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بين  تجمع  التي  الخضراء  السعودية  مبادرة  من  انطالقًا 
والتي  االستدامة  وبرامج  الطاقة،  تحويل  البيئة،  حماية 
تهدف لتحقيق ثالثة أهداف شاملة وهي تقليل االنبعاثات 
البرية  المناطق  وحماية  السعودية،  تشجير  الكربونية، 
والبحرية تنظم هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد 
الطبيعية)  (المحميات  بعنوان  ندوة  الملكية  العزيز 
لحماية  الدولي  باالتحاد  للتعريف  عالمية  معايير وأسس 
الدولية  الخضراء  للقائمة  العالمي  والبرنامج  الطبيعة، 
اإلقليميين  الخبراء  فريق  عمل  وطبيعة  للمحميات، 
القائمين علي تقييم ملفات ترشح المحميات على القائمة 
المتعلقة  المعرفة  زيادة  خالل  من  الدولية  الخضراء 
الدولية  الخضراء  بالقائمة  الخاصة  العالمية  بالمعايير 
لحماية  الدولي  لالتحاد  التابعة  الطبيعية  للمحميات 
الطبيعة (IUCN) وذلك بعرض قصص نجاح لمحميات تم 
للمحميات  الدولية  الخضراء  القائمة  علي  إعالنها 
 (IUCN) الطبيعية التابعة لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة

داخل منطقة الشرق األوسط. 

Based on the Green Saudi Initiative, which combines 
environmental protection, energy conversion, and sustainability 
programs that aims to achieve three comprehensive goals, namely 
reducing carbon emissions, afforestation of Saudi Arabia, and 
protecting land and marine areas. The King Salman bin Abdelaziz 
Royal Reserve Development Authority is organizing a seminar 
entitled (Natural Reserves). As the Global basics and standards will 
be discussed in order to introduce the International Union for 
Conservation of Nature, the global program of the International 
Green List of Reserves, and the nature of the work of the regional 
expert group based on evaluating the nomination files of reserves 
zones on the International Green List. Through increasing 
knowledge related to the global standards of the International 
Green List of Nature Reserves of the International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) where the regional expert group will 
present success stories of reserves that have been declared on the 
International Green List of Nature Reserves of the International 
Union for Conservation of Nature within the Middle East region.

مقدمة

INTRODUCTION
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الرؤية

تطوير وتحسين المحميات الطبيعية من أجل الحفاظ على االستقرار البيئي وعمليات التنمية 
المستدامة التي ترتبط باستمرار الحياة وبقاء اإلنسان 

Vision

Developing and improving nature reserves in order to maintain environmental stability 
and sustainable development processes connected to life's continuity and human 
existence.

الرسالة

تعزيز المحميات الطبيعية ودورها الفعال من أجل الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية لألنظمة 
البيئة

Message

Boosting nature reserves and their effective role in order to preserve the productive 
capacity of environmental systems.
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األهداف 

• تعزيز دور المحميات الطبيعية واألنشطة الخاصة بها داخليًا وخارجيًا.

• تسليط الضوء على هويتها ورؤيتها ورسالتها والمشاركة في التعريف بأكبر 
رابع محمية طبيعية في العالم.

إلى  تسعى  التي  والتطلعات  للمحميات  المستقبلي  المسار  عن  الكشف   •
تحقيقها في إطار رؤية ٢٠٣٠.  

• توحيد الجهود والتعاون مع الجهات ذات التعاون المشترك. 

• مشاركة المعلومات والخبرات واألثر البيئي في مناطق المحمية. 

Objectives

• Strengthening the role of nature reserves and their activities internally and externally.

• Shedding light on its identity, vision and mission, and participating in introducing the 
fourth largest nature reserve in the world.

• Uncovering the future course of the reserves and the aspirations they seek to achieve 
within the framework of Vision 2030.

• Unifying efforts and collaborating with entities that have joint cooperation.

