
جمعية
آفآق خضراء البيئية
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أمير منطقة الرياض

ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء



4

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة الجمعية
د. عبدالرحمن عبداهلل الصقير

تحسين  في  تتمثل  طموحة  أهداف  الحكوميةلتحقيق  غير  المنظمات  تسعى 
البيئة وحمايتها من التلوث ونشر الوعي البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي 
وتعزيـزه، فقامت بأدوار مهمــة في تحديد المخاطر واآلثار البيئية، واقتراح 
اإلجراءات لمعالجتها، كما قامـت برصد اإلهتمام العام والسياسي بالقضايا 
البيئية واإلنمائية، وعلى سبيل المثال، تقوم عدد مـن المنظمات غير الحكومية 
في مختلف أرجاء العالم بنشر تقارير وطنية عن الحالة البيئية، وأصدرت 
منظمات غير حكومية دولية عديدة تقارير هامة عن البيئة العالمية وبعض 

الجوانـب المتعلقـة بالبيئة والتنمية، مثل نشرالوعي، والتربية البيئية.
ولقد شهدت السنوات القليلة الماضية وعيا مجتمعيا بيئيا يبشر بالخير في 
أعمال  بتنظيم  بدءًا  الجديد بمظاهر متعددة  البيئي  الوعي  المملكة. وتمثل 
تطوعية بسيطة لتنظيف المتنزهات البرية والمناطق الساحلية، والمشاركة 
وطباعة  محدودة  بيئية  نـدوات  تنظيم  إلى  تطوعيـة،  تشجير  عمليات  في 
المحلية  البيئة  من  لنباتات  شتالت  وإنتاج  بيئية،  إرشادية  نشرات  وتوزيع 
وزراعتها فـــي األوديـة أو توزيـعهــا مجانا للراغبـــين في زراعتـــها 
وذلك من قبل بعض المواطنين العاشقين للتشجير وصيانة البيئة، كما يعكس 
حجم االهتمام بالمواضيع البيئية المهمة كتدمير الغطاء النباتي باالحتطاب 
والرعي غير المنظم، والصيد الجائر، والتـــلوث بمختلف أنواعه، والتفاعل 
معها وعيا بيئيا متصاعدًا يبعث على التفاؤل. إال أن هناك الكثير من المصاعب 
والعقبات التي ال تزال تعترض انخراط شرائح كبيرة من المجتمع في العمل 
التطوعي في مجاالت البيئة ومكافحة التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي 
ما يؤكد الحاجة إلى دعـم وتفعيل الجمعيات والمنظمات األهلية التطوعية، 
وتسهيل إجراءات ترخيصها، وذلك لتأطير هذه الجهود وتنسيقها وتطويرها.



5

تمهيد
يعد العمل التطوعي رافدًا من روافد التنمية، وداعمًا لجهـود المؤسسات الرســمية من أجل تحقيق الهــدف المنشـود 
في النــهضـة والتطـور وتزداد الحاجة للعمل التطوعي في مجاالت معينة كتلك التي تمس قطاعات واسعــة من 
السكــــان ومن أهمــها البيئة, ينص النظــام العـام للبيئة في المملكة الذي صدر بالمرسوم الملكــي رقـم م / 34 
بتاريخ 28/7/1422هـ على رفــع مستــوى الوعـــي بقضايـا البيئــــة, وترسيــــخ الشعور بالمسؤولية الفردية  
و  المجـــال  هــذا  في  التطوعيــة  الوطنيــة  الجهـود  تحسينهـا،وتشجيـع  و  عليهــا  للمحافظــة  والجماعية 

تسعـى جمعية آفاق خضراء البيئية التطوعية لتحقيق األهداف التالية:

نشر الوعي البيئي مع التركيز
على أهمية األشجار ودورها الحيوي

لإلنسان والبيئة

تشجيع وتنظيم المبادرات واألنشطة
التطـــوعيـــة للحفـاظ علــى البيئــة

التعـاون مع الجهات الحكوميـة
ذات العالقـة في متابعة ورصد األنشطة المخلة

بالبيئة والغطاء النباتي

التشجيع والمشاركة في زراعة األشجار في
األماكن المالئمة
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الرؤية
الريــــــادة في التنميــة البيئيـــة المستــدامة.
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الرسالة
جمعيــة تطوعيـــة تســـاهم في تنمية الوعــي البيئي وتدعم حماية البيئة وزيــادة المســـاحات الخضـــراء.



