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 الدولية  مبادرات اململكة   

البيئية واالستدامة  2030رؤية اململكة  العربية السعودية اجلهود الوطنية للمملكة  
   البيئييف اجملال 

 
 

   



 وتطوير التحتية البنية وأتسيس التخطيط يف أساسي كمحور  االستدامة على الرتكيز مع اململكة مبستقبل االرتقاء إىل 2030 اململكة رؤية هتدف
 :  التايل مستهدفاهتا ومن الرؤية يف االسرتاتيجية األهداف أحد البيئية االستدامة وتعد واالستثمار، السياسات

 
 

احملافظة على البيئة 
ومكوانهتا الطبيعية 
ومحايتها وتطويرها 
 .ومنع التلوث عنها

الرفع من املقومات 
األساسية جلودة 

 .احلياة

إعادة تدوير 
النفاايت ومحاية 

الشواطئ 
 .واحملميات

تنويع االقتصاد 
وتقليل االعتماد 

 .على النفط
 

متكني فئات اجملتمع 
من حتمل مسؤولياهتم 

 .والقيام بدورهم
 



 جلميع منطلقا لتكون واعتمادها للبيئة وطنية اسرتاتيجية تطوير مت
 وتتضمن البيئي القطاع يف التحول وحتقيق التطوير جهود

 . البيئية اجلوانب كافة  تغطي مبادرة (65) االسرتاتيجية
 الطبيعية ابلكوارث التنبؤ جمال يف الوطنية القدرات تطوير  مت

  مبادرات عدة خالل من جاري العمل أن حيث املبكر واإلنذار
 واالرصاد البيئة ملعلومات مركز إنشاء تشمل السياق هذا يف

 دقة لتحسني العددية النماذج أنظمة وتطوير املبكر، ولإلنذار
 (5) إنشاء خالل من ابململكة البيئي العمل منظومة هيكلة إعادة .التنبؤ

 الوطين واملركز لألرصاد، الوطين املركز :هي متخصصة بيئية مراكز
 للرقابة الوطين واملركز التصحر، ومكافحة النبايت الغطاء لتنمية
 واملركز الفطرية، احلياة لتنمية الوطين واملركز البيئي، االلتزام على

 يف ليساهم للبيئة صندوق وأتسيس النفاايت، إلدارة الوطين
 اخلاصة القوات إنشاء إىل ابإلضافة البيئة، لقطاع املالية االستدامة

 . البيئي ابألمن
 مليار (10) زراعة تستهدف اليت اخلضراء السعودية مبادرة
 حتقيق يف %4 من أبكثر اململكة إسهام ممثلة ابململكة، شجرة

 واملوائل األراضي تدهور من للحد العاملية املبادرات مستهدفات
  مصادر تنويع البيئة، محاية إىل أهدافها يف املبادرة وجتمع .الفطرية
 مظلة حتت اململكة يف البيئية والقوانني األنظمة وتعزيز توحيد مت .للجميع مستدام مستقبل لبناء االستدامة وبرامج الطاقة،

 البيئة على للمحافظة ذلك و التنفيذية ولوائحه البيئة نظام
 .مواردها استخدام وترشيد



 البيئة حلماية طريق خارطة وضعت و وإقليمي دويل بدعم حظيت وقد م2021 عام مارس 27 بتاريخ األخضر األوسط الشرق مبادرة اطالق مت :   اإلقليمية اجلهود 
 وتدهور التلوث ومكافحة الكربون، انبعااثت وتقليل النبايت، الغطاء زايدة خالهلا من سيتم واليت العاملية واملستهدفات الوطنية البيئة االلتزامات حتقيق يف كبري  بشكل واملسامهة
   : التايل حتقيق يف املبادرة هذه تساهم أن اململكة وتسعى البحرية، احلياة على واحلفاظ األراضي،

 

  عام يف الصفري للحياد اململكة وصول
 الدائري االقتصاد هنج خالل من م2060

 اململكة خطط مع يتوافق ومبا للكربون،
 ومبا االقتصادي، تنويعها ومتكني التنموية
 وحيفظ املتحرك األساس خط مع يتماشى

 أمن تعزيز يف الرايدي اململكة دور
 ظل يف العاملية، الطاقة أسواق واستقرار

 إلدارة الالزمة التقنيات وتوفري نضج
 .االنبعااثت وختفيض

 

 يف إضافية شجرة مليار ( 40 ) زراعة
 يهدف برانمج وفق األوسط، الشرق
 أكرب ويعد شجرة (مليار 50) لزراعة
  وسيعمل العامل، يف األشجار زراعة برامج

  تعادل مساحة استعادة على املشروع هذا
 األراضي من هكتار (مليون 200)

 من (%5) ميثل مما اإلقليم، يف املتدهورة
 شجرة (تريليون 1) لزراعة العاملي اهلدف

 من (%2.5) بنسبة ختفيضا   حيقق ومبا
 .العاملية الكربون إنبعااثت معدالت

 املتخصصة الفنية املراكز من عدد إنشاء
 املناخي، للتغري إقليمي مركز منها ابململكة،

 مركز ابلعواصف، املبكر لإلنذار إقليمي مركز
 السمكية، للثروة املستدامة للتنمية إقليمي
 وسيكون السحب، الستمطار إقليمي برانمج

 البنية هتيئة يف كبريا    دورا   والربامج املراكز هلذه
 خفض البيئة، حلماية الالزمة التحتية

 على التنسيق مستوى ورفع االنبعااثت
 .اإلقليمي الصعيد

 



 م،2020 عام للمجموعة اململكة رائسة خالل العشرين جمموعة قادة اجتماع بيان تضمن فقد األرض كوكب  حلماية اململكة جلهود استكماالا 
   : البيئة جمال يف مبادرتني القادة أطلق كما ،م2040 حبلول %50 بنسبة طوعية بصورة األراضي تدهور خفض إىل تطلعهم

   

 املرجانية الشعب جمال للحفاظ عاملية منصة إنشاء مبادرة
 قدمت وقد والتقنية للعلوم هللا عبد امللك جامعة تستضيفها

  يف البدء من لتمكينها مايل دعم السعودية العربية اململكة
   .نشاطاهتا

 محاية وتعزيز األراضي تدهور من للحد العاملية املبادرة
 دعم السعودية العربية اململكة قدمت وقد األرضية املوائل

   .نشاطاهتا يف البدء من لتمكينها مايل

الدول االعضاء يف جمموعة العشرين وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة مع وتعمل اململكة العربية السعودية حالياا ابلتعاون 
. التصحر على اختاذ اإلجراءات الالزمة  لدعم تنفيذ كال املبادرتني على الصعيد احمللي والعاملي  



 

  العشرين، جمموعة مبادرة خالل من) احليوي التنوع وحفظ الطبيعية املوارد ومحاية األراضي تدهور من للحد العاملية للتوجهات ومساندهتا املنطقة دول دعم•

 .(إخل... األطراف املتعددة البيئية اإلتفاقيات يف والتزاماهتا املستدامة التنمية اهداف بتحقيق الدول وتعهدات األخضر، األوسط الشرق ومبادرة

 خالل من ) آاثره مع والتكيف اإلنبعااثت ختفيف يف تساهم وأقليمية حملية مبادرات وإعتمادها املناخ لتغري التصدي يف العاملية للجهود املنطقة دول دعم•

 . (إخل...الطوعية ملسامهاهتا  وحتديدها  األخضر، األوسط الشرق مبادرة العشرون، جمموعة مبادرة

   . الطاقة مصادر تنويع حنو والتوجه الدائري اإلقتصاد هنج اعتماد•

 

   



 


