
الخطة التشغيلية لعام2021 م
لجمعية آفاق خضراء البيئية



مفهوم الخطط التشغيلية

تتكون الخطط التشغيلية من العوامل األربعة التالية ..

الخطــط التشــغيلية هــي الوســائل المناســبة والمحــددة التــي تتبعهــا الجمعيــة للوصــول إلــى أهدافهــا. 
وهــي فــي عمليــة التخطيــط تمثــل المرحلــة التــي يتوجــب فيهــا إشــراك األشــخاص المعنييــن بتطبيــق 

الخطــة بشــكل فعــال، حتــى لــو لــم يكونــوا مشــتركين فــي المراحــل المبكــرة مــن التخطيــط.

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



بطاقة مبادرة / مشروع 1

3 - 4 لقاء وندوة مع المختصين في مختلف مجاالت البيئةالمبادرة /المشروع

لقاءات توعوية بما يتعلق بالبيئة األشجار المالئمة للزراعة على حسب موقعها الجغرافي وصف المبادرة
أنواع التربة المالئمة للزراعة 

تتزامن الندوات او اللقاءات التوعوية تزامنا مع المناسبات البيئية المناسبةيوم المبادرة
اليوم العالمي لألراضي الرطبة الموافق 2 / 2 / 2021 يوم التربة العالمي الموافق 5 / 12 / 2021

جمعية آفاق خضراء البيئية وبمشاركة نخبة من المختصين في مجال البيئةالجهة المنفذة

عدد المهتمين بالبيئة والتشجيرمؤشرات األداء

أهداف المشروع
أستقطاب الخبراء والمهتمين بالمجال البيئي.  

نشر الوعي البيئي بأهمية األشجار والمحافظة عليها ودورها الحيوي على األنسان.  
والبيئة

خطوات تنفيذ 
المبادرة

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

الباحثين والمهتمين بالبيئة ذكور واناثالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 2

3 - 4 مبادرات تشجير في أماكن مختلفة ومالئمةالمبادرة /المشروع

أطالق 3 - 4 مبادرات تشجير في أماكن مختلفة كالمتنزهات البرية (متنزه الملك سلمان البري - متنزه ثادق الوطني وصف المبادرة
وغيرها من المتنزهات والروضات المالئمة( على ان تعتمد األوقات المالئمة للزراعة وتزامن مع المناسبات البيئية

1 / 3 / 2021 تزامنا مع أسبوع البيئة – اليوم الدولي للغابات واألشجار – يوم الزراعة العالمييوم المبادرة
10 / 4 / 2021 تزامنا مع يوم الشجرة – ) وشهر أكتوبر - وشهر نوفمبر لمناسبتها للزراعة (

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد المهتمين والمتطوعين ) ذكور واناث ( بزراعة األشجارمؤشرات األدا ء

األهداف التفصيلية
للمشروع

التشجيع والمشاركة في زراعة األشجار في األماكن المالئمة.  
شجيع 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 التطوع.  

المتطوعين والمتطوعات والمهتمين بالتشجير – الداعمينالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 3

3 - 4 حمالت تنظيف أطالق مبادرة »تنظيف وتثقيف« بالمتنزهات والروضات البريةالمبادرة /المشروع

تقوم على تنظيم حمالت تنظيف للمتنزهات واألماكن التي تحتاج للتخلص من النفايات المتراكمةوصف المبادرة
خالل األعوام السابقة و طرح الحملة كفرصة تتطوعيه وإشراك المتطوعين والمتطوعات والمهتمين بالبيئة

الهدف 
التوعية بأهمية المحافظة على البيئةاالستراتيجي

التشجيع على العمل التطوعي في مجال البيئةالهدف التفصيلي

/ 6 / 2021 تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة والموافق 21 / 3 / 2021 تزامنا مع أسبوع البيئةالفترة الزمنية
والموافق 5 / 12 / 2021 تزامنا مع يوم التطوع السعودي والعالمي

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد المهتمين والمتطوعين ) ذكور واناث ( الراغبين بالمحافظة على نظافة األماكن التي يرتادها الناسمؤشرات األداء

االهداف التفصيلية 
المشروع

نشر الوعي البيئي بأهمية حمالت التنظيف ودورها الحيوي للحفاظ على البيئة والمجتمع.  
التشجيع على العمل التطوعي من خالل إشراكهم في حمالت التنظيف.  

