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             إيماًنــا منــا بمواجهــة التغييــر المناخــي، ال يقتصــر فقــط علــى تخفيــض 
االنبعاثــات، بــل أيًضــا علــى حمايــة وتعزيــز البيئــة، ونعلــن اليــوم عــن بــدء المرحلــة 
األولــى لمبــادرة التشــجير بزراعــة أكثــر مــن ٤٥٠ مليــون شــجرة، إضافــة إلــى إعــادة 
تأهيــل ٨ مالييــن هكتــار مــن األراضــي المتدهــورة وتخصيــص أراضــي محميــة جديــدة 
ليصبــح إجمالــي المناطــق المحميــة بالمملكــة أكثــر مــن ٢٠٪ مــن إجمالــي مســاحتها.

ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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                يأتــي تنظيــم المعــرض والمنتــدى الدولــي لتقنيــات التشــجير ضمــن اهتمــام المملكــة بتنميــة الغطــاء 
النباتــي بوصفهــا إحــدى الركائــز الرئيســة لإلســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة، التــي تمثــل خارطــة طريــق لتحقيــق تطلعــات 

رؤيــة المملكــة 2030 حيــال تعزيــز حمايــة البيئــة وتنميتهــا. 
ــا فــي تحقيــق مســتهدفات المملكــة  ويــؤدي المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر دوًرا مهمًّ
جــت بإعــالن صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد مبــادرة  حيــال تنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، التــي ُتوِّ
ــا، ومبــادرة الشــرق األوســط األخضــر،  الســعودية الخضــراء، التــي ُتَعــدُّ إحــدى المبــادرات الطموحــة والرائــدة عالميًّ
التــي تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون اإلقليمــي؛ لتنميــة الغطــاء النباتــي والتنــوع األحيائــي فــي المنطقــة، والحــد مــن 

التصحــر، والمســاهمة فــي مواجهــة التحديــات البيئيــة العالميــة وفــي مقدمتهــا التغيــر المناخــي.
وألن التقنيــات الحديثــة واالبتــكار والمنهجيــات العلميــة والممارســات التطبيقيــة ذات العالقة من أهم الممكنات 
الالزمــة لتحقيــق مســتهدفات مبــادرة الســعودية الخضــراء حيــال تنميــة الغطــاء النباتــي بشــكل مســتدام، فــإن 
التقنيــات  أحــدث  التشــجير، يمثــل فرصــة كبيــرة لالطــالع علــى  لتقنيــات  الدولــي  المعــرض والمنتــدى  تنظيــم 

المرتبطــة بالتشــجير، وتنميــة الغطــاء النباتــي، والحــد مــن التصحــر مــن مختلــف دول العالــم.
كمــا يتيــح للمشــاركين تبــاُدل الخبــرات والتجــارب، واالطــالع علــى أحــدث التقنيــات واالبتــكارات، واالســتفادة مــن 
الــدروس الناجحــة لمختلــف الــدول، ويوفــر كذلــك فرصــا تقنيــة واســتثمارية واعدة فــي مجال المتنزهــات الطبيعية، 
والمشــاتل، والتشــجير، وإعــادة تأهيــل أراضــي الغطــاء النباتــي؛ ســعًيا إلــى بيئــة مزدهــرة ومســتدامة لنــا ولألجيــال 
القادمــة، تســهم فــي النمــو االقتصــادي وجــودة الحيــاة، تحقيًقــا لتطلعــات قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية.. 

راجًيــا للجميــع التوفيــق والســداد.

كلمة معالي
وزير البيئة والمياه والزراعة
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ينظــم المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر مــع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة المعــرض 
والمنتــدى الدولــي لتقنيــات التشــجير فــي مدينــة الريــاض، انطالًقــا مــن دوره ومهامــه فــي تنميــة الغطــاء النباتــي 
المراعــي  المســتدامة فــي  المتدهــورة منــه، وتحقيــق اإلدارة  المواقــع  تأهيــل  وحمايتــه واســتدامته، وإعــادة 
والمتنزهــات الوطنيــة، وذلــك فــي إطــار تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، ومبادرتــي الســعودية الخضــراء 
والشــرق األوســط األخضــر، ومــا ســيتولد عنهمــا مــن فــرص اســتثمارية واعــدة وأبحــاث مبتكــرة، مــا يســهم فــي 

تنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر فــي الســعودية والشــرق األوســط.

المقدمة
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تبــذل المملكــة جهــوًدا كبيــرة للمســاهمة فــي دعــم الغطــاء النباتــي عبــر كثيــر مــن المبــادرات، والمحافظــة علــى 
التشــجير، ومكافحــة التصحــر، واالســتدامة؛ حيــث ينظــم المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتي المعــرض والمنتدى 
الدولــي لتقنيــات التشــجير بمشــاركة الشــركات المحليــة والعالميــة والخبــراء والمهتميــن فــي المجــال البيئي وقضايا 
ــل إليــه عالــم التقنيــة واالبتــكار فــي مجــال مكافحــة التصحــر  المنــاخ، واســتعراض جميــع التطــورات وأحــدث، ومــا توصَّ
والتخفيــف مــن آثــاره، وتنميــة الغطــاء النباتــي وحمايتــه ، وكذلــك آخــر مســتجدات التجــارب واألبحــاث، التــي تهــدف 

بدورهــا إلــى تحقيــق أثــر كبيــر فــي الحفــاظ علــى المنــاخ. 

