
تعتبر جمھوریة نیبال من أغنى دول العالم فیما یختص بالتنوع البیولوجي، نسبة لموقعھا ً

الجغرافي الفرید وتنوع خطوط العرض فیھا. یتراوح ارتفاعھا بین (٦٠) مترا فوق ً

سطح البحر إلى أعلى قمة في العالم وھي جبل إفریست الذي یبلغ ارتفاعھ (٨٬٨٤٨) 

ً ً مترا ضمن مساحة قدرھا (١٥٠) كیلومترا مربعا تسفر عن ظروف مناخیة متعددة ما ً

بین شبھ اإلستوائي إلى قطبي  شمالي. تحتل نیبال (١٬٠٪) من مساحة الیابسة وھي 

موطن لآلتي:ُ

فصیلة النباتات المزھرة وتمثل ٢٪ من نسبة النباتات المزھرة في العالم  ں
ً مجموعة الطیور وتمثل ٨٪ من نسبة الطیور في العالم (٨٤٨) نوعا ں

مجموعة الثدیات وتمثل ٤٪ من نسبة الثدیات في العالم  ں
ً تمتلك (١١) نوعا من مجموعة الفراشات في العالم التي تبلغ (١٥) نوعا ً ں

ُحیث یوجد بھا (٥٠٠) نوعا من الفراشات. ً
توجد بھا (٦٠٠) فصیلة من النباتات الفطریة ُ ں

یوجد بھا (٣١٩) نوعا من النباتات الزھریة الغریبة والنادرة ً ُں

المساحة: تبلغ مساحة نیبال (١٤٧٫١٨١) كیلومتر مربع 
ً الموقع:  تقع بین الصین في الشمال والھند في الجنوب شرقا وغربا ً

العاصمة: كتماندو 

السكان: (٢٦،٤٩) ملیون نسمة 

ُالمجموعة العرقیة: یوجد بھا أكثر من (١٢٥) مجموعة  عرقیة یتحدثون (١٢٣) 

لغة مستخدمة. 

اللغة: اللغة النیبالیة ھي لغة التخاطب والسفر والتجارة 

یفھم الشعب النیبالي اللغة اإلنجلیزیة ویتخاطب بھا 

الدیانة: نیبال دولة علمانیة، معظمھا من الھندوس والبوذیین 

العملة: الروبیة النیبالیة 

النظام السیاسي : جمھوریة فدرالیة دیقراطیة 

المناخ  : لھا أربع مواسم رئیسیة 

١. الشتاء : یبدأ من دیسمبر إلى فبرایر 

٢. الربیع : یبدأ من مارس حتى مایو 

٣. الصیف : یبدأ من یونیو إلى أغسطس 

٤. الخریف: یبدأ من سبتمبر إلى نوفمبر



الرحالت عبر القوارب 
تتیح نیبال فرصة ممتازة للرحالت عبر القوارب من تلك البحیرات  التي تختلط میاھھا بسھولة باألنھار الجلیدیة ً

من ناحیة الشمال منحدرة ألى سھول التیراي،فضال عن وجود بحیرات شھیرة مثل: فیوا و  بقناس وروبا وتعد ًُ

مدینة بوخرا من أشھر المناطق السیاحیة ووجھة السیاح. وفي سھول تیراي بإمكان المرء أن یركب زورق طویل 

یُقاد بالمجداف عبر نھري ناریاني أو رابتي بالقرب من حدیقة جتوان الوطنیة، فیمكن للمرء أن یستأجرقاربا أو ً

ّ ً زورقا بنظام الساعة من المتعاملین بتلك المھنة. فبإمكان السائح أیضا أن یذھب إلى مدینتي بوخرا وجتوان عن ً

طریق الطیران أو الطرق  البریة من العاصمة كتماندو ، فھنالك أماكن متعددة للسكن وتسھیالت متنوعة ومیّسرة 

في كل من المنطقتین. 