خطوات تنفيذ 
المبادرة

الموافقة من الجهات المختصة بالحمالت.  
استقطاب داعمين لدعم الحملة.  

توزيع المهام على الفريق لتنفيذ الحملة.  
طرحها كفرصة تطوعية.  

توفير المعدات األدوات لتنفيذ الحملة.  
تنفيذ الحملة.  

الداعمين - المتطوعين والمتطوعات - المهتمين بالبيئةالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 4

استقطاب شركاء وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع قطاعات عامة وخاصةالمبادرة /المشروع

تقوم على جذب قطاعات مهتمة بمجال البيئة وتوقيع اتفاقيات أو مذكرة تعاون مع الجمعية على بنود مناسبة تخدم وصف المبادرة
المجال البيئي

تنوع الشراكات المهتمة بكافة جوانب البيئة.  أهدافها
تبادل المعلومات والخبرات بكافة الجوانب المتعلقة بالبيئة.  

طوال أشهر السنةالفترة الزمنية

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد الشراكات المتفق عليهامؤشرات األداء

خطوات تنفيذ 
المبادرة

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.  

الشركاء الفاعلين والمهتمين بالمجال البيئي لخدمة المجتمعالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 5

مشروع المتنزه الخيريالمبادرة /المشروع

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

الخيري بالنشاط البيئي

أهدافها
زيادة رقعة التشجير.  

تعزيز ثقافة االحتساب بزراعة األشجار.  
إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع بالمشاركة في زراعة األشجار.  

اإلسهام في تعزيز التنوع الحيوي في المملكة.  

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد األشجار في المتنزه.  مؤشرات األداء
عدد المهتمين بالتشجير.  

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.  

كافة شرائح المجتمع أفراد وجماعات والمهتمين بالبيئة والخبراء في مجال البيئةالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 6

مشروع المتنزه الخيريالمبادرة /المشروع

تقوم المبادرة على متابعة حالة األشجار وتسميد التربة والفالتر والتايمر المتعلق بعملية الريوصف المبادرة

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

10 / 4 / 2021 تزامنا مع يوم الشجرة – 5 / 12 / 2021 تزامنا مع يوم التطوع السعودي والعالميالفترة الزمنية

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد المتطوعين والمتطوعات المهتمين بالتشجيرمؤشرات األداء

خطوات تنفيذ 
المبادرة

طرح المبادرة كفرصة تطوعية.  
تجهيز األدوات المناسبة للمبادرة  ) أدوات تقليب التربة – قفازات – كمامات – سترات تحمل - شعار الجمعية – مقص   

تقليم األشجار (.

كافة شرائح المجتمع أفراد وجماعات والمهتمين بالبيئة والخبراء في مجال البيئةالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 7
مسابقة المخيمات الصديقة للبيئةالمبادرة /المشروع

تنفيذ مسابقة للمخيمات من حيث التزامها بحماية وتعزيز البيئة والتشجير واستخدام الطاقة النظيفة وفق معايير يتم وصف المبادرة
إعدادها مسبقا، ترصد للمسابقة جوائز مناسبة وتجرى على المستوى المحلي أوال ثم المستوى الوطني

أهدافها
األستفادة من المياه المهدرة في المخيمات.  

تجميل مناطق التخييم المحيطة بالمدن.  
نشر وتعزيز الوعي وااللتزام البيئي.  

خفض الملوثات بأنواعها وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة.  

2021/3/18 تزامنا مع اليوم العالمي للتدويرالفترة الزمنية

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد المخيمات الصديقة للبيئةمؤشرات األداء

خطوات تنفيذ 
المبادرة

طرح المبادرة كفرصة تطوعية.  
تجهيز األدوات المناسبة للمبادرة  ) أدوات تقليب التربة – قفازات – كمامات – سترات تحمل - شعار الجمعية – مقص   

تقليم األشجار (.

