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اإلدارة
ناشيونال بارك سيرفيز هي دائرة من دوائر وزارة

تدير دائرة خدمة الحدائق . داخلية الواليات المتحدة
 وحدة، التي تشكل شبكة 388القومية جميع الـ
 . الحدائق القومية

 
الميزانية

2.315الفعلية آانت : 2005للسنة المالية لعام  �
 مليار دوالر

المطلوبة هى : 2006للسنة المالية لعام  •
  مليار دوالر2.249

 وظيفة 226,000تّولد الحدائق ما يزيد عن  •
في اإلقتصاديات المحلية وتولد فعاليات 

 .  مليار دوالر آل سنة11اقتصادية تزيد عن 
 

تحافظ  :مهمة دائرة خدمة الحدائق القومية
دائرة خدمة الحدائق القومية على سالمة الموارد

حضارية لشبكة الحدائق القومية والقيم الطبيعية وال
بحيث تبقى مكانًا للمتعة، والتعليم، واإللهام لهذا

تتعاون دائرة خدمة . الجيل ولألجيال المستقبلية
الحدائق القومية مع شرآاء لها لتوسيع فوائد 
المحافظة على الموارد الحضارية والطبيعية 

واألنشطة الترفيهية الخارجية في جميع أنحاء هذا
 . وفي العالم أجمعالبلد

 
لقد تم إنشاء دائرة آم يبلغ عمر شبكة الحدائق؟

 نخدمة الحدائق القومية بموجب قرار صاد رع
مجلس الكونغرس وموقع من قبل الرئيس وودرو

 25 بتاريخ Woodrow Wilsonويلسون
علمًا أنه تم تأسيس هيئة . 1916) آب(أغسطس

 Yellowstoneيلوستون ناشيونال بارك ) حديقة(
National Park بموجب قرار وقعه الرئيس  

 1 في Ulysses S. Grantغرانت . يوليسيس س
 باعتبارها أول حديقة قومية 1872) آذار(مارس

 .في هذا البلد
 

ما هو عدد المناطق المشمولة ضمن شبكة 
 تتألف شبكة الحدائق القومية الحدائق القومية؟

وتغطي " وحدة" منطقة تدعى آل منها 388من
يدخل ضمن هذه .  مليون أآر84مساحة تزيد عن

الوحدات الحدائق القومية والنصب التذآارية
وساحات المعارك والحدائق العسكرية والحدائق 

لمواقع التاريخية وشواطئ البحيرات التاريخية وا
ومواقع األنشطة الترفيهية واألنهار ذات المشاهد 

الطبيعية الخّالبة وممرات الجبال والغابات
يضاف إلى . الطبيعية، باإلضافة إلى البيت األبيض

  وحدات حدائق5  إلى 4هذه الشبكة وحدات بمعدل
جديدة خالل جلسة الكونغرس الواحدة التي تستمر 

وقد نمى عدد وحدات الحدائق منذ عام . مدة سنتينل
 .تقريبًا% 50 بنسبة 1970

 
من هم األشخاص العاملون في دائرة خدمة 

 تستخدم دائرة خدمة الحدائق الحدائق القومية؟
 منهم – موظف مختص 20,000القومية حوالي

يساعدهم حوالي . الدائمين والمؤقتين والموسميين
حدائق الذين تبرعوا من متطوعًا داخل ال140,000

وقتهم بأآثر من خمسة ماليين ساعة عمل في السنة
 موظف 2403وهذا يعادل عمل . 2004المالية

تنشط الهيئات .  مليون دوالر85.9بأجر يعادل مبلغ
المتعاونة مع الدائرة الخبرات التعليمية والتجريبية 
التفسيرية في الحدائق بتقديم البرامج والمشتريات 

 هيئة 65هنالك . ة بالحدائق في متاجرهاالمتعلق
متعاونة تقدم مساهمات إلى دائرة الحدائق القومية 

 .  مليون دوالرًا في السنة26يبلغ مقدارها
 

 هم Friends Groupsمجموعات األصدقاء
 . شرآاء للحدائق دون هدف في الربح

 مجموعة أصدقاء تساعد في 150هنالك حوالي 
 مليون دوالر من 50 حديقة وتقدم حوالي 160

وقد قدمت مؤسسة الحدائق القومية . الدعم سنويًا
التي أسسها الكونغرس آشريك قانوني لدائرة 