التجوال عبر الوادي األخدودي الضیق 

التجوال عبر األخادید العمیقة الضیقة ھوأطول الطرق المثیرة للدھشة وأنت تجوب براري نیبال. فالخیار مفتوح 

فیما تتزلج على المیاه مع فریق مختص أوتختار رحلة بالزورق لوحدك.أیضا ھنالك ریاضة مشھورة للغایة وھي ً

ریاضة التجدیف عبر األخدود الضیق إلكتشاف مجاھل مناظر الطبیعة الخالبة، وأفضل األوقات لممارسة تلك ّ

الریاضة تبدأ من شھر أكتوبر إلى منتصف شھر دیسمبر ومن شھر مارس إلى حلول شھر مایو. والجدیر بالذكر 

ً ً أن حكومة نیبال أفتتحت ستة عشر نھرا تتدرج من ١-٥ مشروعا تجاریا لممارسة تلك الریاضة. ولما كانت ً

السالمة ھي غایة اھتمامنا فإختیارك لشركة خبیرة في ھذا المجال ھي خطوة سلیمة وحكیمة ، كما ال یفوتك التقیّد 

بالقوانین والمحاذیرمن الخبیرأوالمرشد النھري.

www. Ra�ing associa�on org.np  لمزید من التفاصیل الرجاء زیارة موقعنا.                          

رحالت غابات السفاري 

تتمتع الغابات اإلستوائیة في منطقة تیراي بأفضل موطن للحیاة البریة في شبھ القارة. بإمكان السائح الركوب على 

ظھور الفیلة أو الركوب على سیارة الجیب في محمیة برسا البریة وحدیقة باردیا الوطنیة وكذلك حدیقة شتوان 

ومحمیة شوكالفانتا كل ھذه المناطق تقع في سھول تیراي البھیجة، فإن أفضل األوقات لزیارة تلك األماكن ھي فترة 

ً الشتاء عندھا یكون الجو صحوا ومعتدال، فكل التسھیالت للسیاحة متوفرة في تلك المنطقة وما حولھا. ً

صید السمك بالصنارة 

أیضا لصید السمك ھواتھ وشھرتھ 

في نیبال، ھنالك مائھ وثمانیة 

ً عشر نوعا تقریبا من األسماك ً

تسبح  في المیاه العذبة المنحدرة 

من الھمالیا بحثا عن سمك الشیر 

الذي تتغذى علیھ الذي یشبھ سمك 

السلمون المرقط ، وأفضل 

األوقات لصید السمك في المیاه 

البیضاء العذبة ھي قبل وبعد 

ھبوب الریاح الموسمیة بالتحدید 

من شھر فبرایر حتى أبریل ومن 

شھر أكتوبر حتى شھر نوفمبر.    

رحالت الجبال

 ھي أھم ما یمیز زیارة السائح لنیبال. مما تتمتع بھ من سمات وخصائص تسمح بتعدد الحیاة النباتیة فیھا. فضالً 

عن الھبات والموارد الطبیعیة التي تحظى  بھا منطقة جبال الھمالیا الغنیة. ھنالك العدید من محبي السیاحة ُ

یستمتعون سنویا  برحالت إلى العدید من مناطق نیبال الساحرة لمشاھدة الطبیعة الخالبة والنھل من ثقافتھا. تلك ً

الرحالت تكون ما بین ارتفاع ١٬٠٠٠ متر إلى ٣٬٠٠٠   متر ، وفى بعض المناطق تصل إلى ٥٬٠٠٠ متر.  

