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تحت رعاية 

 
يسعي مجلس المسؤولية االجتماعية بالتعاون مع وزارة البيئة و المياه 
والزراعة وجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل إلى تبني وتفعيل القضايا 
المستدامة  التنمية  وأهداف   2030 المملكة  ورؤية  المعاصرة  البيئية 
الوطنية  التنمية  ونهضة  المعاش  الــواقــع  لتقويم  المتحدة  لــأمــم 
بالبحث  والسمو  التلوث  وتصفير  الــمــوارد  استدامة  نحو  واالنــطــاق 
العملي التطبيقي الجاد لتحقيق األهداف ونيل الغايات. ومن ثم كان 
انطاقة عملية منهجية واضحة  نحو  إقامة ورشة عمل  االتفاق على 

وفق الخطط االستراتيجية للمملكة ومراميها المستقبلة.
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لماذا البيئة؟
االجتماعية  للمسؤولية  الشرقية  المنطقة  مجلس  رؤيــة  من  انطاقًا 
وأهدافه التي تنص على تكاملية األدوار بين مؤسسات المجتمع لخدمة 
الفرد والمجتمع لبناء مجتمع متقدم ومتين.  وحيث قام المجلس بإعداد 
دراسة عن واقع المسؤولية االجتماعية واتضح أن نصيب البرامج البيئية 
في المنطقة الشرقية ال يتجاوز2،4% رغم احتياج المنطقة الشديد لها، 
عليه ارتائ المجلس العمل على إعداد حزمة برامج تستهدف االحتياج 
البيئي في المنطقة و أن تكون نواة هذه البرامج هي )ورشة عمل البيئة 

و المجتمع( مستندة على رؤى من جهات تخصصية أو ذات عاقة.
بتكاملية مع جهات ذات االختصاص و ذات العاقة.
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أهداف الورشة ..
1.  تنفيذ مبادرات بيئية نوعية عبر الدراسة الهادفة والتحليل المنطقي ومؤشرات األداء.

2.  التعريف باالستراتيجية الوطنية للبيئية المستدامة والتنمية المجتمعية.
3.  الموائمة بين المبادرات البيئية وتحقيق األهداف البيئية لرؤية 2030.

4.  تبادل الخبرات في نواحي التوعية المجتمعية البيئية المستدامة.
5. عرض نماذج وتجارب بيئية واقعية.

الجهة المنظمة للورشة..
تضم لجنة تسيير ورشة العمل أساتذة وعلماء وباحثين وأعضاء من الجهات ذات االختصاص 

التعاون مع مجلس المسؤولية االجتماعية والجهات الوطنية ذات الصلة.
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الورشة في أرقام



محاور وتوصيات
ورشة البيئة والمجتمع
تحديد االحتياجات األولية في البيئة
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 الدكتور مبارك الرشيدي
توصيات المحور األول 

الفرص االستثمارية البيئية والشراكة المجتمعية وفق االستراتيجية 
الوطنية للبيئة:

- تعزيز فعالية القطاع )االطار المؤسسي، والحوكمة، والنموذج التشغيلي، واألنظمة البيئية، واالستدامة 
المالية للقطاع(.

- رفع مستوى االلتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة
- تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر

- تعزيز حماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع االحيائي
- تحسين إدارة النفايات

- تعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات ودعم االقتصاد وتحفيز االبتكار
- تعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التغير المناخي

- رفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي
- تحسين جودة خدمات األرصاد وزيادة نطاقها

ُمبادرات الوزارة :
- اشراك القطاع الخاص والمجتمع في تنمية المنتزهات الوطنية من خال استثمار بعض المواقع المناسبة 

داخل المنتزهات او كامل المنتزه.
- توفير الكوادر الوطنية المؤهلة إلدارة المنتزهات الوطنية إدارة بيئة مستدامة.

- تطوير البنية التحتية الازمة للمنتزهات الوطنية.
- التنمية البيئية للمنتزهات الوطنية.

- حماية المواقع الطبيعية ذات المكونات البيئية الثرية والتاريخية.
 Parks البيئية في السياحة  وإثراء قطاع  لتنمية  المتحركة  البيوت  استخدام  نشاط وتشجيع  تطوير  الى 

Carvan - فكرة تعزيز مواقف البيوت المتحركة.
المنتزهات الوطنية بما ال يؤثر سلبَا على البيئية ومكوناتها الطبيعية مع اعداد خطة إلدارتها واستثمارها 

واالرشادات االزمة.
- فكرة المخيمات والنزل البيئية الى تطوير نشاط المخيمات والنزل البيئية الى تنمية وتطوير قطاع السياحة 
البيئية في المنتزهات الوطنية بما ال يؤثر سلبَا على البيئية ومكوناتها الطبيعية واالستفادة من طبيعة 
المنطقة ومناخها وتوفير فرص للقطاع الخاص وصغار المستثمرين المنطقة من خال االهتمام بالتكوين

التي تقدم في كل  البيئية والخدمات  النزل  المخيمات  المقترحة لفئة  العام واالحجام  الموقع  وتنسيق 
موقع .
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األستاذة أماني البلوي 
توصيات المحور الثاني 

البيئة والمجتمع وفق رؤية 2030:
 

- تعزيز ونشر الثقافة حول البرامج العلمية والفعاليات التي تحقيق استدامة بيئية متقدمة في السامة 
البيئية من أجل إنشاء مجتمع حيوي حسب رؤية السعودية 2030

- رفع كفاءة إدارة المخّلفات والحّد من التلوث بمختلف أنواعه.
الترشيد  عبر  المائية  الموار  واستثمار  التصحر  ظاهرة  من  الحد  تخدم  التي  البيئية  البرامج  على  العمل   -

واستخدام المياه المعالجة والمتجددة.
- تشجيع مشاريع تدوير النفايات والعمل على دعمها علميًا عبر البرامج التوعوية والفعاليات للمجتمع 

وعبر التعليم كأساس أولي.
- تعزيز مشاريع وأفكار حماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها، بما يمّكن الجميع من االستمتاع بها، 

وذلك من خال مشروعات تمّولها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص

الدكتورة ابتسام المثال
توصيات المحور الثالث 

دور التعليم الجامعي في البرامج البيئية :
- تطبيق األهداف الوطنية بمؤشرات عالمية.