رؤيـــة المعرض والمنتدى
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الزمان والمكان

وقت المعرض 
من العاشرة صباًحا 

إلى العاشرة لياًل

التاريخ
٢٩ مايـو  إلـــــى ٣١ مايـو ٢٠٢٢م

المكان
الرياض - المملكة العربية السعودية

الفترة الصباحية
افتتاح المنتدى الساعة ٩ صباحًا

الفترة المسائية
المعرض للمشاركين والزوار
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موقع المعرض
ــم بنــاًء علــى المحــاور  ســيقام المعــرض علــى أرض مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض فــي صالــة العــرض الرئيســة، وصالــة العــرض الخارجيــة، وسُيقسَّ

ص األقســام واألجنحــة للشــركاء والرعــاة والجهــات المشــاركة وفــق نشــاط كل جهــة. األساســية للمعــرض، وســُتخصَّ

مساحة
 المعرض

مساحة
 األجنحة

واألقسام
عدد

 المواقف

1500 موقف6000 م150002 م2
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محاور المعرض والمنتدى ومجاالتهما 
يتضمــن المعــرض والمنتــدى الدولــي لتقنيــات التشــجير مجموعــة مــن المحــاور الشــاملة والمتكاملــة فيمــا يتعلــق بالتشــجير وتقنياتــه 

ــي: ومكافحــة التصحــر، تشــمل مــا يل

التشجير وتقنياته

مصادر المياه

األراضي ومكافحة 
التصحر

المشاتل والبذور

تطوير الغابات

تقنيات الري

تدوير المخلفات

مكافحة اآلفات
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األهـــــداف الرئيسة للمعرض والمنتدى
 توفيــر منصــة لتشــجيع الجهــات الحكوميــة والمنظمــات شــبه الحكوميــة والشــركات والمنظمــات غيــر 	 

الربحيــة، التــي تســتهدف أصحــاب المصلحــة لمكافحــة التصحــر وزيــادة الغطــاء النباتــي.

الــدور الريــادي للمملكــة العربيــة الســعودية وأهميــة المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي 	  إبــراز   
التصحــر. ومكافحــة 

 الجمــع بيــن كبــار المســتثمرين وقــادة الشــركات وصنــاع القــرار ومقدمــي الحلــول التقنيــة وقــادة الصناعــة 	 
الخضــراء المهتميــن بالمنــاخ والقضايــا البيئيــة وتطويــر أدوات االســتدامة.
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 تقييم ومراجعة أهم البحوث والدراسات والتقنيات في مجال التشجير ومكافحة التصحر.	 

 ســد الفجــوة مــن خــالل تقريــب الخبــرات العالميــة والتعــرف علــى نمــاذج النجــاح المطبقــة فــي جميــع 	 
أنحــاء العالــم.

 المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.	 

األهداف االستراتيجية
للمعرض والمنتــــــدى
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األهداف االستثمارية للمعرض والمنتدى

 َفْتح نافذة تواُصل إلطالق شراكات محلية 
وبحثية مع الجامعات ومراكز األبحاث 

المحلية واإلقليمية والدولية

 إبراز الفرص االستثمارية في 
القطاع البيئي

 عقد االتفاقيات ومذكرات  تعزيز معرفة الحضور 
التفاهم
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مساهمات المـعرض
َفْســح المجــال أمــام الشــركات المحليــة والعالميــة؛ لعــرض أحــدث مــا وصــل إليــه عالــم التقنيــة واالبتــكار فــي 	 

مجــال مكافحــة التصحــر والتخفيــف مــن آثــاره، وتنميــة الغطــاء النباتــي وحمايتــه.

ــار المســتثمرين ورؤســاء الشــركات وصنــاع القــرار ومقدمــي 	  َمــدُّ جســور التواصــل بيــن أصحــاب الخبــرات وكب
ــن  ــراء والمهتمي ــة وقضاياهــا والخب ــن المتخصصيــن فــي قطــاع البيئ ــة واألكاديمييــن والباحثي ــول التقني الحل

بالمنــاخ.

التعــرف علــى نمــاذج النجــاح الرائــدة حــول العالــم لالســتفادة منهــا، واســتقطاب الخبــرات العالميــة المالئمــة 	 
. لبيئتنا
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الجمهور المستــهدف

 الخبراء والمختصون في قطاع البيئة والتشجير– 
مكافحة التصحر – المياه – التربة

شركات الصناعات والمشاريع واالستشارات 
ذات الصلة بالتشجير ومكافحة التصحر

المهتمون والناشطون بقضايا التشجير 
واالستدامة البيئية ومكافحة التصحر

 اإلعالم ومؤثرو الرأي ومشاهير 
وسائل التواصل االجتماعي

 البحوث – الجامعات 
والكليات المتخصصة

 المستثمرون ورواد األعمال 
المحليون والدوليون

 التقنيات والمعدات واألنظمة 
المتخصصة في موضوع المعرض

 الجمهور العام



لالستفسارات والحجوزات يمكن 
التواصل معنا من خالل :

الهاتف: 00966920020025  |  تحويلة:202/200
جوال: 00966534554369 

sponsor@greeningarabia.org :البريد االلكتروني