ھنالك أیضا العدید من المناطق المحمیة على طول جبال الھمالیا مثل: شي فوكسندو(الحدیقة الوطنیة) أنابورنا ( ً

المنطقة المحمیة) ماناسلو أیكو(المنطقة السیاحیة  ) النجتانج (الحدیقة الوطنیة) صغرماتا (الحدیقة الوطنیة) باكالو 

بارت (الحدیقة الوطنیة) التي تستھوي السائح بخیارات الترحال البھیجة. فضال عن وجود أربعة فرق من الرحالة ً

َِومتسلقي الجبال جاھزون إلعداد وتجھیز الطعام من قبل طاقم منظمي الرحالت، بینما یمكن للرحالة الفرد أن 

یتوقف لیلة وبإمكانھ ایجاد الطعام والمأوى في النزل والمقاھي التي تمنحھ دورة قصیرة عن األثار، ویجب على 

الرحالة واألفراد االعتماد على أنفسھم وخاصة في المناطق النائیة مثل: ماكالو ، كنجنجونغا في شرق نیبال أو ً

   منطقة جوماال، دولبا في غرب البالد. یجب على المرء أن یعتمد على نفسھ من ناحیة الطعام والماء

 www.taan.org.np  وھكذا..للمزید من التفاصیل الرجاء زیارة موقعنا 



تسلق الصخور وركوب األمواج 

إن تسلق الصخور وركوب األمواج  ھي واحدة من ریاضات التحدى للذین یحبون قضاء أوقاتا ممتعة في الھواء ً

الطلق، فإن معظم مناطق تسلق الصخور تقع في اتجاه الشمال للعاصمة كتماندو بالقرب من غابة نقارجون وأیضاً 

بالقرب من منطقة شفابوري (الحدیقة الوطنیة) ، فالرحلة إلى تلك األماكن یمكن أن تكون مصحوبة بالتنزه سیراً 

على األقدام ومشاھدة الطیور الغریبة األلوان والرحالت على الطبیعة الخالبة وأنشطة أخرى. تقع تالل وغابة ّ

نقارجون على بعد ثالث كیلومترات من مدینة  كتماندو ویمكن الوصول إلیھا عن طریق بالجو التي  تقرب من 

محطة الحافالت الجدیدة شفابورني، یمكن أیضا الوصول إلیھا عن طریق بارھبیسي التي تقع على بعد تسع ً

كیلومترات من العاصمة كتماندو.

ریاضة القفز (بنجي) 

ً ُ تعتبر نیبال من أفضل المناطق في العالم لریاضة القفز المثیرة التي تمارس على بعد مائة وستین مترا على نھر ُ

بھوتي كوشي البّري الذي یقع بالقرب من حدود ھضبة التبت في منطقة باراھبسي على مسافة ثالث ساعات 

بالحافلة من مدینة كتماندو. ھنالك عروض شاملة تتضمن القفز وركوب الحافلة إلى الموقع وحتى الوجبات ویشمل 

العرض التخفیض إلى نسبة  ٣٠٪ عالوة على توفر السكن والممیزات األخرى في مدینة باراھبسي.  

رحلة بالدراجة الجبلیة

تعتبر سھول نیبال المتنوعة ھي وجھة وحلم راكبي الدراجات الجبلیة، إن ركوبھا بطریقة سلیمة بیئبا، تجعل السائح ً

یجوب كل البالد إلى أقصاھا، فالطرق الترابیة الضاربة في القدم ومسارات المتنزھین تمنح السائح اإلستمرارفي 

رحلتھ للوصول إلى أماكن غریبة مثل أنابورنا و كانجانجونقا، نوصي أن یترواح ترس الدراجة ما بین ٢١-٢٧ 

عند ارتیاد السائح منطقة تیراي الصعبة. تتوفر الدراجات الجبلیة لإلیجار الیومي أو ألكثر من یوم في مناطق 

متعددة من مخارج ومنافذ مدینة كتماندو وما حولھا أو في مدینة بوخرا الساحرة. یمكن للرحالة أن یجوب حواف 

ومرتفعات مدینتي كتماندو وبوخرا من خالل خدمات الطرق المباشرة التي تجوب داخل وخارج المدینتین، كما 

یمكن أیضا للسائح الحصول  على الطعام والمسكن بسھولة حول الوادي والمسار الرئیسي. نوصي بحصول السائح ً

على رخصة قیادة ركوب الدراجات من الشركات المعتمدة. 