رواد المخيمات والمجتمع المحلي عموماالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 8
مبادرة المساجد الصديقة للبيئةالمبادرة /المشروع

إعادة تدوير مياه الوضوء والغسيل واستخدامها في تشجير محيط المسجد ومواقف السيارات التابعة لها ، تنفيذها في وصف المبادرة
حالة وجود اتفاقية مع الجهة التي ستنفذ بها المبادرة وجود دعم مادي كافي لتغطية المشروع

أهدافها
األستفادة من المياه المهدرة.  

تجميل وأنسنه األحياء وتحسين جودة الحياة.  
خفض الملوثات بأنواعها.  

يكون التشجير في إحدى الشهور التالية 3 - 4 - 10 - 11الفترة الزمنية

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد المشاريع المنفذةمؤشرات األداء

خطوات تنفيذ 
المبادرة

تحديد المسجد او الجامع المراد تنفيذه.  
زراعة أشجار مالئمة حول المساجد وريها باستخدام مياه الوضوء بعد إعادة تدويرها.  

مرتادي المساجدالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 9
مبادرة المدارس الصديقة للبيئةالمبادرة /المشروع

وصف المبادرة
إعادة تدوير مياه الوضوء والغسيل واستخدامها في تشجير محيط وداخل المدرسة ومواقف السيارات التابعة لها.  

تنفيذها في حالة وجود اتفاقية مع الجهة التي ستنفذ بها المبادرة.  
وجود دعم مادي كافي لتغطية المشروع.  

أهدافها

االستفادة من مياه الوضوء والغسيل المهدرة في المدارس لزراعة أشجار الظل وتقلل التلوث .  
تشجيع ثقافة االهتمام بالبيئة وغرس األشجار التي حث عليها األسالم وأكدت عليها رؤية المملكة 2030 ، خصوصا   

لدى األجيال القادمة .
تطبيق وانتشار المبادرة في كل مدارس المملكة سيضيف ماليين األشجار ذات القيمة الجمالية والبيئية والصحية،   

والعناية بتدوير النفايات داخل المدارس.

يكون التشجير في إحدى الشهور التالية 3 - 4 - 10 - 11الفترة الزمنية

جمعية آفاق خضراء البيئية - الجهة الداعمة للمشروعالجهة المنفذة

عدد المشاريع المنفذةمؤشرات األداء

خطوات تنفيذ 
المبادرة

تحديد المسجد او الجامع المراد تنفيذه.  
زراعة أشجار مالئمة حول المساجد وريها باستخدام مياه الوضوء بعد إعادة تدويرها.  

طالب وطالبات ومنسوبي المدرسةالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 10
مكتبة مصغرة في مقر الجمعيةالمبادرة /المشروع

وجود مكتبة تحمل كتب في علم النبات والتشجير والبيئة في مقر الجمعية الستقطاب المهتمين بالمجال البيئي وصف المبادرة
وتحقيق هدف من أهداف البيئة وهو نشر الوعي البيئي والتركيز على أهمية التشجير

أهدافها
نشر الوعي البيئي والتركيز على أهمية التشجير وزيادة رقعة المساحات الخضراء والمحافظة عليها من خالل القراءة   

واالطالع والتعرف على نشاط الجمعية.
استقطاب المهتمين بالبيئة لالطالع والقراءة من خالل توفير كتب مناسبة في مجال البيئة.  

نشر ثقافة القراءة واالطالع من خالل قراءة الكتب.  

طوال أيام السنة – وفترة الدوام الرسمي من الساعة 11 صباحا – 7 مساءالفترة الزمنية

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد المرتادي للمكتبةمؤشرات األداء

خطوات تنفيذ 
المبادرة

توفير المكان المناسب.  
توفير الكتب المناسبة من حيث المحتوى و المؤلف.  

تحديد األوقات.  
المناسبة لزيارة المكتبة.  