• Share information, experiences and environmental impact in reserves areas.
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دليل الندوة
Seminar Schedule





اليوم األول ٥، أكتوبر، ٢٠٢٢
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د. هاني الشاعر
Dr. Hany El-Shaer

م. ناتاليا بوالد 
Eng. Natalia Boulad

د. هاني الشاعر، المدير اإلقليمي لـ IUCN منطقة غرب آسيا. لديه أكثر من ٢٠ عاًما من الخبرة في 
إدارة المناطق المحمية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتقييمات األثر البيئي، والرصد البيئي، 
ونظام المعلومات الجغرافية، واالستشعار عن بعد وتقييم موارد الطبيعة. حاصل على درجة 
الدكتوراه في الدراسات البيئية من جامعة اإلسكندرية في مصر، وماجستير في البيئة والتنمية 
البيئة  في  العليا  الدراسات  ودبلوم  إنجلترا،  في  بروكس  أكسفورد  جامعة  من  المستدامة 
نظام  في  البكالوريوس  وشهادة  البيئية،  اإلدارة  في  العليا  الدراسات  ودبلوم  البحرية، 

المعلومات الجغرافية من جامعة اإلسكندرية. 

Hany El Shaer, the Regional Director for IUCN West Asia Region. He has more than 20 
years of experience in protected areas management, biodiversity conservation, 
environmental impact assessments, environmental monitoring, geographical information 
system, remote sensing and nature resources valuation. He holds a PhD in 
Environmental Studies from the University of Alexandria in Egypt, an MSc in Environment 
and sustainable development from Oxford Brookes University in England, postgraduate 
diploma in marine environment, postgraduate diploma in environmental management, 
and a BA in geographical information system from Alexandria University.

م. نتاليا بوالد، تعمل حالًيا كمديرة برنامج المناطق المحمية، التراث العالمي والتنوع البيولوجي 
في االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة - المكتب اإلقليمي لغرب آسيا. وهي عضو في اللجنة 
العالمية للمناطق المحمية.م. ناتاليا مسؤولة عن تنفيذ ستة مشاريع في بلدان مختلفة في 
غرب آسيا تغطي موضوعات مثل التخطيط المنهجي للحفظ، وتعزيز تصميم وإدارة المناطق 

المحمية في غرب آسيا.

Speakersالمتحدثون -
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السيد. جيمس هاردكاستل
Mr. James HardCastle

للسلطة  الخضراء  القائمة  اعتماد  نظام  تطوير  عن  كمسؤول  جيمس  السيد  يعمل 
الفلسطينية التابع لـ IUCNK في المقر الرئيسي لـ IUCN في سويسرا.  

النتائج  لتحقيق  الموارد  بأفضل  وتزويدهم  اختيارهم  تم  الذين  المبرمجين  نخبة  ضمن  ويعد 
الدائمة، كما لديه خلفية متنوعة في المناطق المحمية والحفاظ المجتمعي والتكيف مع تغير 
المناخ. عمل في قضايا المناطق المحمية لوكاالت الحفظ في بلدان متنوعة في أوروبا وآسيا، 
والتمويل  التخطيط  أدوات  في  واسعة  خبرة  لديه  وأستراليا.  الهادئ  والمحيط  وأفريقيا، 

المستدام للحفظ.

Mr. James works at the IUCN headquarters in Switzerland. As responsible for the 
development of the IUCN's Palestinian Authority Green List accreditation.
The appointment is among the elite programmers who find them and provide them with 
the best resources and permanent jobs, and also has information on protected areas, 
adaptation and adaptation to climate change. He has worked on protected area issues 
for conservation agencies in diverse countries in Europe, Asia, Africa, the Pacific region 
and Australia. He has extensive experience with sustainable conservation planning and 
financing tools

كما انها ايضًا مسؤولة عن تعميم معايير القائمة الخضراء IUCN في المناطق المحمية في 
المعلومات  نظم  ونمذجة  المكاني  الحفظ  تخطيط  في  عاًما   ١٩ عن  تزيد  بخبرة  آسيا.  غرب 
الجغرافية وإدارة مشاريع الحفظ. م.ناتاليا حاصلة على درجة الماجستير في نظم المعلومات 

الجغرافية واالستشعار عن بعد. 