تسلق الجبال

یُعد تسلق الجبال عامل رئیسـي لجذب السـیاح إلى نیبال، حیث تعد جبال نیبال معالم بارزة ومغریة للمغامرات حول العالم ُ

منذ أن فتحت نیبال أبوابھا للســـیاح في الخمســـینیات من القرن الماضي ھذا المجال. یمكن تســــلق الجبال من القمم األقل 

ً ارتفاعا إلى أعلى قمم في العالم، وبالرغم من أن معاییر الھمالیا (٣٣) للتصـــنیف، فإن القمم(المغطاه بالثلوج) تعتبر قمما ً

ً أقل ارتفاعا، ومع ھذا كلھ فإنھا تمنح فرصا للتزحلق على الجلید. یمكن لفریق المتسلقین أن یحصل على رخصة من القسـم ً

الخاص لمتســــــــــــــــــــــــــــلقي الجبال من وزارة الثقافة والطیران المدني. لمزیدمن المعلومات الرجاء زیارة موقعنا  

 or  www.tourism.gov.np www.nepalmountaineering.org

یمكن شراء معدات التسلق أو استئجارھا من مدینة كتماندو أو مدینة بوخرا. فھنالك عدة شركات تطرح عروضاً 

وبرامج كاملة للرحالت تشمل الطعام والسكن والخبراء والمرشدون وخدمات التحمیل وكذلك تغطیة التأمین ، ھذا 

باإلضافة إلى المعرفعة بدوار أو داء المرتفعات وعملیة التأقلم المناخي، فھي ضروریة لكل متسلق جبلي. إن 

المرض القاتل والمعروف بداء المرتفعات الحاد ، فھوخطر لألشخاص الذین یتجاوزون ارتفاع ثالثة آالف مترا، ً

فإن أعراضھ تشمل الصداع، فقدان الشھیة وقلة النوم، فعالجھ الھبوط السریع إلى خط عرض أدنى  لمزید من 

www.himalayanrescue.org  التفاصیل الرجاء زیارة موقعنا

http://www.tourism.gov.np
http://www.nepalmountaineering.org


الصید   

یمكن للسائح الحصول على رخصة الصید من محمیة 

دھورباتن التي تقع غرب البالد، والتي تعتبر الموطن الرئیسي 

للغنم األزرق اللون والغورال والظباء والدب األسود وطائر 

ً َّالدراج وطائر الحجل، كما توجد أنواعا خطیرة من سمك ُ

الشیرالذي یُوجد في القطب الشمالي ویُوجد كذلك الدب 

األحمر(الباندا). والجدیر بالذكر الیُسمح بالصید إال بعد 

الحصول على رخصة الصید من الھیئة الوطنیة للمنتزھات 

ٍوحمایة الحیاة البریة في مدینة كتماندو وھي مقیّدة بزمن معین  ٍ

من السنة. تستغرق الرحلة من مدینة دھورباتن مسافة أربعة 

أیام  من مدینة باقلونج التي تقع على بعد اثنین وسبعین كیلومتر 

من مدینة بوخرا. أفضل األوقات لزیارة مدینة دھورباتن ھي 

من شھر فبرایر حتى شھر أبریل ، ومن شھرأغسطس حتى 

أكتوبر،   یتوفر السكن في شكل مخیمات عن طریق الوكاالت 

       السیاحیة أو منازل تستأجر من قبل السكان المحلیین.       