 مليون دوالر من المنح 137الحدائق القومية 
 . وبرامج الدعم خالل السنوات السبع األخيرة

 
 حقوق اإلمتياز

 صاحب 600يوجد لدائرة الحدائق القومية حوالي 
 وحدة حدائق مختلفة 120ثر من إمتياز في أآ

ويتراوح حجم اإلمتيازات من متاجر صغيرة تملكها
 . أسرة إلى شرآات آبيرة

 
يقدم أصحاب اإلمتياز للزوار أماآن اإلقامة  �

والمواصالت والطعام والمتاجر والخدمات 
 .األخرى

 موظفًا 25,000تستخدم االمتيازات حوالي  •
دمة يبلغ مجموعهم أآثر من مجموع دائرة خ(

 ).الحدائق القومية
يبلغ دخل أصحاب االمتياز اإلجمالي حوالي  •

 . مليون دوالر في السنة800
تقدر عائدات الحكومة من الرسوم والحسابات �

 51بـنحو ) مقابل رسوم اإلمتياز(خاصة 
 . 2004مليون دوالر في السنة المالية 

 
 العقود

من تخطيط أعمال البناء عن % 95يجري  �
 . طريق العقود

من العمار الفعلي عن % 100جري حوالي ي •
طريق العقود، وآذلك األمر فيما يتعلق 

من اإلشراف واإلدارة في % 100بحوالي 
 مشاريع العمار

من أعمال تكنولوجيا % 80آما أن  �
 المعلومات  تتم عن طريق العقود

 
 



 

تتضمن أمثلة أنواع أنشطة دائرة الحدائق
 :الوطنية التي تتم عن طريق التعاقد

حمل ونقل النفايات وتصليح القوارب  �
ت وخدمات شؤون الموظفين والسيارا

وصيانة مواقع اإلنترنت والتزام ) التصنيف(
دائرة الحدائق والدراسات والتقارير حول 

الموارد وخدمات األشجار واالعتناء 
 . بممرات الجبال والغابات الطبيعية

 
هم جزء من ماضٍي ومستقبل : الشرآاء

دائرة الحدائق القومية 
ة اإلنسانية لعبت منذ البداية األعمال الخيري �

وشرآات المجتمعات األهلية دورًا هامًا في 
 . تقدم مهمة دائرة خدمة الحدائق القومية

تمتلك دائرة خدمة الحدائق القومية في هذه  •
األيام عشرات اآلالف من الشراآات التي 

تمتد من عالقات مع منظمات محلية 
ومشارآات ثنائية في مشاريع مع الجامعات 

اق في جمع التبرعات إلى خدمة واسعة النط
 . باالشتراك مع مؤسسة الحدائق القومية

إن الشراآات هي جزء ال يتجزأ من الطريق  •
. الذي تحقق من خالله دائرة الحدائق مهمتها

وهي تجري على آافة المستويات من 
 . المنظمات وفي جميع االختصاصات

 مجموعة 150يوجد لدينا حاليًا أآثر من  •
 تساهم بالوقت أصدقاء مع الحدائق التي

والخبرة والماليين من المناسبات الخاصة 
لجمع التبرعات للحدائق القومية في جميع 

يمكنك زيارة موقعنا في . أنحاء البالد
االنترنيت على 

www.nps.gov/partnerships وذلك 
 .لتجد دليل مجموعات األصدقاء

 140,000يساهم في آل سنة أآثر من  •
قة لمساعدة متطوع بالوقت والخبرة والطا

لكي . دائرة الحدائق القومية لتحقيق مهمتها
تتطوع يمكنك زيارة موقعنا على االنترنيت 

www.nps.gov/volunteer .  
تدعم مؤسسة الحدائق القومية التي أسسها  •

الكونغرس االتصاالت بين الشعب األمريكي 
وحدائقه القومية وذلك بجمع التبرعات 

وخلق الخاصة وتقديم منح إستراتيجية 
.مشارآات مجددة وزيادة اإلطالع عند الناس

للمزيد من المعرفة يمكنك زيارة موقع 
 .www.nationalparks.orgاالنترنيت 

لقد تم تحضير إستراتيجيات جديدة في إدارة  �
 فريقًا 16الموارد الطبيعية، مثل تشكيل 

لرعاية النباتات الغريبة التي تخدم أآثر من 
 1،5 حديقة وتدر دخًال يزيد على 209

. مليون دوالر من مساهمات الشراآات
ن واتفاقيات ويساعد هذه الفرق المقاولو

. التعاون لمعالجة النباتات الضارة المنتشرة
تتضمن شبكة العمل التعاونية لوحدات دراسة

