدارة الغابات
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  التعاون مع الجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية 

  وضع مبادرات لتنمية  الغطاء النباتي ابلتعاون مع القطاع الخاص و العام وغير الربحي  

  إقامة برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة

لنحقق 
  زايدة الوعي أبهمية الغطاء النباتي 

  تدريب كوادر وخبرات وطنية 

   تعزيز التطوع لحماية الغطاء النباتي  

   تبادل األدوار ومشاركة القطاع الخاص  

  دعم االبتكار في قطاع الغطاء النباتي 

تفعيل الشراكة المؤسسية 

من خالل
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مصطلحات المركز
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الغاابت 

تَجــمُّع نــباتــي مــن نــوع أو أكــثر مــن األشــجار أو 
الـشجيرات أو الـنباتـات العشـبية فـي حـالـة نـقية، 
أو مــختلطة بــكثافــة 10% وأكــثر مــن مــساحــة 
الــموقــع، ســواء أكــان هــذا التجــمع طــبيعيًّا أم 

مستزرعًا.         

الغطاء النباتي

الــنباتــات الــطبيعية ســواء أكــانــت أعــشابًــا، أم 
شجيرات، أم أشجارًا. 

أراضي الغطاء النباتي 

جـميع أراضـي الـدولـة ذات الـنباتـات الـبريـة ومـا فـي 
حــــكمها، وتــــشمل: الــــمراعــــي، والــــغابــــات، 
والـمتنزهـات (الـوطـنية والـبريـة والـجيولـوجـية)، 
والـــمناطـــق (الـــرطـــبة والسهـــلية والـــرمـــلية 

والجبلية والساحلية)، والوديان، والجزر. 
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مصطلحات المركز
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المراعي 

أراض مـغطاة – جـزئـيًّا أو كـليًّا – بـنباتـات محـلية 
أو غــير محــلية نــمت طــبيعيًّا، وتــفاوتــت فــي 
صــالحــيتها لــلرعــي ســواء أكــانــت أعــشابًــا أم 
شـجيرات أم أشـجارًا، وتـتضمن: مـراعـيَ تـدهـورت 
واسـتُزرِعـت بـنباتـات رعـويـة. وتـكون الـمراعـي 
على أراضٍ غير زراعية وسكنية ومنافع عامة. 

التصحر

تَـدهـوُر الـغطاء الـنباتـي فـي الـمناطـق الـقاحـلة 
وشـبه الـقاحـلة، والـجافـة شـبه الـرطـبة؛ نـتيجة 
عـدة عـوامـل كـاألنشـطة البشـريـة، والـتغيرات 

المناخية. 

المتنزهات الوطنية 
 والبرية والجيولوجية

مـــواقـــع ضـــمن أراضـــي الـــغطاء الـــنباتـــي ذات 
خــصائــص بــيئية أو جــيولــوجــية فــريــدة، جــرى 
تـــخصيصها لـــلمحافـــظة عـــليها، وتـــشجيع 

السياحة البيئية فيها. 
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شكراً