    لمزید من التفاصیل  الرجاء زیارة موقعنا                       

www.dnpc.gov.np

جمع العسل 

جمع العسـل من التراث والتقالید الموغلة في القدم في نیبال، اذ  نجد 

أن جامعي العســل یظھرون مھاراتھم بتعلیق أنفســھم بالحبال على 

حافات الجبال التي یبلغ ارتفاعھا زھاء ثالثمائة متر مســــــتخدمین 

ســــــاللم الخیزران وحبال القنب الھندي المتینة اثناء جمع أقراص 

العســــل التي تتجلى فیھا ثقافة وتقالید الســـــكان المحلیین، استمتع 

بمشاھدتھم وأنت تجوب سفوح وتالل الھمالیا. 

الرحالت الجبلیة

أولئك الذین ال یطیقون الرحلة الشاقة فإبمكانھم اختیار الطیران المحلي من 

مدینة كتماندو، وتستغرق الرحلة ساعة واحدة تبدأ من الصباح الباكر، للمرء 

أن یصطحب معھ كامیرا إللتقاط صورا لمباھج الطبیعة وھو على أعلى قمة ً

جبلیة في العالم. فضال عن مشاھدة مدن كثیرة من على قمة الجبل مثل ً

غستان، دورجي لكیا ، فوربي ، سیاشو، شوبا ماري، غوربي شنكر، 

ملوتغسي، شوغي ماغو، تمبور، كربولونغ،شو-یو، نمباشونغ كنغ، 

ُفوموري، نبستي، وھناك عدة خطوط طیران محلیة تبدأ رحالتھا في 

الصباح الباكر من مدینة كتماندو. 

ریاضة القفز بالمظالت 

إن ریاضة القفز بالمظالت تتیح للمرء االستمتاع بالھواء الطلق ومشاھدة 

جبال الھمالیا ومدینة بوخرا البھیجة التي تقع على شاطئ بحیرة فیوا 

الساحر، وأیضا  على سفوح جبال أنابورا تمارس تلك الریاضة الممتعة. ًُ

فإن أفضل األوقات لزیارة تلك المناطق الجمیلة تبدأ من شھر أكتوبر حتى 

ُشھر أبریل، كما أن ھنالك متعاملون عدة وخبراء لتدریب المبتدئین، فضالً 

عن وجود كورسات للمبتدئین مدتھا ثالثة أیام وطیران شراعي مزدوج 

ُ(شخصین) مع وجود شخص مدرب.

الطائرة الشراعیة الخفیفة 

التحلیق عبر الطائرات الشراعیة الخفیفة تمنح السائح صورة جمیلة ولمحة جمالیة عن 

وادي مدینة بوخرا السیاحیة الحالمة وما حولھا من جبال. وأفضل األوقات لزیارة تلك 

المناطق تبدأ من شھر أكتوبر حتى شھر أبریل – یبدأ الطیران الشراعي یومیا ببزوغ ً

الشمس حتى الساعة الحادیة عشر ظھرا ومن الساعة الثالثة عصرا حتى غروب ً

الشمس في خالل تلك الشھور. ففي خالل ساعة ونصف الساعة یمكن للمرء التحلیق 

فوق مدینة بوخرا وبحیرة فیوا وجبل سرانغكوت ویمكنھ التحلیق بالقرب من جبل 

ً فیشتیل، ھنالك خیارا آخرا وھو التحلیق الذي یبدأ من جبل أنا بورنا الذي یتراوح ً

ارتفاعھ بین الف ومئتان قدم فأكثر یمكن قطع ھذه المسافة خالل ساعة من الزمن، 

ویُمكن أیضا الدخول إلى مدینتي  بوخرا وشتوان من العاصمة كتماندو أو مدن رئیسة ً

أخرى.



الناشــــــــــــر
سفارة جمھوریة نیبال بالریاض

المملكة العربیة السعودیة

المترجم/ محمد البشیر جویدة
المراجع/ أمان هللا منصور

مناطق الجذب المثیرة
 للمغامرات في نیبال
مناطق الجذب المثیرة
 للمغامرات في نیبال
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