
توفير 63 موقع مجهز �ستيعاب 
أكثر من 30 ألف مخيم حول المملكة

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة 
مكة المكرمة لتأهيل وتنمية الغطاء النباتي 

في منطقة مكة المكرمة

توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني في 
منطقة عسير بقيمة تتجاوز 17 مليون ريال لمدة 15 

عام للحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته

إصدار تصريح لممارسة رياضة مشي 
المسافات الطويلة (هايكنج) في متنزه 

طخفة الوطني بمنطقة القصيم 

دخول متنزهات الغضا بعنيزة 
موسوعة غينيس ل¨رقام القياسية

تقديم تصاريح تخييم للمتنزهين 
من فروع إدارة الغطاء النباتي 
بالمناطق والمتنزهات الوطنية 

بالتعاون مع وزارة البيئة

تقديم تصاريح لمنظمي ا¯نشطة 
الجماعية أو الحم±ت التوعوية في 

المتنزهات الوطنية

إصدار أكثر من 820 تصريح تخييم بجميع 
مناطق المملكة خ±ل أسبوعين من بدء 

موسم التخييم بالتعاون مع وزارة 
البيئة والمياه والزراعة 

أهم ا�خـــبــــار

نشرة برنامج

المتنزهات الوطنية

يناير 2022 العدد ا�ول

ترجمة لجهود المملكة في الحفاظ على الغطاء النباتي والمقومات الطبيعية 

للمتنزهات الوطنية ودورها في ازدهار الوطن خصوًصا وتحسين جودة حياة الفرد 

عموًما، وللمساهمة بتحقيق أهداف رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء تأسس 

برنامج المتنزهات الوطنية لتنظيم وتفعيل الجهود ال±زمة لتحقيق ا�ستدامة البيئية 

والمجتمعية وا�قتصادية. 

نقّدم لكم هذه النشرة الدورية للتعريف بالمتنزهات الوطنية وزيادة الوعي بالكنوز 

الطبيعية البيئية في وطننا الحبيب. وستعمل النشرات القادمة على تغطية كل ما 

يختص بالمتنزهات في مناطق المملكة المختلفة.

 المتنزهات الوطنية في المملكة
هي مساحات مخصصة لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وتعزيز 

الغطاء النباتي وتقديم فرص السياحة المستدامة وا�ستثمار.

ما هو برنامج المتنزهات الوطنية؟
مع انط±قة 2022 تم بحمدلله تأسيس برنامج المتنزهات وهو برنامج متخصص يعمل على 

تطوير المتنزهات الوطنية وتنمية الغطاء النباتي فيها والعمل على استدامتها. 

ا�ستدامة البيئية 
وتنمية الغطاء النباتي

ا�ستدامة المجتمعية 
وتعزيز ثقافة العمل 

التطوعي والبيئي

ا�ستدامة ا�قتصادية 
وزيادة ا¼يرادات المالية 

أهداف البرنامج

سفح نهاية العالم
منحدر صخري سحيق في نهاية سلسلة 

جبال طويق ويعود تاريخه إلى حوالي 180 

مليون سنة

كهف ابن رشيد
يحتوي على تجمعات لقطع كلسية تتوهج 

عند تسليط الضوء عليها مثل البلورات

  المانجروف

 ينمي بيئة المتنزهات الساحلية ويجذب 

ا¯سماك والطيور ويقلل التلوث ويحمي 

الشواطئ من التآكل 

 معاوية بن أبي سفيان
ّ
سد

سّد أثري شهير ما زال يحمل نقوش تاريخية 

 الصحابي معاوية بن أبي 
ّ
التي تدل على أن

سفيان بناه في القرن السابع المي±دي 

ويسمى سّد سيسد 

من كنوز المتنزهات الوطنية

المتنزهات الوطنية: 
غايتنا هي ربط ا¼نسان بالطبيعة من خ±ل تجارب ممتعة ثرية بالمعرفة

استمتعوا باكتشاف الثروات الطبيعية عند زيارتكم للمتنزهات الوطنية. 
شاركونا لحظاتكم الجميلة لنشرها في العدد القادم ضمن أفضل صورة 

وأفضل تغطية في هذا الموسم على البريد ا¼لكتروني للبرنامج: 

NP@NCVC.GOV.SA

أفضل صورة وتغطية 

يبلغ عددها الحالي 300+ متنزه وطني في كافة
مناطق المملكة وتصنف حسب تنوعها الطبيعي كما يلي:

ة
ّ
المتنزهات الجبلي

مثل متنزه جبل طخفه بين 

منطقتي الرياض والقصيم ويمتد 

على مساحة 50 مليون م2

المتنزهات البرية
مثل متنزه السهل البري في 

منطقة القصيم ويمتد على 

مساحة 363 مليون م2

ة والمائية
ّ
المتنزهات الساحلي

مثل متنزه بحيرة ا¯صفر في منطقة 

ا¯حساء ويمتد على مساحة 326 

مليون م2

المتنزهات الغابية
مثل متنزه الجرة في عسير ويمتد 

على مساحة 12 مليون م2

وتشمل مهام عمل البرنامج خمسة محاور رئيسة:

 تطوير 100 متنزه وطني كوجهات 
مستدامة خ±ل 60 شهًرا في 

1جميع مناطق السعودية
2

3
4

5

إط±ق ا�ستراتيجية 
الوطنية للمتنزهات خ±ل 

24 شهًرا

المساهمة الفّعالة في (مبادرة 
السعودية الخضراء) بإدارة تشجير 

أكثر من 50 مليون شجرة

إتاحة تجربة ممتعة في المتنزهات 
الوطنية للمتنزهين وجميع فئات 

ًالمجتمع وخدمة أكثر من 2 مليون زائر 
ومستفيد سنويا

إتاحة فرص العمل وا�ستثمار في 
مجا�ت السياحة والترفيه والرياضة 

وا¯نشطة الصديقة للبيئة

أنشطة المتنزهات الوطنية

رياضة المشيالرح�ت العائليةالفروسية التخييم

الفرص ا�ستثماريةالمناحل وخدمة النحالينا�ستكشاف وا�بحاث العلمية السياحة

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني
للغطاء النباتي ومكافحة التصحر

فريق المتنزهات الوطنية
هيئة التحرير 

ا£دارة العامة للمتنزهات الوطنية             إدارة ا£تـــــصــــــــال الــمــؤســســــي

NP@NCVC.GOV.SA


