
 

 

 

 

 ميثاق التعاون املشرتكمقدمة 
 

واجلهات التطوعية يف البيئة نسهم يف امللتقى الأول للجمعيات  املشاركونن حن

ونتعاون عىل حتقيق أأهدافنا من خالل رشاكة متاكمةل وفق أ لية مدروسة تناسب 

 اململكة العربية السعودية  كومةحوهجات الاحتياجات احلالية واملس تقبلية وتدمع ت

ادلور التثقيفي والتوعوي مجليع افراد اجملمتع ابلتعاون مع مجيع الرش يدة يف تعزيز 

القطاعات احلكومية والأهلية ومؤسسات اجملمتع املدين ، وتوجيه الطاقات الوطنية 

للبذل والعطاء يف مسؤولية حامية البيئة والتمنية املس تدامة وتوفري املناخ  الفاعةل 

 . لعات ويسامه يف جناهحااملناسب اذلي خيدم التط

 ...وهللا املوفق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ميثاق التعاون املشرتك

 جمعيات واجلهات التطوعية يف البيئةلل 

 

واترخي:  8رمق م/ ابملرسوم املليكالصادرة ( من املادة السابعة 2ابلفقرة )بناء عىل ما ورد 

من النظام اجلديد للجمعيات واملؤسسات الأهلية القايض بنقل الإرشاف من هـ 19/02/1437

، وبناًء عىل ما جاء يف  للجهات احلكومية املعنية بذكل صصيةالتخ الناحية الفنية عىل امجلعيات 

تشجيع وحتفزي هجود مجيع اجلهات والأشخاص يف  املس توايت مجيع عىلالنظام العام للبيئة 

 جبميع أأشاكلها. نرش املعرفة والتوعية البيئيةو  البيئةللمسامهة يف حامية 
 

وحامية البيئة ابلعمل عىل رفع مس توى التعاون مع امجلعيات  الأرصادطار حرص الهيئة العامة يف اإ 

الهيئة امللتقى  عقدت فقد ، طار املناسب ذلكلووضع الإ واجلهات التطوعية يف جمال البيئة 

ن جبد  ضحوور اييدري ه  بفندق م1438شعبان لعام 19يف للجمعيات واجلهات التطوعية  ولالأ 

وحامية البيئة ادلكتور خليل بن مصلح الثقفي   للأرصادالعام للهيئة العامة معايل الرئيس 

قلمييةأأمناء املنظامت  والسعادةوأأحصاب املعايل  اجلهات امجلعيات البيئية و ومشاركة ممثيل  الإ

 املعنية ابلبيئة. التطوعية

توحيد اجلهود وزايدة املشاركة يف نص عىل عىل ميثاق رشاكة  التفاقىل اإ وقد خلص املشاركون 

تدريب وتنفيذ برامج مشرتكة بني امجلعيات واجلهات التطوعية ال جمالت التوعية البيئية والتطوع و 

 وفقًا ملا ييل: الهيئة معوحامية البيئة  حتت اإرشاف الهيئة العامة للأرصاديف جمال البيئة 

 

 

 
 

 



 

 أأوًل: الهيئة العامة للأرصاد وحامية البيئة:       
 

رفع مس توى التعاون مع امجلعيات واجلهات التطوعية والاستامثرية يف جمال البيئة  -1

دلى  حتوان ودمع امجلعيات البيئية واجلهات التطوعية ماليًا حسب الإماكتات املتوفرةاب

 ووفقًا للنظام ومن خالل الرشاكء يف القطاع اخلاص. الهيئة

عداد دمع -2 اخلطط احلالية واملس تقبلية مبا يف ذكل الربامج وادلورات واملشاراكت  اإ

دارة العالقات العامة والتواصل ابلهيئة العامة  والأنشطة عىل أأن يمت التنس يق مع اإ

 للأرصاد وحامية البيئة.

قامة الأنشطة  -3 تسهيل همام امجلعيات واجلهات التطوعية يف جمال البيئة عىل مس توى اإ

الفنية والتنس يق احلكويم  اكلستشاراتوالربامج وتقدمي املساندة املتاحة واملتوفرة 

 مع مراعاة الأنظمة املرعية يف هذا اخلصوص. واخلرباء واحملارضين

رتاخيص مجلعيات جديدة تعىن ابلعمل البييئ احلصول عىل ال يف تسهيل والتعاون املسامهة -4

وتعزيز س بل التعاون عىل يف مناطق اململكة وذكل مع وزارة العمل والتمنية الاجامتعية 

 .مس توى اململكة يف جمال حامية البيئة

عىل أأنشطهتا التوعوية وفرص  التطوعي امجلعيات واجلهات املعنية ابلعمل البييئ اإطالع -5

 فهيا.من قبلهم شاركة امل 

جراءات تاكملية وتسهيل التعامل هبا بني الهيئة  معل -6 امجلعيات واجلهات و خريطة اإ

 البيئة.جمال  التطوعية يف

نشاء -7 واجلهات التطوعية يف جمال البيئة  أأعامل امجلعيات يربز مجيع منوذج تقرير شامل اإ

 .خالل العام. 

عامني وحسب توفر تنظم الهيئة العامة للأرصاد وحامية البيئة هذا امللتقى لك  -8

 الاماكتات املالية املتاحة

 



 

 اثنيًا: امجلعيات واجلهات التطوعية: 
  
   ة واجلهات التطوعية لك يالأبرز يف أأنشطة امجلعيات البيئ  ليكوناجلانب التوعوي  تفعيل -1   

وتنوع العرض مع التأأكيد  يف دمع براجمها وانشطهتابعوها البعض  التنس يق معو ،  وفق اختصاصه

 .موتبادل اخلربات فامي بيهن ةاملشرتك الاس تفادةعىل 

يقوم أأعواء امللتقى من مجعيات وهجات تطوعية وأأفراد برتش يح منسق من لك هجة دلى  -2

دارة ال يكون نقطة التصال بني الهيئة وامجلعيات واجلهات عالقات العامة والتواصل ابلهيئة ل اإ

ت برامج التعاون وتفعيل املناس بات البيئية وتسهيل هممة امجلعيات يف التطوعية يف جمال

 الاس تفادة من اخلدمات املقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحامية البيئة.

أأن تتوافق أأنشطة امجلعيات واجلهات التطوعية مع همام ونشاط وبرامج اجلهات احلكومية  - 3

 وهماهما .

قلمييتس تفيد امجلعيات واجلهات  - 4 يف جمال البيئة من  وادلولية ةالتطوعية من املنظامت الإ

رشاكهم فهيا حسب النظام خالل الهيئة العامة للأرصاد وحامية البيئة بصفهتا اجلهة اخملوةل  واإ

 بذكل.

قلميي -5 وادلولية املرصح  ةالتنس يق املبكر يف الاحتفال واملشاركة يف املناس بات الوطنية والإ

شعار الهيئة العامة كام  ئةهبا  يف جمال البي  تقوم امجلعيات واجلهات التطوعية يف البيئة ابإ

طار التنس يق والاس تفادة وتعزيز التعاون القامئ.  للأرصاد وحامية البيئة بأأنشطهتا وذكل يف اإ

التواصل مع الهيئة يف حالت التلوث البييئ واملسامهة يف تقدمي املقرتحات  -6

ى امجلعيات واجلهات التطوعية يف والإماكتات املتاحة دل والاستشارات واخلربات واحللول

    ذكل.

 وهللا املوفق واملس تعان   
 

 حرر يف مدينة جد   
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