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الوعي  نشر  في  اإلسهام  حول  تتمحور  اليت  الجمعية  رسالة  من  انطالقا 
والتعاون  والتشجير،  البيئ�ة  بحماية  يتعلق  فيما  التطوعي  والعمل  البييئ 
والشراكة مع المؤسسات والجمعيات الحكومية واألهلية في تنمية البيئ�ة 
م   2021 عام  خالل  الجمعية  ذت 

ّ
نف والتصحر  التلوث  ومكافحة  والتشجير 

العديد من المبادرات وشاركت في عدة مناسبات ..

... وهذا استعراض ألهمـها :
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الملك  محمية  تطوير  هيئ�ة  مع  الجمعية  اعضاء  مشاركة 

نظافة  في  البييئ  لألمن  الخاصة  والقوات  عبدالعزيز 

روضة التنهات و تشجير المرحلة االولى في محمية الملك 

عبدالعزيز .

حصلت الجمعية على درع تكرييم من وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة 

بمناسبة »أسبوع البيئ�ة«.

1

2

مـ3ـارس



5

»أسبوع  للبيئ�ة  وبمناسبة  الصديقة  المباني  مبادرة  ضمن 

للبيئ�ة   الصديقة  للمدارس  الثاني  المشروع  تدشين  تم  البيئ�ة« 

بالتعاون مع مكتب التعليم بالروابي وذلك في متوسطة عطاء 

بن أبي رباح بالرياض.

3

مـ3ـارس
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العادية  العمومية  الجمعـية  اجتماع  عقد  تم 

لجمعية آفاق خضراء البيئي�ة لمناقشة الموضوعات 

واختي�ار  وأعتمادها،  أعمالها  جدول  في  المطروحة 

مجلس إدارة جديد للجمعية لدورتها الثاني�ة، وذلك 

بحضور ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية,وتم تشكيل المجلس على ان يكون :

 د.عبدالرحمن الصقير - رئيس مجلس اإلدارة 

 د.مها الضبيحي - نائب للرئيس 

أ.سعد العجيم - المشرف المالي

1
ابـ 4 ـريل



7

لتنمية  الوطين  المركز  مع  بالتعاون  الجمعية  نفذت  العاليم  البيئ�ة  يوم  بمناسبة 

بعد«  »عن  بيئي�ة  ندوة  البيئي�ة  وعي  وجمعية  التصحر  ومكافحة  النب�اتي  الغطاء 

بعنوان استعادة النظام البييئ.

مع  بالتعاون  الجمعية  أقامت  للتصحر  العاليم  اليوم  بمناسبة 

وجمعية  التصحر  ومكافحة  النب�اتي  الغطاء  لتنمية  الوطين  المركز 

األرايض  استصالح  بعنوان  بعد«  »عن  بيئي�ة  ندوة  البيئي�ة  وعي 

المتدهورة .

1

2

يـ 6ـونيو
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بحضور  الثاني�ة  للدورة  للجمعية  االستراتيجة  الخطة  إعداد  لمناقشة  عمل  ورشة  الجمعية  اقامت 

ومشاركة أعضاء ومنسوبي الجمعية وممثلين من بعض الجهات األخرى.

3

يـ 6ـونيو

أم  متنزه  لتأهيل  رعاية  مذكرة  الجمعية  وقعت 

فرع  مع  رغبة  مركز   - ثادق  محافظة  في  الشقوق 

وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة.

4



9

 مع مبادرة السعودية الخضراء 
ً
 ضمن سلسلة األمسيات البيئيـة وتزامنا

بعنوان  بعد«  »عن  ندوة  الجمعية  نفذت  االخضر  االوسط  والشرق 

المهندس/محمد  القاها  للكربون  الدائري  باالقتصاد  التشجير  عالقة 

الخالد.

وأهميتها  العضوية  األسمدة  بعنوان  بعد«  »عن  ندوة  الجمعية  نفذت 

البيئي�ة واستخداماتها للتربة الزراعية القاها المهندس/ فهد بن علي آل 

جريب.

1

2

سـ 9 ـبتمبر
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شارك أعضاء من الجمعية والفريق التطوعي في 

فعالية»خضراء يادارنا« بتنظيم الرياض الخضراء 

بمناسبة اليوم الوطين السعودي 91. 

3

سـ 9 ـبتمبر

في  المزروعات  لصيانة  تطوعية  مبادرة  الجمعية  نفذت 

مسجد زيد الهادي و جامع الشريفة حصة الطيار.

4
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نفذت الجمعية أمسية بيئي�ة »عن بعد« بعنوان االصول الوراثي�ة البرية 

قدمتها الدكتورة \ لولوة المسعودي.

