
في منطقة عسير

تسجيل منطقة عسير بالكامل 
كمتنزه وطني في منظمة االتحاد 

IUCN الدولي لحفظ الطبيعة

تنتشر المتنزهات الوطنية
 في منطقة عسير من جبال السروات

 إلى ساحل البحر ا�حمر

تضم أكثر القمم ارتفاًعا 
وانخفاًضا عن مستوى

 سطح البحر في المملكة 

نفخر بتقديم هذه النشرة كنافذة معرفية على الثروات البيئية التي تزخر بها 
على  القادمة  والنشرات  النشرة  هذه  محتوى  وسيركز  السعودية،  الطبيعة 
ا على ِحدة، با�ضافة إلى  التعريف بالمتنزهات الوطنية في مناطق المملكة كًلّ
وتنمية  المستدامة  السياحة  لتطوير  استراتيجي  كشريك  البرنامج  دور  إبراز 

الغطاء النباتي في المملكة.
 

نتمنى أن تستمتعوا في هذا العدد باكتشاف منطقة عسير التي تضم أكبر عدد 
من المتنزهات الوطنية في المملكـة والتي كــانت سبًبــا في تسميتهــا قديًمــا 

بـ (أرض السعادة) لجمال أرضها وتنوع مالمحها الجغرافية. 

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني
للغطاء النباتي ومكافحة التصحر

فبراير 2022 العدد الثاني

تعرف على المتنزهات الوطنية 
في منطقة عسير

أبرز المتنزهات الوطنية

متنزه السودة الوطني

+2 مليون زائر سنوًيّا 

فريق المتنزهات الوطنية في 
منطقة عسير مع خبراء منظمة الفاو 

#برنامج_المتنزهات_الوطنية

نعتز في ا¦دارة العامة للمتنزهات الوطنية بالتعاون والتنسيق 
لهم  ونشكر  عسير،   منطقة  تطوير  هيئة  مع  والموائمة  
بهدف  يقدمونها  التي  النوعية  والمبادرات  الكبير  االهتمام 
تحقيق االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية، والحفاظ 

على كنوز هذه المنطقة وموروثاتها.
Aseer Development Authority

توزيع الغطاء النباتي في منطقة عسير

أهم ا�خبار

من أرشيف متنزهات عسير 

49 متنزه 

منذ عام 1981

800+ مليون م2

االرتفاع عن سطح البحر

متنزه الملك عبد العزيز الوطني 
في محافظة بلقرن

8,276,229 م2
متنزه َدَلغان 

4,226,420 م2
متنزه ا�مير سلطان 

2,331,830 م2

متنزه المسقي

1,496,647 م2
متنزه الشرف

1,486,500 م2
ة متنزه الُجرَّ

1,343,444 م2

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي اتفاقية تعاون مع شركة السودة للتطوير 
لتنمية الغطاء النباتي في متنزه الملك عبدالعزيز الوطني في السودة وهو أحد أهم وأقدم 
المتنزهات الوطنية في المملكة العربية السعودية بهدف تحويله إلى أهم روافد السياحة 

البيئية المستدامة.

يمّثل (برنامج المتنزهات الوطنية) 
أحد أهم الركائز ا�ساسية في تمكين السياحة المستدامة، ويسعى للتعاون الكامل في سبيل 

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير منطقة عسير.

 تبلغ مساحتها
 71 مليون م2

3 آالف م
عن مستوى سطح البحر

زيادة عدد المتنزهات الوطنية 
المخصصة بمنطقة عسير 

االنتهاء من إجراءات تخصيص متنزه الجرة الشهير 
بطبيعته الخالبة والذي يمتد على مساحة

 +13مليون م2، ومتنزه شيبانة الذي يقع في محافظة 
بلقرن بمساحة تقارب 4 ماليين م2.

مهمة بلقرن
لقاء منسوبي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 

ومكافحة التصحر مع سمو أمير منطقة عسير 
لتطوير محافظة بلقرن، واستعراض أبرز المبادرات 

منها إطالق مشاريع الصيانة للمتنزهات، إعادة تأهيل 
المشاتل ورعاية ا�شجار وحماية ا�شجار المعمرة 

وتعزيز كثافة الغطاء النباتي وتنمية امتداده. 

توقيع عقود استثمار لتطوير متنزه َدَلغان
 بقيمة +17مليون ريال 

با¦ضافة إلى طرح عدد من الفرص االستثمارية 
الجديدة في متنزهات المنطقة.

تنشيط فرص االستثمار في 
المتنزهات الوطنية

موسم عسير 2022
بدء االستعداد ¦طالق موسم متنزهات صيف 

عسير وذلك بالتعاون بين ا¦دارة العامة للمتنزهات 
الوطنية وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه 

والزراعة في عسير.

توضح الخريطة أعاله توزيع الغطاء النباتي في منطقة عسير، محدثة إلى تاريخه.

استراتيجية ِقَمم وِشَيم

#مهمة_بلقرن

أرضإنساناقتصاد

محاور االستراتيجية 

شكر وتقدير

حقائق وأرقام

حقائق وأرقام

هيئة التحرير
إدارة ا�تـــــصـــال الـمــــؤســــســيا�دارة العامة للمتنزهات الوطنية

n_parks@ncvc.gov.as

أشهد اليوم بوادر والدة 
شراكة استراتيجية مع 
المركز الوطني لتنمية 

الغطاء النباتي 
ومكافحة التصحر

الشريك االستراتيجي 
بالنسبة لنا هو تؤام روح

الهدف أن تصبح منطقة 
عسير وجهة عالمية في 

وقت قصير

#برنامج_المتنزهات_الوطنية

نشرة برنامج

المتنزهات الوطنية
منطقة عسير

شريك استراتيجي