Eng. Natalia Boulad, works as The Protected Areas, World Heritage and Biodiversity 
Programme Manager at The International Union for the Conservation of Nature - The 
Regional Office for West Asia. She is also a member of the World Commission of 
Protected Areas. She is responsible for the implementation of six projects in different 
countries in West Asia covering topics like systematic conservation planning, enhancing 
the design and management of protected areas in West Asia, and mainstreaming the 
IUCN Green List Standards in protected areas in West Asia. She has over 19 years of 
experience in Spatial Conservation Planning, GIS Modelling and Management of 
Conservation Projects. As well as a master’s degree in Geographic Information Systems 
and Remote Sensing, 

Speakersالمتحدثون -
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والمناطق  البيولوجي  للتنوع  البيئة  لشئون  التنفيذي  للرئيس  فني  مستشار  عالم،  خالد  د. 
المحمية بوزارة البيئة في مصر، حاصل على درجة الدكتوراه في علم البيئة من جامعة القاهرة 
في مصر. لديه خبرة ٢٦ عام في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة المناطق المحمية 
والتخطيط، ومراقبة الموارد الطبيعية، وترشيح مواقع التراث العالمي وإدارتها، وتقييم األثر 
البيئي (EIA)، وتطوير السياحة البيئية، قدم الدكتور خالد العديد من االستشارات لمجموعة من 
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  مثل:  الدولية  والمنظمات  الدول. 
 US ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، األمم المتحدة للبيئة، اليونسكو، منظمة األغذية والزراعة

Forest، USAID

 Dr. Khaled Allam, Technical Adviser to the CEO of Environmental Affairs for Biodiversity
 and Protected Areas, Ministry of Environment in Egypt, holds a Ph.D. in Environmental
 years of experience in biodiversity  26  Science from Cairo University in Egypt. With
 conservation, protected area management and planning, natural resource monitoring,
 World Heritage site nomination and management, Environmental Impact Assessment
 (EIA), and ecotourism development, Dr. Khaled has provided numerous consultancies to
 a range of countries. And international organizations such as: Convention on Biological
 Diversity, United Nations Development Program, International Union for Conservation of
 Nature, United Nations Environment, UNESCO, Food and Agriculture Organization, US
Forest, USAID

Speakersالمتحدثون -

د. خالد عالم
Dr. Khaled Allam
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Speakersالمتحدثون -

د. تامر خفاجة 
Dr. Tamer Khafaga

د. تامر خفاجة مدير البحوث وإدارة الموارد الطبيعية لدى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن 
والحفاظ على  البيئة  الواسعة في علم  الخبرة  عاًما من   ٢٤ أكثر من  لديه  الملكية،  العزيز  عبد 
التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية. حاصل على ماجستير العلوم في 
على  الحفاظ  مجال  في  المصري  البيئة  شئون  جهاز  في  عمل  البيولوجي.  والتنوع  التصنيف 
البيئية  األنظمة  مسح  مجال  الى  خبرته  تمتد  المحمية.  المناطق  وإدارة  البيولوجي  التنوع 
واألنواع المستهدفة والجوانب البيئية لتقييم األثر البيئي، يحمل درجة الدكتوراه (كلية العلوم، 

جامعة ملقة - إسبانيا).

Dr. Tamer Khafaga, Director of Research and Natural Resources Management at the King 
Salman bin Abdulaziz Royal Reserve Development Authority, has more than 24 years of 
extensive experience in ecology, biodiversity conservation and the sustainable use of 
natural resources. He holds a Master of Science in Taxonomy and Biodiversity. He 
worked in the Egyptian Environmental Affairs Agency in the field of biodiversity 
conservation and management of protected areas. His experience extends to the field of 
surveying ecosystems, target species and environmental aspects of Environmental 
Impact Assessment. He holds a Ph.D. (Faculty of Science, University of Malaga - 
Spain).and Remote Sensing, 
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تعد محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أكبر محمية في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ 
الجغرافي  والتنوع  النقي  وهواءها  البكر،  بطبيعتها  المحمية  تتميز  مربع،  متر  كيلو   ١٣٠,٧٠٠ مساحتها 

والتراثي، واآلثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آالف سنة قبل الميالد. 

ضمن  وتقع  السعودية.  األردنية  الحدود  بمحاذاة  السعودية  العربية  المملكة  شمال  المحمية  تقع 
مساحتها ثالث محميات سابقة وهي الخنفة والطبيق وحرة الحرة. 

