
الخطة التشغيلية لعام 2022م
لجمعية آفاق خضراء البيئية
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مفهوم الخطط التشغيلية:

تتكون الخطط التشغيلية من العوامل األربعة التالية:

الخطــط التشــغيلية هــي الوســائل المناســبة والمحــددة التــي تتبعهــا الجمعيــة للوصــول 
ــة التــي يتوجــب فيهــا إشــراك  ــة التخطيــط تمثــل المرحل إلــى أهدافهــا. وهــي فــي عملي
األشــخاص المعنييــن بتطبيــق الخطــة بشــكل فعال بناء علــى الخطة االســتراتيجية للجمعية، 

حتــى لــو لــم يكونــوا مشــتركين فــي المراحــل المبكــرة مــن التخطيــط.

الخطوات أو اإلجراءات المطلوبة.. 1
األشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح..  
البرنامج الزمني لتنفيذ الخطوات أو اإلجراءات..  
الموارد المتاحة التي سيتم تخصيصها للتنفيذ..  



1 بطاقة مبادرة | مشروع

أمسيات وندوات بيئية في مواضيع بيئية متنوعة. المبادرة / المشروع

لقاءات توعوية بالمجال البيئي. وصف المبادرة

يوم الثالثاء – تقام ندوتين من كل شهر.  يوم المبادرة

جمعية آفاق خضراء البيئية الجهة المنفذة

عدد المشاركين المهتمين بالبيئة.  
عدد االمسيات البيئية.   مؤشرات األداء

تنفذ المبادرة مع األوقات المناسبة لطرحها كالمناسبات البيئية.  
استقطاب المختصين والخبراء لكل موضوع يطرح من خالل اللقاءات عن بعد.  

خطوات تنفيذ
المبادرة

الباحثين والمهتمين بالبيئة ذكور واناث.   المستهدفين

أستقطاب الخبراء والمهتمين بالمجال البيئي.  أهداف المشروع 
نشر الوعي البيئي.  
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 المبادرة / المشروع

الجهة المنفذة

مؤشرات األداء

المستهدفين

وصف المبادرة

يوم المبادرة

األهداف التفصيلية
للمشروع

   مبادرة ومشاركة تشجير موقع متنزه أم الشقوق. 

جمعية آفاق خضراء البيئية

أطالق    مبادرة تشجير في موقع متنزه أم الشقوق على ان تعتمد األوقات   
المالئمة للزراعة .

المتطوعين والمتطوعات والمهتمين المشاركين بالتشجير و الداعمين.

1 / /  0  تزامنا مع أسبوع البيئة , اليوم الدولي للغابات واألشجار , يوم الزراعة   
العالمي.

10/ /  0  تزامنا مع يوم الشجرة وشهر أكتوبر وشهر نوفمبر لمناسبتها للزراعة.  

عدد المهتمين والمتطوعين المشاركين بالتشجير.   
عدد الداعمين للمشروع.  

تحقيق جزء من مستهدفات السعودية الخضراء.  
التشجيع والمشاركة في زراعة األشجار في األماكن المالئمة.    

تشجيع وتنظيم المبادرات التطوعية للحفاظ على البيئة.   
نشر الوعي البيئي مع التركيز على أهمية األشجار ودورها الحيوي لإلنسان والبيئة.   

خطوات تنفيذ
المبادرة

تنفذ المبادرة في األوقات واألماكن المالئمة للتشجير   
استقطاب المتطوعين والمتطوعات والمهتمين بالتشجير   

الموافقة من الجهة المختصة على المبادرة   
توفر األشجار المالئمة .   

طرح كل مبادرة كفرصة تطوعية من خالل منصة العمل التطوعي.  
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10 حمالت نظافة أطالق مبادرة »تنظيف وتثقيف« في مواقع مختارة .

التوعية بأهمية المحافظة على البيئة.

الداعمين - المتطوعين والمتطوعات - المهتمين بالبيئة.

عدد المهتمين والمتطوعين المشاركين في حمالت النظافة.  
عدد الفرص التطوعية.  

 المبادرة / المشروع

الهدف االستراتيجي 

الهدف التفصيلي 

الفترة الزمنية

مؤشرات األداء

األهداف التفصيلية
للمشروع

المستهدفين

التشجيع على العمل التطوعي في مجال البيئة.