- تفعيل دور اللجان العليا في الوزارات المعنية بالبيئة وتعزيز دورها التشريعي والرقابي وقياس ادائها 
بحسب المقاييس العالمية.

- تفعيل الشراكات بين القطاعات المهتمة بالبيئة لتنفيذ مبادرات نوعية لخدمة المجتمع.
- تسويق وتبني مشاريع التخرج من طلبة الكليات والتي تدعم االستدامة البيئية بالمجتمع.
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أ.د عصام عبد الماجد
توصيات المحور الرابع 

المدن الصحية و تحسين جدوة الحياة:
 

- تحديد مؤشرات األداء الصحية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمدن الصحية.
المجتمعية  األوليات  ضمن  ووضعه  المستدامة  التنمية  أهــداف  وفق  الصحية  المدن  برامج  تطبيق   -

والسياسية.
- أهمية تصريف الشؤون الصحية بالمدن عبر دمج الصحة في السياسات المدنية الصحية الجريئة والتخطيط 

الحضري.
- تحقيق االندماج االجتماعي في المدن الذكية.

- تعزيز االستخدام المستدام للموارد وفق رؤى المدن الصحية والتنمية المضمونة االستمرار.
- تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق مؤشرات األداء ومعايير القياس المجازة بأسلوب تشاركي.

- تحسين أنشطة الرعاية الوقائية والعاجية المائمة للمجموعات المتعرضة لأخطار الشديدة )األمهات 
واألطفال والمسنين وذوي اإلعاقة(.

األساسية،  الصحية  التطوير  واحتياجات  الصحية،  المدن  وبرامج  المجتمعية  المبادرات  استخدام  تعزيز   -
والقرى الصحية، وصحة المرأة والطفل, والتنمية البيئية مع تقويم األثر الصحي.

- تعزيز برامج المدن الصحية وربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
- االندماج االجتماعي في المدن الذكية.

- استحداث تصنيفات محلية لتقييم مستوى الصحة.
- ربط المقررات الدراسية ببرامج المدن الذكية.

- التوعية المجتمعية بتكثيف البحث العلمي التطبيقي المستند على البرهان.
- تعزيز ورش العمل ما بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث والمتطوعين في مجال البيئة في 

مناطق المملكة المتعددة.
المحتوى  البيئية وتعزيز  الهندسة  أقسام  الجامعات وباألخص في  البيئية في  التطوعية  األندية  - دعم 

العربي في هذا المجال.
- تعزيز التواجد في الفعاليات الكبرى بالمناطق من قبل الطاب الجامعيين في تخصص البيئية والتوعية 

باألرقام عن حقيقة ما يحدث في البيئة.
- تشجيع الطاب الجامعيين على كتابة المقاالت المتخصصة في مجال البيئة وعقد ورش عمل وتدريب 

من قبل الصحف المحلية في ُمبادرات تطوعية مثرية لجميع األطراف.
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أ.د نواف بليسي
توصيات المحور الخامس 

مبادرة السياحة البيئية : العلم األزرق:
- تبني فكرة ُمبادرة العلم األزرق وهي صادرة من منظمة غير ربحية وغير حكومية تركز على الشواطئ 

والمراسي والقوارب والمقدمة من جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل وتركز على عدة أنشطة أبرزها : بيئية / تعليمية / أمن وسامة / معلومات / إدارة 

/ مراقبة .
- جعل الصناعة السياحية ضمن تنمية مستدامة ذات تأثيرات إيجابية في خدمة التنمية المحلية دون تأثير 

على البيئة والمجتمع واالقتصاد.
العشرين وكيفية االستدامة  بعناوين قمة  االجتماعي والصحف  التواصل  المجتمع عبر وسائل  توعية   -

بالبيئة عن طريق نقطتين مهمة :
-1 تمكين اإلنسان من خال تهيئة الظروف التي تمكن جميع األفراد من العيش والعمل واالزدهار.

-2 الحفاظ على كوكب األرض وتشكيل آفاق جديدة.
إعدإد

أ.د عمر آغا
توصيات المحور السادس 

مبادرة الحرم الجامعي األخضر:
 

البنية التحتية / المباني الخضراء و اعتماد لييدز.
- الطاقة والتغير المناخي / ترشيد استهاك الطاقة وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

- النفاية / التقليل منها وإعادة التدوير وكذلك االستخدام.
- المياه / إعادة االستخدام وترشيد االستهاك.

- النقل والمواصات / تعزيز استخدام المواصات العامة وتقليل استهاك الوقود.
- التعليم / نشر الثقافة والتوعية عبر كل الوسائل الممكنة للمجتمع.



نتائج استبيان
ورشة البيئة والمجتمع

تمت تعبئته ِمن قبل الحضور
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ملحق
ورشة البيئة والمجتمع
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الجهات المدعوة
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مهام الورشة





ختاًما

 لو أننا طبقنا مفهوم المسؤولية االجتماعية فقط
 لحل ماتخلفه الشركات من أضرار بيئية على المجتمع

لتغير واقعنا لألفضل