8

القيم

الشـــفافيـــةالعمل بروح العمل

المهنـيـــــة

التعـــــــاون

الشــراكــة
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األهداف

توحيد جهود المهتمين بالبيئة
والتشجير التطوعي وتبادل الخبرات

والتجارب

نشر الوعي البيئي مع التركيز 
على أهمية األشجار ودورها الحيوي

لإلنسان والبيئة

التشجيع على زراعة
األشجار في

األماكن المالئمة

التعاون مع الجهات الحكومية
ذات العالقة في متابعة ورصد
 األنشطة المخلة بالبيئة 

والغطاء النباتي

تشجيع وتنظيم المبادرات
واألنشطة التطوعية للحفاظ
على البيئة والغطاء النباتي
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الخارطة االستراتيجية لجمعية آفاق خضراء البيئية

جمعية تطوعية تساهم في تنمية الوعي البيئي ، وتدعم حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

إشراك أصحاب المصلحة

التمـــــــكيـــــــن

العمليــات الداخليـــة

1 / تنمية الوعي البيئيالتأثيـــــر على البيئة

الموائمة مع رؤية المملكة 2030

عمليات العالقة مع أصحاب المصلحة

3/ مساهم رئيسي )كجهة غير ربحية(
في مبادرة السعودية الخضراء

6 / التميز بالتسويق والتفاعل الرقمي
7 / التفاعل مع أعضاء الجمعية العمومية

13 / تطويــــــــر الحوكمــــة

4/تنفيذ مبادرات المســــؤولية المــجتمعية البيــئية
وتقديم االستشارات

8 / ضمان إدارة المشـــاريع والمبادرات بكــــفاءة
9 / تأسيس بيت خبرة بيئي

14 / المــــالءة واالســــــتدامة المــــــاليــة

5 / تشجيع وتنظيم األنشطة التطــوعية
للحفاظ على البيئة

11 / إدارة وتحفيز المتطوعين
12 / خلق بيئة محفزة لتطويرواستقطاب

الموظفين

االستفادة من برامج المسؤولية المجتمعية

عمليـــات التدخــل البيــــــــئي

تفعـيل برامـج التــــطوع

عمليات التطوير التنظيــمي

2 / زيادة رقعـــة التشـــجير

بدعم شركاؤنا من متطوعين ومتبرعين، نسعى لتحقيق تنمية بيئية مستدامة من خالل :
زيادة التشجير خصوصا داخل األحياء والمدن.  
رفع الوعي لمكافحة االحتطاب والرعي والصيد الجائر.  

من نحن

لماذا نحن موجودين
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رؤية
مجتمع حيوي بيئته عامرة

حقق استدامة بيئية

تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم ال تتم دون إكتمال صحتهم البدنية والنفسية 
واالجتماعية، وهنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة إيجابية وجاذبة.

يعّد حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينّيا وأخالقيًا وإنسانيًا، ومـن مسؤولياتنا تجاه األجيال 
القادمة، ومن المقومات األساسية لجودة حياتنا. لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخّلفات 
والحّد من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصّحر، وسنعمل على االستثمار األمثل لثروتنا المائية 

عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجدّدة.

2030
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المؤسسون
عبدالرحمن عبداهلل الصقير  
عبدالعزيز عبداهلل الصقعبي  
عبدالعزيز عبداهلل العقيل  
عبدالكريم أحمد الفراج  
عبداهلل صالح العميريني  
محمد موسى الدغيري  
محمد عبداهلل العامري  
إبراهيم دخيل الدخيل  
تركي سليمان الرميان  
عمر عبدالرحمن الصقير  
عبدالعزيز إبراهيم السبت  
عبدالعزيز عبداهلل الشيب  
خالد ناصر الرضيان  
سعود صالح المالكي  
أحمد محمد الشبلي  
عبداهلل محمد الذواد  
أحمد عبداهلل الخليفة  
صالح عبداهلل العقيل  
عبداهلل صالح الصبيحي  
فوزان إبراهيم الفوزان  
محمد خليفة العقيل  
وليد عبداهلل العطني  

