
أبرز المتنزهات الوطنية
في مـنـطـقـة الــبــاحــة

إطالق 42 دورية حماية 
خاصة بالغابات 

والمتنزهات الوطنية في 
منطقة الباحة

إقامة فعالية رياضة المشي 
(الهايكنج) بمشاركة عدد 

من الجهات الحكومية 
والجهات الخاصة في متنزه 

الشكران الوطني 

إقامة فعالية التشجير 
بمشاركة وكيل إمارة 

المنطقة وسعادة 
الرئيس التنفيذي.

نعتز في ا�دارة العامـــة للمتنزهات الوطنية بالتعاون 
والتنســـيق والمواءمة مع فريق عمـــل (إمارة منطقة 
الباحة)، كما نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير على 
جهودكم الملموســـة في تطوير منطقة الباحة، وإبراز 
مقوماتهـــا الســـياحية المتنوعـــة لتحقيق االســـتدامة 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

بــرنــامج صــيــف
مــتــنــزهــات الــبــاحــة

عـن الـبـرنـامـج

عـناصر الـبـرنـامـج

تفعيل السياحة البيئية في المتنزهات الوطنية بمنطقة الباحة، من خالل إقامة 
ا¬نشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية في عدد من المواقع في عدة 

محافظات خالل موسم صيف الباحة 2022

!" بنى تحتية

الجلسات ودورات 
المياه والطرق 
وا¬من وا�دارة 

الـفـعـالـيـات

البـــــــازارات 
ومهرجانات ترفيهية

ا�يواء السياحي

مواقع للمخيمات
ومواقع للكرفانات

الــتــوعــيــة

حمالت تشجير 
ومشاركات مجتمعية

متنزه القمع الوطني

يبعد عن محافظة
بلجرشي 16 كم

مساحة المتنزه
3,744,325 م2 

يتميز المتنزه
بمرور 3 سدود على

أطرافه 

متنزه حاليف الوطني

يقع في محافظة
قلوه بمنطقة الباحة

مساحة المتنزه
6,966 م2

يتميز المتنزه
بأراضيه الخضراء 

متنزه السكران الوطني

يبعد 10 كم شمال
محافظة المندق
في منطقة الباحة

مساحة المتنزه
403,635 م2

يتميز المتنزه 
بمساحة

أرضية مسطحة 

متنزه الهيجاء الوطني

يقع على بعد 8 كم
شرق بلجرشي 

مساحة المتنزه
2,296,966 م2 

يتميز المتنزه
بمساحة أرضية

مسطحة ومرتفعة

متنزه وادي ناوان الوطني

يقع في محافظة
المخواة بمنطقة الباحة

مساحة المتنزه
630,422 م2

يمر في المتنزه
وادي ناوان

متنزه الحضن الوطني

يبعد 17 كم عن طريق
قلوة (القنفذه- الليث)

في منطقة الباحة 

مساحة المتنزه
3,817,966 م2

يتميز هذا المتنزه
عن بقية المتنزهات

في الباحة بأنه متنزه رملي 

متنزه الخيطان الوطني

يبعد 8 كم 
جنوب شرق 

محافظة بلجرشي

تبلغ مساحة المتنزه
76,760,814 م2

يتميز بجبال صخرية
وموقعه القريب من
محافظة بلجرشي 

متنزه وادي ضرك الوطني

يقع على بعد 10 كم
شمال محافظة

المندق في منطقة الباحة

مساحة المتنزه
657,582 م2 

يتميز بممر بين
أشجار معمرة طبيعية
وأرض مسطحة خضراء

متنزه وادي مليل (1) الوطني

يبعد 1 كم 
من وادي مليل 

مساحة المتنزه
87,302 م2

يـتـمـيـز الـمـتـنــزه
بمنحدرات

 جبلية صخرية

إطالق ملتقى االستثمار 
المستدام في 

المتنزهات الوطنية

ا�عالن عن موسم 
صيف متنزهات الباحة 

2022

إطالق برنامج 
المتنزهات الوطنية في 

منطقة الباحة

ملخص ¬هم ما تم استعراضه خالل لقاء الباحة

أبريل 2022العدد الرابع

#برنامج_المتنزهات_الوطنية

هيئة التحرير
إدارة االتـــــصـــال الـمــــؤســــســيا�دارة العامة للمتنزهات الوطنية

n_parks@ncvc.gov.as

نشرة برنامج

المتنزهات الوطنية
منطقة الباحة

أهـم ا�خبار

شـكر خاص

#برنامج_المتنزهات_الوطنية

مـعـلـومـات عـامـة

العدد (19) متنزًها

إجمالي مساحة
الــمــتــنـــزهــــــات
الــوطــــــنــــــيــــــة:
(96,411,364)م2

تطوير المتنزهات الوطنية

 إنجاز مشروع السياج
 لحماية الوعول في متنزه

 الشكران الوطني
بمحافظة بلجرشي

 طرح مشاريع تشغيل
 وصيانة لعدد من

 المتنزهات الوطنية في
 المنطقة

 العمل على إعادة
 تأهيل متنزه القمع
 الوطني في محافظة

بلجرشي

 سمو أمير منطقة الباحة يحتفي باتفاقية
 التعاون مع المركز، ويعلن عن مشروع

(موسم صيف متنزهات الباحة)

تنظيم وإقامة لقاء مع المستثمرين 
في مقر إمارة منطقـة الـبـاحـة 

وبـرعـايــة سمـو أمـيـر المـنـطـقـة، 
ُطـرح خاللـه المرحلة ا¬ولى من 
المتنزهات الوطنية المؤهلة 

إقامة فعالية التشجير بمحافظة 
بلجرشي بالتعاون مع بلدية 

المحافظة ضمن فعاليات أسبوع 
البيئة، التي نظمها فرع وزارة البيئة 

والمياه والزراعة في منطقة الباحة

Lorem ipsum