جميع الفئات من الذكور واألناث والطالب والطالبات المدارس والجامعات والمهتمين بالمجال البيئيالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 11

تشكيل لجنة المبادرات واألنشطةالمبادرة /المشروع

وصف المبادرة
استقطاب عدد من المتطوعين المهتمين بمجال التطوير وطرح أفكار عملية وهادفة تتناسب مع أهداف الجمعية 

وإمكانية تنفيذها مع اإلمكانيات المتاحة والتي تخدم الجمعية في تنظيم عمل المبادرات والمشاركات و العمل على 
وضع ممثل للجنة يراسها عضو مجلس إدارة ويوضع هيكلة للجنة ،طرح فرص تطوعية ع لى منصة التطوع الستقطاب 

من لديه الرغبة في عمل اللجنة

على مدار العام 2021 وطرح المبادرات واألنشطة بما يتناسب مع األيام والمناسبات البيئيةيوم المبادرة

جمعية آفاق خضراء البيئيةالجهة المنفذة

عدد افراد اللجنة – عدد المبادرات األنشطة خالل عام 2021مؤشرات األداء 

أهداف المشروع
تنظيم عمل المبادرات واألنشطة من خالل األفراد القائمين عليها.  

تجديد األفكار والمبادرات من خالل استقطاب الموهوبين ومن لديه خبرة في إدارة البرامج .  
تشجيع على العمل التطوعي والعمل الجماعي لخدمة المجتمع.  

خطوات تنفيذ 
المبادرة

طرح أعالن عن تشكيل اللجنة.  
طرحها فرصة تطوعية من خالل منصة التطوع.  

تحديد من يترأس اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.  
مقابلة المتقدمين ومن لديه الرغبة باالنضمام للجنة.  

وضع هيكلة مناسبة تعمل على تنظيم العمل داخل اللجنة.  

الباحثين والمهتمين بالبيئة وإدارة المشاريع ذكور واناثالمستهدفين



بطاقة مبادرة / مشروع 12

إعداد خطة استراتيجيةالمبادرة /المشروع

وصف المبادرة

تعتبر الخطة االستراتيجية وثيقة تستخدم إليصال الجمعية إلى أهدافها باإلضافة إلى ذكر الخطوات التي يجب عليها 
أن تتخذها في سبيل الوصول إلى كل ماتم التركيز عليه خالل التخطيط االستراتيجي أهم ما يجب ان تحتويه الخطة 
هو ملخص تنفيذي ووصف للجمعية باإلضافة إلى إدراج الرسالة والرؤية والقيم يتبع ذلك تحليل استراتيجي لنقاط 

قوة وضعف الجمعية والفرص المتاحة أمامها والتحديات التي قد تواجهها وشرح االستراتيجيات المتبعة وخطة عمل 
وتفاصيل الميزانية وخطط التشغيل ، باإلضافة إلى طرق المراقبة والتقييم

طوال السنةيوم المبادرة

تنفذ من خالل خبراء في التخطيط االستراتيجي من خارج الجمعيةالجهة المنفذة

التقييم والمتابعةمؤشرات األداء 

أهداف المشروع

وضع معالم اإلنجازات، المهام، والخطوات الواجب اتخاذها في إطار مدة تتراوح من 3 - 4 سنوات.  
تحديد مسار الجمعية ألن ذلك يساهم في تركيز الجهود نحو هدف مشترك، باإلضافة إلى أهميتها في تحديد   

اإلجراءات الالزم اتخاذها لتنمية العمل وتنظيم استخدام الموارد وأعطاء األولوية لالحتياجات المادية وبناء بيئة 
تنافسية لخدمة المجتمع.

إدارة مخاطر العمل وتقليلها.  

خطوات تنفيذ 
استقطاب مستشارين في التخطيط االستراتيجيالمبادرة

الجمعية – العاملين بها موظفين وأعضاءالمستهدفين



     التكاليف المالية, تختلف على حسب
نوع المبادرة او الحملة وعدد المشاركين



تقـويــم المناسبــات 
العالمية والمحلية
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االحد
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االثنين
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يوم التأسيس  

اليوم العالمي لألراضي   
الرطبة

االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
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THU

الجمعة
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فبراير
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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
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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
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االحد
SUN

االثنين
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الثالثاء
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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 
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يونيو
J U N E
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االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
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الجمعة
FRI

السبت
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االحد
SUN

االثنين
MON

الثالثاء
TUE

االربعاء
WED

الخميس
THU

الجمعة
FRI

السبت
SAT
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أغسطس
AU G U S T
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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
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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 
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أكتوبر
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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 
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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



شـكرا لكــم
Thank You