تتميز المحمية بتنوع هائل في طبيعتها الجغرافية، حيث تشمل على أربعة عشر تشكيل جغرافي من 
جبال وسهول وهضاب وغيرها، كما تشمل على ستة معادن قيمة.

وفي النظر للتنوع الحيواني في المحمية، يصل عدد أنواع الحيوانات فيها لثالث مئة نوع ما بين غزالن نادرة 
وحيوانات برية مختلفة. تقع المنطقة ضمن ٤ مناطق إدارية، وهي منطقة حائل ومنطقة تبوك ومنطقة 

الجوف والحدود الشمالية.
منطقة  من  وطبرجل  القريات  محافظة  أبرزها:  ومن  وقرى  محافظات  عدة  المحمية  حدود  في  وتقع 
الجوف وطريف من منطقة الحدود الشمالية. بينما تحد المحمية منطقة تبوك من الغرب، وتيماء من 
شماال  األردنية  والحدود  شرقا،  الجندل  ودومة  وسكاكا  الشرقي،  الجنوب  من  وحائل  الغربي،  الجنوب 

بالقرب من وادي رم.

King Salman bin Abdulaziz Royal Natural Reserve is the largest natural reserve in Saudi Arabia. It 
covers 130,000 km². KSRNR is known for its pure nature, fresh air, geographic and heritage 
diversity, and rare monuments dating back to about 8,000 BC.
It is located in the north of Saudi Arabia beside the Jordan–Saudi Arabia borders. It consists of three 
primary conservation areas which are Khunfah, Tubaiq, and Harrat Al-Harra.

The reserve contains a tremendous diversity of physical geography, consisting of 14 geographic 
formations of mountains, plains, and plateaus, among others. 
 The reserve comprises a variety of animals that reaches up to three hundred species. Among them 
are rare deer and different wild animals. The reserve is located within four provinces: Hail Region, 
Tabuk Region, Al Jowf, and the Northern Borders Region.

Several provinces and villages are within the perimeters of the reserve, such as Al Qurayyat and 
Tubarjal towns in the Al Jowf Region. and Turaif City in the Northern Borders. The reserve shares its 
borders with the following: Tabuk on the west and Tayma city in the southwest, Hail in the 
Southeast, Sakaka, and Dumah Al Jandal in the east. And in the north near Wadi Rum besides 
Jordanian borders.

 About the Reserve - عن المحمية



تأسس االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومقره في غالند - سويسرا 
المكتب  تأسس  حين  في  العضوية  على  تعتمد  كمنظمة   ١٩٤٨ عام 
اإلقليمي لغرب آسيا ومقره في عمان – األردن عام ٢٠٠٤. يعد االتحاد 
 ١٦٠ من  أكثر  في  البيئية  والقضايا  بالبيئة  يعنى  ديمقراطي  اتحاد  أكبر 
دولة حول العالم، وينضم لعضويته أكثر من ١٤٠٠ عضو من الحكومات 
و١٨٠٠٠ خبير وعالم. كما يعمل  الحكومية  الحكومية وغير  والمنظمات 
في االتحاد فريق محترف مكون من٩٥٠ موظف وموظفة يعملون في 
والخاص  العام  القطاع  من  الشركاء  ومئات  دولة،   ٥٠ من  أكثر 

والمنظمات غير الحكومية حول العالم.

حلول  إيجاد  على  العالم  لمساعدة  االتحاد  يسعى 
وأكثرها  والتنموية  البيئية  التحديات  ألهم  عملية 
إلدارة  البيئيين  الباحثين  دعم  خالل  من  ًا  إلحاح 
حيث  العالم،  أنحاء  جميع  في  الميدانية  المشاريع 
يضم االتحاد تحت مظلته حكومات ومنظمات غير 
دولية  وهيئات  المتحدة  األمم  ومنظمات  حكومية 
على  ًا  مع  للعمل  المحلية  والمجتمعات  وشركات 
الممارسات  وأفضل  والقوانين  األنظمة  تطوير 

العالمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

عشرة  ثالث  آسيا  لغرب  اإلقليمي  المكتب  يضم 
لبنان، فلسطين، سوريا،  االردن،  العراق،  دولة هي: 
بما  الخليج  دول  بعض  إلى  باإلضافة  وإيران  اليمن 
المملكة  قطر،  الكويت،  ُعمان،  البحرين،  فيها 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 – الطبيعة  لحماية  الدولي  االتحاد  يهدف  حيث 
في  فعاًال  يكون  ألن  آسيا  لغرب  اإلقليمي  المكتب 
حماية  نشاطات  مختلف  في  دولة  عشرة  الثالث 

الطبيعة والتنمية المستدامة.