عبداهلل عبدالعزيز العقيل  
عبدالرحمن عبداهلل الحيدان  
عبدالسالم صالح السلمان  
محمد إبراهيم الخنيزان  
عبداهلل سعيد العطوي  

فهد محمد اليابس  
محمد صقير العريني  
محمد عويد الصبحي  
راشد عبدالرحمن العصيمي  
محمد فهيد الشمري  
عبدالرحمن سليمان الدخيل اهلل  
عبده قاسم الشريف  
علي صالح اليحيى  
فهد سعد المفرج  
فهد عبداهلل الموسى  
ماجد عبدالعزيز الفراج  
الحميدي محمد النـوشان  
محمد سليمان العمير  
عبدالعزيز أحمد البريدي  
مساعد حمد الكثيري   
عبداهلل عبداللطيف العجالن  
عبداهلل صالح الشارخ  
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اعضاء  الجمعية العمومية
د.عبدالرحمن عبداهلل الصقير   
أ.عبدالعزيز عبداهلل العقيل   
أ.فهد سعد المفرج  
أ.فهد عبداهلل الموسى  
د.ماجد عبدالعزيز الفراج  
أ.الحميدي محمد النوشان   
د.فوزان إبراهيم الفوزان   
أ.محمد سليمان العمير   
أ.عبدالعزيز عبداهلل الصقعبي  
أ.عبدالكريم أحمد الفراج   
أ.عبدالرحمن عبداهلل اللحيدان  
أ.أحمد محمد الحيزاء   
أ.محمد سليمان اليوسفي  
أ.عبدالسالم صالح السلمان  
أ.فهد محمد اليابس  
أ.محمد ابراهيم الخنيزان   
أ.سعد رباح العجمي  
أ.عبداهلل صالح الصبيحي  
م.عبدالعزيز عبداهلل الضراب  
م.خالد صالح التويجري  
د.مها عبداهلل الضبيحي  
د.مي عمر السبيل  

أ.نسيم عبدالعزيز الطويهر   
أ.نواف محمد المعارك  
أ.عبدالرحمن محمد الحصان  
أ.هند عبدالرحمن الوابل  
أ.بدر صالح الطريف   
أ.يحيى عوض العنزي   
أ.خالد عبدالرحمن الخالدي   
أ.ديمة عبدالعزيز السبيل  
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اعضاء  مجلس اإلدارة

أ.نسيم عبدالعزيز الطويهرأ.سعد رباح العجميد.مها عبداهلل الضبيحيد. عبدالرحمن عبداهلل الصقير

 أ.فهد عبداهلل الموسى

أ.محمد سليمان العمير

د.مي عمر السبيل

د.ماجد عبدالعزيز الفراج 

م.خالد صالح التويجري

م.عبدالعزيز عبداهلل الضراب

أ.عبدالعزيز سليمان العقيل أ.عبدالكريم أحمد الفراج

أ.الحميدي محمد النوشان

عضوًاالمشرف المالينائبا للرئيسرئيس مجلس إدارة الجمعية

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا عضوًا

عضوًا
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سمو أمير منطقة الرياض في استقبال رئيس مجلس إدارة جمعيــة آفاق خضراء وأعضاء من مجــلس اإلدارة.
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أنشطة ومشاركات الجمعية

ملتقى آفاق
خضراء البيئي األول

مبادرة المساجد
الصديقة للبيئة

مسابقة تصوير البيئة
والطبيعة في المملكة
العربية السعودية

زراعة وتشجير األشجار
والنباتات في المتنزهات

المخيم البيئي
األول بمنطقة الرياض
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مبادرات ومشاركات الجمعية