 Cooperativeالموجات الصوتية 
Ecosystem Studies Units (CESU) 

Network ،ودائرة خدمة الحدائق القومية 
 جامعة 181 دائرة حكومية اتحادية و12

 شبكة وتدمج. باإلضافة إلى شرآاء آخرين
العمل التعاونية الخبرة األآاديمية مع خبرة 

تقدم شبكة العمل إلى دائرة . إدارة األراضي
خدمة الحدائق األبحاث، المساعدة الفنية 

 . والموارد التعليمية
 

 خدمة الحدائق القومية
 : المحافظة والحماية

 آائن من الكائنات المعرضة 369مساآن ل  �
 لالنقراض 

ادة في مجموعة  مليون م100أآثر من  •
 المتحف 

  موقع آثار 1.5 •
  بناء تاريخي27,000 •
تشجيع حسم الضرائب للحماية التاريخية  •

 مليار سنويًا من 2.7يتوفر أآثر من (
االستثمارات الخاصة إلرجاع النشاط إلى 

 )داخل مراآز المدن الكبيرة والصغيرة
 

إحصائيات استعمال الزيارات الترفيهية 
  مليون277  ◄2004*

  مليون256  ◄1989
  مليون164   ◄1969
   مليون32  ◄1949
     مليون3  ◄1929
  مليون0.8  ◄1919

 %4ازدادت الزيارات بـنسبة *
  2004 وعام 2003ما بين عام 

 

 الرسوم
 157.8بلغ مجموع رسوم األنشطة الترفيهية  

وقد جمع . 2004ية مليون دوالر في السنة المال
برنامج رسوم جواز دخول الحدائق القومية دخًال 

 .  مليون دوالر21.3مقداره 
 15.3 يدخل في مجموع الرسوم مبلغ :مالحظة*

مليون دوالر المحصلة من برنامج رسوم جواز 
 .دخول األنشطة الترفيهية

 
 منشآت التخييم  

 120يوجد في شبكة الحدائق القومية أآثر من 
يمكن أن يتوفر في . زودة بمعدات التخييممنطقة م

مواقع المخيمات جميع أنواع التخييم من التخييم 
بالخيم إلى مساحات تتسع لعربات التخييم واألنشطة

الترفيهية باإلضافة إلى أنواع التخييم البدائية 
 فيها أية دالمستعملة قديمًا في البراري التي ال توج

 دائرة خدمة تدير أراضي المخيمات إما. منشآت
 . الحدائق القومية أو أصحاب االمتياز

 
 )باآلآر(أآبر منطقة 

الحديقة والمنطقة المحمية رانغل سانت إلياس 
Wrangell-St. Elias :13.2 االقومية في أال سك

وعلى الجزء الرئيسي من أرض الواليات . مليون
 في Death Valleyالمتحدة، وادي الموت 

 .  مليون3.3: آاليفورنيا
 

 )باآلآر(أصغر منطقة 
 Thaddeusمقبرة ثاديوس آوسيوزآو القومية 

Kosciuszko0.02:  في بنسلفانيا  

 جرد ممتلكات دائرة خدمة الحدائق القومية
 )2004تشرين أول /حتى أآتوبر(

 
 الكمية نوع الممتلكات الرئيسية

  ميل5,456  طرق معبدة
  ميل4,336  طرق غير معبدة
  ميل14,402  ممرات طبيعية
 1,001  مواقع مخيمات

 19,733   أبنية
 4,841 وحدات سكن الموظفين
 1,336  وحدات معالجة المياه

 وحدات معالجة المياه 
 1,527   الوسخة    

 
هذه الزمر الثمانية متناظرة مع حقائب الممتلكات *

يزيد . لممثلي الصناعات الرسمية المشابهة األخرى
دائق القومية عن مجموع ما تديره دائرة خدمة الح

ثالثين زمرة مختلفة من الممتلكات؛ بما في ذلك 
صيانة المروج الطبيعية ومناطق النزهات 

والمجاري المائية واألنصبة والتحصينات التذآارية
إن حماية هذه . وأنظمة الطيران والسكك الحديدية

الممتلكات بشكل دائم هو عمل مليء بالتحدي لدائرة
 .خدمة الحدائق القومية
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