من  أعضاء  فيها  شارك  البرية  البذور  وتغليف  لتجهيز  تطوعية  مبادرة  الجمعية  نظمت 

الجمعية والفريق التطوعي.

1

2

اكـ 10 ـتوبر
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بمناسبة يوم البيئ�ة العربي الموافق 14 أكتوبر , نفذت الجمعية ندوة »عن 

بعد« بعنوان اآلثار الصحية لتلوث الهواء، ودور االقتصاد الدائري في الحد 

منه شارك فيها : الدكتورة \لمياء البراهيم  والدكتور \سعد الدهلوي. 

3

اكـ 10 ـتوبر

بدعم  الدرونز  طائرات  المحلية«باستخدام  البيئ�ة  من  برية  نب�اتات  بذور  ونثر  »نظافة  فعالية  الجمعية  ونسقت  نظمت 

ورعاية هيئ�ة تطوير محمية اإلمام عبد العزيز بن محمد الملكية و مؤسسة الوسعة لطائرات الدرونز بمناسبة »يوم البيئ�ة 

العربي« .

4
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شجرة«   5000 »زراعة  مشروع  الجمعية  نفذت 

بدعم  ثادق  محافظة  في  الشقوق  أم  متنزه  في 

من البنك العربي الوطين.

مشروع  الجمعية  نفذت  البريطاني   - السعودي  البنك  بدعم 

محافظة  في  الشقوق  أم  متنزه  في  شجرة«   3000 »زراعة 

ثادق.

5

6

اكـ 10 ـتوبر
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ام  متنزه  في  تشجير  فعالية  الجمعية  نظمت 

سعادة  فيها  شارك  ثادق  بمحافظة  الشقوق 

في  الحكومية  الدوائر  ورؤساء  المحافظ 

المحافظة ومتطوعي وطالب المدارس.

7

اكـ 10 ـتوبر

امتداد لسلسلة االمسيات البيئي�ة, نفذت الجمعية ندوة »عن بعد« بعنوان 

الجامعي  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  الملك  مستشفى  في  الطبي�ة  النفايات  تقييم 

القتها الدكتورة \ هدى العواجي.

8
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نفذت الجمعية ندوة »عن بعد« بعنوان التغير المناخي بي�ن واقع العالم وطموحاته 

القاها الدكتور \ فرحان الجعيدي.

في  الشقوق  أم  متنزه  في  شتلة   500 غرسوا   , المتطوعون  فيها  شارك  األشجار  لزراعة  تطوعية  فرص  الجمعية  طرحت 

محافظة ثادق.

1

2

نـ 11 ـوفمبر
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3

وضمن  السعودية  زين  شركة  برعاية 

مشروع تأهيل متنزه أم الشقوق في 

فذت مبادرة »زراعة 
ُ

محافـظة ثادق ن

أشجار محلية« في المتنزه.

نـ 11 ـوفمبر

شاركت الجمعية مع وزارة السياحة في مبادرة »زراعة أشجار محلية« ضمن 

حملة »لنجعلها خضراء« في روضة خريم التابعة لهيئ�ة تطوير محمية اإلمام 

عبد العزيز بن محمد الملكية.

4
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الذي  المعرض  في  الجمعية  شاركت  والعاليم«  السعودي  التطوع  »يوم  بمناسبة 

اقامته جامعة الملك سعود وبحضور معالي مدير الجامعة.

وزارة  اقامته  الذي  المعرض  في  الجمعية  شاركت 

بمناسبة  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد 

»يوم التطوع السعودي والعاليم«.

1

2

ديـ 12ـسمبر
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حصلت الجمعية على درع وشهادة شكر من اإلدارة العامة للجمعيات والمؤسسات االهلية بوزارة البيئ�ة والمياه والزراعة 

بمناسبة »يوم التطوع السعودي والعاليم«.

3

ديـ 12ـسمبر

طرحت الجمعية 3 فرص تطوعية للتشجير في متنزه أم الشقوق بمحافظة ثادق بمناسبة »يوم 

التطوع السعودي والعاليم« .

4
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ضمن انشطتها التثقيفية البيئي�ة اقامت الجمعية أمسية بيئي�ة »عن بعد« 

الحيوي  التنوع  على  الزراعية  المبي�دات  أستخدام  في  االفراط  تأثير  بعنوان 

قدمها الدكتور \ هتان الحربي.

نايف  شركة  برعاية  تشجير  حملة  الجمعية  نظمت 

الراجحي االستثمارية وفيان في متنزه أم الشقوق 

الشركة  موظفي  بمشاركة  ثادق  بمحافظة 

وأعضاء من الجمعية.

5

6

ديـ 12ـسمبر



للمساهمة في دعم الجمعية لدى مصرف اإلنماء

معد التقرير
المدير التنفيذي \ هدى العياف