المشاركة في 10 ملتقيات
بيئية دعيت لها الجمعية
في عدة مدن سعودية

مبادرة المباني الصديقة للبيئة الهادفة
لزيادة رقعة التشجير في المدن

باستخدام المياه الرمادية

إنتاج 10 أفالم
)موشن جرافيك(

في مواضيع بيئية متنوعة

توزيع 20,000 مادة إعالمية
مختلفة )كتيبات ومطويات(
في مناسبات بيئية متنوعة

زراعة 2000 شجرة في
متنزه الزلفي الوطني

تنفيذ مشروع االستفادة من مياه
الوضوء في التشجير لعدد 4 مساجد
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توزيع 5000 شتلة نباتات
برية في مخيم ربيع 39

توزيع 10,000 شتلة
 متنوعة بمناسبة 
اليوم الوطني 88 و
توزيع 50,000 شتلة
متنوعة بمناسبة اليوم

الوطني 89

توزيع 1000 كيس
بذور نباتات متنوعة

زراعة 5000 شجرة
في منتزه خرطم في
محافظة المذنب

توزيع 5000 كيس نفايات لرواد بعض
المتنزهات البرية للتشجيع على المحافظة

على نظافتها

منتزه آفاق خضراء
لألشجار البرية في محافظة الرس

مبادرات ومشاركات الجمعية
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منتزه آفاق خضراء لألشـــجار البـــرية
في محافـــظة الرس.

زراعة 2000 شجرة محلية في منتزه
الزلفــي الوطني.
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مبـــادرة المبــاني الصــديقـــة للبيئـــة
) المساجد - المدارس (.



21

المشاركة في ملتقيات بيئية دعيت لها الجمعية.
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الحصول على جائزة التميز البيئي للجمعيات البيئية من هيئـــة األرصاد وحماية البيئة.
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توزيع 5000 كيس نفايات لرواد بعض المنتزهات
البرية للتشجيع عــلى المحافظة على نظافتها.

توزيع 20,000 مادة اعالمية مختلفة
)كتيبات ومطويات( في مناسبات بيئية متنوعة.
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جانب من المشاركة في المهرجان الوطني
للتراث والثقافة 32 و 33 في جناح وزارة الموارد

البشرية والتنمية االجتماعية.
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توزيع 50,000 شتلة متنوعــة بمناســبة اليــوم الوطني 89.

توزيع 10,000 شنلة متنوعة بمناسبة اليوم الوطني 88.
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البيئي نفذت سلسلة )أمسيات بيئية(عن بعد ومشاركة نخبة من  الوعي  من إسهامات الجمعية في نشر ثقافة 
المختصين والمهتمين بالبيئة.
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مبادرة المدارس الصديقة للبيئة نفذت الجمعية أكـــثر من نموذج
تشجير باستـــخدام الميـــاه الرمــادية ) مياه الوضوء والغسيل (
وأول نموذج نفذ على مستوى المملكة مجمع األمير سلطان الثانوي

بالرياض وبحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض.
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نفذت الجمعية حملة نظافة روضة أم الشقوق
برغبة بمناسبة يوم التطوع الســعودي والعالمي.



29

مشاركة الجمعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بفعالية ) عطاء وطن ( بمناسبة يوم التطوع 
السعودي والعالمي.
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مشاركة جمعية آفاق خضراء بتشجير 6500 شجرة برية بموقع 
مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل.
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مبـادرة المبانـي الصديقة للبيئـة نفذت الجمعية المشـروع الثاني 
لمبـادرة المـدارس الصديقـة للبيئة بتشـجير متوسـطة عطاء بن 
أبـي ربـاح باالسـتفادة مـن الميـاه الرماديـة بالتعاون مـع مكتب 

التعليـم باالروابي بمدينـة الرياض.
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شاركت الجمعية بتنظيم ثالث فعاليات نظافة في روضة الخفس 
)نورة( التنهات بالتعاون مع القوات الخاصة لالمن البيئي و هيئة 

تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
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للبيئة  العالمي  اليوم  بمناسبة  ندوة  الجمعية  اقامة 
بعنوان ) استعادة النظام البيئي( بالتعاون مع المركز 
الوطني لتنمية العطاء النباتي ومكافحة التصحر. 