تقوم على تنظيم حمالت تنظيف للمتنزهات واألماكن التي تحتاج للتخلص من 
النفايات المتراكمة خالل األعوام السابقة وتتزامن مع األيام والمناسبات البيئية 

المحلية والعالمية و طرح الحملة كفرصة تتطوعيه وإشراك المتطوعين والمتطوعات 
والمهتمين بالبيئة.

وصف المبادرة

6/5/  0  تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة والموافق 1 / /  0  تزامنا مع أسبوع 
البيئة والموافق 5/ 1/  0  تزامنا مع يوم التطوع السعودي والعالمي. 

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

نشر الوعي البيئي بأهمية حمالت التنظيف ودورها الحيوي للحفاظ على االنسان   
و البيئة.

التشجيع على العمل التطوعي .  



بطاقة مبادرة | مشروع 

استقطاب شركاء المبادرة / المشروع

تقوم على جذب قطاعات مهتمة بمجال البيئة وتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تعاون 
مع الجمعية على بنود مناسبة تخدم المجال البيئي.

تنوع الشراكات المهتمة بكافة جوانب البيئة.   
تبادل المعلومات والخبرات البيئية.  

طوال أشهر السنة

جمعية آفاق خضراء البيئية 

عدد الشركاء

الشركاء الفاعلين والمهتمين بالمجال البيئي.

وصف المبادرة

أهداف المبادرة

الفترة الزمنية

الجهة المنفذة

مؤشرات األداء

خطوات تنفيذ
المبادرة

المستهدفين

البحث عن الجهات المهتمة بكافة جوانب البيئة.  
تعريف بخدمات الجمعية في المجال البيئي + إعداد بنود اتفاقية مناسبة يتفق عليها   

الطرفين. 
توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون.  
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مشروع التشجير الخيري المبادرة / المشروع

عدد األشجار في الموقع .  
عدد المتبرعين للمشروع.   

وصف المبادرة

أهداف المبادرة

مؤشرات األداء

يقوم المشروع على مساحات واسعة ومناسبة للتشجير لتكون متنزه لكافة أفراد 
المجتمع واستقطاب المهتمين والباحثين بالتشجير تقوم المرحلة األولى على زراعة 
10آالف شجرة وأكثر وهو أول مشروع من نوعه يدمج العمل الخيري بالنشاط البيئي. 

زيادة رقعة التشجير.  
تعزيز ثقافة االحتساب بزراعة األشجار.  

إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع بالمشاركة في زراعة األشجار.  
اإلسهام في تعزيز التنوع الحيوي في المملكة.  

تحقيق جزء من مبادرة السعودية الخضراء.  

جمعية آفاق خضراء البيئية مع شركاء وداعمين للمشروعالجهة المنفذة

كافة شرائح المجتمع أفراد وجماعات والخبراء والمهتمين بالبيئة .المستهدفين

خطوات تنفيذ
المبادرة

تحديد األرض والموقع المناسب لعمل المشروع.  
تجزئة تشجير المشروع على مراحل )حفر – توفير األشجار(.  

المحافظة على الموقع بعد التشجير بعمل اسيجة حول الموقع.   
إشراك كافة أفراد المجتمع والمهتمين بزيادة رقعة المساحات الخضراء.  
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صيانة ومتابعة المشاريع السابقة التي تم تنفيذها  ) المساجد – المدارس (. المبادرة / المشروع

المحافظة على األشجار من خالل المتابعة الدورية.   
طرح فرص تطوعية تساهم في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع   

بأهمية األشجار ودورها الحيوي.

10/ /   0  تزامنا مع يوم الشجرة.  
5/ 1/  0  تزامنا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.  

جمعية آفاق خضراء البيئية 

عدد الفرص التطوعية للمبادرة.  
عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين بالصيانة .  

المتطوعين والمتطوعات والمهتمين بالمحافظة على األشجار.

وصف المبادرة

أهداف المبادرة

الفترة الزمنية

الجهة المنفذة

مؤشرات األداء

خطوات تنفيذ
المبادرة

المستهدفين

طرح المبادرة كفرصة تطوعية.   
تجهيز األدوات المناسبة للمبادرة )أدوات تقليب التربة – قفازات – كمامات – سترات   

تحمل شعار الجمعية – مقص تقليم األشجار(.

تقوم المبادرة على متابعة حالة األشجار وتسميد التربة والفالتر والتايمر المتعلق
بعملية الري.
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ورش تدريبية في إعادة التدوير »ال ترميها _دورها«. 