كما يتمحور دور مكتب غرب آسيا في 
تنسيق النشاطات المندرجة تحت 

المواضيع الرئيسية األربع في 
المنطقة كاملة وهي: 

•المياه والتغير المناخي.
•المحميات والتراث العالمي والتنوع الحيوي.

•األراضي الجافة وسبل العيش والنوع االجتماعي.
•إدارة البيئات البحرية والمناطق الساحلية.

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
IUCN المكتب اإلقليمي لمنطقة غرب آسيا 
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IUCN, International Union for Conservation of Nature with its 
Headquarters in Gland, Switzerland, was created in 1948 as a 
membership organization, where its Regional Office for West Asia 
was established in 2004 in Amman. IUCN is the world’s first and 
largest global environmental network. It is a democratic 
membership union with more than 1,400 government and 
non-government member organizations, and almost 18,000 
volunteer scientists and experts in some 160 countries. IUCN's 
work is supported by over 950 professional staff in more than 50 
countries and hundreds of partners in public, NGO and private 
sectors around the world.
IUCN seeks to help the world find pragmatic 
solutions to the most pressing environmental and 
sustainable development challenges. IUCN 
supports scientific research, manages field 
projects all over the world and brings 
governments, non-government organizations, 
United Nations agencies, companies and local 
communities together to develop and implement 
policy, laws and best practice in the field of 
environment and sustainable development
IUCN’s Vision is a “just world that values and 
conserves nature”. Its mission is “to influence, 
encourage and assist societies throughout the 
world to conserve the integrity and diversity of 
nature and to ensure that any use of natural 
resources is equitable and ecologically 
sustainable”.

The IUCN West Asian region comprises of 13 
countries including Iraq, Jordan, Lebanon, 
Palestine, the Syrian Arab Republic, Yemen and 
Iran in addition to the Gulf countries including 
Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, Kingdom of Saudi 
Arabia, and the United Arab Emirates. 

IUCN ROWA's role is to coordinate activities within four major 
themes in the overall region:

•The Water & Climate Change Programme.
•Protected Areas, Biodiversity & World Heritage Programme.
•Drylands, Livelihoods & Gender Programme.
•Marine & Coastal Zone Management Programme.

International Union for Conservation of Nature,
Regional office for West Asia IUCN 
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IUCN أهداف برنامج القائمة الخضراء

تهدف القائمة الخضراء IUCN من برنامج المناطق المحمية إلى تشجيع وتحقيق وتعزيز المناطق 
القائمة  لبرنامج  الشامل  الهدف  البلدان ويتمثل  الفعالة والعادلة والناجحة في جميع  المحمية 
إدارة فعالة  ناجحة من خالل  نتائج حفظ  تحقق  التي  المحمية  المناطق  زيادة عدد  الخضراء في 
ومنصفة، وأن العديد من األساليب إلنشاء وإدارة المناطق المحمية يمكن أن تقدم مساهمات 
مثل:  األغراض،  من  متنوعة  مجموعة  على  األساليب  هذه  وتقوم  الحفظ،  استراتيجيات  في  جوهرية 

التخطيط، والتنظيم، والتفاوض، بشأن استخدامات األراضي والمياه. 

Objectives of the IUCN Green List Program

The IUCN Green List Reserves Areas Program aims to foster, achieve and promote effective, fair 
and successful reserves zones in all countries. The overarching goal of the IUCN Green List 
Program is to increase the number of protected areas that achieve successful conservation 
outcomes through effective and equitable management, And that many methods for creating and 
managing reserve zones can make substantial contributions to conservation strategies, and these 
methods are based on a variety of purposes, such as: planning, organizing and negotiating land 
and water uses. 
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شكرًا !
Thank you!

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية
King Salman bin Abdul-Aziz Royal Reserve Development Authority