اقامة الجمعية ندوة بمناسبة اليوم العالمي 
للتصحر والجفاف بعنوان استصالح االراضي 
المتدهورة بالتعاون مع جمعية وعي البيئية.
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توقيع مذكرة الرعاية لروضة أم الشقوق بين جمعية آفاق خضراء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في 
الرياض.
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البيئي،واستقطاب مشاهير المجتمع إليصال رسالة الجمعية    إنتاج مواد إعالمية منوعة تسهم في تعزيز الوعي 
ألكبر شريحة ممكنة.

البيئة والتشجير    المستوى المحلي واإلقليمي لمناقشة مواضيع  تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات بيئية على 
ومكافحة التلوث والتصحر.

التحفيز واإلسهام في مبادرات تشجير واسعة باستخدام المياه المهدرة في عدة مناطق من المملكة.  
تصميم وإدارة مسابقات بيئية وطنية، مع التركيز على قطاع التعليم، وتحفيز انشاء  أندية بيئية داخل المدارس   

والجامعات.
دعم االبتكار والمبادرات في مجال الطاقة النظيفة وتدوير النفايات.  
تنظيم مبادرات تطوعية لنظافة المتنزهات البرية.  
إنشاء مشتل إلكثار النباتات المحلية وتوزيعها في المناسبات البيئية.  
نماذج    وغيرها، وطرح  والمدارس  المساجد  األشجار حول  ري  في  الرمادية  المياه  تدوير  إعادة  مفهوم  تعزيز 

تطبيقية للفكرة، وتنظيم مسابقات على المستوى الوطني للمباني الصديقة للبيئة.

مبادرات ومشاريع مستقبلية
تطمح الجمعية وبدعم ومساندة الجهات الحكومية ذات العالقة ومشاركة القطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشاريع 

والمبادرات التي تحقق أهداف الجمعية وتسهم في اإلصحاح البيئي والحد من التلوث :
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سيتركز عمل المكتب على أربعة مجاالت رئيسية

مبادرات ومشاريع مستقبلية
من المبادرات االستراتيجية التي تضمنتها الخطة االستراتيجية للجمعية في دورتها الثانية تقديم الدراسات واالستشارات 
البيئيــة مدفوعــة الثمن. ستوفر المبادرة خدمات استشارية و دراسات بيئية احترافية للجهات الحكومية والخاصة 
باالستعانة بنخبة من الخبراء الوطنيين في مجاالت بيئية متنوعة. تعد المبادرة نقلة نوعية في مجال عمل الجمعيات 
أتاحتها  التي  العديدة  الفرص  واالستفادة من  الجمعية،  وأنشطة  توسيع خدمـات  إلى  وتهدف  المملكة،  في  البيئية 
النهضة البيئية الشاملة التي تشهدها المملكة حاليا، كما تهدف المـبادرة إلى توفير روافد مالية تمكن الجمعية من 

الوفاء بالتزاماتها و تطوير خدماتها وتنفيذ مبادراتها البيئية على الوجه االكمل.
ولتنفيذ المبادرة ستسعى الجمعيـة للحصول على رخصة إلنشاء مكــتب للدراسات واالستشارات البيئية وفق الضوابط 
والشروط المعـتمدة ولتحقيق ذلك ْسيشكل مجلس إدارة خاص للمكتب يتكون من عدد من الخبراء والمختصين 
الوطنيين في مجاالت بيئية متنوعة، وستتم حوكمة المكتب وتحديد مهام األعضاء وآلية العمل والحقوق والواجبات 

وفق أسس واضحة من الناحية النظامية والقانونية.

إعداد الحقائب التدريبية والتدريب.  
تقديم الدراسات واالستشارات البيئية.  
اإلشراف على تتفيذ المشاريع البيئية.  
إدارة المشاريع البيئية.  
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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض  
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم  
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر  
وزارة الداخلية  )القوات الخاصة لألمن البيئي(  
مؤسسة الدكتور ناصر الطيار الخيرية  
المؤسسة االهلية لتنمية الغطاء النباتي   
وزارة الموارد البشرية  
شركة حلول نون  
شركة دومينوز بيتزا  
أ. عبداهلل بن صالح العثيم  
أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم  
أ. عبداهلل بن فهد العجالن  
أ. علي عبدالمحسن الفليج  
أ. عبدالرحمن بن علي الجريسي  
د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي  

الشركاء والداعمون
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