تحويل األدوات الغير مستخدمة الى أدوات تستخدم.  
التشجيع على المحافظة على البيئة من خالل إعادة التدوير.  

طوال العام – وخالل أيام والمناسبات البيئية.

جمعية آفاق خضراء البيئية 

عدد الراغبين والمهتمين بحضور الورش التدريبية.  
مدى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة.  

كافة االعمار ذكور واناث.

عمل رابط تسجيل يحتوى على البيانات المطلوبة وتوضيح نوع واسم الورشة وشروط   
التقديم على حضور الورشة.  

تجهيز األدوات المناسبة للورشة.   

 المبادرة / المشروع

وصف المبادرة

أهداف المبادرة

الفترة الزمنية

الجهة المنفذة

مؤشرات األداء

خطوات تنفيذ
المبادرة

المستهدفين

القيام بورش تدريبية في كيفية االستفادة من القطع المهملة او الغير مستخدمة 
وتحويلها الى قطع وأدوات ممكن االستفادة منها وغرس كيفية المحافظة على 
البيئة من خالل تقليل النفايات بإعادة التدوير وعملها داخل مقر الجمعية او خارجها ، 
عمل ورش خاصة لألعمار ما بين 7- 1 ورشه أخرى لعمر من 17 فما فوق، مع االخذ 

بكافة اإلجراءات االحترازات الصحية.
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مبادرة المباني الصديقة للبيئة ) المساجد - المدارس (.

األستفادة من المياه المهدرة.   
تجميل وأنسنه األحياء وتحسين جودة الحياة.   

خفض الملوثات بأنواعها.  

يكون التشجير في إحدى الشهور التالية 11,10,4,3.

جمعية آفاق خضراء البيئية 

عدد المشاريع المنفذه.

إعادة تدوير مياه الوضوء والغسيل واستخدامها في تشجير محيط المباني ومواقف 
السيارات التابعة لها ، تنفيذها في حالة وجود اتفاقية مع الجهة التي ستنفذ بها 

المبادرة وجود دعم مادي كافي لتغطية المشروع.

مرتادي المباني ) المساجد أو المدارس (.

 المبادرة / المشروع

وصف المبادرة

أهداف المبادرة

الفترة الزمنية

الجهة المنفذة

مؤشرات األداء

خطوات تنفيذ
المبادرة

المستهدفين

تحديد المبنى ) المسجد او المدرسة ( المراد تنفيذه.  
تحديد المقاول المنفذ.  

زراعة أشجار مالئمة حول المبنى ومواقف السيارات وريها باستخدام مياه الوضوء   
بعد إعادة تدويرها.



1

التكاليف المالية تختلف على حسب
نوع المبادرة او الحملة وعدد المشاركين



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 1

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

ينـــايــر
J A N UA RY



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 2

يوم التأسيس  

اليوم العالمي لألراضي   
الرطبة

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

فبراير
F E B R UA RY



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 3

ساعة األرض 08:30 -   
pm 09:30

اليوم العالمي للمياه   أسبوع البيئة  
اليوم الدولي للغابات   

واألشجار
يوم الزراعة العالمي  

اليوم العالمي إلعادة   
التدوير

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

مارس
M A RC H
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يوم األرض  
اليوم الدولي ألمنا األرض  

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

ابريل
A P R I L



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 5

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

مايو
M AY



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 6

اليوم العالمي لمكافحة   
التصحر والجفاف

اليوم العالمي لتغير   
المناخ

اليوم العالمي للبيئة  

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

يونيو
J U N E



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 7

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

يوليو
J U LY



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 8

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

أغسطس
AU G U S T



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 9

يوم الزراعة العربي  

اليوم الوطني السعودي  

اليوم العالمي للحفاظ   
على طبقة األوزون

يوم صفر لإلنبعاثات  

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

سبتمبر
S E PTE M B E R



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 10

يوم البيئة العربي  
اليوم العالمي للنفايات   

اإللكترونية

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

أكتوبر
O C TO B E R



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 11

يوم التدوير العالمي  

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

نوفمبر
N OVE M B E R



تقـويــم المناسبــات العالمية والمحلية 12

يوم التطوع السعودي   
والعالمي

يوم التربة العالمي  

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

ديسمبر
D E C E M B E R



شكرا لكم
Thank You


